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  أوضاع الطفولة المبكرة في المدن العربية والدور المؤمل 
  مبادرة حماية األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيال

  ندوة الطفولة المبكرة خصائصها واحتياجاتها لةمقدم

  م٢٠٠٤ أكتوبر ٦-٤الرياض     
   ياسر عوض الكريم/األستاذ     جمال محمود حامد        /إعداد الدكتور

      مسؤول البرامج بمبادرة حماية األطفال    مدير مبادرة حماية األطفال                      
  

 والتعريف ، والتحديات التي تواجههم بصفة عامةتهدف هذه الورقة لتسليط الضوء على أوضاع األطفال في المنطقة

معهد العربي النماء المدن بالتعاون مع بمبادرة حماية األطفال في الشرق األوسط و شمال أفريقيا التي يستضيفها ال

البنك الدولي والتي تهدف الى النهوض بقدرات االدارات المحلية والبلديات وتشجيعها على تحسين رفاهية األطفال 

والمعرضين للمخاطر واألقل حظاً في دول المنطقة، والى زيادة المعرفة بالسياسات والبرامج الفعالة في مواجهة 

  . التي تواجه األطفال في المنطقةالقضايا الملحة

كما ستقدم الورقة استعراضاً لنتائج الدراسات التي  أجرتها المبادرة مؤخراً لتقييم الوضع الراهن لألطفال في بعض 

المدن العربية، إضافة الى نشاطات المرحلة التالية التي تشتمل على برامج لبناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني 

  .ي للمدن والبلدياتوالماد
  

  : مقدمة: أوالً

ر الحيـاة الكريمـة     ي من القرن العشرين تنامي االهتمام بحقوق اإلنسان ومفاهيم التنمية البشرية وتوف           األخيرشهد العقد   

 األمر الذي وضع    ، عامة وللفئات الضعيفة في المجتمع مثل األطفال والنساء بصفه خاصة          المجتمع بصفة لمختلف فئات   

فولة في صدارة القضايا االستراتيجية دولياً واكسبها التجاوب العالمي الذي اثمر عنه صدور االتفاقية الدولية               قضايا الط 

والتي أقرتها الجمعية العمومية لألمم المتحـدة فـي   ) Convention on the Rights of the Child(لحقوق الطفل 

  . م١٩٩٠  ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر١٩٨٩نوفمبر 
  

كبيراً بلغت نسبته خـالل الفتـرة       األخيرة نمواً سكانياً    العقود   خالل   *هدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا     وقد ش 

في الرعاية الصحية األولية، األمر الذي أدى إلـى         الملموس   وذلك بسبب التحسن     ،%٣,٣م حوالي   ٢٠٠٠ –م  ١٩٩٩

الذي لم يواكبـه    ،    و     السكاني اإلنفجار أثر هذا    .لسكانارتفاع كبير في عدد الوالدات الحية وإطالة نسبية في أعمار ا          

التنميـة الحـضرية غيـر      ، إضافة إلـى     تحسن في الخدمات الضرورية مثل الصحة والتعليم والسكن المالئم وغيرها         

سلباً علـى أوضـاع      ،حقوقهم االجتماعية والصحية  والصديقة لألطفال والتي ال تأخذ بعين االعتبار احتياجات األطفال          

،  في المناطق الحـضرية    من سكان المنطقة يعيشون   % ٦٠تشير احصاءات البنك الدولي إلى أن       و. طفال ورفاهيتهم األ

الـسكانية  الحضرية  وعليه نستطيع القول بأن التجمعات      . م٢٠٢٠بحلول العام   % ٧٠ويتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى       

 ،المختلفة بما فيها منطقة الشرق األوسط وشـمال أفريقيـا         ستكون هي مراكز الجذب للسكان في أقاليم العالم         في العالم   

                                                 
 .إضافة  إلى إيران)  دولة٢٢وعددها (راض المبادرة جميع الدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربية ونقصد بها ألغراض هذه الدراسة وأغ *
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عها المدن على مستوى بلدياتها وإداراتها      االستراتيجيات التنموية التي تتب   العربي على   وسيعتمد وضع األطفال في العالم      

  .)Human Development Report – 2003.(المحلية والتي ما زالت بعيدة عما يتواءم مع احتياجات األطفال
  

االجمالي حيث  بتباين كبير من حيث متوسط دخل الفرد من الناتج القومي           الشرق األوسط وشمال أفريقيا     وتتسم منطقة   

 سن الخامسة الـذي     ، ومن حيث معدل وفيات األطفال دون        دوالراً ٢٠,٠٠٠ دوالر في العام إلى      ٣٣٠يتراوح ما بين    

 وفيـات لكـل     ٧١٠إلى   ٣ن حيث معدل وفيات األمهات بين        وفاة لكل ألف والده حيه، وم      ٩٢ إلى   ٩يتراوح ما بين    

 إال أن   ).م٢٠٠١تقرير وضع األطفال والنساء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، اليونـسيف            ( والدة حيه    ١٠٠,٠٠٠

، كمـا    ووحدة المـصير   الدين واللغة والثقافة  مثل  بين دول المنطقة،    خصائص والصفات المشتركة    كثير من ال  الهنالك  

مما مؤسسات ومنظمات قومية وإقليمية     وتربط بين هذه الدول      ،ه بل وتتماثل أحياناً من حيث التركيب الديمغرافي       تتشاب

  .عليهاا قائمة ويمكن من تعميم نتائج الدراسات والبحوث ويجعل المقارنة بينه يسهل دراسة المنطقة كإقليم واحد
  

 في بعض دول المنطقة أكثر       من مجموع السكان وتتجاوز    %٤٣,٣حوالى   *١٨ – ٠يشكل األطفال في الفئة العمرية      و

  . )في اليمن% ٥٥,٨(  و) فلسطينفي % ٥٢,٧(من السكان % ٥٠من 
  

  التوزيع العمري للسكان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا) ١(الجدول رقم 
٢٠٠٢) باآلالف(األطفال    (%) * 

١٨أقل من  ٥أقل من  /  
(%) * 

المجوع/ ١٨أقل من    سنوات٥أقل من   سنة١٨أقل من  
  السكان(باآلالف) 

٢٠٠٢  
26.15 40.47 12652 3308 31266   الجزائر
29.46 33.99 241 71 709  البحرين
32.79 49.40 369 121 747  رلقمجزر ا
33.82 49.49 343 116 693  جيبوتي
28.77 42.08 29670 8537 70507  مصر
21.53 40.87 27823 5989 68070  إيران
31.90 48.16 11804 3766 24510  العراق
30.65 44.57 2375 728 5329  األردن
32.57 30.41 743 242 2443  الكويت
26.17 35.60 1280 335 3596  لبنان
27.85 38.77 2111 588 5445  ليبيا
34.89 49.52 1390 485 2807  موريتانيا
28.25 38.30 11517 3254 30072  المغرب
34.77 52.69 1809 629 3433  فلسطين
32.78 43.32 1199 393 2768  سلطنة عمان
31.02 31.11 187 58 601  قطر
32.68 45.00 10583 3458 23520  المملكة العربية السعودية
37.35 54.54 5170 1931 9480  ومالالص
32.12 46.07 15147 4865 32878   السودان
28.73 45.91 7979 2292 17381  مهورية العربية السوريةجال
23.79 35.04 3409 811 9728  تونس
27.41 30.68 901 247 2937  االمارات العربية المتحدة
34.17 55.81 10779 3683 19315  اليمن
28.79 43.31 159481.00 45907.00 368235.00  المجموع

