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إحياء الحركة العالمية 
للتربية االجتماعية 

والمالية

الخطة االستراتيجية 

للشبكة 2026-2022



مهمتنا

ضمان الحصول على 
تعليم اجتماعي ومالي 

عالي الجودة وشامل ومتمحور 
حول الطفل لجميع األطفال 

واليافعين، ال سيما الفئات األكثر 
ضعفًا.

تمكين األطفال 
واليافعين اجتماعيًا 

واقتصاديًا ليكونوا عمالء للتغيير 
في حياتهم من أجل عالٍم أكثر 

إنصافًا واستدامة.

رؤيتنا
المقدمة
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باتت الحاجة إلى تحفيز وتمكين أطفالنا ويافعينا، 
حة أكثر من أي  البالغ عددهم 2,2 مليار في العالم، ُملَّ

وقٍت مضى. ومن المرجح أن جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد-19( وأزمة المناخ، الالتي ألقيّن بظاللهّن الثقيلة 

على العالم برمته، قد وضعّن األطفال واليافعين 
اليوم ضمن قائمة الضحايا األكثر تضررًا من األزمتين، 

مما سّلط الضوء على أهمية امتالكهم للمهارات 
االجتماعية والمالية للتعامل مع التحديات العديدة التي 

سيواجهونها. واليوم، أصبح العالم بأمّس الحاجة إلى 
أطفال ويافعين يمتلكون المهارات االجتماعية- العاطفية 

والمهارات المالية وال يتمتعون بالقدرة فحسب، بل 
يتحّلون بالجرأة لممارسة التفكير النقدي وليكونوا قادة 

التغيير في حياتهم من أجل عالٍم أكثر إنصافًا واستدامة.   

كانت منظمة أفالطون الدولية رائدًة في مجال التربية 
االجتماعية والمالية قبل خمسة عشر عامًا عندما كان 

ما يزال التثقيف المالي لألطفال محظور اجتماعيًا. وفي 
السنوات التي تلت ذلك، عملت منظمة أفالطون الدولية 

برفقة أكثر من 300 منظمة من الشركاء وأكثر من 40 
حكومة في أكثر من 100 دولة في جميع مناطق العالم 
تقريبًا. ُتقدم منظمة أفالطون الدولية العديد من برامج 
التربية االجتماعية والمالية ذات الِصلة بدءًا من سن 3 

سنوات من خالل برنامجها أفالتوت، وصواًل إلى اليافعين 
بسن الـ24 عامًا من خالل برنامجها أفاليوث. كما تتطرق 

منظمة أفالطون الدولية إلى العديد من الموضوعات 
المتخصصة المختلفة مثل حزمة أفالتين+ الخاصة التي 

تربط الصحة والحقوق اإلنجابية بالتمكين االقتصادي، 
وبرنامجها أفاليوث الذي يستعرض مسارات التوظيف 

وريادة األعمال. تجدر اإلشارة هنا إلى أن الدالئل البحثية 
أظهرت األثر اإليجابي للتربية االجتماعية والمالية على 

األداء التعليمي لألطفال واليافعين وعاداتهم المالية.1  

ما تزال منظمة أفالطون الدولية في موقٍع فريد ُيمكّنها 
من تقديم المهارات االجتماعية والمالية لألطفال 

واليافعين في جميع أنحاء العالم، وما تزال الموارد 
التعليمية والتدريب موطن القوة الرئيسية لمنظمة 

أفالطون، لتّشكل منصًة ُيعتمد عليها لتعزيز موضوعات 

القرن الواحد والعشرين ذات األهمية مثل المهارات 
الخضراء والمهارات الرقمية، والتوسع في التعليم 

الرقمي، وتوفير المحتوى والمواد التعليمية ألولياء 
األمور. وعليه، تعّد شبكة شركاء أفالطون مصدرًا لالبتكار 

وأرضًا خصبة الختبار مبادرات برامج التربية االجتماعية 
والمالية الجديدة، إذ يتواصل عدٌد متزايد من الحكومات 

والوكاالت المتعددة األطراف مع منظمة أفالطون بحثًا 
عن دعٍم لمناهج المهارات الحياتية و التربية المالية، 

حيث يوفر جدول أعمال منظمة أفالطون البحثي الدقيق 
أساسًا متينًا لقيادة الفكر. 

للحفاظ على مكانة أفالطون المتأصلة، سيتعين علينا 
اتخاذ خطواٍت إلشراك األطفال واليافعين والشركاء 

بشكٍل أكثر فعالية في عمليات صنع القرار في منظمتنا 
وفي تشكيل مبادراٍت جديدة. وعليه، تبرز الحاجة إلى 

ضمان جودة برامجنا وتعزيز بناء قدرات شركائنا، فضاًل 
عن إشاعة الوعي على نطاٍق أوسع بنتائج األبحاث حول 

فاعلية التربية االجتماعية والمالية وأسلوب منظمة 
أفالطون، إلى جانب جذب المواهب التجارية لضمان 

االستدامة المالية. 

