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 جرانمج ادلتَوم اًؼايل يف اًطفوةل املحىرت

              

 د.جنات حسن اًفلِه                                        

 ملدمة :   

 جرزث أمهَة جمال اًطفوةل املحىرت يف اًؼلدٍن األخرٍين نأحد أمه جماالث اًخمنَة حِر ثحني أن:    

ذلَريات ًخوكريع ػري  يوغَرية رػاًرية األبرياث كدريي ػري  اًجارياخ يف ا جزًءا هحريريا مرين اًلريدرت" 

اًوالدت، وػ  اًخغذًة املالمئة أزجرياء رتري ت اسلريي وثغذًرية األ فريال جسريدًح وروحِريا يف  ري جواث 

اًطفوةل املحىرت. ذكل أن هذه اًس جواث ال جشهد إر اء األ اس اًفسري ًَوو  ٌَطري ة ادلَريدت 

دٍر اذلاث، وأخالكِريرياث اًؼ،ريريي، حفسريرية تريريي جشريريهد أًقريريا ايخلريريال اًلريري. األ ا ريري َة... م ريريي ثلريري

واًشؼور ابًجظريام، ووغريي اًفريرد تخلاًَريد أوثريه وجمحملؼريه ا ريإ ... وإدرا، اًفريرص، واًريخؼط  

ٌَ،ؼررتة." 
1
 

ًخق،ن جمال حمنَة ورػاًة اًطفوةل املحىرت لك ما ًؤثر ثشلك مدارش وغري مدارش ػ  حِات اًطفي. إذ ثخداخي     

ًدشلك اًحُئرية اًريي ًخفاػريي مؼهريا اًطفريي، ًَطريجع وغَريه تذاثريه وجريلك مريا  ريَ  تريه، مجَع اًؼوامي املادًة واًخرشًة 

ٍوريس أ س ثؼامهل مع اذلَات. رتفي أول مثريان  ري جواث مرين حِاثريه ً ذلريي اًطفريي مرين هويريه نريخة غريري م ٍريزت مرين 

ريزداد ثؼلِريدا ػري  مر  احريي اًطفريوةل األحا ُس واملشاغر إىل هَان واع وكادر ٌَخؼامي مع اذلَريات ػري   ريو ًد ريوع ٍو

خأثر ابًؼامل ا َ  ته.   خحول إىل هَان راشد ًؤثر ًو  اًو طى واملخأخرت، حِر حىحملي مسريت منوه اًشخطَة ًو

 وثلسم مرحة اًطفوةل املحىرت إىل: 

  شهر( 81ًوم( واًرضَع ) حىت  04حدًر اًوالدت )املَالد وحىت  شهر:  81 –املَالد 

 81 ًة امليش واٍالكم(اًطفي ادلارح )تدا شهر: 63 –شهر 

 6 مرحة ما كدي املدر ة )رحض األ فال( ويه ثلسم إىل:   جواث: 3–  جواث 

o  جواث( 0-6) اًفئة اًطغرى   

o   جواث( 5-0) اًفئة اًو طى   

o  جواث( 3-5) اًفئة اٍى ى   

 3  جواث:  تداًة املرحة األ ا  َة )اًطع األول واًثاين( 1 –  جواث  . 

 

ًؼُشريريها اًطفريريي اًطريريغرييف هريريذه املريريرحة  ثؼحملريريد ثشريريلك أ ريريايس ػريري  مريريدى إدرا، إن يوغَريرية ارلريري اث اًريريي     

األشخاص ا َطني ته تأمهَهتا ، وما ً ثة ػَهيم رتؼهل ًخريورتري اًفريرص اًجوغَرية  ًَحظريى اًطفريي ابرلري اث اٍىفريِة 

ادًة واًخرشًة ،  ذلا تخحلِق أكىص درجاث اٍمنو واًخطور ورتق مؼطَاثه اًخىًو ِة املوروزة وما هو مذاخ يف تَئذه امل

                                                 
1
دنيم برمجت رعايت وتنميت انطفىنت   -"أحتساب انطفىنت انمبكرة جودٌج إٌفبَش يع روبزث يبٌزس وأٌزٌٍ انفٍهد ،     

سورٌب  –، عٍ ورشت انًوارد انعزبٍت بدعى يٍ شبكت اَغب خبٌ 5005انعزبً االخخببري األول  ، اإلصدارانمبكرة" 

 بٍزوث.–ويكخب انٍوَسكو األقهًًٍ 
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أضحح مفهوم "رػاًة وحمنَة اًطفوةل املحىرت" ٌش،ي ثورتري اًظريرو  اًطريحَة واًجفسري َة وعج غَرية وعكذطريادًة 

 واًثلارتِة املجا  حة ًقامن منو وثطور اًطفي اًطغري منوُا مذاكمال. 

ا أن ثريدن منرياء اًطفريي ( ثؼّر  اًَوم تأهنا معََة ثؤدي إىل هتَئة "تُئة دامعرية" مرين شريأهنرتاًرػاًة)  
األم ي...... ويه مجموػة األرتؼال املخاكمة اًي حىفي ثورتري اسلاًة املخاكمة ٌَطفي، وثدن ادلواية 

 اًطحَة واًغذائَة واًجفس َة وعج غَة واملؼررتِة دلًه..... 
ريحملىن مري )أما اًامنء(  ن مسري خوحث رتُِؼّر  تأيه معََة اًخغَري اًي ًطي اًطفريي مرين خالًهريا إىل ٍا

مزتاًدت اًخؼلِد من اًخحر، واًخفىريري واححسرياس واًخفاػريي مريع األشريخاص واألشري َاء يف اًحُئرية 

جطوي مناء اًطفي ػ  ثفذح ثدرجيي ٌَسامث اًي ثخ دد تَوًوجِا  ا َطة ته، ًو
حريار ًُؼّر  اًخؼُّلم تأيه معََة بندساة املؼار  واملهاراث واًؼاداث واًل. مرين خريالل عخذ )تُامن(  

خأثر اًريخؼُّل  واًخجًرة واملالحظة واًخفىري وادلرا ة.... رتاًخؼُّلم غجرص أ ايس يف معََة اًامنء، ًو
 1ثأثرًا هحريًا تجوغَة اًرػاًة اًي ًخَلاها اًطفي."

 وجشلك حرمجة هذه املؼررتة ػ  أرض اًواكع حتدي هحري، رتاًخؼامي مع األ فال، خاضة اًطغار مهنم، أمرا ٍاكد ٍىون     

ؼ،َون مع األ فال ورتق  ثَلائَا رتهو جزءا من اً اج اًثلايف عج غي، إذ ًخؼامي اآلابء واآلخٍرن اذلٍن ًؼُشون ًو

م ظومة املؼخلداث واملامر اث اًي جشلك "املسَاّمث" املخؼار  ػَهيا يف زلارتة اجملحملع رتال ًفىرون هبا نثريا وميار وهنا 

 تخَلائَة مطَلة .