  UNICEF 2004: The State of the World Children 2004                  *Calculated from UNICEF 2004: المصدر

                                                 
 .ألغراض هذه الورقة وألغراض المبادرة آكل يتم استخدام تعريف منظمة اليونسيف لألطفال بأنهم دون سن الثامنة عشر *
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من مجموع السكان في المنطقـة وحـوالي        % ١٢,٥ سنوات فهم يشكلون حوالي      ٥ – ٠أما األطفال في الفئة العمرية      

 وبذلك يمكن القول أن المنطقة تتسم بأنها منطقة فتية يشكل األطفال واليـافعين               من مجموع األطفال في المنطقة،     ٢٨,٨

  . )١جدول  (نها األمر الذي يلقى عليها تبعة كبيرة في االهتمام بهذا القطاع العريض من سكانهاغالبية سكا
  

 معـدل وفيـات     فـض فيما يتعلق بخ  الماضي  بالرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته معظم دول المنطقة خالل العقد            و

 المأمونة والـصرف    بل على مياه الشر   ل الحصو ب وتحسين س   تقريباً، سبة الثلث نبالرضع واألطفال دون سن الخامسة      

ة الوالدات التي تتم تحـت إشـراف        نسب  وزيادة تغطية التحصين و    ،الصحي، وتوفير فرص االلتحاق بالتعليم االبتدائي     

عالقة حيث أن أكثر من ربع اإلناث البالغات في دول المنطقة أميـات             الت  زما إال أن هناك مشاكل      ،كادر صحي مؤهل  

يزداد القلق من سوء التغذية      كما .للتعليم ما قبل المدرسي   مؤهلة  قر معظم الدول إلى مرافق دائمة       وتفت). ٢رقم  جدول  (

ممارسات الغذائية غير المالئمـة،     الذي تزداد مضاعفاته سوءاً بفعل ال     ولدى األطفال حتى في الدول الغنية في المنطقة         

  .ال، وغيرها من المشكالتإضافة إلى غياب المرافق الثقافية والترفيهية المناسبة لألطف
  

  من مجموع اإلناث في الفئة العمرية)  عام٢٤-١٥(معدالت األمية لدى اإلناث ) ٢(جدول رقم ال

  .م٢٠٠٠-١٩٩٠ خالل الفترة  الشرق األوسط وشمال أفريقيامنطقةفي بعض دول 

  )%( اإلناث األمية لدى
  الدولة

٢٠٠٠  ١٩٩٠  

  ٧٠,٩  ٧٥,١    العراق 

  ٥٣,٨  ٧٥,٠  اليمن

  ٣٨  ٤٩  مصر

  ٤١,٨  ٥٨  المغرب

  ٣١,٥  ٤٤,٩  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

                                          Calculated from: Unicef 2001, The Status of Women and Children in MENA     :المصدر

  

مبادرة حماية األطفال في منطقة الشرق األوسط       ها  ل الدراسات التي أجرت   منطقة من خال  الالطفولة المبكرة في    : ثانياً

  :وشمال أفريقيا
  

إيماناً من المعهد العربي إلنماء المدن بعظم التحدى الماثل أمام المدن والدول في المنطقة لالهتمام بأطفالها، وإدراكـاً                  

م، ٢٠٠٣ي فـي سـبتمبر      لق المعهد بالتعاون مع البنك الدول      الجهود من أجل تحقيق ذلك فقد اط       منه لضرورة تضافر  

 الحكومات المحلية والبلـديات     لإلرتقاء بقدرات والتي ترمى   مبادرة حماية األطفال في الشرق األوسط و شمال أفريقيا          

على تحسين رفاهية األطفال والمعرضين للمخاطر واألقل حظاً في دول المنطقة، والى زيـادة المعرفـة بالـسياسات                  

وتأتي المبادرة استجابة من المعهد العربي      . ايا الملحة التي تواجه األطفال في المنطقة      والبرامج الفعالة في مواجهة القض    

الذي نظمـه المعهـد والبنـك       ) األطفال والمدينة (الذي صدر عن مؤتمر     ) العالن عمان (النماء المدن والبنك الدولي     

باألطفال في المدن العربية، ونـادى      م، والذي دعا للمزيد من اإلهتمام       ٢٠٠٢الدولي وأمانة عمان الكبرى في ديسمبر       

  .  بانشاء صندوق اقليمي يسهم في تمويل المشروعات البلدية والمحلية الموجهة لألطفال في المدن العربية
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لتقييم أوضاع األطفال في المنطقة والمؤسسات المعنية بهم ومتطلبات بنـاء           دراسات  كمرحلة أولى   أجرت المبادرة   وقد  

حاليـاً   الرياض، عمان، الخرطوم، االسكندرية، صنعاء، بيروت والـدار البيـضاء وتجـري              في مدن وذلك   ،قدراتها

 المدن مع إعطـاء   تلك  أطفال  تلك الدراسات    وقد شملت    ،ائرزالجو  في المدينة المنورة، غزة، الكويت،      دراسات مماثلة   

الحـضر مـن التغيـرات      ما يعانيه األطفـال فـي       ل وذلك   ،أوضاع األطفال على المستوى القطري    عامة عن   صورة  

 األطفـال واحتياجـاتهم وحقـوقهم فـي         عاالجتماعية واالستراتيجيات التنموية التي تشتمل على تنمية حضرية ال تض         

وقايـة  التغذية و الفي ذلك    بما   ،رافية لألطفال وأوضاعهم الصحية   غطت هذه الدراسات الخصائص الديم    غوقد  . نابالحس

  . ةيتغيرات االجتماعية والتنموية والبيئمتأثرهم بالوجتماعية واالوأوضاعهم التعليمية من األمراض، 
  

و نستعرض فيما يلي أبرز السمات والنتائج األولية المتعلقة بالطفولة المبكرة التـي يمكـن استخالصـها مـن تلـك                     

  . الدراسات
  

  : الصحة
  

أفريقيا تدعو للقلق حيث تـشير      إن المؤشرات الصحية واالجتماعية للطفولة المبكرة في منطقة الشرق األوسط وشمال            

)  كيلو ٢,٥(م إلى أن الكثير من األطفال في المنطقة يولدون بوزن أقل من الوزن الطبيعي               ٢٠٠٣إحصاءات اليونسيف   

 مليون طفل   ٧م أن   ٢٠٠٤كما أوضح تقرير التنمية العالمية للبنك الدولي،        . األمر الذي يضاعف من مشاكلهم الصحية     

 ماليين طفل   ٣ م، وتزداد الصورة قتامةً إذا علمنا أن هنالك          ٢٠٠٠ن من سوء التغذية  في عام        في المنطقة كانوا يعانو   

يعانون من األمراض الناتجة عن نقص اليود وما يسببه من أعاقات عضوية وذهنية، األمر الـذي حـدا بـبعض دول                

