
تجربة المجلس العربي للطفولة والتنمية 

في اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة
ومواجهة تداعيات جائحة كورونا



التعريف بالمجلس

لطفولة،امجالفيتعملحكوميةغيرعربيةقليميةإمنظمةوالتنميةللطفولةالعربيالمجلس❑

.عبدالعزيزبنطاللبنالعزيزعبداألميرالملكىالسموصاحببرئاسة

العزيزعبدبنطاللاألميرالملكيالسموصاحبمنبمبادرة1987عامالمجلستأسيسجاء❑

.العربيةالدولجامعةمنصادرةتوصيةعلىبناءً -هللارحمه–

ساتالمؤسمعوبالشراكة،أجفند–للتنميةالعربيالخليجبرنامجمنبدعمالمجلسيعمل❑

.أجفنديرعاهاالتيالشقيقة



ساألهداف االستراتيجية للمجل

ياساتوالسوالتشريعاتوالمشروعاتوالدراساتاألفكارتشجيعإلىوالتنميةللطفولةالعربيالمجلسيهدف

:خاللمنوذلكوآفاقها،التنميةخططضمنودمجهاوتنميتها،وتبنيهاالطفلحقوقتفعيلإلىالهادفة

ماتوالمعلوالبياناتتوفير

المعرفةوتنمية

قضايافيالمتخصصة

الوطنفيالطفلحقوق

معوتبادلهاالعربي،

البحثيةالمراكز

.المعنيةوالمؤسسات

العربيالعامالرأيتوعية

حقوقلدعموتعبئته؛

يقوالتنسبالتعاونالطفل

وغيرهااإلعالموسائلمع

.التنمويةالمؤسساتمن

وشبكاتشراكاتبناء

المجتمعمنظماتمعفاعلة

والمؤسساتالمدني

نمناصريإليجادالحكومية؛

وتبنىمنظمةوكيانات

مةداعوسياساتتشريعات

.الطفللحقوق

اءوبنالفنيالدعمتوفير

مجالفيالعاملينقدرات

المؤسساتفيالطفولة

واألهليةالحكومية،

واألسر،واإلعالميين،

القراراتوصانعي

.والتشريعاتوالسياسات

1234



قمنة يسعى إلى اعتماد الرنموذج تربية األمل بمكوناته 

تحقيق أهداف التنمية المستدامةوالتكنولوجيا و

معم،العالبهايمرأزمةأكبرمواجهةأجلمنوالتنميةللطفولةالعربىالمجلسعملمسيرةاستمرت
نموذجهطبيقتنحو-"اجفند"للتنميةالعربيالخليجبرنامجوشراكةبدعم-االستراتيجيعملهتواصل
وتوجهه،2030المستدامةالتنميةأهدافوتحقيقحقوقهوإعمال"األملتربية"العربيالطفللتنشئة

أهميةفيهاستشرفالذيالرابعةالصناعيةالثورةعصرلدخولالعربيالطفلوتمكينلدعمالمستقبلي
رقميةجوةفوجودمنالجائحةهذهظلفيالعالمواجههمابعدجلياظهروالذيألطفالنا،الرقميالتمكين
والتعلم،عليمالتأساليبوتطويرعاليةبجودةالتعليملتوفيرالمتقدمةالتكنولوجيامنالتمكنتستلزم

.الجديدالعصرهذافيبفعاليةوالمشاركة



واقع النسق القائم في تنشئة الطفل العربي

نسق ثقافي ماضوي•

اإلعالء من ثقافة الطاعة واإلذعان•

تجذر ثقافة التمييز•

المفارقة بين القول والفعل•

المفارقة بين عالم الكبار وعالم الصغار•

تكرس األسرة والمدرسة والمجتمع مبادئ وقيم التلقي•

واإلذعان

الحريةالتفكير وممارسة العقل وضيق حيز •

الفردية الذائبة•

التباين االجتماعي والثقافي•

.  نمط التنشئة العربية السائد يعتمد على التسلط والطاعة والرعاية الزائدة •

.  ة حاضنةضرورة البحث عن نموذج جديد لتنشئة الطفل، يحتاج إلى إرادة واعية وجادة للتغيير وبيئ•

