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الـمقدمة

العام 2012 الذي شهد امتداداً لألحداث السياسية والثورات العربية، التي كانت لها تداعياتها  يسعدنا أن نقدم حصاد 
االجتماعية واالقتصادية؛ خاصة على األطفال، مبا نتج عنها من حتديات وعوائق أمام مسارات التنمية واحلقوق. وعلى 
الرغم من ذلك، فإن اجمللس - بدعم من صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس اجمللس - قد حرص على 
التفاعل مع شركائه في مواصلة جهوده؛ حيث شهد العام 2012 تنفيذ عدد من الفعاليات املهمة، من أبرزها: انعقاد منتدى 
اجملتمع املدني العربي للطفولة الرابع، حتت شعار »املشاركة تعني احلماية« في اجلمهورية اللبنانية، ومبشاركة 16 دولة 
عربية، وكذا منتدى األطفال العرب الذي شهد إطالق وتفعيل منتدى األطفال اإللكتروني »سوا أون الين«، واستمرار العمل 
مبشروع »نحو بيئة آمنة للطفل ذي اإلعاقة«، وما خرج عن هذا املشروع من أدلة وإصدارات، متثل إضافة حقيقية في هذا 
اجملال، فضاًل عن البدء في تنفيذ املكون األول ملشروع »املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي«، الذي يجري أول دراسة 
إقليمية لتقييم أداء اإلعالم العربي في مجال حقوق الطفل في ظل ثورات الربيع العربي، وكذا االنتهاء من املراحل األولى 

من مشروع بناء سياسات حماية استرشادية للطفل العربي. 
كما سعى اجمللس إلى إيالء مزيد من االهتمام نحو جتويد العمل وتفعيله من خالل التوسع في الشراكات وتوطيدها على 
املستوى الوطني واإلقليمي والدولي؛ خاصة مع برنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند«، وجامعة الدول العربية، ومنظمة 
اليونيسف وغيرها، وتبني آليات تواصل وتشبيك عبر مواقع وشبكات إلكترونية، مع دعم البيئة التكنولوجية الداعمة لكل 

ذلك.
ونتطلع إلى العام 2013 بروح ميلؤها التفاؤل لكل الوطن العربي؛ ليشهد التغيير اإليجابي املنشود، وينعم باالستقرار السياسي، 
مبا يدعم حتقيق التنمية في إطار من املواطنة الكاملة والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية، وهو ما سيتيح لنا ولشركائنا 
الفرصة ملزيد من العمل الفاعل والداعم حلقوق الطفل، في إطار استراتيجية جديدة تتماشى مع تلك املستجدات، وحتقق 

رسالتنا نحو تنشئة طفل مشارك وفاعل ومنتٍم. 

د.حسن البيالوي 
                                                                                                                                                    األمني العام
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مجلس األمناء يوافق على تنفيذ عشرة مشروعات يف دورته الثامنة 
بالتعاون مع الشركاء على املستويني اإلقليمي والوطني 

عقد اجمللس العربي للطفولة والتنمية، على مدى يومي 10 - 11 مارس 
 - الثامنة جمللس األمناء، حيث ترأس االجتماع  2012، أعمال الدورة 
- الدكتور  نيابة عن سمو األمير طالل بن عبد العزيز رئيس اجمللس 
من  االجتماع عدداً  ناقش  األمناء.  رئيس مجلس  نائب  نبيل صموئيل 
القضايا، منها: إجنازات اجمللس للعام 2011، واعتماد املوزانة املالية 
التخطيط واملتابعة  للعام 2012، واالستراتيجيات اجلديدة في مجال 
والتقومي وتنمية املوارد، إلى جانب إقرار اخلطة التنفيذية للعام 2012، 
 ،)2013  -  2011( األولى  الثالثية  في خطته  جديداً  عاماً  التي متثل 

وتتضمن عشرة مشروعات تنفذ بالتعاون مع عدد من الشركاء على املستوى اإلقليمي والدولي والوطني، من أبرزهم برنامج 
اخلليج العربي للتنمية »أجفند«، وجامعة الدول العربية، واليونيسف، والبنك اإلسالمي للتنمية.

تنفيذ  من  العام  هذا  االنتهاء  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  يعتزم 
املشروعات املُدرجة في خطته االستراتيجية األولى لألعوام 2011 – 2013، 
التي مت اعتمادها في الدورة السابعة الجتماع مجلس أمناء اجمللس في مطلع 
العام 2011، باإلضافة إلى إعداد اخلطة االستراتيجية الثالثية الثانية لألعوام 

 .2016 – 2014
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مجلس أمناء املجلس العربي للطفولة والتنمية )2013 – 2015(

الرئيس 

صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز
األعضاء )حسب الرتتيب األجبدي(

األستاذ / جربين اجلربين
مدير إدارة املشاريع 
برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند(

الدكتورة / سيما حبوث
 - املتحدة  لألمم  املساعد  العام  األمني 
 - العربية  الدول  ملكتب  اإلقليمي  املدير 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

الدكتورة / غادة غالم
كبري اخصائيي برامج الرتبية 
واملدير املكلف ملكتب اليونسكو بالقاهرة 

السفرية / فائقة الصاحل
األمني العام املساعد
رئيس قطاع الشئون االجتماعية 
جامعة الدول العربية

املهندس / نبيل صموئيل
اإلجنيلية  القبطية  اهليئة  عام  مدير 
للخدمات االجتماعية سابقًا 
وخبري يف جمال حوار احلضارات

الدكتور / حسن البيالوي
األمني العام 

اجمللس العربي للطفولة والتنمية

األستاذة / غادة الدخيل
مسئولة مشاريع املرأة والطفل  

برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند(

األستاذ / غامن بييب
مستشار يف التنمية الصحية والرتبوية

األستاذ / ناصر القحطاني
املدير التنفيذى

برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند(

الدكتورة / نهلة قهوجي
أستاذة جامعية

جامعة امللك عبد العزيز
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توثيق مسرية املجلس يف احتفالية باليويبل الفضي يف 2013 

مببادرة   1987 عام  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  تأسس 
رائدة من سمو األمير طالل بن عبد العزيز، رئيس اجمللس، بناء 
على التوصية الصادرة من مؤمتر الطفولة والتنمية بتونس عام 
1986، الذي عقد حتت رعاية جامعة الدول العربية، وكترجمة 
حقيقية إلرادة عربية نحو إعمال حقوق الطفل. وفي هذا العام، 
مير على تأسيس اجمللس 25 عاماً من العمل املتواصل واجلاد؛ 
على  واملساندة  بالدعم  باإلجنازات  حافلة  مسيرته  كانت  حيث 
من  عديداً  ذلك  في  متخطياً  والدولي،  اإلقليمي  املستويني: 
في  الذكرى  لهذه  اجمللس  من  وتوثيقاً  والتحديات.  الصعوبات 
تاريخ مسيرته؛ ليستفيد منها في أن تكون نقطة انطالق جديدة، 
حقوق  ورعاية  تنمية  إلى  الرامية  وأهدافه  رسالته  تأكيد  نحو 
على  الفضي  باليوبيل  االحتفال  فكرة  جاءت  العربي..  الطفل 

تأسيس اجمللس، التي سيتم تنفيذها خالل العام 2013.
االجتماع التأسيسي للمجلس - عمان 1987

رؤية اجمللس: 
يتطلع اجمللس العربي للطفولة والتنمية إلى أن يكون منظمة رائدة في مجال حقوق الطفل 
في الوطن العربي، ومرجعية  للمؤسسات واألفراد واألسر؛ إلعداد طفل عربي قادر على 

املشاركة في تنمية مجتمعه والتعامل مع املتغيرات العاملية املتسارعة.