  1أظهر عدد متزايد من دراسات تأثير تدخالت التربية االجتماعية والمالية نتائج ذات داللة إحصائية تتعلق بالنتائج المالية واالقتصادية والصحية 

والتعليمية اإليجابية.



المبادرات االستراتيجية: 
تحديث مواردنا التعليمية، ودمج موضوعات القرن الحادي  	1.1

والعشرين الرئيسية، والتحول إلى تقديم المواد والتدريب بأسلوب 
هجين/ مختلط )وجاهي ورقمي(، ليشمل أيضًا أولياء األمور. 

تعزيز وتوسيع نطاق مجموعة المدربين الرئيسيين لدينا، وعرض  	1.2
التدريب )عبر اإلنترنت(، ومنهجية التعّلم النشط.

تنفيذ معايير جودة برامج الشراكة والمتعددة المستويات بما  	1.3
يتوافق مع دعم األمانة العامة، وإصدار الشهادات. 

تعزيز أنظمة وأدوات الرصد والتقييم عبر منتجاتنا التعليمية، بما  	1.4
في ذلك جمع البيانات الرقمية على المستوى الميداني للشركاء.

على مدى السنوات الخمس المقبلة، تهدف منظمة أفالطون 
الدولية إلى تعزيز جودة ومالءمة محتوى البرامج وتقديمها. سيتم 

تحسين مواردنا التعليمية وتوسيعها لتشمل موضوعات رئيسية 
مثل المهارات الخضراء والمهارات الرقمية، كما سنتوسع أكثر في 
المحتوى الرقمي وتقديم التدريب مع ضمان الوصول إلى الفئات 

األكثر ضعفًا. نهدف إلى تعزيز جودة البرنامج من خالل تنفيذ معايير 
البرنامج، وإصدار الشهادات للمدّربين والمعّلمين، وتعزيز نظام 

وأدوات الرصد والتقييم.

تحقيقًا لهذه الغاية، سيّركز اإلطار االستراتيجي 2026-2022 لمنظمة أفالطون 
الدولية على ثالثة أهداف استراتيجية، لكٍل منها عدة مبادرات استراتيجية: 

التحسين المستمر لموارد التعليم الشامل والتعليم 
القائم على االستجابة لالحتياجات الفردية للطالب 

من خالل نماذج تقديم متنوعة )على سبيل المثال 
وجاهية و/أو رقمية( 1

المبادرات االستراتيجية:

تحويل المشاركة والتبادل والتعاون ليشمل األطفال واليافعين  	2.1
والشركاء وأصحاب المصلحة الخارجيين.

تزويد الشركاء ببناء القدرات في سياق المحتوى، والرصد والتقييم،  	2.2
والدعوة، وجمع األموال.

توسيع شبكة الشركاء إلى 600 شريك مع إعطاء األولوية للفئات  	2.3
الضعيفة وإنشاء اتصاالت إقليمية رسمية مع الشركاء.

2.4  بناء شراكات لتحقيق دمج برنامج التربية االجتماعية والمالية في 
نظام التعليم الرسمي في 60  دولة.

تدريب 250,000 معلم. 	2.5

على مدى السنوات الخمس المقبلة، تخطط منظمة أفالطون الدولية لتقوية 
شبكتها العالمية وتنميتها بشكٍل كبير من خالل تسخير الروابط والتبادل داخل 

الشبكة، وتوسيع قاعدة الشركاء والمعّلمين. كما سيحظى الشركاء بدعٍم 
في الموضوعات التي تهمهم، وسيتم إشراك المؤسسات الشريكة واألطفال 

واليافعين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين من خالل مجموعات العمل 
ولجان مختصة بهدف إنشاء شبكة عالمية حيوية وأكثر تشاركية وال مركزية. 

نخطط لمضاعفة عدد شركائنا، وتدريب 250,000 معّلم، وإرساء شراكات لتحقيق 
دمج برنامج التربية االجتماعية والمالية في نظام التعليم الرسمي  في 60 دولة.

2
ازدهار ونمو شبكة أفالطون العالمية
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األهداف 
االستراتيجية



المبادرات االستراتيجية:
إطالق مفكرة بحث وتعّلم شاملة  	3.1

لعام 2030 حول التربية االجتماعية 
والمالية بالشراكة مع المؤسسات 

األكاديمية الرائدة.

نشر تقرير سنوي رائد عن "الحالة  	3.2
في الميدان."