ماضوية

مفارقات

اإلطار 

االجتماعى 

والثقافى



نموذج تربية األمل

،األطفالوق لحقتحدثالتيواالنتهاكاتالتنشئةلمضمون السلبيةالرؤى وسياقالتحدياتهذهضوءوفي
األطفالتنشئةل"بديلعربينموذج"عنوالبحثبالتفكيربالمبادرةإالا العربي،المجتمعأمامخيارالأنهيبدو
لهايكون سالتيالتربويةوالممارساتواألفكارالرؤى فيتغييراتحدوثيستهدفمتكاملعصري منظورمن

.العملعلىالقادرةالعربيةالشخصيةعلىظالالا الطويلالمدىعلى
شاملنموذجهووأنشطتهعملهمجاالتكلفيعمليابتطبيقهويقومالمجلسأطلقهالذيالتنشئةنموذجإن

لمساعدتهه،قدراتوبناءالخالقة،اإلنسانيةطاقاتهوإطالقالمبدعة،ذاتهوإيقاظالطفلوعيتنميةإلىيهدف
نحوقاإلنطال فيالعربيةبالدهمساعدةمنوتمكينهاإليجابية،المواطنةيحققبماالكريمالعيشعلى

.المعرفةمجتمعتأسيس



نحو نسق جديد لتنشئة الطفل العربي

المراحلأوالدوائر،هذهكونت

باألحرى،أونموذجاالثالث،

منالاألطفلتنشئةعربيانسقا  
:وهو،متكاملعصريمنظور

"األملتربيةنسق"

رةدائإضافةإلىللمجلسالفكري التطورتبلور
الملكيالسموصاحبرعايةتحترابعة،فكرية
يسرئالعزيزعبدبنطاللبنالعزيزعبداألمير

لثورةاعصرفيالعربيالطفلتمكين":هىالمجلس
اراتومهوقيمفكرمعليتفاعل"الرابعةالصناعية

.بناتحيطجديدةحضارةفيكونية

"فى مجتمع جديد.. إلنسان جديد..عقل جديد" 



القيم والمهارات في نموذج تربية األملركائز

–المعرفة–االعتقــادحرية–التعبيرحرية–االحترام–التسامح
المسئولية–التعاون–الفهم–الحب–العمل–الصدق–المبادرة

.العلم–واإلنصافالعدالة–القانونسيادة–الكفاءة–

–إدارة الناس –اإلبداع –التفكير النقدي –حل المسائل المركبة 
–الحكم واتخاذ القرارات –الذكاء العاطفي –التعاون مع اآلخرين 