  .  المنطقة إلى إضافة مادة اليود لملح الطعام حتى يتم تعويض ذلك النقص
  

رغم من التحسن الملحوظ الذي طرأ على تطعيم األطفال في المنطقة ضد األمراض المعدية والفتاكة، بعد انعقـاد                   وبال

 والذي وضع التطعيم في مقدمة األولويات لإلهتمام بصحة األطفال، إال أن هنالك             ١٩٩٠المؤتمر العالمي للطفولة عام     

 حالة إصابة بمـرض     ٨٠٠,٠٠٠و تم تسجيل    . ة الصحية الجيدة  اعداداً من األطفال لم تشملهم خدمات التطعيم والرعاي       

 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيـا،        ١٢,٠٠٠م منهم   ٢٠٠١االيدز وسط المواليد الجدد على مستوى العالم عام         

اليونيـسف  . ( في المنطقـة   ٤٠,٠٠٠ مليون من النساء الحوامل المصابات بالمرض في العالم منهن           ٢,٥كما تم رصد    

٢٠٠١(  
  

تعد معدالت وفيات األطفال والرضع من أهم مؤشرات الصحة لدى األطفال، وقد وصلت حسب تقديرات اليونـسيف                 و

بينما تنخفض توقعات الحيـاة عنـد   .  في األلف طفل وهي من أعلى المعدالت عالمياً   ١٠٧في بعض دول المنطقة إلى      

صل الفرق في توقع الحياة عند الوالدة بين بعض الدول في            حيث ي  ،الوالدة و التي تشهد تبايناً واضحاً في دول المنطقة        

 سنة، ولعل ذلك يدعو للقول بأن دول المنطقة يجب أن تستفيد من تجارب بعـضها الـبعض                  ٢٠المنطقة إلى أكثر من     

همت في األرتقاء بأوضاع     الطفولة المبكرة عناية أكبر سا      الصحة في  ومن الممارسات الجيدة  لبعض الدول التي أولت       

  . األطفال فيها
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  ، ةد األخيـر  والعق تقدماً ملحوظاً في     وقد ظلت األوضاع الصحية في المنطقة تشكل هاجساً لفترة طويلة  قبل أن تشهد             

وقد أمنـت الدراسـات التـي       .  في وفيات األطفال والرضع في الكثير من دول المنطقة         ملحوظأدى بدوره النخفاض    

في  لكل ألف طفل   ٣٥معدالت حيث انخفض معدل وفيات الرضع في لبنان من          أجرتها المبادرة على هذا التراجع في ال      

 لكل ألف   ٤٣نفس الفترة من    ل  دون الخامسة  ، كما انخفض معدل وفيات األطفال     ١٩٩٦ي  ف باأللف   ٢٨ إلى   ١٩٩٠عام  

ن األقاليم مـن    الت بي دهذه المع في  المبادرة في بيروت تبايناً     وقد أوضحت الدراسة التي أجرتها      .  باأللف ٣٢طفل إلى   

الجنـوب   ت وفيات األطفال والرضع في منطقتـي      الريف والحضر من جهة أخرى حيث يالحظ أن معدال        جهة وبين   

ومـا  ) ٢٠٠٤ديـب و جرباقـة       (.قاع تعادل ضعف إلى ثالث أضعاف المعدالت المسجلة في بيروت وجبل لبنان           بوال

نفس التقدم   كما يصاحب    .  مثل نقص الوزن    الوالدة يحديث مشاكل لألطفال    د وجو  في لبنان،  يضاعف من حجم المشكلة   

 فـي   ١٥١ من   ١٩٩٧ إلى   ١٩٦١الرضع انخفاضاً ما بين عام      وفيات  أوضاع األطفال باألردن حيث سجلت معدالت       

 العـام   في   ٣٢,٢ إلى   ١٩٩٠ باأللف عام    ٣٨,٨ من    معدالت وفيات األطفال    بينما انخفضت  ٢٨,٥كل ألف رضيع إلى     

  . )٢٠٠٤ت والبحوث، مؤسسة الملك حسين، مركز المعلوما(١٩٩٨
  

 االسـهاالت  :ألطفـال والرضـع  بات وفيات ا ب الملحوظ في السيطرة على أهم مس      النجاحإلى  أيضاً   وأشارت الدراسات 

الكثير من وفيات األطفـال والرضـع هـو       في   كان السبب المباشر     ها بل  حيث لم تسجل حاالت وفيات بسبب      ،والجفاف

  .  الحادةسيفنتإصابات الجهاز ال
  

أن بـصفة عامـة إال      احات المشهودة في السيطرة على وفيات األطفال والرضع فـي المنطقـة             جالنتلك  وبالرغم من   

 بـاأللف   ٦٨حيث وصل معدل وفيات الرضع في السودان        بعض دول المنطقة ال تزال مثيرة لالهتمام،        المعدالت في   

 وقد أوضحت الدراسـة وجـود       ،١٩٩٩نه  م األمومة األ   حسب مسح  ، باأللف ١٠٤ووفيات األطفال دون الخامسة إلى      

وقـد  إذ تكثر وفيات األطفال والرضع الذكور عنها وسط االنـاث،           ات األطفال والرضع من حيث النوع       ي في وف  تباين

 . )٢٠٠٤الكـارب وابـراهيم    ( وأمراض الجهاز التنفسي، األنيميا، ما بين االسهاالت، المالريا  تبات الوفيا ب مس تتعدد

الـرغم  على   وذلك   ،في المنطقة على  هي األ معدالت وفيات األطفال والرضع     أن  حيث  في اليمن،   د الحال تراجعاً    يزداو

  بـاأللف  ٩٦  باأللف لألطفال بعد أن بلغت     ١٠٤,٩ باأللف للرضع و     ٧٣,٣م إلى   ٢٠٠٢من تراجع المعدالت في العام      

ـ يات األطفال والرضع في اليمن لسوء األاع معدالت وففويعزي ارت.  باأللف لألطفال١٣٧ للرضع و   ١٩٩٧عام وال ح

  .)٢٠٠٤الصبري والحاوري (.  التغذيةء التطعيم وسوعدم كفاية تغطية والصحية
  

العقـد   خـالل المنطقة في الذي شهدته معدالت وفيات األطفال والرضع النخفاض الملحوظ  ا) ٣(ويوضح الجدول رقم    

 أدى الحصار المضروب    إذي جميع دول المنطقة ما عدا العراق         حيث انخفضت المعدالت ف    األخير من القرن العشرين   

  .عليه في تلك الفترة الى ارتفاعها
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 MENAفي منطقة  والدة حية ١٠٠٠لكل معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات األطفال دون سن الخامسة التغير في) ٣(الجدول رقم 