رسالة اجمللس:  
بيئة عربية، داعمة حلقوق الطفل في  العربي للطفولة والتنمية على تهيئة  يعمل اجمللس 
التنمية واحلماية واملشاركة والدمج، في إطار األسرة واجملتمع، من خالل التعاون والشراكة 
الفاعلة مع املؤسسات األهلية، واحلكومية، واإلقليمية، والدولية؛ حتى يشب الطفل قادراً 

على املشاركة والتفاعل اإليجابي مع احلياة، متفهماً لغيره، ومحباً لوطنه.
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2012
عام جديد 
يف مسرية 

إنجازات املجلس
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»حق الطفل يف املشاركة« على مائدة جلسات
املنتدى الرابع ومنتدى األطفال العرب يف لبنان

عقد اجمللس العربي للطفولة والتنمية، خالل العام 2012، فعاليات 
األطفال  ومنتدى  الرابع،  للطفولة  العربي  املدني  اجملتمع  منتدى 
العرب األول في بيروت، حتت شعار »احلق في املشاركة: املشاركة 
اللبنانية  االجتماعية  الشئون  وزارة  مع  بالتعاون  احلماية«،  تعني 
العربي  برنامج اخلليج  وبالشراكة مع  للطفولة،  - اجمللس األعلى 
الطفولة  إنقاذ  وهيئة  العربية،  الدول  وجامعة  »أجفند«،  للتنمية 
آخر  وعدد  اللبنانية،  االجتماعية  الرعاية  ومؤسسات  السويدية، 
من الشركاء. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ اجمللس ملشروعي »منتدى 

باعتبار  املشاركة«؛  في  »احلق  و  للطفولة«  العربي  املدني  اجملتمع 
قضية مشاركة األطفال إحدى االستراتيجيات املهمة لتنمية قدراتهم، كما ميثل مبدأ احلق في املشاركة أحد املبادىء األربع 

األساسية، التي ترتكز عليها اتفاقية حقوق الطفل. 

أكثر من 250 مشاركًا يمثلون 16 دولة عربية 
يف منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة الرابع ببريوت

حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز، رئيس اجمللس، 
ومعالي السيد وائل أبو فاعور وزير الشئون االجتماعية في لبنان، عقد اجمللس 
العربي للطفولة والتنمية فعاليات منتدى اجملتمع املدني العربي للطفولة الرابع، 
خالل  احلماية«  تعني  املشاركة  املشاركة..  في  »احلق  شعار  حتت  عقد  الذي 
الفترة من 3 - 4 يوليو 2012 بالعاصمة اللبنانية بيروت )فندق جولدن تيوليب(. 

وقد افتتح املنتدى سمو األمير تركي بن طالل بن عبد العزيز، نيابة 
عن سمو رئيس اجمللس، بحضور أكثر من 250 مشاركاً من 16 دولة 
عربية، هي: )األردن - اإلمارات - البحرين - تونس - جزر القمر 
- السعودية - السودان - العراق - سلطنة عمان - فلسطني - قطر 
- لبنان - ليبيا - مصر - املغرب - اليمن(، ميثلون اجملتمع املدني 
للطفولة،  الوطنية  واللجان  العليا،  اجملالس  ومسئولي  العربي، 
واملؤسسات الرسمية، واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية، فضاًل 
عن عدد من أعضاء مجلس النواب اللبنانيني، وبعض سفراء الدول 

العربية في لبنان. 

سمو األمير تركي بن طالل بن عبد العزيز ومعالي الوزير وائل أبو فاعور

اجللسة اخلتامية للمنتدى الرابع
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شهد املنتدى الرابع عقد عدد من الفعاليات، وكان من أبرزها: 

واملفكرين 	  املثقفني  من  عدد  بحضور  مستديرة  مائدة 
واإلعالميني، حول قضية مشاركة األطفال في العالم العربي. 

جلسة حوار مفتوحة بني األطفال العرب وعدد من املفكرين. 	 
ورش عمل متوازية حول دور كل من األسرة والنظام املدرسي 	 

واإلعالم واجملتمع املدني في تفعيل مشاركة األطفال.
اللجنة 	  ومالحظات  املشاركة،  مجال  في  دولية  خبرات  طرح 

الدولية حلقوق الطفل على التقارير الدورية املقدمة من الدول 
فيما يتعلق مبشاركة األطفال. 

ومسئولي 	  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  بني  خاص  لقاء 
الفعلية،  املشكالت  للوقوف على  العربية؛  الدول  في  الطفولة 
ضوء  في  العربية،  الطفولة  مبجتمعات  النهوض  تواجه  التي 

املتغيرات احمللية واإلقليمية والدولية. 

أطفال املنتدى يناشدون املعنيني مساعدتهم يف تحقيق 
حلم الطفل العربي، ويطالبون بعقد منتداهم سنويًا

العرب  األطفال  منتدى  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  عقد 
اللبنانية  بالعاصمة   2012 يوليو   4  -  2 من  الفترة  خالل  األول، 
 14  -  9 سن  )من  وطفلة  طفاًل   40 من  أكثر  ومبشاركة  بيروت، 
السودان   - السعودية   - تونس  هي:  عربية،  دول  ثماني  من  سنة( 
مؤسسات  مبقر  اليمن،   - مصر   - العراق   - لبنان   - فلسطني   -
الرعاية االجتماعية اللبنانية، بالتوازي مع فعاليات منتدى اجملتمع 

املدني العربي للطفولة الرابع. 

ما املنتدى؟ 
مجال  في  العربي  املــدني  اجملتمع  منظـــمات  ملأسسة جهود  دوري  ملتقى  هو  للطفولة  العربي  املدني  اجملتمع  منتدى 
الطفـولة، وله سكرتارية دائمـة، وجلـنـة استشارية من منظمات عربية، وموقع إلكــــــــــتروني يضم قاعدة بيانات أعضاء 
التنموي حول قضايــا األطـفــال  البالغ عددهم 1000 عضو من األفراد واملؤسسات، ويهدف إلى تنمية الوعي  املنتدى 
في العــالم العربــي، ويتبنى مقاربة احلقوق والتنمية، ويــنطلق من اتــفــاقــيــة حقوق الطفل الدولية. ويقوم املنتدى بدور 
محوري في بناء قدرات منظمات اجملتمع املدني العربي العاملة في مجال الطفولة، من خالل حتديد محور رئيسي، في 

كل دورة من دورات انعقاده.
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وإجراء  الصحفي،  واملقال  القصة،  وكتابة  التمثيل  أنشطة  من خالل  املشاركة  مفهوم  على  األطفال  تعرف  املنتدى،  خالل 
حتقيقات مصورة والتدريب باملشاركة، كما تعرف األطفال على موقع منتدى األطفال العرب، وأنشأوا مواقع خاصة بهم. 
وناشد األطفال كل املعنيني أن يعملوا على مساعدة األطفال فى حتقيق حلم الطفل العربي، وحتويل ما نصت عليه اتفاقية 
حقوق الطفل الي واقع، كما أوصوا بضرورة انعقاد هذا املنتدى سنوياً، وجرى انتخاب اللجنة االستشارية ملنتدى األطفال 
من سبع دول عربية، هي: لبنان، مصر، العراق، السودان، فلسطني، اليمن، قطر، إضافة إلى ممثل لالجئني الفلسطينيني 

في لبنان.
 