المرونة المعرفية–التفاوض –التوجه للخدمة 

عقل جديد

قيم كونية

إنسانية

مهارات الثورة 

ةالصناعية الرابع



-أجفند–مشروعات المجلس العربى للطفولة والتنمية بدعم من برنامج الخليج العربى 

الرقمنة والتكنولوجيات الحديثةتعتمد على 

وتسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 



المشروعات

"األملتربية"بناء قدرات مؤسسات الطفولة المبكرة لتطبيق نموذج دعم 

مشروع المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي

نموذجلتطبيقالحكوميةوغيرالحكوميةالمؤسساتقدراتبناء

فاعلةراكةشإطارفيالعربيةالبلدانفي"األملتربية"الجديدالتنشئة

اظوإيقالطفلوعيلتنميةالطفولةمجالفيالعاملةالمؤسساتمع

.قدراتهةوتنميالخالقةاإلنسانيةطاقاتهوإطالقذاته

خصيفيماالعربياإلعالمومراقبةومتابعةبرصدتعنىآلية

التواصلمنالمزيدبهدفالمهنيةوتحريالطفلحقوق

قوقي،الحبالبعدوالتزامهالعربي،اإلعالميللمنتجوالفعالية

.منهالبعضمسارولترشيد

مشروع الطفولة المبكرة.pptx
مشروع المرصد الإعلامى.pptx


المشروعات: تابع 

دمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع

"أنا اخترت األمل"تأهيل ودمج أطفال الشوارع 

التعليمفياإلعاقةذوياألطفاللدمجاسترشاديعلمينموذجتقديم

نهجوالالنظامعلىاالعتمادحيثالجديد؛التنشئةنموذجإطارفيوالمجتمع،

مساندةالالتكنولوجياواستخدامفيهيعيشالذيللمجتمعالمتكاملاالجتماعي

.والتحصيليالمعرفيومستواهوقدراتهإمكاناتهمراعاةمع

فيمةكريإنسانيةحياةفيالشارعوضعيةفياألطفالودمجتأهيل

حزمةطبيقتعبرورياضيا ،وفنيا  ومهنيا  تعليميا  صحيحةمسارات

الذاتواكتشافاألملوتربيةالثقةكسبعلىتقومالتيالبرامجمن

.االجتماعيللدمجالمؤهلةالحياةمهاراتوتنمية

مشروع دمج الطفل ذى الإعاقه.pptx
مشروع الأطفال فى وضعية الشارع.pptx


المشروعات: تابع 

تمكين الطفل العربى فى عصر الثورة الصناعية الرابعة

عصرفىالعربىالطفلتمكينتناولت،2018فبرايرشهرمنذمستديرةموائدخمسعقدتم

يهدفرمستممشروعبدايةاللقاءاتهذهوتوصياتنتائجوكانت،الرابعةالصناعيةالثورة

قتضياتممعالتعاملمنالعربيالطفللتمكيننقدمهاأنيجبالتىواآللياتالرؤىوضعإلى

.كونيوعيثورةباعتبارهاالرابعة؛الصناعيةالثورة

:للمشروعالعامالهدف

ورةالثعصرفىالعربىالطفلتمكينعلىالعملفىاالستمراربأهميةوالتوعيةالنشر

نسققوفومترابطة،متكاملةمفاهيميةبنيةضوءفىومخاطرها،بفرصهاالرابعةالصناعية

.كونىعىوإطارفىالرابعةالصناعيةوالثورةالطفلبينعضويةلعالقةيؤسسجديدفكرى



أنشطة مشروع تمكين الطفل العربى فى عصر الثورة الصناعية الرابعة 

:عملوورشومحاضراتندوات:أوال

"الرابعةالصناعيةالثورةعصرفياألطفالتمكينمتطلبات"بعنوانندوةعقدتم•

.والعشرينالحاديالقرنمهاراتضوءفيللمستقبلاألطفالإعدادبعنوانندوةعقدتم•

"العربىالمعرفةواقتصادالرابعةالصناعيةالثورة"بعنوانمحاضرة•

"يالعربالطفلوثقافةالرقميالعالم"اإلقليميةالعملورشة•

:المشروعوأنشطةألهدافوفقاالعملأوراقبعضتقديمتم

"رابعةالالصناعيةالثورةثقافةفيوالمهاراتالقيم"بعنوانعملورقة-

"الرابعةالصناعيةوالثورةالمعرفة"بعنوانعملورقة-

العربيةالكشفيةالمنظمةأطفالمنمجموعةمعمفتوححوارإجراء-

فيماالرأيوإبداءالمشاركةفيبحقهمإعماالوذلك،(ة/طفل23)

الثقافيةاألطفالحياةعلىاإللكترونيةالوسائطتأثيرلمناقشةيخصهم،

.



أنشطة مشروع تمكين الطفل العربى فى عصر الثورة الصناعية الرابعة 

ة والتنميةجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية فى قضايا الطفول: ثانيا 

