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بشئون  املعنية  والنظم  السياسات  يف  النظر  إعادة  علينا  “يجب 
الطفولة؛ عن طريق معالجة جذور املشكالت االجتماعية والثقافية، 
وتبني أساليب تنشئة وتعليم تعزز قدرات الطفل وثقافته وتتيح له 

الفرصة للمشاركة واإلبداع”.*
طالل بن عبد العزيز

* من كلمة صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز في ندوة “مناقشة أوجه التآزر بني نظم حماية 
الطفل ونظم احلماية االجتماعية” – الرياض يناير ٢٠١٣. 
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املقدمـــــة
متكن اجمللس العربي للطفولة والتنمية - الذي تأسس بمبادرة من صاحب السمو الملكـي الأم�ي طالل بن عبد العزيز رئيس 
المجلس - من خالل مسيرة عمله التراكمية من  تبني أطر فكرية وفلسفية جديدة مهدت لوضع خطة إستراتيجية 

)٢٠١٤ – ٢٠١٦(، تقوم على تبني ثالث مقاربات رئيسة هى: املقاربة احلقوقية املرتبطة بنهج حقوق الطفل وفقاً 
لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل، ومقاربة الربط بني  سياسات احلماية والسياسات االجتماعية واملشاركة اجملتمعية، 

وأخيراً مقاربة ايقاظ الذات وتربية األمل.
لقد أحدثت هذه املفاهيم دفعة قوية في تطوير عمل اجمللس على أرض الواقع؛ حيث بلورت توجهه نحو ضرورة 
؛ يهدف إىل إيقاظ وعي الطفل بإنسانيته وذاته المبدعة،  ي ي العالم العر�ب

شادي جديد لتنشئة الطفل �ف تقديم نموذج اس�ت

يجابية لالنطالق  ي التعليم والأرسة والدمج الجتماعي؛ بما يحقق المواطنة الإ
نسانية، وبناء قدراته �ف وإطالق طاقاته الإ

ي عالم جديد.
نحو تأسيس مجتمع المعرفة، تحت شعار: عقل جديد - لمجتمع جديد - �ف

لقد شهد العام ٢٠١٤ بدايات تنفيذ هذه اخلطة اإلستراتيجية على أرض الواقع، من خالل البدء في تنفيذ مشروع 
التضامن  وزارة  مع  وبالتعاون  الأمل(  ت  اخ�ت أنا  شعار  )تحت  األمل  تربية  خالل  من  الشوارع  أطفال  ودمج  تأهيل 
االجتماعي بجمهورية مصر العربية وعدد كبير من الشركاء على املستويني احلكومي واألهلي؛ ليقدم اجمللس بذلك 
منوذجاً جديداً في تعزيز احترام الطفل ومتكينه من مهارات احلياة األساسية؛ ومن ثم يكون قادراً على التدامج 
االجتماعي، عبر إستراتيجيات بناء القدرات وإرساء بيئات متكينية تعتمد على إصالح املؤسسة اإليوائية من املناحي 

كافة، واالستمرار في املناصرة وكسب التأييد لبناء ثقافة جديدة في العمل مع هذه الفئات. 
كما شهد اجمللس خالل هذا العام )٢٠١٤( االنتهاء من وضع اللبنات األساسية لعمل املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل 
العربي، التي تنقله فعلياً إلى مرحلة التشغيل اإلجرائي من خالل تدريب اإلعالميني ورصد األداء اإلعالمي؛ سعياً 
نحو إعالم مناصر لقضايا حقوق الطفل. هذا إلى جانب االستمرار في برامجه ومشاريعه في مجال دمج األطفال 
ذوي اإلعاقة في التعليم واجملتمع، ودعم اجملتمع املدني العربي العامل في مجال الطفولة، والربط بني التنشئة 

واملواطنة.
ولعل الالفت في عمل اجمللس على مدار مسيرته مبا فيها العام ٢٠١٤، أنه يسعى دوماً إلى نشر عدد من اإلصدارات 
التي متثل نقلة نوعية ومجاالً لسد الفجوات املعرفية في مجاالت الطفولة والتنمية، وكذلك إلى توطيد شراكاته مع 
املؤسسات ذات العالقة وتوسيعها ؛ إمياناً بأنها السبيل األكيد نحو اإلجناز احلقيقي، ونخص في ذلك برنامج الخليج 
اتيجي للمجلس واملؤازر ملسيرة عمله دوماً، وبتعاون وتنسيق  س�ت يك الرئيس والإ ي للتنمية )أجفند( الذي يعد ال�ش العر�ب

مع جامعة الدول العربية )إدارة المرأة والأرسة والطفولة(. لذا جندد الشكر لسمو رئيس المجلس الأم�ي طالل بن عبد 
العزيز عىل دعمه ورعايته لكل أعمال المجلس، كما نعد الشركاء، واألصدقاء، واألطفال الذين هم هدفنا ومبتغانا، 

باستكمال ومواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.
والله ولى التوفيق. 