   دون الخامسةمعدل وفيات األطفال    معدل وفيات الرضع
  الدولة

  %التغير   ٢٠٠٠  ١٩٩٠    %التغير   ٢٠٠٠  ١٩٩٠

    ٤٨      ٤,٩-  ٣٩  ٤١    الجزائر

  ٣٤ -  ١٢  ١٨    ٦٢ -  ٧,٧  ٢٠,١  البحرين

    ١٩٢        ١١٤    جيبوتي

  ٥٠ -  ٤٢  ٨٤    ٤٤ - ٣٥ ٦٢    مصر

  ٤٥ -  ٣٣  ٦٠    ٤٩ - ٢٦  ٥١  إيران

  ١٠٢ +  ١٣١  ٦٥    ١٣٠ +  ١٠٨  ٤٧  العراق

  ٢١ -  ٣١  ٣٩    ٢٤ -  ٢٦  ٣٤  األردن

  ٣٧ -  ١٢  ١٩    ٣٥ -  ١١  ١٧  يتالكو

  ٢٣ -  ٣٣  ٤٣    ٢٦ - ٢٦  ٣٥  لبنان

  ٧٨ -  ٢٥  ١١٢    ٦٠ - ٢٧  ٦٧  ليبيا

  ٣٩ -  ٤٦  ٧٦    ٣٥ -  ٣٧  ٥٧  المغرب

  ٣٧ -  ٢٢  ٣٥    ٣٨ -  ١٨  ٢٩  سلطنة عمان

  ٢٢ -  ١٣  ١٦    ١٨ -  ١٠  ١٣  قطر

  ٦٤ -  ٢٥  ٦٩    ٦٢ -  ٢٠  ٥٢  السعودية

  ٢٨ - ١٠٤  ١٤٥    ٣٤ - ٧١  ١٠٨  السودان

  ٣٤ - ٢٩  ٤٤    ٢٧ - ٢٤  ٣٣  اسوري

  ٤٠ - ٣٠  ٥٠    ٤٣ - ٢٤  ٤٢  تونس

  ٦٩ -  ٩  ٢٩    ٦٧ -  ٨  ٢٤  اإلمارات العربية المتحدة

  ١٤ -  ٢٩  ٣٣    ٧ -  ٢٥  ٢٧  األراضي الفلسطينية المحتلة

  ٢٧ -  ١٠٥  ١٤٤    ٢٩ -  ٧٥  ١٠٥  اليمن

  .٢٠٠١يف تقرير وضع النساء واألطفال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، اليونس :المصدر
  

مستوى التغذية في المدن تحت الدراسة حيـث        مقارنة  اين أوضاع األطفال في المنطقة بصورة جليه من خالل          ب ت ويبدو

حاالت سوء التغذية بصورة قليلة     رصدت   عن وضع التغذية حيث      هرشبتظهر الدراسات في عمان و بيروت صورة م       

ينما تشير الدراسات التي أجريت أخيراً في شمال السودان إلـى            ب .ئينجالألسر الفقيرة وال  امن  طفال  األبعض  بين  فقط  

 ٢,٥(الطبيعـي    الوزن   دونالرضع   من   % ٣١ كما أن    ،من األطفال دون الخامسة يعانون من نقص الوزن       % ١١أن  

من األطفال الذكور دون الخامـسة      % ٥٠وتتفاقم المشكلة في اليمن حيث يعاني        ).م٢٠٠٤ – إبراهيموكارب  ال) (كجم

% ٣٧,٣لعاصمة صنعاء فهي    في ا  التغذية   ءتشار سو ن أما نسبة ا   ،من األطفال األناث  % ٤٥تعاني  كما   التغذية   سوءمن  

  ). ٢٠٠٤الحاوري  والصبري( الفئة العمرية فس بين االناث لن٣٧,٩بين األطفال الذكور دون الخامسة و 
  

  :التعليم
  

، وقد بـذلت    الشرق األوسط وشمال أفريقيا   ة األمية في منطقة     شهدت السنوات األخير تقدماً ملحوظاً في التعليم ومحارب       

 بعض دول المنطقة جهوداً ملحوظة لإلرتقاء بمستوى التعليم األساسي جعلت المنطقة أفضل من بعض االقاليم األخرى               
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حققـت  فقد    )٤( كما يوضح الجدول    و. ال على التعليم األساسي    من ناحية االقب   كجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء    

 –م  ١٩٩٧الغلبية العظمى من دول المنطقة إرتفاعاً في التسجيل للمدارس اإلبتدائية وسط الذكور واالناث خالل الفترة                

  . بالرقم من أن النسب ال ترقى للطموح في بعض الدول.م٢٠٠٠
  

حيث أشارت الدراسة   منها   الكثيرفي  التعليم   المنطقة تقدم    مدنوقد أوضحت الدراسات التي أجرتها المبادرة في بعض         

مما يعكس تقدماً ملحوظاً في     % ١٣,٦إلى   تدنت ١٩٩٦في لبنان في العام      التي أجريت في بيروت إلى أن نسبة األمية       

في شـمال   %) ٢٠( نسبة أمية    أعلىاين االقليمي داخل لبنان والذي تراوح ما بين         ب برغم الت  ،اتجاه القضاء على األمية   

عنـد  % ٢٥,١اً من حيث النوع حيث بلغت نسبة األمية         يناب وأوضحت الدراسة ت   ،%)٩,٥(لبنان وأقل نسبة في بيروت      

  ). م٢٠٠٤جرباقة ديب و(عند الذكور % ١٠,٨االناث و 
  

التسجيل من حيث النوع في     التباين  تقليل  ي التعليم األساسي و   فإلى التوسع   التي أجريت في األردن     وقد أشارت الدراسة    

 للمرحلـة   التـسجيل عت نسبة   فترإ حيث إلصالح التعليم خالل التسعينات      يبرنامج الوطن الوكان هذا نتاج    المدارس  في  

اين الطفيف من حيث النـوع وبـين الريـف          بم مع بعض الت   ٢٠٠٢عام  % ٩١,١ إلى   ١٩٩٠عام  % ٨٧االبتدائية من   

حل المبكرة  اسبياً في المر  ت وزارة التعليم باألردن أن المعدالت قليلة ن       نأما فيما يخص الفاقد التربوي فقد أبا      . والحضر

 والبيئة المدرسـية    ، المدقع  والفقر ، والنفسية يةدغوط  الما  ضعام وهذا قد يعزي لبعض ال     ١١وتبدأ في االزدياد في سن      

فينحصر دور وزارة التعليم في التعليم ما قبل المدرسي         أما  .  والتى تؤدى إلى أن يترك التالميذ مدارسهم       غير المالئمة 

بر الموفر   للمنظمات غير الحكومية والتي تعت     بعة والتا ةال الخاص طفوإصدار التراخيص لرياض األ    ففقط على اإلشرا  

    ). ٢٠٠٤مركز المعلومات والبحوث، مؤسسة الملك حسين، (.الخدمة ه لهذاألساسى
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 النسبة المئوية للتسجيل للمدارس اإلبتدائية في دول المنطقة حسب النوع): ٤(جدول رقم ال