ملخوارج يف اًخؼامي مع األ فال ٌشلك اً س َج األ ايس ًثلارتة اجملحملع ، وأي ثغَري أو ثؼدًي رتِه ً ثة إن هذا اٍمن  ا  

ػََه إػادت ثجظ. مجَع اًؼالكاث واًجظم اًسائدت يف اجملحملع ، ذلا مفسؤوًَة حرمجة هذه املؼررتة ادلدًدت إىل ممار اث ثخطَة 

ًؼامل املؼارص يه حاجة ال ميىن ثأجَِها ويه ثدرتع ازلَع إىل اًخحر،  و اًؼ،ي حبذر وحروي ، هذا مع اًؼُّل تأن موبهحة ا

 إحداج اًخغَري. 

 اٍهنج اًش،ويل اًخاكمإ يف رػاًة وحمنَة اًطفوةل املحىرت :  

ًلد  ورث ورشة املوارد اًؼرتَة مجموػة من املحادئ اًي ا َق ػَهيا مدادئ اٍهنج اًش،ويل اًخاكمإ    
2
 اذلي ًؼد حاًَا 

ع اس املرجؼي ، اذلي ٌسهي ػ  اًؼامَني مع ع فال ، وػ  واضؼي اًس َا اث ، ان ًلرأوا واكع اًطفوةل يف 

جمحملؼاهتم ، وان  س جوا اً امج واملوارد ارلاضة جرػاًة وحمنَة اًطفوةل املحىرت دون متَزي ،  واء اثطَت هذه اً امج 

 . ابًحُت ، او ابجملحملع ا إ ، او ابملؤ ساث

 ؟ ابًخاكمإ؟ وما امللطود  ابًش،ويل مفا امللطود 

وان ًال فال حاجاث مذجوػة وب،ة جاكرتة جوانهبا ، ويه  )ولك واحد موحد(اًجظر اىل اًطفي  ًلطد ابًش،ويل :

خؼُّل من خالل ثفاػهل ونشا ه يف اكرتة جماالث حِ  اثه .ثخداخي رتامي تُهنا ، وثؤحر ػ  تؼقها اًحؼظ . ذلكل ٍمنو اًطفي ًو

يف اذلس حان ، حىت غجدما هنمت حباجة واحريدت مؼَجريه دلًريه .  رتِلطد ته اخذ حاجاث اًطفي مبج،َهااما اًخاكمإ : 

 ان اًسؼي  و ثورتري خدماث مذاكمة هو يخاح م طلي الدربوجا  حَؼة اًطفي اًش،ًوَة .

 ٍرحىز هذا ع ار املفاهميي ػ  زالزة مدادئ ا ا  َة يه :

                                                 
1
 3-5انًزجع انسببق ص  - 

اننهج انشمىني انتكامهي –، انكبار وانصغار يتعهمىن حى االعخًبد فً ْذِ انًُبقشت عهى : جبكهٍٍ صفٍز وجونٍب جٍهكس   -3

 4، عٍ ورشت انًوارد انعزبٍت وٍْئت غود االطفبل ، رعايت وتنميت انطفىنت انمبكرة ، انجزء االول انمفاهيم وانمبادئفي 

    . 87،68و ، ص 500
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 ًرة كامئة ومذاكمةيف حد تذاهتا ، ومن حق اًطفي وحاجذه ان  َاها جاكمَها .اًطفوةل مرحة مع .8

ؤثر رتهيا . .2  اًطفي هَان واحد موحد بم جاكرتة جوايحه ، حِر ًخأثر لك جاية ابدلواية عخرى ًو

 ا . دج اٍمنو يف خطواث مدسَسة ميىن اًخ دؤ هبا ، ختََهارت اث حىون رتهيا جاهًزة اًطفي ٌَخؼُّل يف اوهج .6

( مدريدءا اخرير 88ًطَق ػ  هذه املحادئ  مجموػة اًطريي واًطفريوةل . اضريارتة اىل املحريادئ اًسرياتلة ، جريرى ثطريوٍر)

 ًد اول امهَة اًحُئة يف منو اًطفي وثطوره ، ويف ثطوٍر جرامج يوغَة يف رػاًة وحمنَة اًطفوةل املحىرت اكًخايل .

 اًطفي واًحُئة :

دمعها .ثفاػي اًطفي مع عشخاص )هحارا وض  .0  غارا(  فز معََة اًخؼُّل غجد اًطفي ًو شطها ٌوشجؼها ًو

 حرتَة اًطفي يه ثفاػي ماتني اًطفي وتني تَئذه ، مبا يف ذكل ، وثشلك خاص اًجاس عخٍرن واملؼررتة . .5

غخه األم ، وكميه ارلاضة )ا ََة ( ب،ة ٍمنوه اًسوي واملخاكمي . .3 ة اًطفي اًثلارتِة ، ًو  حمنَة هًو

 ً امج :اًطفي وا

 هجا، حِات داخََة ٌَطفي ثظهر وحزدهر يف اًظرو  املجا  حة .  .7

 من املهم حمثني اًفروق اًفردًة تني ع فال وعحذفاء هبا . .1

عػ ا  ابدلارتؼَة ادلاخََة ٌَطفي اًي ثلوده اىل املحادرت  ٌَلِريام ابنشريطة ًوهجهريا تجفسريه ، وثدشريجَؼها ، امرير  .9

 خه . بم يف حتلِل،خخَع جواية خشطَ 

ث ش ئة اًطفي ػ  اًقح  اذلايت ًقامن وثأمني حًرخه اًشخطريَة واًخرصري  مبسريؤوًَة يف اًسري َاق عج غريي  .84

 واًثلايف .

 خاح اًطفي اذلي ًؼُ  يف ظرو  ضؼحة اىل دن يفيس وجمحملؼي اك  من اجريي ثطريوٍر املهرياراث واًلريدراث  .88

 ث واًطدماث .اٍاكم ة دلًه اًي جساػده ػ  اًحلاء واًخغَة ػ  اًطؼواب

 حرتَة اًطفي ثجطَق مما ًلدر اًطفي اًلِام ته ًوُس مما ال ًلدر ػ  اًلِام ته . .82

 يظرت اًطفي مشًوَة وهو ال ميزي تني رتروع املؼررتة اخملخَفة تي ًخؼُّل ثشلك مذاكمي . .86

ظريريور اًؼريرير  ثلريريدٍر واحريري ام دور اًريريوادلٍن ودور اغقريرياء عوت املو ريريؼة او ازلاػريرية اًراغَريرية او اٍاكرتريرية يف م  .80

 ا إ .  
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ان مدادئ اٍهنج اًش،ويل اًخاكمإ حرنز ػ  احذَاجاث اًطفي ثشلك م ات  ، واًؼ،ي ػ  ثلريد  ارلريدماث     

رية خريدماث كامئرية ، او  اًخاكمََة ،من خالل جت،َع هذه ارلدماث ، واًحجاء ػ  اً امج  املوجريودت رتهيريا ، امريا تخلًو

ا ، رتاٍهنج اًش،ويل ال ًلذرص ػ  اً تَة رتل  وامنا ًخق،ن اًرػاًرية واًخمنَرية ابضارتة / ا  خدخال غجارص جدًدت اٍهي

 اًقا .