د.حسن البيالوي 
األمني العام
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الدورة العاشرة ملجلس أمناء
املجلس العربي للطفولة والتنمية

حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس اجمللس العربي 
للطفولة والتنمية، عقدت يوم ٢ من إبريل ٢٠١٤ الدورة العاشرة جمللس أمناء اجمللس 

العربي للطفولة والتنمية، بالقاهرة.
اإلستراتيجية  ناقش  كما   ،٢٠١٣ العام  خالل  اجمللس  إجنازات  االجتماع  استعرض 
الثالثية )٢٠١٤ – ٢٠١٦( التي تقوم على تبني منوذج جديد لتنشئة الطفل في املنطقة 
العربية مع األخذ في االعتبار بالتوجهات واإلستراتيجيات الدولية اجلديدة في مجال 
التنشئة، والدور احملفز للمجلس في مناقشة قضايا تنشئة الطفل وجمع املعلومات 
سياسات  وإنتاج  عليه،  والبناء  للتنشئة  احلقيقي  الواقع  رؤية  على  تساعد  التي 
استرشادية إقليمية، ودعم السياسات الوطنية التي حتقق املصلحة الفضلى للطفل 

العربي، وتفعيل حقوق الطفل ومناصرتها.

إقرار الخطة 
اإلسرتاتيجية 

للمجلس لألعوام 
 - 2014

201٦ - التي 
تقوم على تبني 

نموذج جديد 
لتنشئة الطفل 

يف املنطقة 
العربية.

اجتماع مجلس األمناء ٢ من أبريل ٢٠١٤
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 مجلس أمناء املجلس العربي للطفولة والتنمية 201٣ - 201٥

معايل الوزيرة / فائقة الصالح

وزيرة التنمية االجتامعية

مملكة البحرين

األستاذة / غادة الدخيل

كبري مسئويل مشاريع املرأة والطفل

برنامج الخليج العريب للتنمية )أجفند(

الدكتور / حسن البيالوي

األمني العام

للمجلس العريب للطفولة والتنمية

األستاذ/ جربين الجربين

مدير إدارة املشاريع

برنامج الخليج العريب للتنمية )أجفند(

األستاذ/ غانم بيبي

مستشار التنمية الصحية والرتبوية

الدكتورة / غادة غالم

القائم بأعامل مدير مكتب

 اليونسكو بالقاهرة سابقاً

وكبري إخصايئ برامج الرتبية

األستاذ / نارص القحطاين

املدير التنفيذي

برنامج الخليج العريب للتنمية )أجفند(

الدكتورة / نهلة قهوجي

أستاذة جامعية

جامعة امللك عبد العزيز

املهندس / نبيل صموئيل

خبري يف التنمية االجتامعية

)نائب رئيس مجلس األمناء(

الدكتورة / سيام بحوث

األمني العام املساعد لألمم املتحدة

املدير اإلقليمي ملكتب الدول العربية

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز

األعضاء*

الرئيس
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رؤية المجلس:
مجال  في  رائدة  منظمة  يكون  أن  إلى  والتنمية  للطفولة  العربي  المجلس  يتطلع 
إلعداد  واألسر؛  واألفراد  للمؤسسات  ومرجعية  العربي،  الوطن  في  الطفل  حقوق 
المتغيرات  مع  والتعامل  مجتمعه  تنمية  في  المشاركة  على  قادر  عربي  طفل 

العالمية المتسارعة.

رسالة المجلس:
لحقوق  داعمة  عربية،  بيئة  تهيئة  على  والتنمية  للطفولة  العربي  المجلس  يعمل 
من  والمجتمع،  األسرة  إطار  في  والدمج  والمشاركة  والحماية  التنمية  في  الطفل 
واإلقليمية،  والحكومية،  األهلية،  المؤسسات  مع  الفاعلة  والشراكة  التعاون  خالل 
الحياة،  مع  اإليجابي  والتفاعل  المشاركة  على  قادرًا  الطفل  يشب  حتى  والدولية؛ 

متفهمًا لغيره، ومحبًا لوطنه.

بنية الخطة اإلسرتاتيجية 2014 - 201٦

اإلطار النظري للخطة

تنفيذ الخطة األنشطة الداعمة مكونات لنموذج التنشئة الجديد

إدارة تنفيذ الخطة

التكلفة التقديرية لتنفيذ الخطة

تكلفة تنفيذ األنشطة الداعمة

أنشطة إعالمية

تطوير البنية التكنولوجية

إصدارات علمية دورية

إنشاء مركز دعم التنمية

مكون تربية الطفل

مكون دمج األطفال ذوي اإلعاقة

مكون تربية األمل

مكون املجتمع املدني

مكون تنمية املعرفة

مكون املرصد
اإلعالمي لحقوق الطفل
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 مسرية إنجازات املجلس

يف العام 2014
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إن اخلبرة املتراكمة لدى اجمللس العربي للطفولة والتنمية في مساراته العملية والفكرية املتنوعة، قد أجنزت 
بالفعل رؤية تنموية على أسس النهج احلقوقي، في مفهومه املتكامل. وقد تراكمت لدى اجمللس ثالثة مداخل 

فكرية نظرية هي: 
ام 1989. ة ع ي دول ة ال ي اق ف الت اً ل ق ل وف ف ط وق ال ق ج ح ه ن ط ب ب رت م ي ال