»األطفال مازالوا يعيشون يف عالم الكبار« وفقًا 
لدراسة ًأجريت حول مشاركة األطفال يف 8 دول عربية

قام اجمللس العربي للطفولة والتنمية بإطالق الدراسة العربية حول 
مشاركة األطفال خالل املنتدى الرابع، والتي مت إعدادها بدعم من 
أربعة  في  العربي،  الوطن  في  األطفال  واقع مشاركة  »أجفند« حول 
مجاالت، هي: األسرة واملدرسة واإلعالم ومنظمات اجملتمع املدني، 

فريق  إعدادها  لبنان، مصر، وشارك في  العراق، قطر،  السودان،  السعودية،  تونس،  األردن،  دول عربية، هي:  ثماني  في 
من اخلبراء والباحثني العرب. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: وجود هوة بني املعرفة باملشاركة واالجتاهات 
نحوها، واملمارسات الفعلية للمشاركة، وأن املشاركة ما تزال متارس في كنف األسرة األبوية والهيمنة الذكورية، على أن 
يؤخذ في االعتبار أن التعليم يساهم - بقدر طفيف - في تغيير هذا الوضع، وأن األطفال مازالوا يعيشون في عالم الكبار، 
الذي يصنع لهم حياتهم وإطار فعلهم، كما أن مستوى املشاركة يقل كلما خرجنا من دائرة األسرة إلى دائرة املدرسة فدائرة 

اجملتمع املدني؛ حيث ما تزال األسرة العربية هي املكان األول، الذي ميكن للطفل فيه أن ميارس مشاركة إيجابية وفعالة.

منتدى األطفال العرب
يعد منتدى األطفال العرب آلية للمشاركة، تؤمن لألطفال احلق في املشاركة دون متييز، 
ويؤكد أهمية مشاركة األطفال وتيسيرها، من خالل إنشاء منتديات لألطفال، ميارسون من 

خاللها حق االستماع إليهم، ومشاركتهم في تخطيط البرامج اخلاصة بهم، وتوصيل أصواتهم إلى املعنيني. وكان اجمللس 
العربي للطفولة والتنمية قد عقد املنتدى التأسيسي لألطفال العرب، خالل عام 2010 بالقاهرة، ودعا األطفال اجمللس 

إلى إنشاء سكرتارية ملنتدى األطفال العرب واإلشراف عليها، وإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي ملنتدى األطفال.   
شبكة منتديات األطفال العرب

والسعودية  وقطر  وليبيا  اليمن  من  كل  في  وطنية لألطفال،  منتديات  بتأسيس  والتنمية  للطفولة  العربي  قام اجمللس 
ولبنان ومصر، بالتعاون مع اجملالس العليا واللجان الوطنية للطفولة ومنظمات اجملتمع املدني، ومت إطالق شبكة منتديات 
الوطنية. ويقوم  العرب األول في بيروت 2012، بحيث تضم منتديات األطفال  العرب، خالل منتدى األطفال  األطفال 

اجمللس بالتنسيق بينها، إضافة إلى استمراره في تشكيل منتديات وطنية لألطفال في دول أخرى. 

االطفال يعبرون عن أرائهم في جلسات املنتدى الرابع
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فيلم وثائقي يجسد وجهات نظر األطفال 
حول واقع املشاركة يف 4 دول عربية 

في  األطفال  وثائقي حول مشاركة  فيلم  إعداد  من  انتهى اجمللس 
العالم العربي، وجرى عرضه ومناقشته في إحدى جلسات املنتدى 
الرابع. تناول الفيلم، الذي مت انتاجه بدعم من أجفند وبالشراكة 
في  األطفال  مشاركة  واقع  والتنمية،  للفنون  جدران  مؤسسة  مع 
اتخاذ القرارات املتعلقة بحياتهم في اجملتمعات العربية؛ باعتبارهم 

فاعلني اجتماعيني، مع دعم منو تيار من الوعى بأهمية مشاركة األطفال، كحق يحميهم ويجعلهم مواطنني فاعلني مستقباًل، 
مبا يتضمه ذلك من كسب التأييد ونشر املعرفة، وتأصيل ممارسات تدعم حق األطفال في املشاركة. 

اعتمدت منهجية العمل في هذا الفيلم - مدته 15 دقيقة ومترجم إلى اللغة اإلجنليزية - على إجراء بحث فني حول مشاركة 
األطفال الفاعلة، وعن البيئة الداعمة لتلك املشاركة في أربع دول عربية، هي: السعودية - لبنان - املغرب - مصر؛ حيث مت 
االلتقاء مبجموعات متنوعة من األطفال في املرحلة العمرية من 9 إلى 14 سنة، ومت إجراء مناقشات معهم حول إدراكهم 

لواقعهم االجتماعي، وأحالمهم املستقبلية، وكذلك حول نوعية املشاركة التي يودونها.  

»سوا اون الين« أول موقع تفاعلي عربي يتيح 
مشاركة آمنة لألطفال وإنشاء مواقع خاصة بهم

خالل العام 2012، قام اجمللس العربي للطفولة والتنمية بإطالق 
أول موقع تفاعلي على املستوى العربي sawa-online؛ يهدف دعم 
تكوين شبكة منتدى األطفال العرب، ويجمع األطفال واملنتديات 
وهو  ويعكسها،  وطموحاتهم  األطفال  آراء  عن  ويعبر  الوطنية، 
الطفولة،  مجال  في  وغيرهم  بينهم  األفكار  لتبادل  منبر  مبثابة 
وكذلك إليصال صوتهم لصناع القرار في العالم العربي واجملتمع 
إدارة  نظم  تقنيات  باستخدام  املوقع  تصميم  مت  وقد  الدولي. 
أنه يتيح لكل طفل إنشاء موقع خاص به،  احملتوى املتطورة، كما 

ويخاطب املوقع األطفال من سن  9-14سنة. 
املنتديات  تخص  العربية،  الدول  لكل  بوابات  املوقع  يتضمن 
القطرية اخلاصة بكل دولة؛ حيث مت تكوين بوابات للدول التالية 

)مصر- العراق - فلسطني - لبنان - اليمن - السودان - السعودية - قطر- ليبيا - تونس - املغرب - اإلمارات(. كما مت 
إعداد موقع للدعم املعرفي والفني )دليل إرشادي مبسط( لألطفال بعنوان  http://sawa-online.org/help، يهدف توفير 

املساعدة الفنية لألطفال في كيفية االستفادة من املوقع. 
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النشرة اإللكرتونية »أصداء مجداف« تتناول قضايا حقوق الطفل يف ظل الثورات العربية 

منه  يطل  إلكتروني،  فضاء  »مجداف« هو  موقع 
الطفولة  مبجاالت  املهتم  العربي  املدني  اجملتمع 
العربية  الساحتني  على  والتطورات  األحداث  على 
من  اخلبرات  وتبادل  تواصل  قناة  أنه  كما  والدولية، 
التأييد  وكسب  املناصرة،  وتقوية  الرؤى  حشد  أجل 
قام   ،2012 العام  وخالل  الطفولة.  قضايا  حول 
موقع  بتحديث  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس 
التطور  ليواكب  )www.megdaf.org(؛  مجداف 
املوقع ثالثة  كما أصدر  املواقع،  لتكنولوجيا  املستمر 
أعداد من نشرة »أصداء مجداف« تضمنت ملفات حول: حقوق الطفل في ظل الثورات العربية، ومشاركة االطفال، واألطفال 

في النزاعات املسلحة.