ان هذا اٍهنج هو ما نًرد ان يؼ،ي ػََه وثح ِه حىت نررتع من مس خوى اًطفوةل املحىرت يف تالدان ،  ٌَؼ،ي ػري      

شريؼحة اًطفريوةل املحىريرت مرين خريالل  ثوحِد ادلهود اًؼامة يف هذا اجملال يف كطاػرياث خمخَفرية  ،وهريذا هريو مريا ثح ذريه

 جرانمج  ادلتَوم .

 اًخؼًرع ت انمج ادلتَوم اًؼايل يف اًطفوةل املحىرت  :    

جاء هذا اً انمج ابًرشبنة مع اجملَس األػ  ًألمومة واًطفوةل اذلي ارثأى أمهَة هتَئة هوادر حمََة ثؼ،ي ػري      

ءم ومؼطَاث اًواكع املوضوغي يف تالدان . رتاًحجاء ػ  املوروج اًثلايف موبهحة اًخغَري وجس َري معََة اًخحول مبا ًخال

ريؤمن عيخلريال اًسريَس مرين األمنرياط   يه أرتقي اًس حي ً مجة املؼررتة ادلدًدت إىل واكع ً سريجم مريع زلارترية اجملحملريع ًو

اذلدًثرية حريول رػاًرية اًخلََدًة اًسائدت يف اًخؼامي مع األ فال اًطغار إىل أيظ،ة ثفاػي مدجَرية ػري  حرمجرية املؼررترية 

وحمنَة اًطفوةل املحىرت ، وإىل ممار اث وثوهجاث ثق،ن حتول وغي اجملحملع و ًرلة ثؼريامهل مريع هريذه املريرحة ، ذلا ال 

تد من مسايدت اجملحملع يف إحداج هذا اًخحول ، رتاًخؼدًي اذلي ًحدو ثس َ  يف حِات األوت ً ثة ػََه ثداغَاث 

إنشاء شؼحة اًطفوةل املحىرت ميثي ارلطوت األوىل يف تجرياء كريدراث ادلامؼرية ٌَخؼامريي  ثؤثر ػ  اجملحملع تأوه  .  رتاكن

مع اًخ دي ادلدًد وأخذ دورها اًرحدي ٌَ،سامهة يف ررتد معََة اًخطوٍر اجملحملؼي يف هذا اجملال، م طَلني مرين ان 

 ودت .رػاًة وحمنَة اًطفوةل املحىرت ثؼخ  مدخاًل أ ا  َاً إىل اًخمنَة اًخرشًة امل ش

 اهدا  اً انمج :

جسؼى ادلامؼة من خريالل هريذا اًري انمج اىل ضريَاغة رؤًرية و جَرية ًخطريوٍر كطرياع اًطفريوةل املحىريرت يف خمخَريع     

اجملاالث ، ثخخ اها اكرتة املؤ ساث اًؼامة يف اًطفوةل ، هبد  ررتع مس خواها  و عرتقي ، ذلا رنز اً انمج ػري  

 عهدا  اًخاًَة :

  َة ثورتري اًظرو  اًطحَة واًجفس َة وعج غَرية وعكذطريادًة واًثلارتِرية ، ًخحلِريق اٍمنريو اًشريامي ررتع اًوغي ابمه

 واملخاكمي ٍمنو اًطفي وثطوره .

  متىريريني ملريريدر اًرػاًريرية ًال فريريال  حريريىت ٌسريري خطَؼوا هتَئريرية اًحُئريرية ادلامعريرية ًريريامنء اًطفريريي مريرين خريريالل متىِجريريه مريرين

 وعج غَة ، مبا ًد امغ مع ثدرجه يف اٍمنو . اًخفىريع  خىشايف، واًخفاػي مع تَئذه اًطحَؼَة

  هتَئة هوادر و جَة مؤهة يف جمال اًطفوةل املحىرت كادرت ػ  احداج اًخغَري املجا ة ًخجظري. اًخؼامريي اًلريا  ، مريع

 ع فال وعثلاء ته مبا ًد ا ة مع  حَؼة اًطفي اًامنئَة .

 ومبا ً سجم مع زلارتة اجملحملع اٍميين اب اره اًؼريب ع الر . ثوظَع املوروج اًثلايف يف تجاء املؼررتة املؼارصت ، 
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  َها اىل ممار اث جسريهم يف عرثلرياء تريوغي اجملحملريع و ريرق اًؼ،ي ػ  ثطوٍر جرامج رػاًة وحمنَة اًطفوةل املحىرت وحتًو

 ثؼامهل يف هذه املرحة .

 َريع اجملرياالث ، ثخخ اهريا اكرترية املؤ سرياث اًوضول اىل ضَاغة رؤًرية و جَرية ًخطريوٍر كطرياع اًطفريوةل املحىريرت يف خمخ

 اًؼامة يف اًطفوةل ، هبد  ررتع مس خوى اًطفوةل   و عرتقي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًَة معي جرانمج ادلتَوم اًؼايل يف اًطفوةل املحىرت:
1
 

ة،  هبد  اًخأز ري ػ  واكع اًطفوةل ًلوم هذا اً انمج ػ  أ اس اًخفاػي ما تني اًواكع املؼاش واًجظرحث اًامنئَة/اً تًو

 املحىرت.

                                                 
 دنٍم دبهوو انطفونت انًبكزة  اعدادجبكهٍٍ صفٍز  ببنخعبوٌ يع  فزٌق اندبهوو  )َجبة افقٍّ ، َجبة صبٌى ، سُبء انكبٍسً (

1
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وّّض اًشلك )  ( هَفِة معي ادلتَوم نآًَة ثق،ن اًخواضي املس حملر تني املؤ ساث واأل را  اًؼامة يف جمال اًطفوةل. 8ًو

 

 

 

 

ؼة امل،ثة ابدلتَوم واجملَس األػ  ًألمومة واًطفوةل املحملثي تري "دلجة اًخأًَد ( اًؼالكة تني ادلام3و8ثحني األ هم املرثدت )  

واملجارصت". ثخىون هذه اٌَججة من املؤ ساث اذلىومِة )اًط ة واًخؼَ. واًشؤون عج غَة واًثلارتة واألوكا  واحػالم(، 

 (8اًشلك )

 ادلتَوم نآًَة حبر وثطوٍر يف جمال اًطفوةل املحىرت -"رشباكث من أجي  فوةل أرتقي" 

 

                    

اجملَس األػ  ًألمومة  

 واًطفوةل

       
 جامؼة ضجؼاء

 

                

 

    

                    

  

 

 

 

 

 تدلجة م ارص 

 اًطفوةل املحىرت

 

          

 

 

 

 

 

 

   

 

  

     

  ح      أ  

  

 
 

 

 دلجة اًخ س َق اًف َة         

 

 

 

 

 

 

 

   

   

    

 

    

       

       

    

 ة

     

        

            

    

 املَدان

    