و�ت ق ح ل ال دخ م -  ال

ة.  ي ع م ت ج م ة ال ارك ش م ة وال اي م ح ات ال اس ي ل س دخ -  م

ل.  ة الأم ي رب ة ت ف س ل ذات وف اظ ال ق ل إي دخ -  م

اهتمامه  بلورت  ثم  ومن  لعمله؛  الفكرية  واألطر  اجمللس  فلسفة  تطوير  في  قوية  دفعة  املفاهيم  هذه  أحدثت 
الطفل  وعي  إيقاظ  إلى  يهدف  العربي؛  العالم  في  الطفل  لتنشئة  جديد  استرشادي  منوذج  تقدمي  بضرورة 
االجتماعي؛  والدمج  واألسرة  التعليم  في  قدراته  وبناء  اإلنسانية،  طاقاته  وإطالق  املبدعة،  وذاته  بإنسانيته 
 - جديد  جيل   - جديد  »عقل  شعار  حتت  املعرفة  مجتمع  تأسيس  نحو  لالنطالق  اإليجابية  املواطنة  يحقق  مبا 

جديد«.  مجتمع 

نموذج جديد لتنشئة الطفل يف الوطن العربي
شعار املجلس خالل السنوات الثالث القادمة

)201٦ – 2014(

بناء نموذج لتنشئة الطفل 
العربي يف مستقبل جديد 

يمكنه من املشاركة واملساهمة 
بفاعلية واقتدار يف بناء وطنه 
وتنميته، والدخول إىل مجتمع 
املعرفة، الذي يتسم أعضاؤه 
بخصائص معرفية وسلوكية 
وقيمية وقدرة على املشاركة 

واإلبداع والتجديد 

الهدف الرئيس للخطة اإلسرتاتيجية للمجلس 

10



دراسة تحليلية حول تربية الطفل يف ست دول عربية

بدعم   - حالياً  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  يقوم 
دراسة  بإعداد   - »أجفند«  للتنمية  ي  العر�ب الخليج  برنامج  من 

حتليلية حول تربية الطفل؛ ملعرفة طرائق التربية في اجملتمع 
لتربية  جديد  منوذج  تقدمي  إلى  الدراسة  وتهدف  العربي. 
العربي  عاملنا  في  به  األخذ  ميكن  متغير  عالم  في  الطفل 
الدولية  الطفل  حقوق  اتفاقية  من  منبثقة  معايير  على  يقوم 
اجلديد  املعرفة  مجتمع  في  احلديثة  التربية  ونظريات 
واجلهود العربية الرامية إلى تنمية الثقافة العربية؛ استناداً 
إلى بيانات واقعية لرؤية اجملتمع والطفل العربي جتاه طرق 

السائدة.  التربية 
املتعلقة  الدراسة، ضمن سياقها، عدداً من القضايا  وحتوي 
بأمناط التربية السائدة في األسرة، ودور املدرسة في تربية 
األطفال ومدى ارتباط ذلك بتنمية العقل النقدي واملهارات، 
مجال  في  املتوفرة  والتشريعات  والبرامج  السياسات  ونوع 
في  األطفال  نظر  وجهة  ومعرفة  وتنشئته،  الطفل  تربية 

الطرق املستخدمة في تربيتهم وما يقدم لهم من تعليم وثقافة.
وال تزال الدراسة في مرحلة جمع املعلومات والبيانات من الدول 

العينة وهى: )السعودية - السودان - العراق - لبنان - مرص - اليمن( بإشراف نخبة من اخلبراء العرب. 

ورشة عمل الباحثني ملناقشة اإلطار املفاهيمي للدراسة

عقد اجمللس العربي للطفولة والتنمية يوم ١٥ من إبريل ٢٠١٤ بالقاهرة، ورشة عمل الباحثني حول الدراسة 
اإلقليمية التي سيجريها عن »تربية الطفل في الوطن العربي«.

ف  �ي ث اح ب ال ق  ري ا ف ه ي ف ارك  ش استهدفت الورشة مناقشة اإلطار املفاهيمي للدراسة وأدوات جمع املعلومات، 
ودان. س ن وال م ي ان وال ن ب راق ول ع رص وال ن م رب م ع ال

وقد خرجت الورشة باتفاق عام حول منهجية الدراسة التي ستسعى إلى وصف طبيعة تنشئة الطفل في 
إلى  من خالله  نتطلع  الذي  اجلديد  النموذج  معالم  رسم  إلى  ونقدها، وصوالً  وتفسيرها  العربي  اجملتمع 

إحداث تغيير ثقافي يضمن تنشئة جديدة لعالم جديد.

تقدم الدراسة إطارًا فكريًا يعزز 

ثقافة احرتام الطفل وينمي قدراته 

ومعارفه ويمكنه من املشاركة، يلي 

ذلك بناء معايري للرتبية تناسب 

البيئة العربية، وبناء أدلة تدريبية 

تطبق على عدد من مجاالت العمل 

مع فئات مختلفة من العاملني 

يف مجال تربية وتعليم الطفل، 

والداعمني لرتبية الطفل من املثقفني 

واإلعالميني، واألسر واألطفال 

أنفسهم
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ي للطفولة والتنمية والمجلس القومي للطفولة والأمومة  عقد كل من المجلس العر�ب
المرصي مؤمتراً ختامياً ملشروع حماية أطفال الشوارع في مصر “بناء قدرات 

ف مع أطفال الشوارع”، وذلك يوم ١١ من فبراير ٢٠١٤ مبقر اجمللس  المتعامل�ي

العربي للطفولة والتنمية بالقاهرة، ومبشاركة كل من الدكتور حسن البيالوي 
ف  الأم�ي العشماوي  عزة  والدكتورة  والتنمية،  للطفولة  ي  العر�ب المجلس  عام  ف  أم�ي

العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومدراء املشروع، وعدد من اخلبراء 

ومبشاركة  الشوارع،  أطفال  مجال  في  املتخصصني  التنفيذيني  واملمارسني 
ممثلي الوزارات واجلمعيات األهلية العاملة في مجال أطفال الشوارع وممثلي 

املنظمات الدولية واإلعالميني. 
اإلرشادي  الدليل  وإطالق  املشروع  نتائج  عن  اإلعالن  املؤمتر  خالل  مت 
الذي  االجتماعية  الرعاية  مبؤسسات  األطفال  مع  املتعاملني  لإلخصائيني 
جرى إعداده بالشراكة بني اجمللسني، إضافة إلى تقييم اخلبرات املستفادة من 
املشروع، ووضع تصور مستقبلي للتصدى لظاهرة أطفال الشوارع من خالل 

مخرجات املشروع وأهم التدخالت الواجب اتباعها في املرحلة القادمة. 

 الجهود السابقة
للمجلس العربي املجلس العربي للطفولة والتنمية

يف حماية أطفال الشوارع

أولى اجمللس العربي للطفولة والتنمية - منذ تأسيسه - قضية أطفال الشوارع اهتماماً بالغاً مببادرة من صاحب 
السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز، وبذل في ذلك العديد من اجلهود التي أثمرت عن تنفيذ مشاريع تستهدف 
وع حماية أطفال الشوارع )2007 – 2013( في خمس دول عربية هي: السودان ولبنان  حماية أطفال الشوارع منها: م�ش

واملغرب واليمن ومصر؛  حيث جرى اختتام املشروع في مصر خالل مطلع عام ٢٠١٤. 
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واىلي  غادة  والدكتورة  والتنمية،  للطفولة  ي  العر�ب المجلس  رئيس  العزيز  عبد  بن  الأم�ي طالل  الملكي  السمو  وقع صاحب 

وزيرة التضامن الجتماعي، يوم ٧ من مايو ٢٠١٤ بروتوكول تعاون مشترك لتأهيل ودمج أطفال الشوارع من خالل 

تربية األمل، بالقاهرة.
داخل  ثالث سنوات  مدى  ألف طفل شارع عىل  ودمج  تأهيل  وع عىل  الم�ش يقوم 

إستراتيجية  ويعتمد  الجتماعي،  التضامن  لوزارة  التابعة  بية  ال�ت دور  إحدى 

اإليواء«  »دار  املؤسسة  اعتبار  على  القائم  الشامل  اإلصالح  على  ترتكز 
االستدامة  يضمن  ومبا  ومعرفياً،  إدارياً  املتكامل  اإلصالح  لفعل  كلية  وحدة 
وإمكانية التوسع في مؤسسات أخرى، ويحقق التوسع في قاعدة املستفيدين 
مرحلة  هى:  رئيسة  مراحل  خمس  عبر  املشروع  وينفذ  الشوارع.  أطفال  من 
)املوسيقى،  اخملتلفة  الفنون  باستخدام  لألطفال  الذات  واكتشاف  التهيئة 
املسرح، الرسم، التصوير(، ومرحلة متكني األطفال من مهارات احلياة ومحو 
أو  مهنياً  أو  تعليمياً  محددة  مسارات  في  الدمج  مرحلة  ثم  والتعليم،  األمية 

فنياً، وأخيراً الدمج احملتمعي.

 يتميز هذا املشروع بأنه 
يقدم الرعاية املباشرة 
ويطور محتوى تدريبيًا 
وتعليميًا يعتمد على 
فلسفة األمل، ويمكن أن 
تعممه الوزارة على كل 
دور الرعاية مستقباًل 
بحيث تكون دورًا جاذبة

توقيع بروتوكول تعاون مشرتك
من أجل تأهيل ودمج أطفال الشوارع يف مصر

201٦ - 2014
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مشروع تأهيل ودمج أطفال الشوارع من خالل تربية األمل

»أنا اخرتت األمل« 
)201٦ - 2014(

اإلطار الفكري للمشروع:
يقوم اجمللس العربي للطفولة والتنمية بتنفيذ مشروع لتأهيل أطفال الشوارع ودمجهم في اجملتمع من خالل تنفيذ 
»أنا  وبشعار  األمل،  تربية  فلسفة  وفق  الشوارع  أطفال  وتأهيل  لدمج  استرشادياً  يَُعدُّ منوذجاً  في مصر  مشروع 
اخترت األمل«، وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن االجتماعي وبرنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند( وعدد آخر 

من الشركاء. 
وع إىل تأهيل 1000 من أطفال الشوارع ودمجهم اجتماعياً من خالل مفهوم تربية الأمل؛ باعتباره مقوماً أساسياً  يهدف الم�ش

 . ي الفاعل والمستن�ي ي عملية التنشئة الشاملة المرتكزة عىل العدل الجتماعي وبناء رأس المال الب�ش
�ف
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يعتمد تنفيذ هذا املشروع على تقديم نموذج جديد لدمج أطفال الشوارع يرتكز 
على تأهيل األطفال، وتمكينهم تعليميًا واقتصاديًا، انطالقًا من االتجاهات الرتبوية 

املعاصرة ملا يعرف برتبية األمل، 
التي تعزز احرتام الطفل وتنمي 

معارفه؛ إليقاظ الذات لديه 
ومساعدته على معرفة مشكالته 
وخلق هدف لحياته وتمكينه من 

مهارات الحياة األساسية ليصبح 
قادرًا على التدامج االجتماعي. 