إطالق حفل وتوزيع جوائز برامج  	3.3
التربية االجتماعية والمالية.

 )Thinktank( إطالق مؤسسة فكرية 	3.4
التابعة لمنظمة أفالطون تحت عنوان 

"مستقبل التربية االجتماعية والمالية 
في القرن الواحد والعشرين ."

3.5	 تركيز الجهود في مجال الدعوة 
والتواصل البحثي حول األحداث 

والفعاليات الدولية/ الوطنية الرئيسية.

على مدى السنوات الخمس المقبلة، تهدف منظمة 
أفالطون الدولية إلى وضع التربية االجتماعية والمالية 

المراعية لألنواع االجتماعية والمستجيبة ألزمة المناخ والتي 
تشمل الفئات األكثر ضعفًا، على جدول أعمال التنمية لما 

بعد عام 2030 على المستويين العالمي واإلقليمي. ستقود 
منظمة أفالطون الدولية الِفكر المعني بالسياسات والبحوث 
في هذا المجال من خالل إطالق مفكرة بحث وتعّلم شاملة 

لعام 2030 حول التربية االجتماعية والمالية، ونشر تقرير 
سنوي رائد عن "الحالة في الميدان" الذي يستعرض أحدث 

األبحاث والممارسات واالبتكارات، فضاًل عن جائزة برامج 
التربية االجتماعية والمالية الجديدة. ستساعدنا مؤسستنا 

الفكرية )Thinktank( التي ستحمل عنوان "مستقبل التربية 
االجتماعية والمالية في القرن الواحد والعشرين" على 

مواكبة االتجاهات واالبتكارات المستقبلية في مجال التربية 
االجتماعية والمالية والتكيف معها. سنركز جهودنا في 

مجال التوعية والمناصرة حول األحداث والفعاليات الدولية 
/ الوطنية الرئيسية لنبقى حاضرين في أذهان أصحاب 

المصلحة الرئيسيين، وعند الحاجة، تحدي ما هو راسخ 
والدعوة لتغيير األنظمة.

تحفيز قيادة الفكر بجرأة في عالٍم 
مضطرب )ما بعد جائحة فيروس 

كورونا(

3
النتيجة المتوقعة

على مدى السنوات الخمس المقبلة، نهدف من خالل 
تدريب أكثر من 250,000 معّلم، وتنمية حركة أفالطون 
إلى 600 منظمة شريكة، والعمل من أجل تحقيق دمج 

برنامج التربية االجتماعية والمالية في نظام التعليم 
الرسمي مع الحكومات والوكاالت المتعددة األطراف 

في أكثر من 60 دولة، إلى الوصول إلى 60 مليون 
طفل ويافع.

التطلعات
يتمحور طموحنا الرئيسي الشامل لعام 2030 حول 
فكرة أن تأثير أفالطون يجب أن يّركز أواًل على التأثير 

على حياة أكبر عدٍد ممكن من األطفال، ال سيما 
الفئات األكثر ضعفًا، وأن يتخطى حدود المنظمة 

وبرامجها. نؤمن أن أهم إرٍث ألفالطون سيكون في 
نهاية المطاف ضمان أن تصبح التربية االجتماعية 

والمالية وتنمية المهارات جزءًا ال يتجزأ من 
السياسات والبرامج العالمية واإلقليمية والقطرية.

يتمثل الطموح الرئيسي الشامل لمنظمة أفالطون 
الدولية لعام 2030 في ضمان تمكين األجيال 

القادمة من األطفال من خالل ضمان إدراج التربية 
االجتماعية والمالية في أهداف التنمية االجتماعية 

لما بعد عام 2030.
 

عناصر 
التمكين 

االستراتيجي
على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستتخذ منظمة 

أفالطون الدولية العديد من عناصر التمكين للمساعدة في 
تحقيق أهدافنا االستراتيجية. سنواصل بناء منظمة عالمية 
المستوى لدعم نمونا على مستوى العالم، وتنويع مصادر 
تمويلنا لتعزيز استدامتنا المالية، والشروع بعملية تمييز 

تحظى بتأييٍد عالمي للمساعدة في تبني هذا الزخم.
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نظرية التغيير الخاصة بمنظمة أفالطون

أفالطون 
تقود منظمة أفالطون 

والجهات الفاعلة األخرى 
نتائج األنظمة وتأثيرها

نتائج وتأثيرات على 
مستوى الطفل  
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لمزيد من 
المعلومات

انقر هنا لالشتراك في نشرتنا اإلخبارية

تابعنا

Aflatoun International

IJsbaanpad 9-11 | 1076 CV Amsterdam | The Netherlands

+31 20 626 2025 | info@aflatoun.org | www.aflatoun.org