الدورة األولى

التنشئة على المواطنة

الدورة الثانية

ورة تمكين الطفل العربى فى عصر الث

الصناعية الرابعة

.بحثا(87)شاركتالتىالبحوثعدد•

.الباحثينمن(108)قدمها•

-البحرين-األردن)هىعربيةدولة(11)من•

–اليمن-المغرب–العراق–السعودية–الجزائر

(مصر––فلسطين–سوريا–تونس

.بحثا(62)شاركتالتىالبحوثعدد•

.الباحثينمن(91)قدمها•

-البحرين-ألردنا)هى.عربيةدول(9)من•

–عمانسلطنة-اليمن–لمغربا–السعودية

(مصر-فلسطين–سوريا



أنشطة مشروع تمكين الطفل العربى فى عصر الثورة الصناعية الرابعة 

:الرابعةالصناعيةالثورةلعصراألطفالجاهزيةمدىدراسة:ثالثا

صرعفيالعربيالطفلتمكينلواقعقياسمنهجيةوتقديمفكريإطاروضع•

.الرابعةالصناعيةالثورة

الصناعيةةالثورعصرفيالعربيالطفلتمكينمستقبلنحوللتحركفكريةرؤية•

.الرابعة

عصرفيالعربىالطفلتمكين"للمجلسالرابعةاالستراتيجيةالخطةتطوير:رابعا

."الرابعةالصناعيةالثورة

وءضوفى،للمجلسالسابقةالثالثالخططفيإنجازاتمنتقدمماعلىتأسيسا  •

.المشروعوأنشطةأهداف



التحول الرقمى ومواجهة جائحة كورونا 

حياةعلىكوروناجائحةأثرت

دولمعظمفيالبشرمنالماليين

حبث،2019ديسمبرمنذالعالم

أغلقتفقدعالميا،المشهدغيرت

،2020مارسشهرمنذالمدارس

األزمةبهذهالمتأثرينأولفكان

.األطفال

دعباألميرالملكيالسموصاحبوجه

المجلسرئيسطاللبنالعزيز

لظفي-والتنميةللطفولةالعربي

رارباالستم-كورونافيروستفشي

فادةاالستوتكثيفالرقميالتحولفي

االجتماعيالتواصلوسائلمن

social media.