وتعتمد  إسرتاتيجيته على بناء 
قدرات العاملني مع أطفال الشوارع 

لضمان نجاح العمل واستمراريته يف 
دمج األطفال، وإرساء بيئات تمكينية من خالل إصالح التشريعات وحوكمة مؤسسات 

اإليواء، والتشبيك بني األطراف املعنية كافة يف قضية أطفال الشوارع، واملناصرة 
وكسب التأييد لبناء ثقافة جديدة.

شركاء املجلس يف تنفيذ املشروع
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إنجازات املجلس يف تنفيذ مشـروع 
تأهـيل ودمج أطفال الشوارع من خالل 

األمل تربية 

قام المجلس خالل عام 201٤ بالعمل داخل مؤسسة  

تم  حيث  وع؛  الم�ش لتنفيذ  ة،  ف بالج�ي بية«  ال�ت »دور 

العمل عىل:

1 - بناء قدرات اإلخصائيني االجتماعيني

والنفسيني واملشرفني
اجتماعياً  إخصائياً   75 من   لأك�ش  تدريبية  ورشة   12 تنفيذ 

التربية«  »دور  مؤسسة  مقر  داخل  ومعلماً  فاً  وم�ش ونفسياً 

موضوعات  التدريب  تضــمن  حيـث  اجليــزة؛  مبحافظة 
والدعم  األمل،  تربية  ومداخل  ونظريات  الطفل  حقوق 
النفسي واالجتماعي، ومتكني العاملني على إجراء دراسات 
احلالة، والتدريب على مهارات احلياة، إضاف`ة إلى قضايا 
احلوكمة وتطوير العالقات التنظيمية واالجتماعية داخل 

دور اإليواء. 

2- بناء الذات وتأهيل األطفال من خالل مجاالت 

الفنون والرياضة والتعليم
بدأ العمل على تدريب األطفال في ستة مجاالت فنية 
والرسم،  والتمثيل،  واحلكى  واإليقاع،  املوسيقى،  هى: 
ل  راح م ي ال

ال �ف ف ب 205 أط دري والعرائس، والنحت. وجاٍر ت
بداية  تشهد  أن  املتوقع  ومن  ة.  ن س  18  –  6 ن  م ة  ري م ع ال

مناذج  عرض  خاللها  يتم  كبرى  احتفالية   ٢٠١٥ العام 
من أعمال األطفال بالورش التدريبية؛ ومن ثم االنتقال 
بالتدريب إلى مراحل أخرى من متكني األطفال ودمجهم.
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صور من أنشطة اجمللس في مؤسسة »دور التربية« باجليزة
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حلقة نقاشية مع املفكرين واإلعالميني حول أطفال الشوارع
نظم اجمللس حلقة نقاشية حول »تأهيل ودمج أطفال الشوارع من خالل تربية األمل«، يوم ١١ من مارس ٢٠١٤ 

مبقر اجمللس، وذلك بحضور نخبة من املثقفني واملفكرين واإلعالميني من مختلف وسائل اإلعالم.
أكد املشاركون على أن العدل الجتماعي لبد أن يمتد لعالج مشكالت الفقر وأطفال الشوارع وغيرها من القضايا 
االجتماعية، وأنه على الرغم من االختالف حول عدد هؤالء األطفال، فإن كل املؤشرات تؤكد أن هناك تزايداً 
ورة العمل عىل الخروج بهولء الأطفال من  كبيراً في أعدادهم خالل السنوات األخيرة؛ وهو ما يدعونا إلى �ف
ي النهاية ل يتم التحدث عن هؤلء الأطفال كقنبلة 

دائرة الظلم الجتماعي إىل تحقيق المواطنة والحياة الكريمة، و�ف

موقوتة إنما بوصفهم نعمة يمكن استثمارها لصالح المجتمع.

القضية  هذه  دعم  أجل  من  اجملتمعي  العمل  سرعة  أهمية  على  التأكيد  النقاشية،  احللقة  خالل  مت  وقد 
النظرة  تغيير  في  يسهم  مبا  ومناصرتها 
وتطوير  إيجابياً،  األطفال  هؤالء  إلى 
التجارب  كل  من  واالستفادة  التشريعات، 
مصر  في  متت  أن  سبق  التي  واخلبرات 
ذات  املؤسسات  مع  الشراكات  توسيع  مع 
العالقة، مؤكدين على االلتزام بالعمل على 

دعم هذه القضية إعالمياً.

توصية لجنة الطفولة العربية )الدورة 20 من نوفمرب 2014(: 
الطلب من األمانة الفنية تعميم مشروع تأهيل ودمج أطفال الشوارع من خالل 
تربية األمل »أنا اخرتت األمل«، الذي أعده املجلس العربي للطفولة والتنمية بوصفه 

تجربة ناجحة يحتذى بها يف معالجة ظاهرة أطفال الشوارع يف الوطن العربي

من األنشطة الصحية والرياضية للمجلس في مؤسسة دور التربية باجليزة
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املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي

ي  ر�ب ع ج ال ي ل خ ج ال ام رن ن ب م م دع ة وب ي رب ع دول ال ة ال ع ام ع ج اون م ع ت ال ة ب ي م ن ت ة وال ول ف ط ل ي ل ر�ب ع س ال ل ج م يسعى ال
د« إلى إنشاء مرصد إعالمي حلقوق الطفل العربي؛ بهدف رصد أداء اإلعالم العربي ومتابعته  ن ف ة »أج ي م ن ت ل ل

البعد  مراعاة  ومدى  واألخالقية،  املهنية  باملبادئ  االلتزام  ودرجة  الطفل  حقوق  قضايا  معاجلة  مستوى  على 
احلقوقي في تناول هذه القضايا.

