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:الرّؤية

يئععة أنْ يتمتععا األافععال اععمت الم تمعععاة العربيععة بلسععوة و وبالسعععادة وبالر ععا   عع  ب

.مثرية مت اللرية والعدالة االجتماعية والمساواة

:الرسالة

ربعععت ويمكعععيت وموانمعععة ومنعععاداة و نتعععاو و يدعععال  بعععراة ومعععوارد ينميعععة الطفولعععة المبكعععرة 

ة المكيفعععة  ةليميعععا  لعععى الم تمععععاة العربيعععةف بشعععغن  سعععوص األافعععال الدععع ار  ععع  الدعععل

والتعليو واللياة األسرية واللعب والتر يه 

: ه عشرة بلدان عربية أعضان    /ما شركانيعمل الشبكة 

لبنان، فلسطين، األردن، عُمان، اليمن، 

.السودان، سوريا، مصر، تونس، المغرب

معثتة يضو يشكيلة متنوعة متعددة السطاعاة والتخددعاة معت ممثلعيت ومشبكة مرنة 

عععت وراراة يربيععة ووععلة وشععاون اجتماعيععةف وم ععالظ افولععةف ومنةمععاة غيععر  كوميععةف 

.وأكاديمييتف  ضت عت أ راد  بران
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الفقر•
لجوء/حروب/ احتالل: العنف•
عدم االستقرار السياسي•
الالعدالة وعدم المساواة•
التآكل البيئي والتغيّر المناخي•
ماعيالتمييز المبني على النوع االجت•

 لسطيت•

سوريا•

العراص•

اليمت•

ليبيا•

السودان•

لبنان•

األردن•

مدر•

الدومال•

:محددات تنمية ورعاية الطفلة المبكرة

البلدان العربية مثل ا مثل كل بلدان العالو 
: الت  يواجه األرماة 
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:  مأساة األطفال العرب

رعاية في مرحلة التنشئة 

في زمن األزمات متعددة األبعاد

البسان

النمان

الت يّر

العودة الدائمة  لى المربا األول

على ةيد اللياةالبسان

الطوارئ المزمنة•

يفاةو و يعدّد األرماة•
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وانبهف جالطفل كيانٌ وا د مو ّدف م وٌّ بكا ّة •

 يث يتغثّر كلّ جانب بال وانب األ رىف وياثّر  ي ا

الطفولة مر لة عمريّة ةائمة ومتكاملة     دّ ذاي اف •

بكامل ايلياهاومت  قّ الطفل و اجته أن 

يلدث النموّ     طواةٍ متسلسلة يمكت التّنبّا ب اف •

عاليةيتخلّل ا  تراةٌ يكون  ي ا جاهزيّة الطفل للتعلّو 

ثتثة مبادئ أساسيّة 

:لنّ ج الشّمول  التّكامل ل



الشموليالنهج
الدمجيالتكاملي

القطاعاتمتعدد
والتخصصات

ورعايةتنميةفي
المبكرةالطفولة

“ككلّ وا د مو ّد"النظر إلى الطفل : الشّمول 

.في الحسبانبمُ مل االطفلأخذ حاجات: التّكامل 

ومُثريةبيئة داعمة 



: ورشة الموارد العربية 
مكوناة برنامج الوالدية الشاملة 

:الوالدية اإلي ابية المت اوبة
 اانة المكوناة األ رى



ةالرعاية    مر لة التنشئ•

البسان والنمان والت يّر•

والمثريةالبيئة الداعمة •

أهداف التنمية المستدامة•
(17)

الناس1.
العيش بكرامة2.
الر ان3.
العدل4.
الشراكة5.
الكوكب6.

:التكامل والشمولية بيت

:مت أجل 



عملياة 
متفاعلة وا دة
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الشبكة 
العربية 
للطفولة 
المبكرة

عالمياًعربياً

 سلة يفاعل بيت الوان  والعالم     الم ال اإلةليم 
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:خمسة مجاالت استراتيجية للتدخل

 سوص الطفل
 االة الطوارئ

األرماة

التمكيت الرةم  
والتد تة عت بًعد

التلدياة اإليكولوجية 
والت ير ّ المنا  

السوى العاملة
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:ثالثة أدوات عمل عابرة لالستراتيجيات

 االة الطوارئ
األرماة

التمكّت الرةم  الت يّر المنا   السوى العاملة الطوارئ واألرماة

 نتاو المعر ة

المناداة والتواول

التغثير    السياساة

 سوص الطفل



ن/ا لكوشكرً

arcgi@mawared.org
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