       

               

                    

2 

5 
4 

3 

1 

6 
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َة اًؼامة يف جمال اًطفوةل. ثؼ،ي هذه اٌَججة  وممثَني غن األهي واجملحملع ا إ واملجظامث اذلىومِة وغري اذلىومِة ا ََة وادلًو

ػ  حشد اًخأًَد وادلن املادي واملؼجوي ً انمج ادلتَوم، نام ثخح،ي مسؤوًَة اًخأزري ػ  ضجع اًلراراث اًرمسَة املؤثرت ػ  

ة مع اًطفي اًطغري )مربنز حصَة، حمنَة و ًدشلك "املَدان" من مجموػة املؤ ساث اًي جس خلدي اًطَحة يف جراجمها اًؼام

حقاانث، رحض أ فال، دور أًخام... اخل( أو من أجهل )احػالم واًثلارتة واألوكا ....اخل( أو من أجي اٍىدار اذلٍن 

 ًؼُشون و/أو ًؼ،َون مؼه )جرامج إػداد املؼَ،ني، جرامج اًرػاًة األوًة....اخل(. رػاًة اًطفوةل املحىرت يف اًحالد.  

( اًؼالكة اًخحادًَة تني املَدان وادلتَوم، ًأيت اًطَحة ابرل اث املَدايَة اًي جشلك املجطَق ً مجة 5و 2 اًسهم املرثد )ًوّّض   

اًجظرحث ومفاه. اًطفوةل املحىرت يف   َاق اًواكع املوضوغي وثؼود إىل املَدان مبل حاث وثوضَاث ثوّظع يف املَدان رتِطرأ 

 ضي مع املَدان.ػَهيا ثؼدًي تفؼي اًخوا

رية وثطوٍرهريا 0و 6ًوّّض اًسهم املرثد )    ( اًؼالكة اًخحادًَة تني املَدان ودلجة املجارصت، واًي ثؼ،ي ػ  ثلِ. اًرؤًرية اً تًو

املس حملر تجاء ػ  ما ً ذج غن ثؼرض املَدان رل اث غَ ِة يف جمال حرمجة مفاه. ومذطَحاث مرحة اًطفريوةل املحىريرت ثددَريور 

امَني حول  ري اًؼ،ي واحذَاجاثه رتذخواضي مع من ميثَها يف دلجة املجارصت ًخلوم ابألدواراملجو رية هبريا )حشريد ادلن رؤى اًؼ

املادي واملؼجوي واًخأزري ػ  ضجع اًلراراث واًس َا اث(. يف حني ثحني األ هم املرثدت أ،ة،ح دور دلجرية اًخ سري َق اًف َرية 

   اًرشٍىة يف مسريت "رشباكث من اجي  فوةل مدىرت أرتقي. يف ضامن ا  حملراًرة اًخواضي ما تني األ را

( رتِحني حاكمي أدوار األ را  اًرشٍىة ، حِر ٌش ، اجملَس األػ  ًألمومة واًطفوةل ورتًرق ادلتَوم 2اما اًشلك )  

ت اًؼ،ي يف وضع مواضفاث ايخلاء لك رتوح من ا ملخلدمني ٌَحطول ػ  ادلتَوم واملؤ ساث املَدايَة اًي   خىون تؤر

(، هىذا ًمت ا ارتظة ػ  دور ادلتَوم وجزء من آًَاث ثجفِذ ارلطة 8ٌَفوح املؼني، وهذا ما ًؼ  غجه اًخلا ع )

 اح  اثَجَة ٌَطفوةل املحىرت.  

( دور اجملَس األػ  ًألمومة واًطفوةل يف دن ثطوٍر املَدان ورتق ارلطة اح  اثَجَة املخفق 2يف حني ًحني اًخلا ع )  

حني اًخلا ع ) ة مسريت "رشباكث من أجي  فوةل 6ػَهيا . ًو ( دور دلجة املجارصت يف متثَي املَدان ومذاتؼة ثلِ. وثطوٍررًؤ

حني اًخلا ع ) ( ادلور ع  اثَجي ٌَججة اًخ س َق اًف َة يف ضامن اًخواضي تني جرانمج ادلتَوم واملؤ ساث 0أرتقي". ًو

 اًرشٍىة يف املسريت.  

 

 

 

 

 

 

 2-اًشلك 
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 :رشوط عًخ اق ابدلتَوم

 رتطول درا  َة. 0مدت ادلرا ة يف ادلتَوم  .8

 ًمت رتذح ابة اًدسجَي يف ادلتَوم لك   جدني درا  َدني، حىت ًخخرح اًفوح اًساتق.  .2

 إي اخذطرياص ٌش ط يف املخلدمني ًهذا ادلتَوم أن ٍىويوا من اذلاضريَني ػري  درجرية اًحاكًورًريوس/ ًُسريانس يف .6

 من جامؼة مؼ   هبا رمسَا، ومبؼدل ال ًلي غن جِد، وجيخاز إجراءاث اًلدول يف اًشؼحة. 

 ًخطَة من املَخحق ابدلتَوم: .0

o  من رتّؼاًَاث جرانمج ادلتَوم14ثجفِذ ما ال ًلي غن % 

o  اًلِام جب،َع مذطَحاث وواجداث اً انمج 

o  س.م. 60إمتام درا ة 

 

  

 

 
4 

1 

4 

2 

3 

 = انخًوٌم5   = انًٍداٌ  8

 = نجُت انًُبصزة 3

 =نجُت انخُسٍق انفٍُت4

 

 

 = نجُت انًُبصزة  3

 = نجُت انخُسٍق انفٍُت 4
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o  يف لك مادت34أن ال ثلي درجة اًجااخ غن % 

o  ق ٌَطاًة وكع كِده ػ  أن ًؼود مريع اًفريوح اًخريايل يف يفريس اًفطريي ادلرايس اذلي أوكريع اًلِريد تريه، وإال 

 ٌسل  حله يف إػادت اًلِد. 

o :يف حاةل اًر وة 

                  ٌس،ح هل إػادت امذ ان مادت واحدت يف لك رتطي وػََه ثطفِهتا كدي عيخلال إىل اًفطي

  عحق . 