دليل املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم قضايا حقوق الطفل: 
قام اجمللس خالل العام ٢٠١٤ باالنتهاء من املرحلة الثانية ملشروع املرصد التي متثلت في إعداد مسودة دليل 

الطفل،  تناولهم لقضايا حقوق  بها اإلعالميون في  املهنية لكى يسترشد  باملبادئ 
وسائل  التزام  درجة  لقياس  توظيفها  ميكن  التي  باملؤشرات  قائمة  إعداد  وكذلك 
اإلعالم العربية بهذه املبادئ املهنية. ويعول على هذا الدليل في متكني املؤسسات 
اإلعالمية العربية من وضع اخلطط والسياسات اإلعالمية الداعمة حلقوق الطفل 
تعترى  التي  واألخالقية  املهنية  التجاوزات  على  للسيطرة  أدائها؛  وترشيد  العربي 

أداءها في تناول شئون الطفل العربي. 
األطفال  لقضايا حقوق  اإلعالم  ملعاجلة  املهنية  املبادئ  الدليل مجموعة  ويتضمن 
على مستوى مشاركة األطفال، والتغطية اإلخبارية، واإلعالنات، وقضايا األطفال في 

اإلعالم اجلديد، والتعامل اإلعالمى مع األطفال من ذوى اإلعاقة واملوهوبني، إضافة إلى مجموعة مؤشرات رصد 
هذه االنتهاكات، وعرض مجموعة من النماذج التطبيقية فى عدد من الدول العربية.

مراحل مشروع املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي 

ة الأوىل: إجراء دراسة علمية حول واقع األداء اإلعالمي العربي في مجال حقوق الطفل،  ل رح م ال

وقد مت االنتهاء من الدراسة وإطالقها في اجتماعات الدورة الـ ١٩ للجنة الطفولة العربية في 
بيروت عام ٢٠١٣. 

ة: إعداد مبادئ مهنية ومعايير ملعاجلة اإلعالم لقضايا حقوق الطفل، وقد  ي ان ث ة ال ل رح م ال

انتهى اجمللس العربي من إعداد مسودة املبادئ وسيتم إطالقها بالتعاون مع جامعة الدول 
العربية. 

ة: مرحلة التشغيل اإلجرائي التي تقوم على تدريب اإلعالميني والراصدين  ث ال ث ة ال ل رح م ال

تقارير دورية حول األداء اإلعالمي في مجال حقوق  والتشبيك مع وسائل اإلعالم وإعداد 
بالتعاون مع  تنفيذ هذه املرحلة  بالعمل على  العربي  املقرر أن يقوم اجمللس  الطفل. ومن 

الشركاء. 

يهدف الدليل إىل 
تمكني املؤسسات 
اإلعالمية من دعم 
حقوق الطفل 
العربي 
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لكسب  العرب  اإلعالميني  مع  تشاورية  لقاءات  عقد   201٥ العام  خالل  سيتم 
توافق عام حول ما ورد بالدليل، واالتفاق مع مؤسسات إعالمية على تبني تطبيق 

املبادئ؛ تمهيدًا إلطالق الدليل وطباعته بصورة نهائية

اجتماعات اللجنة االستشارية ملشروع املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي

االجتماع األول للجنة في يوم ١٣ من مارس ٢٠١٤ 	 
العام  اإلطار  ملناقشة  بالقاهرة؛  اجمللس  مبقر 
اإلعالم  ملعاجلة  املهنية  املبادئ  لدليل  واملنهجي 

قضايا حقوق الطفل.

من 	   ١٧ يوم  في  للجنة  الثاني  االجتماع  عقد 
جلامعة  العامة  األمانة  مبقر   ،٢٠١٤ أغسطس 
دليل  مسودة  ملناقشة  بالقاهرة؛  العربية  الدول 
العربي  اإلعالم  ملعاجلة  املهنية  واملعايير  املبادئ 

لقضايا حقوق الطفل.

التوصيات الخاصة باملرصد
يف الدورة )20( للجنة الطفولة العربية

الطلب من األمانة الفنية التعاون والتنسيق مع اجمللس العربي للطفولة والتنمية في اآلتي: 
١- عقد دورات إقليمية لتدريب اإلعالميني في مجال حقوق الطفل خالل العام ٢٠١٥.