شعار املنتدى القادم: 
»نحو نموذج جديد لتنشئة األطفال العرب« 

العربي  املدني  اجملتمع  منتدى  لعقد  التحضير  على  املقبلة،  املرحلة  والتنمية، خالل  للطفولة  العربي  اجمللس  سيعمل 
للطفولة اخلامس، خالل العام 2014، حتت شعار »نحو منوذج جديد لتنشئة األطفال العرب«؛ بحيث يقوم على إحداث 
تغيير ثقافي، يضمن تنشئة جديدة لعالم جديد، من خالل برامج للتنشئة االجتماعية، تتسم باملرونة والتفاعل، وتستوعب 

حق االختالف والعمل على غرس ثقافة مشاركة االطفال.
الثامنة عشر،  العربية في دورتها  الدول  التابعة جلامعة  العربية  الطفولة  الصادرة عن جلنة  التوصيات  وقد تضمنت 
التي عقدت بالقاهرة خالل الفترة من 20 - 22 نوفمبر 2012، توجيه الشكر للمجلس العربي على تنظيم املنتدى الرابع، 
وتثمني دوره في حتفيز وتنسيق جهود اجملتمع املدني العربي لدعم وتنمية الطفل، كما حثت الدول األعضاء على املشاركة 

في املنتدى اخلامس، املزمع عقده عام 2014.

جرى خالل الجلسة الختامية للمنتدى الرابع انتخاب لجنة استشارية جديدة للمنتدى، تضم املنظمات 
التالية: ملتقى اإلعالميني الشباب »مشروع الصحفى الصغري« )األردن(، والجمعية التونسية لحقوق الطفل 

)تونس(، ومنظمة تنمية الطفل )السودان(، وبرملان الطفل العراقى )العراق(، واملركز الثقافى للطفولة )قطر(، 
ومؤسسة الرعاية االجتماعية )لبنان(، ومؤسسة جدران للفنون والتنمية )مصر(.

www.megdaf.org
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بيئة آمنة لحماية الطفل العربي ذي اإلعاقة من اإلساءة

استكمل اجمللس العربي للطفولة والتنمية جهوده في تنفيذ مشروع »نحو بيئة آمنة حلماية الطفل العربي ذي اإلعاقة من 
اإلساءة«، الذي يستهدف تنمية الوعي االجتماعي حول اإلساءة املوجهة لألطفال ذوي اإلعاقة في اجملتمع العربي، من خالل 
إعداد كوادر فاعلة ومدربة، وقادرة على بناء قدرات العاملني في املؤسسات واجلمعيات العاملة في مجال األطفال ذوي 
اإلعاقة، وتدريبهم على التعامل مع اإلعالميني، وقد مت خالل العام 2012 إطالق عدد من إصدارات املشروع،  وعقد ورشة 

إقليمية لتدريب املدربني.

كتيبات متخصصة للتعامل مع الطفل 
ذي اإلعاقة وحمايته من اإلساءة

أصدر اجمللس العربي للطفولة والتنمية، خالل 
العام 2012، األدلة االسترشادية للمتعاملني مع 
»نحو  اإلساءة  من  حلمايته  اإلعاقة  ذي  الطفل 
بيئة آمنة«، التي تتكون من ثالثة كتيبات، موجهة 
إلى كل املتعاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة من 

أولياء أمور ومعلمني وإخصائيني ومشرفني وعاملني في مؤسسات الرعاية، ومسئولي اإلعالم، وأعضاء اجملتمع املدني، وقد 
مت إعدادها من قبل فريق من اخلبراء العرب املتخصصني، وهي تتناول عدداً من القضايا، التي تتضمن فئات األطفال ذوي 
اإلعاقة وخصائصهم واحتياجاتهم واإلساءة املوجهة إليهم، والسياسات والتشريعات اخلاصة بحماية هؤالء األطفال من 
اإلساءة، إضافة إلى الوقاية واإلبالغ والتأهيل، واستراتيجية الدمج التربوي، واستخدام الفنون في تأهيل هؤالء األطفال 

وحمايتهم.  

برنامج تدريبي متكامل لتدريب املدربني حول رؤية تنموية 
حقوقية لرعاية الطفل ذي اإلعاقة وحمايته من اإلساءة

في  العاملني  لتدريب  التدريبي  البرنامج  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  أصدر 
مؤسسات رعاية الطفل ذي اإلعاقة )TOT(، بالتعاون مع مركز تدريبي متخصص. ويوفر 
هذا البرنامج معلومات ومعارف أساسية للتعامل مع الطفل ذي اإلعاقة وحمايته من 
اإلساءة، كما يضم عدداً من احملاور التي تقوم على التأهيل العملي والفني والتخصصي 
تنموية حقوقية لرعاية وحماية  البرنامج دعم رؤية  للمدرب احملترف. يستهدف هذا 
الرسمي؛  القطاع  مع  املدني  تكاتف جهود اجملتمع  األطفال، من خالل  وتأهيل هؤالء 

لتحسني اخلدمات املقدمة، ومتكني األطفال ذوي اإلعاقة في كافة اجملاالت.

شركاء املشروع: 
املجلس العربي للطفولة 

والتنمية، البنك اإلسالمي 
للتنمية، برنامج الخليج 

العربي للتنمية »أجفند«، 
جامعة الدول العربية، 

الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، املنظمة 

الكشفية العربية 
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قصص وأفالم رسوم متحركة لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة كيفية حماية أنفسهم

قام اجمللس العربي للطفولة والتنمية بإعداد أربع قصص، موجهة إلى فئات مختلفة من األطفال 
فن  استثمار  بهدف  والبكم(؛  الصم   - التوحد   - الذهنية  اإلعاقة   - )املكفوفني  اإلعاقة  ذوي 
القصة وفنون الرسوم املتحركة لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة كيفية حماية أنفسهم ، وقد مت طبع 
القصة املوجهة لألطفال املكفوفني، بطريقة برايل، على نفقة مطابع خادم احلرمني الشريفني 
لطباعة القرآن الكرمي بوزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية. كما جرى أيضا إنتاج 
ثالثة أفالم رسوم متحركة ومادة صوتية لألطفال ذوي اإلعاقة من الصم والبكم وذوي اإلعاقة 
الذهنية وأطفال التوحد واملكفوفني، تتناول مفهوم حماية الطفل لذاته، مع مراعاة نوع اإلعاقة 
للطفولة  العربي  وبإشراف اجمللس  بالتعاون مع شركة متخصصة،  فيلم،  كل  إليها  يتوجه  التي 

والتنمية، ومجموعة من املتخصصني في مجال اإلعاقة.