    (%)٢٠٠٠ إلى  ١٩٩٧سجيل للمدارس االبتدائية الت
  الدولة

  إناث  ذكور

 ٩٧  ١٠٠    الجزائر

  ٩٧  ٩٥    البحرين

  ٢٨  ٣٧  جيبوتي

 ٩٠ ٩٥    مصر

  ٧٣  ٧٤  إيران

  ٨٦  ١٠٠  العراق

  ٩٤  ٩٣  األردن

  ٦٥  ٦٨  الكويت

 ٧٤  ٧٤  لبنان

 x٩٦  ٩٧  ليبيا

  ٧٤  ٨٢  المغرب

  ٦٥  ٦٥  سلطنة عمان

  ٩٦  ٩٥  قطر

  ٥٦  ٦٠  السعودية

 ٤٢  ٥١  السودان

 ٩٤  ٩٩  سوريا

 ٩٩  ١٠٠  تونس

  ٨٧  ٨٦  اإلمارات العربية المتحدة

  ٩٨  ٩٦  األراضي الفلسطينية المحتلة

  ٤٩  ٨٤  اليمن

    :    UNICEF: The State of The World Children 2004              المصدر     

  

الرغم من  بف أن الوضع في السودان يبدو أقل تقدماً،          إال سات التعليم في لبنان واألردن    سبب سيا بات  حانجت  قوبينما تحق 

 للمدارس يبدو أقـل     تسجيلالجهود التي تبذلها الحكومة للتوسع في الخدمات التعليمية ، إال أن مستوى إنتشار التعليم وال              

تعلـيم  الفي سـن    االناث  من  % ٥١من الذكور و    % ٣٤أن  د  جنطار أخرى بالمنطقة حيث     قمما ينبغي بالمقارنة مع أ    

فـي  هم  بعاياسـت  تـم فقط من األطفال    % ٢٥جد أن   نل المدرسي ف  ب أما بالنسبة للتعليم ق    ، لم يسجلوا بالمدارس   االبتدائي

من األطفال في عمر المدرسة في الجزء       % ٥٣وقد أوضحت الدراسة أن     ) م٢٠٠٤إبراهيم   و كاربال(رياض األطفال   

ولعل . يةففي المناطق الري  % ٦٣في المناطق الحضرية و     % ٣٧منهم  لمدارس  تسجيلهم با الشمالي من السودان لم يتم      

ـ   بكثير منها في شمال السودان     من المؤكد أن نسبة األمية في الجنوب ستكون أعلى         سبب الحـرب األهليـة وعـدم       ب

تشير إلـى أن أقـل مـن        اإلحصاءات   أن   المعوقين في التعليم العام إال    استيعاب  والية الخرطوم    تبنتوقد  . االستقرار
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المؤهـل  كادر  العد العائق الرئيس هو عدم توفر       يو. يعابهم في التعليم الخاص والعام معاً     تمن المعوقين قد تم اس    % ٥٠

  . معهملتعامل القادر على ا
  

 ةجديـد المدارس  العديد من ال   حيث تم بناء     ،ر القرن الماضي  خوبالرغم من التقدم الذي شهده التعليم في اليمن خالل أوا         

% ٣٧,٩لالبتـدائي و    % ٦٤,٨ير أن نسبة الدخول للمدارس متدنية حيث سـجلت           غ ،تدريب المعلمين وزاد االهتمام ب  

جد االهتمام الكافي   يل المدرسي ال    بولكن التعليم ما ق   . من حيث النوع لصالح الذكور    تباين   مع وجود    ةللمدارس الثانوي 

 معظـم   ،ضة اطفال في كل الجمهوريـة     رو ١٨٤٧ في   تسجيلهم طفالً تم    ١٣٥٨٠وذلك لشح الموارد حيث هنالك فقط       

الحـاوري   و الـصبري (وأكثر من نصفها في العاصمة صنعاء        حضرفي ال %) ٩٨ ( ورياض األطفال  هذه المؤسسات 

  ). م٢٠٠٤
  

عاب الطالب في المدارس حيث تـصل نـسبة         ياع نسبة است  فارتالمغرب  وأوضحت الدراسة التي أجرتها المبادرة في       

لكثير مـن األطفـال     ا  دون إكمال  غير أن الفقر يقف عائقاً    ) م٢٠٠٤ي  ناصر% (٩٢إلى    اإلبتدائية للمدارسالتسجيل  

ل المدرسـي فـي     بأما التعليم ق  .  تلميذ مع نقص المعدات والوسائل     ٥٠ حيث تصل كثافة الفصل إلى أكثر من         ،تعليمهم

  . نظمات غير الحكوميةللقطاع الخاص والمتتبع ومعظم هذه المؤسسات % ٥٩ فيه إلى بعايتصل نسبة االستفالمغرب 
  

  )Vulnerable & disadvantaged children( :والمعرضون للمخاطراألقل حظاً األطفال 
  

الجوانـب   يلقـى بظاللـه علـى        الشرق األوسط وشمال أفريقيا   الذي تشهده المدن في منطقة      الكبير  إن النمو السكاني    

. ات التنموية للدول  يتيج تنفيذاًَ لألسترا  النمو الحضري حو   ن يصاحب هذا النمو نزعة   ويئية،  االقتصادية واالجتماعية والب  

قد ال يصحبها تخطيط يراعي ظروف األطفال وحقوقهم واحتياجاتهم، لذلك فـإن األكثـر              األستراتيجيات  غير أن هذه    

تمع لمج ا يعيشون على هامش  ويشار بهؤالء إلى فئات من األطفال        والمعرضون للمخاطر،    األقل حظاً تأثراً هم األطفال    

ر تعـانى مـن الفقـر المـدقع          فمن المعروف أن األطفال الذين ينحدرون من أس        ،خارجة عن ارادتهم  نتيجة لظروف   

وهـم أكثـر    .  ميسورته متوسطة الحال أو  في األسر   والمزايا التي يتمتع بها أقرانهم       محرومون من العديد من الحقوق    

رسة واالنخراط في سوق العمل في سن مبكرة والتـشرد          ك األسرى وترك المد   ضاً للمخاطر االجتماعية مثل التفك    تعر

تحـرمهم  لهزات إضافية وظـروف خاصـة       يتعرضون  ذلك فإن العديد من أولئك األطفال       إضافة إلى   . وما إلى ذلك  

  والمـصابون  العـاملون ذلك األطفال    ويشمل   ، والنفسية بصورة جزئية أو كلية     ةحقوقهم االجتماعية والتعليمية والصحي   

، واألطفال   الوالدين والمشردون، والالجئون، والنازحون، والمتأثرون بأعمال العنف       ، واأليتام ومجهولو  لفة مخت بإعاقات

اإلناث بصفة خاصة إذ يتعرضون لضغوط إجتماعية مختلفة تحد من فرص نموهم الطبيعي أسوة بأقرانهم من األطفال                 

 حيث أشارت دراسات المبادرة إلى      ،دن المنطقة موض أوضاع هذه الفئات من األطفال في م       ف بعض الغ   ويكتن .الذكور

  . شح البيانات عن أوضاع هذه الفئات من األطفال وعدم اكتمالها
  

ون ن يعا من األطفال % ١٠-٥ أن ما بين      واليمن ، في مصر، األردن   التي أجراها البنك الدولي   وقد أوضحت الدراسات    

ويفتقد هؤالء األطفال الرعاية الكافية وذلك لتردى الخـدمات          ،أو النفسية العقلية أو   الجسديةمن شكل من أشكال االعاقة      