٢ - عقد ورش عمل لإلعالميني حول وثيقة »املبادئ املهنية ملعاجلة اإلعالم قضايا حقوق الطفل«.
الطلب من الدول األعضاء العمل على نشر هذه املبادئ واعتبارها وثيقة أساسية لإلعالم وحقوق الطفل، 	 

على أن توجه إلى وسائل اإلعالم كافة، وحثها على االلتزام مبا جاء في هذه الوثيقة.
الطلب من الدول األعضاء بحث إمكانية استضافة ودعم برنامج تدريب اإلعالميني في مجال حقوق 	 

الطفل، وتقدمي الدعم املالي والفني لتشغيل املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي.
توجيه الشكر للمجلس العربي للطفولة والتنمية على إعداد الدليل املطور لإلعالميني في مجال نشر 	 

ثقافة حقوق الطفل.
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تدريب اإلعالميني يف مجال نشر ثقافة حقوق الطفل

قام اجمللس العربي للطفولة والتنمية بجهود عدة في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد األطفال، 
ي دعم جهود 

يكاً أساسياً �ف عالم يعد رسش وذلك من خالل العمل مع اإلعالميني. ويأتي اختيار تلك الفئة وعياً بأن الإ
اً وقدرة عىل تناول هذه القضايا.  ي جعلته الأك�ش تأث�ي

ة  ال�ت ات الأخ�ي ي الف�ت
افاً بدوره خاصة �ف حماية الأطفال، واع�ت

تطوير الدليل التدريبي لإلعالميني لنشر ثقافة حقوق الطفل
انتهى اجمللس العربي للطفولة والتنمية بدعم من برنامج اخلليج العربي للتنمية “أجفند” من طباعة الدليل املطور 

ثقافة  نشر  مجال  في  لإلعالميني 
حقوق الطفل. ويتضمن الدليل جزءين 
التدريبي  الدليل  هما:  متكاملني، 
بهدف  مرجعي،  ودليل  لإلعالميني، 
والفهم  المعرفة  من  ف  عالمي�ي الإ ف  تمك�ي

القدرات، وإرساء  بحقوق الأطفال، وبناء 

تطبيقاً  عالمي  الإ الأداء  وأخالقيات  قيم 

لثقافة  وتعزيزاً  الأطفال،  حقوق  عىل 

عالمي. ي الوسط الإ
حقوق الأطفال �ف

400  إعالمي من 18 دولة 

اإلعالميني  شبكة  يف  عربية 

حقوق  ثقافة  لنشر  العرب 

الطفل؛ ومناهضة العنف ضد 

األطفال
shabaka.arabccd.org
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املجلس العربي يعقد ورشة عمل لإلعالميني لحماية حقوق األطفال 
فاقدي الرعاية األسرية، بالتعاون مع جمعية وطنية تحت شعار 

»اعرفني .. أنا مش بس يتيم«.

بالتعاون بني اجمللس العربي للطفولة والتنمية وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور األيتام، عقدت ورشة عمل لإلعالميني 
حلماية حقوق األطفال فاقدي الرعاية األسرية حتت شعار »اعرفني ... أنا مش بس يتيم«، خالل الفترة من ٧ – ٨ من 
عالمية المرصية بدعم من برنامج الخليج  إبريل ٢٠١٤ بالقاهرة، وبمشاركة أك�ش من 30 إعالمياً يمثلون مختلف الوسائل الإ

ي للتنمية »أجفند«. العر�ب

جاءت هذه الورشة في إطار االحتفاالت باليوم العربي لليتيم، وإمياناً من 
اجلهات املنظمة بأهمية تناول قضية األطفال فاقدي الرعاية األسرية، 
في  أساسياً  شريكاً  بوصفه  والفعال  املؤثر  اإلعالم  دور  ألهمية  وإدراكاً 
التوعية بقضايا التنمية، وتواصاًل وتكاتفاً مع اجلهود الوطنية والعربية 
فاقدي  واألطفال  عامة،  األطفال  حقوق  ثقافة  نشر  أجل  من  املبذولة 

الرعاية األسرية بشكل خاص. 
هدفت الورشة - التي تأتي في سياق سلسلة ورش العمل التي ينظمها 
اجمللس العربي للطفولة والتنمية بدعم من برنامج اخلليج العربي للتنمية 
»أجفند« - إلى رفع الوعي بقضايا حقوق األطفال فاقدي الرعاية األسرية 
حماية  ي 

�ف دورهم  لتعزيز  خلفية  ف  عالمي�ي الإ وإكساب  ورعايتهم،  وحمايتهم 
ي تعريف الرأي 

عالم �ف هؤلء الأطفال، واستثمار التقنيات الحديثة لوسائل الإ

العام بحقوق الأطفال عامة، وفاقدي الرعاية الأرسية بشكل خاص.
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امللتقى الكشفي العربي األول لإلعالمي الصغري 
تحت شعار »صناع اإلعالم الجدد«

امللتقى  عقد  الدين،  عالء  ومجلة  العربية  الكشفية  والمنظمة  والتنمية  للطفولة  العر�ب  المجلس  من  كل  بني  بالتعاون 
الفترة من ٢٢ -  الكشفى العربى األول لإلعالمى الصغير حتت شعار »صناع اإلعالم اجلدد«، وذلك خــــــــالل 

٢٦ من يونية ٢٠١٤ مبقر املركز الكشفى العربي 
بالقاهرة.