»أطفالنا املوهوبون«
 فيلم وثائقي، مدته 12 دقيقة، 
يرصد مواهب الطفل ذي اإلعاقة

واستثمارها لدمجه يف املجتمع

أدلة تدريب املدربني

محتويات احلقيبة التدريبية لبرنامج تدريب 
املتدربني لرعاية الطفل ذي االعاقة
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حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز، عقد 
املراكز  أحد  مع  الفني  بالتعاون  والتنمية،  للطفولة  العربي  اجمللس 
املتخصصة في التدريب، ورشة تدريب املدربني )TOT( حتت عنوان 
جتريب  مت  حيث  اإلساءة«؛  من  اإلعاقة  ذي  العربي  الطفل  »حماية 
البرنامج التدريبي، خالل الفترة من 16 - 20 ديسمبر 2012، مبقر 

املركز الكشفي العربي بالقاهرة.
شارك في أعمال الورشة - التي أقيمت بدعم وشراكة كل من البنك 

اإلسالمي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، وجامعة الدول العربية، وبرنامج اخلليج العربي للتنمية 
 - - السعودية  - اجلزائر  - اإلمارات  - 62 متدرباً من 14 دولة عربية، هى: األردن  »أجفند«، واملنظمة الكشفية العربية 
السودان - سوريا - العراق - عمان -  فلسطني - قطر - الكويت -  لبنان - ليبيا - مصر، ميثلون اجلهات العاملة في مجال 
حماية ورعاية وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة من املؤسسات احلكومية، ووزارات التربية والتعليم العربية، ومنظمات اجملتمع 

املدني، وجمعيات الكشافة.
تأتي هذه الورشة في سياق تنفيذ مشروع »نحو بيئة آمنة حلماية الطفل العربي ذي اإلعاقة من اإلساءة«، ومواكبة لالحتفال 
مبناسبة اليوم العربي للطفل ذي اإلعاقة، وسعياً نحو مواجهة اإلساءة املوجهة للطفل ذي اإلعاقة، من خالل متكني ودعم 
هؤالء  جتاه  السلبية  االجتاهات  تغيير  في  واإلسهام  الوعي  ورفع  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  مع  واملتعاملني  العاملني  قدرات 
األطفال وحمايتهم. وفي ختام الورشة، أوصى احلضور بحث الدول العربية على تبني رؤية تنموية حقوقية لرعاية وحماية 
وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة، ودعوة اجمللس إلى تأسيس شبكة عربية للبيئة اآلمنة؛ حلماية الطفل العربي ذي اإلعاقة من 

اإلساءة.

صورة جماعية للمتدربني في الورشة التدريبية

كوادر تدريب الـمدربني:  
62 متدربًا من 14 دولة عربية يف ورشة تدريب املدربني

لحماية الطفل ذي اإلعاقة من اإلساءة بالقاهرة
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خالل العام 2012، بدأ اجمللس العربي للطفولة والتنمية في تنفيذ 
مشروع املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي بدعم من أجفند، 
شهر  خالل  للمشروع  االستشارية  للجنة  اجتماع  عقد  مت  حيث 
إبريل 2012؛ بهدف استعراض مكونات املشروع املرصد اإلعالمي 

حلقوق الطفل، ووضع آليات تنفيذ املكون األول من املشروع. 

املرصد اإلعالمي يجري أول دراسة لتقييم واقع األداء 
اإلعالمي يف مجال حقوق الطفل يف ست دول عربية

بدأ اجمللس العربي للطفولة والتنمية في إجراء دراسة، حول واقع 
الطفل، يخصص جزء  العربي في مجال حقوق  اإلعالمي  األداء 
منها الستطالع آراء األطفال، فيما يقدم لهم من برامج ومضامني 
في وسائل اإلعالم، إضافة إلى دراسة مالمح البيئة املهنية للقائم 

مجال  فى  اإلعالم  أداء  تطوير  فى  تسهم  مستقبلية،  استراتيجية  استخالص  بهدف  الطفل؛  إعالم  مجال  فى  باالتصال 
الطفولة على املستوى العربى، في ست دول عربية، هي: تونس - اجلزائر- السعودية - العراق - لبنان - مصر، بالتعاون مع 

»أجفند« وجامعة الدول العربية ) إدارة األسرة والطفولة واملشروع العربي لصحة األسرة (. 
وخالل العام 2012، مت وضع األطر املرجعية واملنهجية والنظرية للدراسة وفريق الباحثني، ومراجعة الدراسات السابقة، 
إجراء  حالياً  وجاري  اإلعالمية،  للمضامني  التحليلية  الدراسة  عينة  وتسجيل  البيانات،  جمع  أدوات  إعداد  من  واالنتهاء 
الدراسة امليدانية لألطفال والقائمني باالتصال، ومن ثم التحليل اإلحصائى للبيانات التحليلية وامليدانية، حيث من املتوقع 

االنتهاء من الدراسة في منتصف العام 2013، واستكمال تنفيذ بقية مكونات املشروع. 
أوصت جلنة الطفولة العربية في دورتها الثامنة عشرة ) القاهرة - نوفمبر 2012 (، بالتعاون مع اجمللس العربي للطفولة 

والتنمية في تدريب اإلعالميني في مجال حقوق الطفل على املستوى اإلقليمي، واالستمرار في إجراء دراسة واقع األداء 

اإلعالمي في مجال حقوق الطفل، ودعم مشروع املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي. 

بتأسيس  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  اهتم 
مرصد إعالمي حلقوق الطــــفل العربي؛  ليكون آلية 
فيما  العربي،  ومتابعة ومراقبة اإلعالم  تعنى برصد 
يخص حقوق الطفل وحتري املهنية؛ بهدف املزيد من 
التواصل والفعالية للمنتج اإلعالمي العربي والتزامه 
منه.  البعض  مسار  ولترشيد  احلقوقي،  بالبعد 
ويسعى املرصد إلى أن يكون أداة معينة، تقييم األداء 
اإلعالمي العربي من خالل إعداد دراسات وأبحاث 
إلى  اإلعالم،  مجال  في  والسياسات  اخلطط  ورسم 
جانب إصدار تقارير دورية حول مدى التزام وسائل 

اإلعالم العربية مبضامني احلقوق اإلنسانية للطفل. 

مكونات مشروع املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي
املكون األول: إجراء دراسة حول واقع األداء اإلعالمي العربي في مجال حقوق الطفل.

املكون الثاني: إعداد مبادىء ومعايير إعالم ملساندة حقوق الطفل. 
املكون الثالث: بناء التوجهات الفكرية للمرصد اإلعالمي في مجال حقوق الطفل ومراحل عمله.

املكون الرابع: تشغيل املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل.
املكون اخلامس: عقد دورة تدريبية في مجال الرصد اإلعالمي.

إعالم نصري لحقوق الطفل  
مرصد إعالمي عربي لرصد انتهاكات حقوق الطفل يف وسائل اإلعالم العربية
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تدريب اإلعالميني لنشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد االطفال

تنفيذ مشروع  إطار  التي مت عقدها في  التدريبية،  الورش  استكمال سلسلة  والتنمية على  للطفولة  العربي  يعمل اجمللس 
»إعالم داعم لنشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد األطفال« - بدعم من أجفند - حيث قام اجمللس بعقد ورش 
عمل لتدريب اإلعالميني، على املستوى الوطني في كل من: اليمن واألردن وقطر ولبنان والسعودية وسلطنة عمان خالل 

عامي 2010 و2011. 

ورشة عمل اإلعالميني لحماية حقوق الطفل يف تونس تدعو 
املجلس التأسيسي إىل إدراج حقوق الطفل يف الدستور املرتقب

حلماية  اإلعالميني  عمل  ورشة  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  عقد 
حقوق الطفل حتت شعار »إعالم نصير حلقوق الطفل« بالتعاون مع وزارة 
الطفولة باجلمهورية  العام حلماية  املندوب  - مكتب  املرأة واألسرة  شؤون 
التونسية، خالل الفترة من 13 - 15 مايو 2012 بتونس، وبدعم من كل من 

برنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند«، ومكتب اليونيسيف باجلمهورية التونسية. شارك في أعمال هذه الورشة أكثر من 
35 إعالمياً ميثلون مختلف الوسائل اإلعالمية التونسية، واختصاصيي اإلعالم بعدد من املؤسسات احلكومية واألهلية ذات 
العالقة بالطفولة، ومندوبي حماية الطفولة. وإمياناً بأهمية العمل على تفعيل وصون حقوق الطفل التونسي؛ خاصة في ظل 
املرحلة التاريخية اجلديدة التي متر بها تونس الثورة، فقد دعا املشاركون في الورشة اجمللس التأسيسي إلى إدراج حقوق 

الطفل، ضمن الدستور التونسي املرتقب. 