ي الرعاية الصحية وقلة البرامج التثقيفية للمجتمع، كل هذا يؤدي الى عـدم             مونقص التدريب لمقد  المتخصصة  الصحية  
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ـ        مبكرة والتعامل معها في حينها     سنإكتشاف اإلعاقة في     عـدم وجـود    ه  ، لتزداد مشاكل األطفال المعوقين تعقيداً يقابل

  . إلعادة التأهيل في العديد من المدن العربية كافيةخدمات
  

 يعيشون فـي    الشرق األوسط وشمال أفريقيا   في منطقة   طفل   مليون   ٣٤الى أن حوالي    البنك الدولي   تقديرات   تشير   كما

.  الفقر في المنطقـة     من السكان الذين يعيشون في أعلى معدالت       ةًر كبي يشكل األطفال نسبةً  النسبي، كما   فقر  من ال حالة  

 أن عدد األطفال الفقراء في األردن يتـراوح مـا بـين              التي أجرتها مبادرة حماية األطفال إلى       أشارت الدراسات  وقد

 .لحكومة أو المنظمـات غيـر الحكوميـة       فقط يتلقون إعانات ماليه من ا     % ١٤-٦ من بينهم    ٩٠٠,٠٠٠ – ٤٠٠,٠٠٠

الدار  أما في    ،طفل ١٣٠,٠٠٠  حوالي إلىمثالً   االسكندرية  في فقراءحيث يصل عدد األطفال ال    مصروكذلك الحال في    

 ويعد الفقر العامل الرئيسي الـذي يـدفع         %)١٩( لدى الكبار    اأعلى منه % ٢٤,١ فأن نسبة الفقر لدى األطفال       البيضاء

  .سوق العملبهم باألطفال إلى الشوارع ويغذي 
  

في من الذكور واالناث على حٍد سواء       للقلق حيث  ينخرط األطفال      مثيرة   الت معدالت عمالة األطفال في المنطقة     زوما  

تزداد في   جدهانبالفقر لذلك   ارتباطاً وثيقاً   عمالة األطفال   وترتبط  ، سوق العمل في سن مبكرة ال تتجاوز الست سنوات        

من األطفال فـي     مليون   ٢٥٠وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية فان هنالك حوالي         . رة في المنطقة  يالمجتمعات الفق 

ونسبة للنمو السكاني الكبيـر فـي منطقـة         . في الدول النامية يمارسون نشاطات إقتصادية       سنة   ١٤-٥الفئة العمرية   

من األطفال ويجدون الكثيـر مـن المعانـاة         % ١٠,٩الشرق األوسط وشمال أفريقيا فان نسبة األطفال العاملين تبلغ            

ثر مأساوية األستغالل الذي يتعرض له هؤالء األطفال حيث أوضح مـسح            واالنتهاكات لحقوقهم، وما يجعل الوضع أك     

يعملون ألكثر مـن    % ١٢ ساعة في االسبوع وأن      ٧٠ – ٥١من األطفال العاملين يعملون ما بين       % ٤١لليونسيف أن   

  . ساعة في االسبوع نظير أجور متدنية٧١
  

 سنة في الـيمن يمارسـون       ١٤-٦طفال في سن    من األ % ١٦الى  % ١٢وتشير تقديرات البنك الدولي الى أن هنالك        

 مـن العمل والدراسة    المدارس، فيما تتراوح نسبة الفئة التي تجمع بين        ب يلتحقوانشاطات إقتصادية ذات عائد مادي ولم       

للفئتين على التوالي ، كما تقدر      % ١٠الى  % ٥، و   % ٥الى  % ٣وفي مصر فقد تراوحت النسب بين       %. ٧ الى% ٤

غير أن األطفال في اليمن ينخرطون في العمل في         %. ١١ سنة ب  ١٨ – ١٠املين في األردن في سن      العنسبة األطفال   

  .مما يجعلهم أكثر عرضةً لالنتهاكات واالستغالل ) سنوات٨-٦(سن مبكرة جداً 
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اليم يوضح تقديرات منظمة العمل الدولية لألطفال الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في مختلف أق             ) ٥(والجدول رقم   

  . العالم بما فيها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  

  .سنوات) ٩ – ٥(ألطفال الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في الفئة العمرية تقديرات إقليمية ل) ٥(جدول ال

  المنطقة    
  )بآلالف(عدد األطفال 

عدد األطفال 

  العاملين

األطفال نسبة 

  العاملين

  ١١,٩  ٤٠,٠٠٠  ٣٣٥,٤٠٠  دول آسيا والباسفيك 

  ١,٣٤  ٨٠٠  ٥٩,٦٠٠  الدول الصناعية 

  ١٠,٧  ٥,٨٠٠  ٥٤,٤٠٠  أمريكا الالتينية والكاريبي 

  ١٠,٩  ٤,٨٠٠  ٤٤,٢٠٠  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  ٢٣,٥  ٢٠,٩٠٠  ٨٨,٨٠٠  دول أفريقيا جنوب الصحراء

  ("ILO 2002, in, "Charting the Mediterranean Child 2004) :المصدر
  

  

 أطفـال   تزداد وترتفـع أعـداد    وسرعة التحول الحضري،    المنطقة  بعض دول   ازدياد الفقر وارتفاع معدالته في      ومع  

سر األفي األردن عبارة عن أبناء بعض       فهم     المنطقة   ة ألخرى في   دول منطبيعتها  في   تتباين   لتصبح ظاهرة الشوارع  

 السعودية من أبناء المهـاجرين       في همو ، الهامشية نهالتسول والم ويمارسون  والنازحين  المعدمة والذين تركوا الدراسة     

 األطفال الذين يـدفع بهـم        عدد عب تقدير يصوبينما  . وضحايا التفكك األسري   المدارس   والمتسربين من غير القانونيين   

 ٢ الى   ٣٠٠,٠٠٠تقديرات البنك الدولي الى أن عددهم ما بين         تشير  ، في المنطقة  إلى الشوارع    ك األسرى  والتفك الفقر

أميون ، وينتشر أطفال الشوارع     % ٧٠ منهم   ١٠٨,٠٠٠ – ٣٥,٠٠٠اليمن بين    مليون في مصر، بينما يقدر عددهم في      

  .في المنطقة في المناطق الحضرية ويعيشون في أحوال إجتماعية وإقتصادية وبيئية قاسية
  

 تتوافر عن األطفال األيتـام وهـم        وكما هو الحال بالنسبة لكل فئات األطفال ذوى االحتياجات الخاصة فإن البيانات ال            

ولعل األيتام في المنطقة هم أكثر حظـاً        .  واللقطاء ينهما واألطفال مجهولي األبو   أو كلي  الوالدين أحد   واأولئك الذين فقد  

من بعض األقاليم األخرى في العالم وذلك للتكافل والترابط االجتماعي الذي تتمتع به مجتمعات المنطقة والوازع الديني                 

إلـى أهميـة    التى أجرتها المبادرة     وتشير الدراسات    .التعامل معهم ويحض على الرفق بهم واالحسان إليهم       ذي يحكم   ال

الرسـمية  المؤسسات  التي تقدمها   التي ترعى هذه الفئات من األطفال حيث أن الخدمات          الخيرية  المؤسسات  زيادة عدد   