 حاةل اًر وة يف مادثني ًؼَد درا ة اًفطي اكمال و ق هل ذكل ملرت  واحدت رتل  .يف  

 ( ًمت رتطهل من اً انمج .2و 8يف حاةل حىرار ر وته ) 

 ملرراث ادلتَوم:

 املواد وارلطة اًفطََة: .8

 ثخوزع املواد ورتلا ٌَرزم ػ  ارتع رتطول درا  َة  نام يف ادلدول اًخايل :

 اًفطي 
 املواد 

ث اًساػا

 املؼحملدت
 اًرزمة

الول
 

ة  رزمة األ س املهجَة  8 8-اًفَسفة واًرؤًة اً تًو

 رزمة األ س اًثلارتِة/عج غَة 2 8-اًطفي واًطفوةل

 مالحظة منو وثطور اًطفي

-)مادت معََة ممكة ملادت اًطفي واًطفوةل

8) 

8 
 رزمة األ س اًجفس َة /اًامنئَة

 س.م. معإ( 8)

 رزمة األ س اًجفس َة /اًامنئَة 2 املادت اًجظًرة –اٌَؼة واحتداع 

 2 اًؼ،ي املَداين –اٌَؼة واحتداع 
 رزمة مواد اًححر احجرايئ اًدشاريك

 س.م. مِداين( 2)

ين
ثا اً

 

ة  رزمة األ س املهجَة  8 2-اًفَسفة واًرؤًة اً تًو

 رزمة األ س اًثلارتِة/عج غَة 2 2-اًطفي واًطفوةل

 رزمة األ س اًجفس َة /اًامنئَة 2 اٍمنو واًخطور

 6 حتدحث ورترص حمنَة اًطفوةل املحىرت
 رزمة مواد اًححر احجرايئ اًدشاريك

 س.م. مِداين( 8س.م يظري + 2)

ر
ثاً اً

 

ة  رزمة األ س املهجَة  8 6-اًفَسفة واًرؤًة اً تًو

 رزمة األ س اًجفس َة /اًامنئَة 6 ثطحَلاث معََة -يظرحث اٍمنو
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 س.م. معإ( 8يظري + س.م 2)

 6  8 –إثراء تُئة اًطفي 
 رزمة األ س اًجفس َة /اًامنئَة

 س.م. مِداين( 8س.م يظري + 2)

 6 رشباكث من أجي  فوةل أرتقي

 –رزمريريريرية مريريريريواد اًححريريريرير احجريريريريرايئ 

 اًدشاريك

 س.م. مِداين( 8س.م يظري + 2)

اًراتع
 

 6 رشباكث من أجي  فوةل أرتقي

 –رزمريريريرية مريريريريواد اًححريريريرير احجريريريريرايئ 

 اًدشاريك

 س.م. مِداين( 8س.م يظري + 2)

 6  2 –إثراء تُئة اًطفي 
 رزمة األ س اًجفس َة /اًامنئَة

 س.م. معإ( 8س.م يظري + 2)

اٍريريهنج اًدشريرياريك يف ثطريريوٍر اًطفريريوةل يف 

 اٍمين
 رزمة األ س املهجَة  2

 6 كاػة حبر
 رزمة مواد اًححر احجرايئ اًدشاريك

 س.م. مِداين( 8س.م يظري + 2)

  60      مجموع اًساػاث املؼحملدت

 وضع اًساػاث املؼحملدت:

 8( دكِلة ضفِة  54س.م يف املواد اًجظًرة ثؼادلx 85  مريا ًؼريادل )ًلاء( وثخطَة من اًطاًة أن ًؼ،ريي )ًريدرس

  اػة زم َة تؼد لك ًلاء. 2

 8  أ ري حوع(، ًطحريق  85طريي ادلرايس )مريدت اًفطريي ادلرايس  اػة زم َة يف اًف 05س.م يف املواد اًؼ،ََة ثؼادل

 رتهيا اًطاًة اًخؼَُ اث اًؼ،ََة املرثحطة ابملادت اًجظًرة.

 8  رياػة زم َرية يف اًفطريي ادلرايس  05س.م يف املَدان )من مذطَحاث مواد اًححر احجرايئ اًدشرياريك( ثؼريادل 

 ر احجرايئ اًدشاريك.أ  حوع( ًجفذ رتهيا اًطاًة مذطَحاث اًحح 85)مدت اًفطي ادلرايس 

 :وضع املواد حبسة اًرزم

 رزمة اًححر احجرايئ اًدشاريك:  -أوال

ٌشلك اًححر احجرايئ اًدشاريك املهنج املؼحملد يف ثدٌرس ادلتَوم. إذ ًلوم رتًرق اً انمج تخ سري َق املريادت اًجظًررية 

 اث املَدايَرية مرين املشرياهداث يف ػ   و ًدِح ٌَطاًة اًخفاػي مؼها ابًرجوع إىل املَدان. رتِجطَريق ختطريَ  ارلري

 أرض اًواكع )املَدان(. 

سري خخدبا يف حمريباكت هريذا  ثدِح ارل اث املَدايَة ٌَطاًة رت  املؼَومرياث اًجظًررية ابًواكريع املؼرياش رتِخفاػريي مؼهريا ٌو

ؼَومرية اًواكع ػ   و ميى ه من ثطوٍر مؼررتذه اًشخطَة واملهجَة من خالل ثأمي هذا اًواكع وحماورثريه، رتذخحريول امل

حَريور ثوهجاثريه اًشخطريَة/املهجَة  اًجظًرة إىل و  َة ٌس خخدبا اًطاًة يف جشىِي رؤًخريه غرين  حَؼرية املَريدان، ًو
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 وه، وثحدأ أوىل مساهامثه يف حتلِق  فوةل مدىرت أرتقي من خالل ثوظَع مؼررتذه املىدس حة من انحِرية وثفؼَريي 

 املَدان من انحِة أخرى. آًَاث اًححر احجرايئ اًدشاريك يف اكرتة أشاكل ثفاػهل مع

 :األهدا  اًؼامة ٌَرزمة 

  اًدشاريك هو  َة ثؼُّّل خشطَة وجامغَرية ثؼ،ريي ػري  إيخرياح املؼررترية املوضريوغَة يف اًظريواهر –رتهم اًححر احجرايئ

 اًي جشلك اًواكع املؼاش.

 .متَزي هَفِة ا  خخدام املؼررتة املوضوغَة يف اًخؼامي مع اًظواهر اًي جشلك اًواكع املؼاش  

 اًدشرياريك نآًَرية ًخفؼَريي اجملحملريع يف إحريداج اًخغَريري ورتريق اًرؤًرية اًو جَرية ٌَطفريوةل -تَورت مفهوم اًححرير احجريرايئ

 املحىرت.

 ملرراث اًرزمة:

 س.م(: 2اًؼ،ي املَداين ) –اٌَؼة واحتداع  -8

 رزمة مواد اًححر احجرايئ اًدشاريك -)اًفطي األول( 

اًجظًرة" يف رزمة األ س اًجفس َة. وثؼ،ي هذه املادت  –ٌَؼة واحتداع ًأيت هذا امللرر ممكال مللرر "ا     

ػ  ثلد  آًَة اًححر احجرايئ اًدشاريك وذكل من خالل اش ا، اًطاًة مع مجموػة من زمالئه يف ثجظ. 

  جواث( هبد  1شهر و 81خ اث مِدايَة ٍىدشع من خالًها مظاهر ًؼة األ فال اًطغار )ما تني 

اًظواهر اًجفس َة وعج غَة واًثلارتِة ا َطة ابًطفي، واًؼوامي اًي ثؤثر ػ  يوغَة حِات اًخؼّر  ػ  

 اًطفي يف   َاق اجملحملع. 