كوادر إعالمية من املدربني لنشر ثقافة حقوق الطفل
- بأن يقوم اجمللس  الـ 17(  العربية )الدورة  التابعة جلامعة الدول  العربية  التوصية الصادرة من جلنة الطفولة  بناء على 
العربي للطفولة والتنمية بتطوير الدليل التدريبي لإلعالميني العرب بحيث يشمل نشر ثقافة حقوق الطفل الستخدامه في 
تدريب اإلعالميني على املستوى اإلقليمي - قام اجمللس خالل العام 2012 بإعداد تصور الدليل التدريبي املطور، واألطر 
املرجعية والتعاقد مع اخلبراء، ومت االنتهاء من املسودة األولى للدليل، متهيداً إلطالق النسخة النهائية وتطبيقها خالل العام 

املقبل. 

400 إعالمي من 18 دولة عربية أعضاء
شبكة اإلعالميني العرب ملناهضة العنف ضد األطفال

shabaka.arabccd.org  على  الشبكة  مت االنتهاء من تطوير موقع 
شبكة االنترنت؛ لتكون مساحة وفضاء لتبادل اخلبرات واملعلومات بني 

اإلعالميني، في شتى مجاالت حقوق الطفل، وتضم الشبكة حاليا 400 إعالمي عربي من 18 دولة عربية.
www.shabaka.arabccd.org
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سياسات إسرتشادية لحماية الطفل العربي

خالل العام 2012، قام اجمللس العربي للطفولة والتنمية بوضع إطار عمل لصياغة سياسات 
الطفولة على  العامة لسياسات حماية  املبادىء  العربية، وإعداد  البلدان  الطفل في  حماية 
وجرى  العربية،  البلدان  في  الطفل  حلماية  شامل  نظام  لوضع  الطفل؛  حقوق  نهج  أساس 
االنتهاء من إعداد مسودة الدليل االسترشادي لسياسات حماية الطفل في البلدان العربية، 
ومناقشتها من خالل ورش عمل خلبراء املشروع وفريق العمل باجمللس. ويعتزم اجمللس عقد 
ورشة عمل، خالل العام 2013 بحضور مجموعة من اخلبراء في اجملاالت اخملتلفة حلقوق 

الطفل؛ متهيداً إلطالق النسخة النهائية للدليل وتعميمها في الدول العربية.  
ويأتي ذلك في إطار سعى اجمللس العربي لتنفيذ مشروع »وضع دليل استرشادي لصياغة 
»أجفند« -  سياسات حماية الطفل في البلدان العربية وفق النهج احلقوقي« - بدعم من 
الذي بدأ العمل به العام املاضي؛ بهدف إبراز املبادئ واملعايير الدولية، التي يتعني مراعاتها 
البلدان  واجهت معظم  أن  بعد  وتنفيذها؛ خاصة  العربي  الطفل  املعنية بحقوق  البرامج واخلطط  في جميع مراحل رسم 

العربية صعوبات في صياغة سياسات وبرامج تتماشى مع رؤية اتفاقية حقوق الطفل،

ندوة أوجه التآزر بني نظم حماية الطفل والحماية االجتماعية يف دول الخليج العربي
 بالشراكة مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربي

التحضير  العزيز، جاري  امللكي األمير طالل بن عبد  حتت رعاية صاحب السمو 
لعقد ندوة علمية حول أوجه التآزر بني نظم حماية الطفل واحلماية االجتماعية في 
اخلليج بالرياض، خالل الفترة 15 - 16 يناير 2013، بالشراكة بني مكتب اليونيسف 
لدول اخلليج العربي وأجفند واجمللس العربي للطفولة والتنمية، وبحضور عدد من 

البحثية،  والهيئات  احلكومية،  واملؤسسات  الوزارات،  في  االجتماعية  واحلماية  الطفل  حماية  سياسات  على  القائمني 
لنظم حماية  التنفيذ  وأساليب  واملناهج،  املفاهيم  الندوة طرح  تهدف  الطفل.  بحقوق  املعنية  املدني  ومنظمات اجملتمع 
الطفل ونظم احلماية االجتماعية التى تراعى الطفولة، واستعراض واقع حماية الطفل واحلماية االجتماعية في دول 

اخلليج؛ سعياً إلى توسيع مفهوم احلماية، ليشمل العوامل االجتماعية واالقتصادية.

تستهدف املراحل القادمة يف هذا املشروع تحويل الدليل االسرتشادي لسياسات حماية الطفل إىل 
دليل تدريبي، وعقد ورش عمل تدريبية على املستوى اإلقليمي لتدريب املدربني TOT، إضافة إىل 

ورشة أخرى وطنية يف مجال صياغة سياسات حماية الطفل، يف ضوء املعايري املحددة.
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املجلس العربي يعكف على دراسة ميدانية 
حول املشاركة املجتمعية يف التعليم بصعيد مصر 

بالشراكة مع مكتب اليونيسف/مصر

بالشراكة بني اجمللس العربي للطفولة والتنمية ومكتب اليونيسف/ مصر، يجري تنفيذ 
مشروع دعم املشاركة اجملتمعية في مجال تعليم األطفال، من خالل منظمات اجملتمع 
املدني، على مستوى ثالث محافظات من صعيد مصر )أسيوط - سوهاج - قنا( في 

- 14 سنة(؛ بهدف تفعيل مشاركة اجملتمع املدني، ومبا يسهم في  - 5 سنوات( واملرحلة العمرية )6  املرحلة العمرية )4 
التعليمية  التعليم. ويركز املشروع على الفجوة القائمة في العملية  التعليم وتطويره، ويعزز حقوق الطفل في  حتسني أداء 
املوجودة؛ حيث يوجد أكثر من مليون طفل مصري خارج نطاق التعليم األساسي؛ إذ أن نسب االلتحاق برياض األطفال تبلغ 

في مصر 14%، يتركز أكثر من 60% منها في القاهرة فقط. 

مائدة مستديرة ملناقشة مسودة الدراسة امليدانية

خالل العام 2012، مت االنتهاء من إعداد دراسة ميدانية حول املشاركة اجملتمعية في مجال التعليم في الثالث محافظات؛ 
حيث مت حصر واقع وإمكانات تلك املنظمات املتعلقة باجلوانب التخصصية والبشرية واملادية والتكنولوجية والتنظيمية، 
وكذلك التعرف على البنية السياسية والتشريعية واالجتماعية واالقتصادية داخل كل منظمة وحتليل ذلك، واقتراح حلول 
تسهم في مساعدة تلك املنظمات؛ لتقوم بدورها في مجال النهوض بتعليم األطفال في مرحلتي رياض األطفال واالبتدائية. 
كما مت عقد مائدة مستديرة مبقر اجمللس العربي للطفولة والتنمية؛ ملناقشة مسودة الدراسة يوم 24 ديسمبر 2012 مبشاركة 
أعضاء فريق البحث، وعدد من اخلبراء في مجال التربية والتعليم واجملتمع املدني. وسيتم إطالق النسخة النهائية للدراسة 

في مطلع العام 2013.