يسر إدماجهم في المجتمـع     ت توفر لهم البيئة االجتماعية التي        وال ، في معظم دول المنطقة    همى باحتياجات فالمختصة ال ت  

  .  ويقعوا فريسة التشرد والشذوذلى هامشهال يعيشوا عحتي 
  

ون مـن نقـص الخـدمات األساسـية         نيعاو  والحروب  المسلحة  الفقر والنزاعات   نتاج  عادة  ئون فهم   جأما األطفال الال  

 حيـث   ،الح للشرب، وتنتشر ظاهرة نزوح األطفال فـي المنطقـة         عدم توفر الماء الص   ووتدهور األوضاع المعيشية،    
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ت تـسبب صعبة، كذلك   في ظروف   ين  الالجئ إلى تواجد األطفال الفلسطينين      لبنانأشارت الدراسات في مصر واألردن و     

   .في السودان والصومال و العراق األطفال حب والنزاعات في نزووالحر
  

  :  في المنطقة والمعرضين للمخاطرحظاًل المؤسسات المعنية باألطفال األق: ثالثاً
  

 للتخفيف مـن المعانـاة       والمجتمع الدولي  يجتمع المدن  تضافر الجهود الحكومية وجهود الم     ن العناية باألطفال تتطلب   إ

تغيرات االجتماعية  مالإرتفاع المخاطر و    صوصاً في المناطق الحضرية بسبب      خواألزمات التي يتعرض لها األطفال و     

 والمنظمات غيـر الحكوميـة فـي دول         ي و تلعب منظمات المجتمع المدن     . لحضرية غير الصديقة لألطفال   والتنمية ا 

المنطقة دوراً رائداً بالتضامن مع المؤسسات الحكومية في محاولة توفير وتحسين رفاهية األطفال وخـصوصاً األقـل                 

  .  والذين يتعرضون للمخاطرحظاً
  

األوقـاف  و الشؤون االجتماعية    اتبهذا الدور مثل وزار   بدول المنطقة   كومية  الحواإلدارات   ات تضطلع بعض الوزار   و

 مثـل   ، إضافة إلى المنظمات والجمعيات والمؤسسات األخرى العاملة مع األطفال ذوى االحتياجات الخاصة            ،الشبابو

 الجوانب المتعلقـة    وتعمل هذه المؤسسات والمنظمات في مختلف      ،الشباب والجمعيات الخيرية  اندية  والمؤسسات الدينية   

وقد أشارت الدراسـات التـي أجرتهـا         . باألطفال مثل الرعاية الصحية، التعليم، التوعية والتدريب وتنمية المهارات        

كـذلك  . منطقة إلى النشاط الملحوظ لهذه المنظمات ودورها في حماية األطفال ورعـايتهم           مدن ال المبادرة في سبع من     

 وهـذه المجـالس     ،هاماً في رعاية الطفولة وحماية حقوقها واالهتمام بـشؤونها        راً  دوالمجالس الوطنية للطفولة    تلعب  

بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات العاملـة فـي          والتنسيق   االستراتيجيات الوطنية    وضعمسؤوله عن   

غير الحكوميـة فـي      عن عدم الرضا تجاه الدور الذي تقوم به المنظمات           تعبرولكن بعض الدراسات    . مجال الطفولة 

عدم التنسيق بين هذه المنظمات مما يتسبب أحيانـاً فـي تكـرار وتـضارب           ل وذلكتجاه األطفال،   المنطقة  بعض دول   

  . برامجها وخدماتها
  

 عـدم   ،ويالحظ من هذا االستعراض السريع للمؤسسات المعنية باألطفال من خالل تقييم األوضاع الذي أجرته المبادرة              

 أعـرف   -موجب الصالحيات المخولـة لهـا     وب-م باألطفال على الرغم من أنها       لديات في االهتما  وجود دور بارز للب   

وأقدر على اسـتحداث  ) وخاصة فئة األطفال المعرضة دائماً لمختلف المخاطر    (بأوضاع المجتمع المحلي بمختلف فئاته      

ى إلى رفع درجـة    فإن المبادرة ستسع   عاناتهم، ولذلك ن أوضاعهم والتخفيف من م    اللوائح والبرامج التي من شأنها تحسي     

  . الوعى لدى أمانات المدن والبلديات بضرورة االضطالع بدورها المهم في حماية األطفال ورعايتهم
  

  :مبادرة حماية األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: رابعاً
  

، وقصور المؤسسات المعنية بهم عن تقـديم        في ظل تنامي اعداد األطفال األقل حظاً والمعرضين للمخاطر في المنطقة          

كبرنامج إقليمي يتصدى لتلك التحـديات      " مبادرة حماية األطفال  "الحماية والرعاية الكافية لتحسين أوضاعهم تم إطالق        

وقد . ويسعى بالتعاون مع الجهات الرسمية واألهلية والمنظمات الدولية إلى االرتقاء بأوضاع األطفال في مدن المنطقة              

لهـا   تم تأسيس سـكرتارية مـستقلة      دعم من المعهد و    م بمنحٍة من البنك الدولي و     ٢٠٠٣لقت المبادرة في سبتمبر     انط
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مـن  لهـا    استشاريةلجنة  تكوين  حالياً  يتم  و ،نشاطات المبادرة هذه السكرتارية    تنفذ   ،يستضيفها المعهد بمقره بالرياض   

ومن المتوقع أن تـصبح      .لجمعيات األهلية والخبراء والمانحين   ممثلي ا وأمناء المدن والبلديات وأمناء مجالس الطفولة       

 . هيئة مستقلة في المنطقة لها آلية جيدة للتمويلم ٢٠٠٦عام بعد المبادرة 
  

إلى رفع قدرة وكفاءة اإلدارات المحلية والبلديات على تحسين رفاهية األطفال والمعرضين للمخـاطر              وتهدف المبادرة   

وذلـك   ،المعرفة بالسياسات والبرامج الفعالة في مواجهة القضايا الملحة التي تواجه األطفـال         واألقل حظاً، والى زيادة     

  :من خالل

ممارسـات  الوالـدروس   ال في المنطقة، والتي تستنبط      فالقضايا الرئيسة التي تواجه األط    حول  اعدة للمعرفة    ق اءبن )١

 المنطقـة أو  فـي  اًعرضين للمخاطر ـ سواء جيدة من البحوث ومن البرامج الموجهة لألطفال واألقل حظاً والمال

  .لمناطق األخرىا

اليـة ، وتـسهيل تبـادل       عحتى تتمكن من مواجهة هذه القضايا بكفاءة        والبلديات  درات اإلدارات المحلية     ق اءبن )٢

  .ليةحالم البلديات والسلطاتالتشبيك بين ل  خالمنة من التجارب والدروس دافواإلست

كوين آلية مرنة للتمويل ، يتم تمويلها من المانحين، تهدف إلـى التعامـل مـع                تحريك الموارد وت   في   ةالمساعد )٣

  .  المستوى المحليىالصدمات التي يتعرض لها األطفال عل
  

  

  :أنشطة المبادرة
  

 وتحديـد المؤسـسات المعنيـة       المنطقـة تشمل المرحلة األولى للمبادرة تقييم الوضع الراهن لألطفال في بعض مدن            