 س.م( 6حتدحث ورترص حمنَة اًطفوةل املحىرت  )-2

 )اًفطي اًثاين( رزمة اًححر احجرايئ اًدشاريك

اًجظًرة"، حِر ًُلسم اًطَحة إىل  –ةل املحىرت ًأيت هذا امللرر ممكال مللرر "حتدحث ورترص حمنَة اًطفو  

مجموػاث كطاغَة )إػالم، حصة، رشًؼة، إػالم، ثؼَ.(. ًُوزع  َحة اجمل،وػة ػ  مؤ ساث مِدايَة ورتق 

لوم  ىون ذكل ابًخ س َق مع ارلطة اح  اثَجَة اجملَس األػ  ًألمومة واًطفوةل(. ًو اًلطاػاث ا ددت )ٍو

مِدايَة ٌش ، رتهيا اًؼامَني يف املؤ سة املَدايَة يف ثلِ. واكع اًلطاع غن  ًرق  اًطَحة يف ثجظ. خ اث

اًدشاريك يف مجع اًحَاانث املوضوغَة من املَدان، وحتَََها من م ظور اٍهنج -ا  خخدام اًححر احجرايئ

 اًش،ويل اًخاكمإ.

 س.م( 6رشباكث من أجي  فوةل أرتقي ) -6

 احجرايئ اًدشاريكرزمة اًححر  -)اًفطي اًثاًر( 

يف هذه املادت ًوظع اًطَحة اًجخاجئ اًي ثوضَوا إٍهيا يف مادت " حتدحث ورترص حمنَة اًطفوةل املحىرت"     

ط،،ون ابًرشبنة مع املؤ سة املَدايَة، جرانمج )أو مجموػة أنشطة( هتد  إىل حتسني واكع اًطفي  ًو

ملؤ سة من إماكيَاث )مادًة وثرشًة(، وإجياد رترص واًطفوةل وذكل ابال  خفادت مما هو مذورتر يف حمَ  ا

 ٌَدشخِم تني املؤ ساث اًرمسَة واألهََة اًؼامة يف جمال اًطفوةل ثشلك مدارش أو غري مدارش.

 س.م( 6كاػة حبر  ) -0
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 رزمة اًححر احجرايئ اًدشاريك -)اًفطي اًراتع( 

ىذة  ًجفذ اًطاًة يف هذه املادت اً انمج أو األنشطة اًي      مص،ها ابًرشبنة مع املؤ سة املَدايَة، ٍو

ثلٍررا  َي رتِه يخاجئ اًؼ،ي اذلي يفذه مع املؤ سة املَدايَة ػ  اًفطول اًثالزة األخريت. وتذكل ٌسهم 

اًطاًة يف تَورت مؼاًري ومؤرشاث اٍهنج اًش،ويل اًخاكمإ يف حمنَة ورػاًة اًطفوةل املحىرت ارلاضة يف 

شارنة يف تجاء ارل  اًلاػدي ًهذا اًلطاع هبد  رضد أثر ارلطة اح  اثَجَة  "ٌَ،اَس اًلطاع املؼني، وامل 

 األػ  ًألمومة واًطفوةل" واًي هتد  إىل حتسني واكع اًطفي واًطفوةل يف اٍمين

    

 

 

 

 

 اًامنئَة: –رزمة األ س اًجفس َة  -اثيَا 

ػُّل اًجفس اًؼام وػُّل اًجفس عج غي وهَع جسامه هذه  ثلدم هذه اًرزمة خالضة املؼررتة اًجظًرة املخؼَلة مباال

املؼررتة يف تَورت ورتهم ادلًجامِاث اًي ثؼ،ي ػ  جشىِي وثطوٍر واكع اًطفي اٍميين، وما ًخق،جه من رترص 

 وحتدحث.

 :األهدا  اًؼامة ٌَرزمة 

 ارتؼَة......(اًخؼر  ػ  املىوانث اًجفس َة ًإلنسان  )احدرا، اذليس، اذلبهرت ، اًخؼُّل ، ادل 

 ).....اًخؼر  ػ  يظرحث اًامنئَة اًرئُس َة )املؼررتِة، اًجفس اج غَة، األخالكِة 

  ثوظَع املؼررتة اًجظًرة )ػُّل اًجفس وػُّل اًجفس اًامنيئ( يف رتهم اًؼوامي ادلاخََة اًي جسهم يف حىوٍن ظواهر

 اًطفوةل املحىرت.

 ملرراث اًرزمة:

 س.م( 8) مالحظة منو وثطور اًطفي -8

 رزمة األ س اًجفس َة /اًامنئَة -)اًفطي األول( 

 (8-)مادت معََة ممكة ملادت اًطفي واًطفوةل

ًخؼُّل اًطاًة أ س مجع اًحَاانث املوضوغَة وأ اًَة املالحظة واًدسجَي، و رق غرض اًحَاانث وحتَََها، وذكل من خالل تجاء         

ذه اًطحَؼَة، ومالحظة أشاكل ثفاػي اًطغار مع اًطغار، واٍىدار مع اًطغار يف   َاق أدواث املالحظة املوضوغَة ًسَو، اًطفي يف تَئ 

 اًحُت، واملؤ سة واجملحملع. 

 

 س.م( 2) املادت اًجظًرة –اٌَؼة واحتداع  -2

 رزمة األ س اًجفس َة /اًامنئَة -)اًفطي األول( 

جفس َة وعج غَة ٌَؼة األ فال، واًوكو  ػ  أمهَة ظاهرت اٌَؼة اًخؼُر  ػ  أشاكل اٌَؼة واًؼاة األ فال، وم اكشة األتؼاد اً     
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يف منو وثطور اًطفي ػ  اكرتة األضؼدت )ػ  مس خوى اٍمنو اذليس واذلريك وادلسدي واًجفيس وعج غي واذلهين واملؼريف واألخاليق 

مت م اكشة يظرت اٍىدار حول ًؼة اًطغار وثوهجاهتم  و ظاهرت  اٌَؼة، ونزػة اٍىدار إىل "ثؼَ." اًطغار وإغفاهلم ظاهرت واًرويح(. هذا ًو

 اٌَؼة هسخِي اًطفي اًفطري ٌَخؼُّل.

 س.م( 6اٍمنو واًخطور  ) -6

 رزمة األ س اًجفس َة /اًامنئَة -)اًفطي اًثاين( 

 -األ فال )مادت "اٌَؼة واحتداعثجاك  هذه املادت من خالل اًجظرحث اًامنئَة ما مت مشاهدثه يف اًفطي اًساتق من ظواهر ثخؼَق تَؼة    

اج غي، -اًؼ،ي املَداين"(، وتحُئة اًطفي عج غَة )مادت "مالحظة منو وثطور اًطفي"(. وحرنز ػ  يظًرة اٍمنو املؼريف، ويظًرة اٍمنو اًجفس

ي ػ  ثفسري أمهَة اًورازة يف  َو، واٍمنو األخاليق، وثوّض هَع ثخداخي ادلواية اًامنئَة يف خمخَع مراحي منو وثطور اًطفي. هذا وثؼ،

 احنسان، وثحني اًؼالكة تني اًحُئة واًورازة يف حتلِق، أو حتدًد، منو اًطفي.  