اجتماع اخلبراء ملناقشة مسودة الدراسة
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بعد انتهاء املجلس العربي من املرحلة األوىل: 
تقييم الربامج املقدمة ألطفال الشوارع يف خمس دول عربية

العربي  اجمللس  انتهى   ،2012 العام  خالل 
األولى  املرحلة  تنفيذ  من  والتنمية  للطفولة 
دول  خمس  في  الشوارع  أطفال  حماية  ملشروع 
عربية )السودان، لبنان، مصر، املغرب، اليمن(، 
الوطنية  واللجان  العليا  اجملالس  مع  بالتعاون 
للطفولة بهذه الدول، على النحو التالي: اجمللس 
واجمللس  بالسودان،  الطفولة  لرعاية  القومي 
األعلى للطفولة بلبنان، واجمللس القومي للطفولة 
االجتماعية  التنمية  ووزارة  مبصر،  واألمومة 
والطفولة  لألمومة  األعلى  واجمللس  باملغرب، 
للمشروع،  االستراتيجية  للمحاور  وفقاً  باليمن؛ 

التي تقوم على بناء قدرات العاملني مع أطفال الشوارع، ومتكني أطفال الشوارع من خالل املشاركة، وتغيير النظرة السلبية 
جتاه أطفال الشوارع، وضمان احلماية القانونية ألطفال الشوارع، وجمع البيانات حول أطفال الشوارع، عبر مجموعة من 

الدراسات امليدانية، وورش العمل، والدورات التدريبية، إلى البرامج املرئية واملسموعة.
 ويسعى اجمللس العربي للطفولة والتنمية، خالل املرحلة القادمة، إلى تقييم األنشطة التي جرى تنفيذها في الدول اخلمس، 
والتعرف على حجم البرامج املقدمة ألطفال الشوارع ونوعيتها ومدى مواءمتها الحتياجاتهم، وحتديد توجهات العمل في 
الدول  بعض  في  الشوارع  ألطفال  املقدمة  اخلدمات  حول  دراسة  وإجراء  املشروع،  آثار  مناقشة  أيضا  وسيتم  املستقبل. 

العربية، وعقد ورشة عمل ملناقشة نتائج الدراسة، وصوالً إلى وضع إطار عمل مستقبلي، على ضوء نتائج كل ما سبق.

يبحث املجلس مع  أجفند إمكانية إقامة حفل 
خريي لصالح أطفال الشوارع، واألطفال يف 
ظروف صعبة، وإثارة الوعي بقضية حقوق 

الطفل، وذلك على غرار الحفل الخريي الذي 
عقده املجلس لصالح اطفال الشوارع 

خالل العام 2001. 
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تواصاًل مع اجلهود التي بذلها اجمللس العربي للطفولة والتنمية في 
الطفل  ثقافة  لتنمية  وتطويرها  مراكز منوذجية  دعم  تنفيذ مشروع 
- بدعم من أجفند -  من خالل دعم مركز األميرة سلمى بنت عبد 
الله الثقافي للطفولة مبحافظة الزرقاء األردنية، بالتعاون مع وزارة 
مت  فقد  العربية،  الدول  في  للتعميم  قابل  كنموذج  األردنية،  الثقافة 
خالل العام 2012 تطوير خدمات املركز وحتسينها، وتدريب الكوادر 
العاملة في املركز في مجاالت حقوق الطفل وإدارة برملان األطفال، 

إضافة إلى تقييم جتربة دعم املركز. 
وتقييمها، شكل اجمللس  املركز  توثيق جتربة  السعي نحو  إطار  وفي 
ثقافة  مجاالت  في  اخلبراء  من  فريقاً  والتنمية  للطفولة  العربي 
سبتمبر  شهر  خالل  للمركز،  ميدانية  زيارة  إلجراء  الطفل  وحقوق 
2012. وجرى خالل الزيارة تقييم مدى مطابقة مواصفات األجهزة 
واملعدات املرتبطة باألنشطة داخل املركز، مبا ورد في مذكرة التفاهم 
والفئة  املركز  بأنشطة  املواصفات  تلك  مالءمة  ومدى  وملحقها، 
واجملتمع  املركز  بني  والعالقة  املركز،  أنشطة  وتقييم  املستهدفة، 

احمللي، فضاًل عن وضع رؤى مستقبلية لإلفادة من املركز عربياً.

انطالق جلسات برملان أطفال مركز األمرية سلمى باألردن يف مارس 2012
قام اجمللس العربي للطفولة والتنمية بدعم تأسيس برملان الطفل باملركز، ومت االنتهاء من تشكيل برملان األطفال وإجراء 
االنتخابات وافتتاحه خالل شهر مارس 2012، كما قام األطفال بتشكيل عدد من اللجان النوعية، ومناقشة القضايا املعنية 

بحقوق الطفل داخل محافظة الزرقاء.  

للمشروع،  توثيقية  تقوميية  وثيقة  إعداد  من  اخلبراء  فريق  انتهى 
خلصت إلى أن املركز قد حقق أهدافه، ومهد لتمكني ورفع املستوى 
بناء القدرات،  التوعوى عن حقوق الطفل، ونفذ أنشطة تساهم في 
خالل  العمل  احتياجات  تلبي  التي  املقترحات،  بعض  التقرير  وقدم 
املرحلة القادمة، وسيعمل اجمللس خالل املرحلة القادمة على تعميم 

التجربة واالستفادة منها عربياً.

اطفال برملان مركز األميرة سلمى مع فريق اخلبراء 
ووفد اجمللس اثناء الزيارة التقوميية

مركز األميرة سلمى مبحافظة الزرقاء في األردن

     يف نهاية املشروع  
           الخرباء يؤكدون: مركز األمرية سلمى باألردن حقق أهدافه
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املجلس العربي للطفولة والتنمية يعقد ندوة »السينما العربية وقضايا حقوق الطفل« 
يف إطار فعاليات مهرجان القاهرة الدولي لسينما األطفال 

في إطار مشاركة اجمللس العربي للطفولة والتنمية 
لسينما  الدولي  القاهرة  مهرجان  فعاليات  في 
القومي  املركز  أقامها  التي   ،)21 )الدورة  األطفال 
لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة املصرية، خالل 
األوبرا  بدار   2012 مارس   30  -  23 من  الفترة 
املصرية، عقد اجمللس ندوة ضمن النشاط الثقافي 
املصاحب للمهرجان، حتت عنوان »السينما العربية 
 ،2012 مارس   29 يوم  الطفل«  حقوق  وقضايا 

باملسرح الصغير بدار األوبرا املصرية.
هدفت الندوة التعريف بجهود اجمللس خاصة في مجال تنمية حقوق الطفل، وكذا إثارة الوعي بأهمية السينما في التناول 
اإليجابي لقضايا حقوق الطفل عامة، واألطفال ذوي اإلعاقة بشكل خاص. وقد أدار الندوة الدكتور نبيل صموئيل، مدير عام 
الهيئة القبطية اإلجنيلية سابقاً، واخلبير في مجال حوار احلضارات وكان من أبرز املتحدثني الدكتور عبد املطلب القريطي، 

أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية بجامعة 6 أكتوبر، والدكتور هناء عبد الفتاح األستاذ بأكادميية الفنون. 
ناقشت الندوة مفهوم اإلعاقة واملرادفات املتداولة بني كافة األوساط اجملتمعية، التي تعكس اجتاهات سلبية حيال هذه الفئة 
من األطفال، ودور السينما العربية في ترسيخ النظرة السلبية عن األطفال ذوي اإلعاقة، كما مت إلقاء الضوء على مفهوم 
بشكل ميس أحاسيس الطفل ذي اإلعاقة من خالل معايشة  يتبنى منوذجاً عالجياً  التمثيل،  أنواع  السيكودراما كنوع من 
واقعه املؤلم، أو باعتباره العالج الذي يعتمد على الفن لعالج األزمات النفسية، التي يتعرض لها الطفل املعاق. واستعرضت 

الندوة جتربة اجمللس العربي للطفولة والتنمية، من خالل إنتاج العرض الدرامي مع 
األطفال ذوي اإلعاقة »ليس هناك مستحيل«، وكذلك جتربة فيلم »شجن شادي« 

للكاتبة إيناس حلمي.