التحول الرقمى ومواجهة جائحة كورونا 

:االجتماعيالتواصلمواقععلىالتوعيةحملة:أوال

التواصلمواقععلىتوعيةحملةالمجلسأطلق❑

اكورون_من_أطفالنا_حماية#هاشتاجتحتاالجتماعي

حكوماتالجميعخاللهامنيدعو،2020مارسمنذ

جاوزلتوالتعاونالتكاتفإلىوشعوباأهليةومؤسسات

أجلمنوااللتزامالمسئوليةبروحوالعملاألزمة،هذه

.الفيروسهذاانتشاروقف



التحول الرقمى ومواجهة جائحة كورونا 

:ناكوروجائحةظلفيلألطفالالنفسيالدعمندوة:ثانيا

قميةرندوةالعربيةالكشفيةالمنظمةمعبالشراكةالمجلسعقد❑

5ومي،"كوروناجائحةظلفيلألطفالالنفسيالدعم"بعنوان

الجمعياتمسئوليمن50منأكثربحضور،2020مايو

دولة13منوالشراكاتالبرامجومديريالعربيةالكشفية

منوالحدونفسياصحيااألطفالحمايةبهدفوذلك.عربية

.المنزليالعزلفترةخاللاألسريالعنفتنامي



التحول الرقمى ومواجهة جائحة كورونا 

:لالطفحقوقعلىكورونالتداعياتاإلعالميالتعاطيعملورشة:ثالثا

أنباءوكاالتاتحادمعبالتعاونوالتنميةللطفولةالعربيالمجلسنظم❑

ورشة،2020يوليو15يوم،(يونا)اإلسالميالتعاونمنظمةدول

علىكوروناجائحةأزمةلتداعياتاإلعالميالتعاطي"حولعمل

للغتيناإلىبترجمةمصحوبةالعربيةباللغةقدمتالتيو"الطفلحقوق

األنباءوكاالتمنسوبيمنإعالميا 250ًلفائدةوالفرنسية،اإلنجليزية

منونيةاالليكتروالمنصاتوالصحفالتليفزيونيةوالقنواتواإلذاعات

.دولة40



التحول الرقمى ومواجهة جائحة كورونا 

:اكورونأزمةظلفيالعربيةالمجتمعاتفيالعنفظاهرةتنامي"ندوة:رابعا

فيالعنفظاهرةتنامي"حولاالفتراضيةالندوةفيالمجلسشارك❑

لتربيةلالعربيةالمنظمةمنبتنظيم"كوروناأزمةظلفيالعربيةالمجتمعات

أنعلىالتأكيدتمحيث.2020يوليو4يوم(األلكسو)والعلوموالثقافة

منذلكمواجهةمنوالبد.19كوفيدجائحةبتأثيرتناميلكنهموجودالعنف

عفالضمنوالحمايةوالتشريعي،المؤسسياإلطارتعزيزعلىالعملخالل

اعالنزأثرمنوالحمايةاالجتماعية،الحمايةسياساتوإصالحاالقتصادي

.اإلرهابمنوالحدوالحمايةالمسلح،



التحول الرقمى ومواجهة جائحة كورونا 

إلىأزمةمن:الطفلوحقوقكوروناجائحة"االفتراضيالمؤتمر:خامسا

.2020نوفمبر16فى"فرصة

رامؤتموالتنميةللطفولةالعربيالمجلسنظمللطفلالعالمياليومبمناسبة❑

إلىأزمةمن:الطفلوحقوقكوروناجائحة"بعنوانافتراضيا

عبدبنطاللبنالعزيزعبداألميرالملكىالسموصاحبرعايةتحت"فرصة

أكثرزوومتقنيةعبرمناقشاتهفىشاركوالذيالمجلس،رئيسسعودآلالعزيز

مجالفيالعاملةوالجمعياتوالدوليةاإلقليميةالمنظماتممثليمن100من

لهاوجعالطفولةبقضايااالهتمامإليالءالنداءموجهاواإلعالم،والخبراءالطفولة

معأجالعالمفيهايعانيالتيالقادمةالمرحلةفيخاصةاألولوياتسلمتتصدر

.كوروناجائحةتداعياتمنخاصبشكلواألطفال



التحول الرقمى ومواجهة جائحة كورونا 

الطفولةومجلةخطوةمجلة:خامسا

:والتنمية

مجلةمناألخيرةاألعدادتناولت❑

"والتنميةالطفولة"ومجلة"خطوة"

فوكي،الجائحةهذهمعالتعاملكيفية

."منهاأطفالنانحمى



مواجهة جائحة كورونا 

بناء ودعم الشراكاتمن خالل 

:(UNHCR)الالجئي  نلشئونالمتحدةلألممالساميةالمفوضية1)

لشؤونالمتحدةلألممالساميةللمفوضية(أمريكيدوالرألفخمسون)دوالرألف50بمبلغالمجلسساهم❑
وناكورجائحةظلفيذويهمعنالمنفصلينأوالمصحوبينغيرالالجئيناألطفاللدعم،(UNHCR)الالجئين

.العربيةمصرجمهوريةفي

:اليونيسف2)

(يونيسف)للطفولةالمتحدةاألمملمنظمة(أمريكيدوالرألفخمسون)دوالرألف50بمبلغالمجلسساهم❑

.("١٩كوفيد)كوروناجائحةلمواجهةوالشباباليافعينمشاركةتعزيز"مشروعلدعم

:الجمعياتبعضدعم3)

بواقع(مصري اجنيها  ألفثالثمائة)جنيهألف300قدرهانشطةمصريةجمعياتلثالثمنحةالمجلسقدم❑

اديةاالقتصوتداعياتهااألطفال،علىكوروناجائحةتحدياتمواجهةفيجهودهملدعمجمعيةلكلجنيهألفمائة

.الفائزةالثالثوالجمعياتالمجلسبينالتعاوناتفاقياتتوقيعوتموالتعليميةوالصحيةواالجتماعيةوالنفسية



رؤية المجلس لمواجهة تداعيات جائحة كورونا 

يقلتحق،الرقمىوالتعلمالرابعةالصناعيةالثورةمهاراتمنالجديدةاألجيالتمكينمنقدماالسعى:أوال

2030المستدامةالتنميةأهداف

.المؤسساتيةواألطرالوطنيةواألنظمةالقوانينحيثمنوالتشريعيالمؤسسياإلطارتعزيز:ثانيا

سوقسياساتإصالحيتمبحيثوالنفسية،االقتصاديةوالضغوطاالقتصاديالضعفمنالحمايةسياسات:ثالثا

ةوالرعايالتعليمفيهابمااألساسية،الخدماتإلىوالوصولاالجتماعيةالحمايةسياساتوإصالحالعمل

.السنوكباروالمرأةللطفلاالجتماعية

اب،لإلرهالمولدةالبيئةمنوالحداإلرهاب،منوالحدوالحمايةالمسلح،النزاعأثرمنالحمايةسياسات:رابعا

.الظالمياألصوليالفكرفيهايتفشىالتي

رشعاوتحقيق؛للطفلجديدعقلوبناءللتقدمالداعمةالتنويريةالثقافيةالتنميةسياسة:خامسا

اميةنسليمةعربيةمجتمعات"كورونابعدما"لعالملنؤسس"جديدمجتمعفى..جديدإلنسان..جديدعقل"

.قوية



شركاء المجلس فى مسيرة دعم الطفل وتنميته



شكرا لحسن استماعكم