 س.م( 2) ثطحَلاث معََة -يظرحث اٍمنو -0

 رزمة األ س اًجفس َة /اًامنئَة -)اًفطي اًثاًر( 

اًامنئَة هبد  اً نزي ػ  ارلطائص واذلاجاث اًامنئَة. يف هذه املادت ًمت ثوضَح  ًمت يف هذه املادت اً نزي ػ  اًخطحَلاث اًؼ،ََة ٌَجظًرة     

دحث اًفرق تني املظاهر اًامنئَة اًطحَؼَة، واًخفًرق تُهنا وتني املشبلك اًسَوهَة. جسخر هذه املادت اًجظرحث اًامنئَة ًفهم اًفرص واًخ 

سة واجملحملع(، ومهنا ٌس حملد اًطاًة املؼررتة اًؼَ،َة املرثحطة ابًظواهر اًامنئَة وهَفِة حرمجة املوجودت يف تُئة اًطفي اًخرشًة )يف اًحُت، واملؤ  

 مذطَحاث اٍهنج اًش،ويل اًخاكمإ يف حمنَة ورػاًة اًطفي واًطفوةل 

 س.م( 6) 8 –إثراء تُئة اًطفي -5

 رزمة األ س اًجفس َة /اًامنئَة -)اًفطي اًثاًر( 

 5-6م ظ،ة ًأل فال يف تَئهتم، ويف هذا اًفطي ٍىون حرنزي اًؼ،ي مع األ فال يف مرحة ما كدي املدر ة )من ًط،م اًطَحة خ اث يوغَة   

ة املجظ،ة وخاضة هداح رتروًحي واًؼاة م دسوري. ًطحق اًطَحة ما أػدوه من خ اث مع األ فال خؼرض اًطَحة إىل املواد اً تًو    جواث(، ًو

                                                           ومدى جتاوة األ فال مؼها  وثؼلِدها ًخالءم مع كدراث اًطفي اًجامِة.                                                              هبد  ثلِ. ثط،ميهم ًهذه ارل اث

 س.م( 6)   2 –إثراء تُئة اًطفي  -3

 /اًامنئَةرزمة األ س اًجفس َة  -)اًفطي اًراتع( 

ىون ذكل ابًرجوع إىل املجاجه املدر  َة هبد   1-3يف هذه املادت ٍىون حرنزي اًؼ،ي مع األ فال يف  ن  تداًة املدر ة )من         جواث(، ٍو

ُّل ملاتي ثط،. خ اث المهنجَة جسد د ػ  مِي اًطفي اًفطري ٌَخؼُّل، وعتخؼاد غن اًخؼَ. اًخَلِين. وهجا ميىن ٌَطَحة  رخ مسأةل اًخؼ

ث اًخؼَ.، وثوضَح اًفرق تني اًجظام اًخؼَميي اًلا  ػ  اًخَلني، واًجظام اذلي ًؼحملد ػ  رتطرت اًخؼُّل وما ً ثة ػََه من ا  اثَجَا

 ثؼَميَة/ثؼَ،َة ثقع املريب يف ماكن م ظم ًحُئة اًخؼُّل ومسايد ٌَ،خؼُّل. 

 

 رزمة األ س اًثلارتِة عج غَة:   -اثًثا

دلًجامِاث اًي ثؼ،ي ػ  جشىِي وثطور زلارتة اجملحملع واً نزي ػ  أخالكِاث اًؼ،ي اجملحملؼي وأمهَة اح ام زلارتة رتهم ا   

 اجملحملع ػ  ثجوغها.  

 :األهدا  اًؼامة ٌَرزمة 

 .اًخؼر  ػ  مفهوم اذلَات ادلاخََة وأمهَخه يف ثطور خشطَة اًطفي 
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 ة اًثلارتِة عج   غَة وأمهَهتا يف منو وثطور خشطَة اًطفي. متَزي اًؼوامي املىوية ٌَهًو

 .اًخؼر  ػ  املحادئ األ ا  َة ًوزَلة حلوق اًطفي 

 ملرراث اًرزمة:

 س.م( 2) 8-اًطفي واًطفوةل -8

 رزمة األ س اًثلارتِة/عج غَة -)اًفطي األول( 

رنز ػ  رت  خ اث اًطاًة        اذلَاثَة يف رتهم اًؼوامي اًجفس َة ًطرخ اح ار املفاهميي ٌَهنج اًش،ويل اًخاكمإ، ٍو

وعج غَة اًي جشلك املوروج اًثلايف ٌَ،جحملع، وبندشا  دور هذا املوروج احجيايب واًسَيب يف جشىِي اًظواهر 

 اًجفس َة وعج غَة ا َطة ابًطفي وما ٍرارتلها من ممار اث وثوهجاث وك. ثجظم ػالكة اٍىدار يف اًطغار. 

 س.م( 2)  2-اًطفي واًطفوةل-2

 رزمة األ س اًثلارتِة/عج غَة -)اًفطي اًثاين( 

ٌس خخدم اح ار املفاهميي ٌَهنج اًش،ويل اًخاكمإ، يف م اكشة املجظور اذللويق يف حمنَة ورػاًة اًطفوةل املحىرت،      

رنز ػ  أمهَة تَورت مفهوم  املطَ ة اًفق  ٌَطفي يف   َاق مفهوم اًطاحل اًؼام. نام ًؼ، ي ػ  رت  هذه ٍو

قؼها يف   َاق  املفاه. ابملحادئ األ ا  َة ذللوق اًطفي )اًحلاء واٍمنو واًخطور، وػدم اٍحملَزي، ومشارنة اًطفي(، ًو

 زلارتة جمحملع اًطفي اٍمين

 رزمة األ س املهجَة: -راتؼا

ًة يف جشىِي مدراكثه اًشخطَة جشلك هذه اًرزمة اًح ِة اًخحخَة ً انمج ادلتَوم إذ أهنا  حرنز ػ  موبهحة اًطا      

واملهجَة  و اًطفوةل املحىرت وتَورت دوره وإحسا ه تأمهَة دوره يف  املسامهة يف مسريت ثطوٍر اًطفوةل املحىرت يف 

 اًحالد. 

 :األهدا  اًؼامة ٌَرزمة 

 متىني اًطاًة من ممار ة اًخفىري اًخأمإ 

  املس حملر.ا  خخدام مَع املخاتؼة املهين هو  َة ٌَخؼُّل اذلايت 

  ثلِ. اًطاًة ًجظرثه ٌَطفي واًطفوةل وثطوٍرها مبا ًد ا ة مع اًخوجه اًش،ويل اًخاكمإ 

  .ا دامثر رتهم اًطاًة ادلدًد ملرحة اًطفوةل املحىرت يف إحداج اًخغَري يف واكع اًطفي واًطفوةل يف اًحالد 

 

 

 

 ملرراث اًرزمة:

ة -8  س.م( 8) 8-اًفَسفة واًرؤًة اً تًو



 

 رابع                                                                 مؤمتر الطفولة الوطني ال
 

 15 

 رزمة األ س املهجَة -ول( )اًفطي األ

ثوظَع مَع املخاتؼة اًفردًة نأدات جساػد اًطاًة يف جسجَي اًخحوالث اًي ثطرأ ػََه خالل ثؼرضه ًفؼاًَاث جرانمج ادلتَوم. وثوزَق     

لدبا وما تدا ًدشلك دلًه من مفاه. وثوهجاث  و اً طفي واًطفوةل يف مالحظاثه حول اًلراءاث واًجدواث اًطفِة اًي ٌسامه رتهيا ًو

 مرحة اًطفوةل املحىرت.