من اجلدير بالذكر أن اجمللس العربي للطفولة والتنمية قد شارك في دعم ورعاية 

 ،1990 العام  في  األولى  دورته  منذ  األطفال  لسينما  الدولي  القاهرة  مهرجان 

العزيز،  بن عبد  األمير طالل  رعاية سمو  دورات متتالية، حتت  وعلى مدى تسع 

رئيس اجمللس، كما خصص جوائز مادية ألفضل األفالم العربية املوجهة للطفل 

بهدف تشجيع إقامة سينما الطفل العربي؛ حيث كان لدعم اجمللس األثر الكبير 

في جناحه واستمراره، كأول مهرجان عربي دولي في مجال سينما الطفل.
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األنشطة اإلعالمية

البوابة اإللكترونية للمجلس: 
للمجلس على شبكة اإلنترنت  البوابة اإللكترونية  بلغ عدد مرات تصفح صفحات 
أكثر من 232,401 مشاهدة، من 119 دولة، في جميع أنحاء العالم وفقاً إلحصائيات 

جوجل.

صفحة اجمللس 
على موقع 

التواصل 
االجتماعي 
الفيس بوك

www.arabccd.org

امللف الصحفي الدوري: 
مت إصدار 12 ملفاً صحفياً شهرياً، 
صحفية،  وثيقة   1789 بإجمالي 
منها أكثر من 433 وثيقة نشرت عن 
أكثر  في  وأنشطته،  العربي  اجمللس 

من 71 مصدراً إعالمياً عربياً.

مواد إعالمية: 
النظام األساسي للمجلس العربي 

التقومي السنوي 
للعام 2013: 

حول »إعالم نصير 
حلقوق الطفل« 

بدعم من أجفند.

تقرير األداء السنوي: 
إلجنازات اجمللس خالل العام 2012

التغطيات 
اإلعالمية:

لفعاليات اجمللس، 
وقد مت خالل العام 

2012 إصدار 25 
نشرة إخبارية.
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مشروعات املجلس العربي للطفولة والتنمية يف أرقام ورسوم بيانية
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تنمية البيئة التكنولوجية:
يسعى  اجمللس العربي للطفولة والتنمية إلى االعتماد على برامج ونظم معلومات واتصال حديثة؛ إدراًكا منه ألهمية 

ا حيوّيًا استراتيجياً، ال يقل عن املوارد األخرى وركيزة رئيسة لتجويد العمل.  تكنولوجيا املعلومات لكونها مورّدً
للدور اجلوهري الذي ميكن أن يؤديه توظيف املعلومات وتكنولوجياتها في تشكيل فكر وثقافة املستقبل، فقد  ونظراً 
اعتمد اجمللس - ضمن منظومة عمله - على التطوير واالرتقاء ببيئة التكنولوجيا املعلوماتية، وتطوير خدمة االتصال 

بالشبكة الدولية للمعلومات، وتدعيم قدرات العاملني على استخدام تلك النظم والبرامج .

مواقع وشبكات املجلس العربي للطفولة والتنمية

البوابة اإللكترونية للمجلس

www.arabccd.org
موقع منتدى األطفال العرب »سوا اون الين«

www.sawa-online.org

موقع منتدى منظمات اجملتمع املدني العربي 

للطفولة »مجداف« 

www.megdaf.org

موقع شبكة اإلعالميني العرب ملناهضة 

العنف ضد األطفال

www.shabaka.arabccd.org
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املشاركة يف الندوات واملؤتمرات

منتدى أطفال أسوان، تنظيم اجمللس القومي للطفولة واألمومة، خالل الفترة من 3- 9 فبراير 2012 مبدينة أسوان.	 
من         	  الفترة  خالل  واليونسكو،  املصرية  والتعليم  التربية  وزارة  تنظيم  لألطفال«،  الصديقة  »املدارس  عمل  ورشة 

14 - 15 فبراير 2012 بالقاهرة.
املؤمتر اإلقليمي »مشروع مساواة: نحو فرص متساوية ومشاركة كاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة«، برعاية جامعة 	 

الدول العربية، خالل الفترة 25-26 فبراير 2012 بالقاهرة.
ورشة عمل حول مستقبل أطفال الشوارع في مصر، تنظيم اجمللس القومي للطفولة واألمومة، يوم 27 مارس 2012 	 

بالقاهرة.
ورشة عمل »مدخل إلى التقييم الذاتي التشاركي«، تنظيم الشبكة العربية للمنظمات األهلية يوم 8 أبريل 2012 	 

بالقاهرة.
ندوة »دور البرملانات العربية في تفعيل وحماية تشريعات حقوق الطفل«، تنظيم جامعة الدول العربية، خالل الفترة 	 

16-17 مايو 2012 بالقاهرة.
 	 2012 يونيو   18 يوم  العاملية،  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  تنظيم  االستقصائية،  الصحافة  حول  عمل  ورشة 

بالقاهرة.
اجتماع بشأن إدراج مواد عن الطفولة في الدستور املصري، تنظيم اجمللس القومي للطفولة واألمومة، يوم 18 يوليو 	 

2012 بالقاهرة.
ورشة عمل حول دور التعاونيات في احلد من عمالة األطفال، تنظيم منظمة العمل العربية خالل الفترة 8 - 10 	 

سبتمبر 2012 بالقاهرة.
منتدى األطفال في مصر، بتنظيم من اجمللس القومي للطفولة واألمومة في 13 سبتمبر 2012 بالقاهرة.	 
ورشة عمل حول نتائج املسح القومي لعمالة األطفال، تنظيم من اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بالتعاون 	 

مع منظمة العمل الدولية، يوم 18 سبتمبر 2012 بالقاهرة.
أكتوبر 	  الفترة 4-1  العاملية خالل  باملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة  املتوسط  للجنة اإلقليمية لشرق  الدورة )59( 

2012 بالقاهرة. 
احتفالية مصر مبناسبة يوم الطفلة، تنظيم اجمللس القومي للطفولة واألمومة، يوم 10 أكتوبر 2012 بالقاهرة.	 
 ورشة عمل »الطفولة والدستور املصري« تنظيم اجمللس القومي للطفولة واألمومة، يوم 6 نوفمبر 2012 بالقاهرة.	 
الدورة )18( للجنة الطفولة العربية التابعة جلامعة الدول العربية، خالل الفترة من 20 - 22 نوفمبر 2012 بالقاهرة.	 
املؤمتر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية ، تنظيم جامعة الدول العربية، خالل الفترة من 2-3 ديسمبر 2012  	 

بالقاهرة.
يوم 19 ديسمبر 2012 	  اإلغاثة اإلسالمية،  لهيئة  اإلستراتيجية  التوجهات  اإلغاثة اإلسالمية حول  اجتماع هيئة 

بالقاهرة.
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شركاء املجلس يف تنمية الطفولة
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