  . ودراسة متطلبات بناء قدرات تلك المؤسسات) بما في ذلك أمانات المدن والبلديات(م برعايتهم وحمايته
  

الرياض، عمان، الخرطوم، االسكندرية، صنعاء، بيـروت، الـدار     في مدن     تقييمية وفي هذا اإلطار تم اجراء دراسات     

 أقامـت المبـادرة     وقـد  .والجزائردمشق  دراسات مماثلة في الكويت، غزة،      وتجري حالياً   ،  المدينة المنورة    ،البيضاء

ورشة عمل خصصت لمناقشة النتائج األولية لتلك الدراسـات والبـرامج           م بالقاهرة   ٢٠٠٤ مايو   ١٣-١٢خالل الفترة   

العديد من المنظمات الدولية واالقليمية إضافة ألمنـاء مجـالس           مشاركاً من    ٧١ فيها   المقترحة للمرحلة التالية، شارك   

وقـد أوصـت    . ة وبعض كبار المسؤولين بالمدن والبلديات العربية وبعض الباحثين والخبـراء          الطفولة بالدول العربي  

المعلومات فيما يتعلق بأوضاع األطفال فـي المـدن العربيـة ومحـيطهم             قواعد   تعزيزالورشة بضرورة العمل على     

ئد في مجال االهتمام باألطفـال      أمانات المدن والبلديات بدورها الرا    زيادة اهتمام   األسري واالجتماعي، والتركيز على     

   .والشباب فيها
  

المـدن  فـي   محليـاً وإقليميـاً     المعنيين بقضايا الطفولة    سعت المبادرة لمد جسور التعاون والتحالف مع الشركاء         كما  

 لطفولة، جامعة الدول العربية، المجلس العربي للطفولة والتنميـة، اليونيـسف،          الوطنية ل مجالس  وال،   العربية والبلديات

البنك االسالمي للتنمية، برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحـدة اإلنمائيـة،             كوالمانحين   ،الجمعيات األهلية 

  .  وغيرهاالصندوق العربي لإلنماء اإلجتماعي واالقتصادي،
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     :المرحلة القادمة
  

حالياً دراسة إلنشاء آلية تمويل مـستفيدة       حيث تجري    للمبادرة في تنفيذ برامجها      ستشهد المرحلة القادمة انطالقة قوية    

إعـداد   و ،ل من المانحين اقليميـاً وعالميـاً      إستقطاب التموي تعمل على    من التجارب االقليمية والدولية في هذا الجانب      

  .م٢٠٠٦بحلول منتصف بصورة كاملة التمويل آلية يتم تفعيل ومن المتوقع أن . تمويل المشروعات البلديةلمعايير 
  

فـي  ذات األولوية الطفولة  البلديات في موضوعات لدىبرامج لبناء القدرات المؤسسية كذلك المرحلة القادمة   وستشمل  

، وذلـك حـسب      لتلك البرامج  تقديم الدعم الفني والمادي   إضافةً إلى    ،د وتنفيذ برامج توعوية و تدريبية     واعداكل مدينة   

  .ألولويات المبادرةدادها، ووفقاً استجابة المدن والمؤسسات المعنية واستع
  

 األولوية بـإجراء    سد الفجوة المعرفية في الموضوعات ذات     وقواعد المعلومات والمعرفة     بناء   كما تعمل المبادرة على   

موقع متخـصص علـى      حول قضايا الطفولة وإنشاء       وترجمة الموضوعات الهامة   ونشر نتائجها دراسات متخصصة   

والعمل مـع الـشركاء      ،(www.menacpi.org) الطفولة في المنطقة   يصبح مرجعاً لكل ماله صلة ب      شبكة االنترنت 

ورش العمل وحلقات النقاش واألنـشطة العلميـة        من خالل تنظيم المؤتمرات و     على رفع مستوى الوعي لدي البلديات     

  .لتبادل المعرفة والخبرات
  

 واالستفادة مـن   بعض المدن في) pilot projects(وستعمل المبادرة أيضاً على تنفيذ بعض المشروعات النموذجية 

وتعمـيم تلـك    التي نفذت في أقاليم العالم المختلفـة،        المشروعات والتجارب الناجحة في التصدى الحتياجات األطفال        

وستشرع المبادرة أيضاً   . ، ومن ذلك مثالً مشروع المدن الصديقة لألطفال وغيرها         العربية الدروس المستفادة في المدن   

كما سـتعمل   . عة لوائح التخطيط الحضرى وقوانين البناء فيها للتتالءم مع احتياجات األطفال           حث المدن على مراج    في

  .تقديراالنجازات البلدية بانشاء جائزة منظمة المدن العربية للمدن والبلديات الصديقة لألطفالعلى 
  

 المبادرة في تحليـل القـضايا       إن تحقيق األهداف السامية التي ترمى لها المبادرة يتطلب العمل الدؤوب من سكرتارية            

من أجل المساهمة بفاعلية في تحسين أوضاع األطفـال         للبرامج والمشروعات    تقنوالتخطيط العلمي السليم و التنفيذ الم     

 و تنسيق الجهود مع المؤسسات الرسمية األخرى        ،في المنطقة، وفي تفعيل دور األجهزة البلدية كشريك أصيل في ذلك          

  . لدولية المعنيةوالمنظمات األهلية وا
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  : المراجع العربية
  م ٢٠٠٤إبراهيم الشدي و محمد القديري 

  )غير منشورة(دراسة عن وضع الطفل في مدينة الرياض 
  مبادرة حماية االطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  

  م ٢٠٠٤ربيعة ناصري و آخرون 
  )غير منشورة(الكبرى تقرير عن وضع الطفولة في وضعية صعبة بالدار البيضاء 
  مبادرة حماية االطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  

  م٢٠٠٤عائشة الكارب و إبراهيم أحمد 
  أوضاع األطفال والمؤسسات المعنية بهم

  )غير منشورة(دراسة حالة الخرطوم الكبرى 
 مبادرة حماية االطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  

  م ٢٠٠٤برنارد جرباقة ماري ديب و 
  دراسة تحليلية لألطفال األقل حظاً والمعرضون للمخاطر

  )غير منشورة(دراسة حالة بيروت 
  مبادرة حماية االطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  

  م ٢٠٠٤محمد الصبري و محمد الحاور 
  تقييم مؤسسي وإداري للمؤسسات والمؤسسات والجميعات العاملة

   شؤون األطفال في الجمهورية اليمنيةفي مجال

  )غير منشورة(دراسة حالة العاصمة صنعاء 
  مبادرة حماية االطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  

  م ٢٠٠٤مركز الدراسات والبحوث، مؤسسة الملك حسين 
  األطفال األقل حظاً والمعرضون للمخاطر في األردن

  )ورةغير منش(دراسة حالة عمان الكبرى 
  مبادرة حماية االطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  

  م٢٠٠٤مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب 
  )األوضاع، المشاكل، االحتياجات والخدمات المقدمة(األطفال المعرضون للمخاطر في مصر 

  )غير منشورة( دراسة األوضاع في مدينة األسكندرية 
  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامبادرة حماية االطفال في 

  

  م٢٠٠١اليونسيف 
  المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا

 وضع األطفال والنساء في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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