ة -2  س.م( 8) 2-اًفَسفة واًرؤًة اً تًو

 رزمة األ س املهجَة -)اًفطي اًثاين( 

مذاتؼة اًدسجَي نام يف اًفطي اًساتق وإضارتة مىون "اًخؼُّل اذلايت" يف ثوزَق اًخحول حول مدراكثه غن معََة اًخؼُّل واًخؼَ.، ورتطها    

 َة اًخؼَ،َة ٌَطفي وما ٍرارتلها من مؼَلاث ثؼ ض تَورت ا  اثَجَاث اًخؼُّل اذلايت. مع املسريت اًخؼَمي 

ة -6  س.م( 8)  6-اًفَسفة واًرؤًة اً تًو

 رزمة األ س املهجَة -اًفطي اًثاًر( )

اء ثواجده يف املَدان ًحجاء مذاتؼة اًدسجَي نام يف اًفطي اًساتق، واً نزي ػ  ثلِ. اذلاث وأ س اًجلد اًحجاء يف اًؼ،ي مع اٍىدار أزج  

 رشباكث من اجي  فوةل ارتقي. 

 س.م( 2اٍهنج اًدشاريك يف ثطوٍر اًطفوةل يف اٍمين )-0

 رزمة األ س املهجَة -اًفطي اًراتع( )

ةل أرتقي، وإثراء ثخوح هذه املادت مسريت اًطاًة ػ  جرانمج ادلتَوم وثؼطَه رترضة ثط،. خ اث مذاكمة جت،ع تني: املجادات من اجي  فو     

اًفاػة من  تُئة اًطفي وتجاء رشباكث معََة ثؼَد ثجظ. ػالكة اًفرد ابجملحملع وثقع اًطفي يف املرنز. ورتهيا ًحدأ اًطاًة مبامر ة دوره يف اًلِادت

 أجي ثطوٍر جمال اًطفوةل املحىرت.

 ثجفِذ اً انمج :

خقاع اكدر اًشؼحة إىل ثدًرة مى ع ػ   ًرلة اًخجفِذ من كدي خدريت مؼحملدت يف هذا ًخجفِذ هذا اً انمج ابًشلك اذلي مصم هبا ،  مت إ       

ثجفِذ اجملال يه ادلنخورت جبلكني ضفري ، واًي معَت مع اٍاكدر ػ  تجاء دًَي ادلتَوم مبا ًخوارتق مع عماكيَاث املخاحة . وكد أرشرتت ػ  

 . لك رتطي درايساًفطول األرتؼة ، ونذا ثل. ٌَ،خرجاث اًي ثمت يف 

 يخاجئ اً انمج :

 اًحا  01من اذلهور ، مت كدوهلم من تني  0 اًحا مهنم  24م ، تؼدد 2447/2441تدء اًؼ،ي ابً انمج يف اًؼام    

و اًحة ثلدموا ٌَ انمج واخقؼوا المذ اانث اًلدول املؼحملدت يف اًشؼحة  ، اًلامئة ػ  متٍرر اًطالة يف خ اث مؼَجة ، 

 وا يف ضوهئا ع  حملراريف اً انمج او عنس اة م ه  .مث ًلرر

تؼد ذكل تدء اًؼ،ي مع من ثحلى من اًطالة  ًخؼدًي  َوهَاهتم ويظرهتم اىل اًطفي يف اًس َاق اذلَايت واجملحملؼي ،   

 ثلد  ورتلا ال َوة اًححر عجرايئ اًدشاريك ، اذ معي اٍاكدر عاكدميي يف اًشؼحة ػ  مشارنة هؤالء اًطالة يف

جلَويه اىل اًشؼحة ػ  هَئة ثلاٍرر وضفِة موضوغَة  املواد اخملخَفة مسد دٍن يف ذكل ػ  ماٍرضده اًطالة يف املَدان ًو

مؼحملدٍن يف ذكل ػ  درا ة حاالث مؼَجة  ددها اًطالة ابيفسم تؼد متَزيها يف ا َ  اذلي ًؼ،َون او ًؼُشون رتِه 
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 ٍر ومتَزي اًلقاح اذلرجة رتهيا واًؼ،ي ػ  اجياد اذلَول املجا  حة .، وتؼد ذكل ًمت حتََي هذه اًخلار 

وكد معي اًطالة ػ  اثراء اًحُئة اًي ًؼ،َون/ ًؼُشون رتهيا مبخخَع عًؼاة اًي كاموا ابيخاهجا ابيفسهم من خاماث   

وجشاريك تني املواد اخملخَفة اًي ثلدم اًحُئة ا ََة ورتلا ًال س اًخؼَ،َة اًخؼَميَة . ويف لك ذكل ًمت اًؼ،ي ثشلك حاكمإ 

 ٌَطالة يف اًفطي اًواحد .مما ادى اىل حاكمي رتروع املؼررتة وغزز من معََة اًخؼُّل دلهيم  .

اضارتة اىل ذكل معي اًطالة ػ  ايخاح مجموػة هحريت من املؤرشاث املجخ لة من مدادئ اٍهنج اًش،ويل اًدشاريك اًي   

ا  َة ًواكع اًطفوةل يف اٍمين واًي  ُمت ثطحَق جزئ مهنا يف حبوج اًخخرح خالل اًفطي ثؼد عن وزَلة اًرضد ع 

 اذلايل . 

ًلد حدج اًخغَري امل شود دلى اًطالة ، من خالل ثددع نخاابهتم اًخأمََة  وثلاٍررمه املَدايَة، إضارتة إىل إكرارمه       

ثؼامَهم مع أ فاهلم أو األرتراد اآلخٍرن يف األوت .نام معَوا أيفسهم مبلدار اًخغري اذلي حدج ػ  مس خوامه األوي يف 

 ػ  إحداج ثغَري رتؼإ يف املواكع اًلطاغَة اًي وزغوا ػَهيا م ذ تداًة ادلرا ة ويه :

 .) كطاع اً تَة واًخؼَ. )رحض األ فال واًطفو  األول واًثاين من اًخؼَ. األ ايس 

 مللروء (.كطاع احػالم ) املريئ ، املس،وع ، ا 

 . كطاع م ظامث اجملحملع املدين 

 . ) كطاع اًط ة )املربنز اًؼامة مع األم واًطفي 

 .)كطاع األوكا  )مرنز احرشاد واًخوجِه 

   

 

 

 