الفئة  ي 
)�ف كشافاً  خمسون  امللتقى  فى  شارك 

عربية  دولة   11 يمثلون  عاماً(،   17-  12 من  العمرية 

اجلزائر،  تونس،  اإلمارات،  األردن،  هى: 
فلسطني،  عمان،  سلطنة  السودان،  السعودية، 

لبنان، ليبيا، مصر.
ويعد هذا امللتقى مبادرة أطلقها اإلقليم الكشفى 
العربى، تهدف إلى تكوين فريق إعالمى كشفى 
يستطيعون  والكشافني،  الفتية  من  عربى 
الكشفية  احلركة  وتقدمي  أنفسهم   عن  التعبير 
جميع  فى  النبيلة  وأهدافها  مبادئها  ونشر 
وواجباتهم  حقوقهم  مدركني  اإلعالم،  وسائل 

على شبكات التواصل االجتماعى.
خالل  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  قدم 
واإلعالم،  الطفل  حقوق  حول  جلسات  امللتقى 
االتصال  لوسائل  األمثل  االستخدام  وكيفية 
والتدريب  التعريف  إلى  إضافة  االجتماعي، 

.sawa- online.org على موقع منتدى األطفال العرب الذي أسسه اجمللس حتت عنوان سوا أون الين
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منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة 

دراسة مشاركة األطفال يف البلدان العربية
إمياناً من اجمللس العربي للطفولة والتنمية بإعمال حقوق الطفل مبا في ذلك احلق في املشاركة، وفي 
س  ل ج م ادر ال إطار جهوده الرامية إلى سد الفجوات املعرفية القائمة في مجاالت حقوق الطفل العربي، ب
دان  ل ب ال ي 

�ف ال  ف الأط ة  ارك ش م ة  »دراس دار  إص إىل   - د«  ن ف »أج ة  ي م ن ت ل ل ي  ر�ب ع ال ج  ي ل خ ال ج  ام ـ ـ رن ب ن  م م  دع ب  -

ر –  ط راق – ق ع ودان – ال س ة – ال ودي ع س س – ال ون ة ) الأردن – ت ي رب ي دول ع
ا�ف م ي ث

ا �ف راؤه ي تم إج
�ت ة«، ال ي رب ع ال

رص( حول ممارسات الطفل العربي حلقه في املشاركة، وحتديد الفرص والتحديات الكامنة في  ان – م ن ب ل

الثقافة العربية. 
الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  قامت  التي   - الدراسة  تضمنت  وقد 
مدخاًل  تناولت  فصول  ثمانية   - ونشرها  طباعتها  بدعم  املصرية 
الوطن  في  والطفولة  العربي،  الوطن  في  األطفال  ملشاركة  منهجياً 
ومشاركة  واملؤسسسي،  والتشريعي  الدميوجرافي  الواقع   .. العربي 
ومشاركة  الشراكة،  إلى  األبوية  من  والسلوك  املعرفة  بني  األطفال 
معوقات  وما  واإلعالم،  املدني  واجملتمع  واملدرسة  األسرة  في  األطفال 
عالقة  على  التعرف  إلى  إضافة  عليها،  التغلب  وأساليب  املشاركة 
مشاركة األطفال بقدرتهم على معرفة حقوقهم وحماية أنفسهم من 
اخملاطر والعنف واالستغالل، وصوالً إلى رسم منوذج بديل في التنشئة 

االجتماعية  يعتمد على املرونة وتشجيع املبادرات، والتفاعل الطليق، والتعلم عبر املشاركة، وقبول حق 
االختالف، واإلقرار بالتعددية والتنوع، وذلك عبر عالقة تقوم على عدم التمييز بني األطفال، وأن مصلحة 

الطفل تعلو على جميع املصالح.

يواصل املجلس التحضري لعقد منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة 

الخامس واملقرر عقده خالل العام 201٥، بدعم من )أجفند( وبالشراكة 

مع جامعة الدول العربية وعدد آخر من الشركاء

دى: ت ن م ة ال ي اه م

ملتقى دوري ملأسسة جهود منظمات اجملتمع املــدني العربي في مجال الطفـولة، وله سكرتارية دائمـة وجلـنـة استشارية 
من منظمات عربية وموقع إلكتروني www.megdaf.org وعضوية أكثر من أربعمائة منظمة، ويهدف إلى رفع الوعي 
التنموي بقضايــا األطفال في العالم العربي، ويتبنى مقاربة احلقوق والتنمية، ويــنطلق من اتفاقية حقوق الطفل 

الدولية.
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املجلس العربي للطفولة والتنمية يعقد منتدى أطفال تونس
»مشاركتنا حق وحماية لنا«

يهدف املنتدى إلى التأكيد على أهمية مشاركة األطفال وتشجيع وتيسير مشاركتهم الفاعلة، والعمل على 
إلى  األطفال  أصوات  إيصال  بواسطتها  يتم  آمنة  قناة  املنتدى  ويُعد  لذلك.  مناسب  اجتماعي  مناخ  دعم 

املعنيني وصناع القرار. 
 ،٢٠١٠ عام  التأسيسي  العرب  األطفال  منتدى  بعقد  بادر  قد  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  وكان 

سكرتارية  مقر  على  إشرافه  مع   ،٢٠١٢ عام  األول  واستضافة واملنتدى  العرب  األطفال  منتدى 
sawa-online. يعبرون مقرها، وإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي ملنتدى  ، من  األطفال  يتحاور   org

من خالله عن وجهات نظرهم.

منتدى األطفال العرب.... نحو مشاركة فاعلة لألطفال

حتت شعار »مشاركتنا حق وحماية لنا«، عقدت خالل الفترة من  ٢٣ – ٢٧ من مارس ٢٠١٤ فعاليات »منتدى أطفال 
التونسية  والمرأة  والأرسة  والرياضة  الشباب  وزارة  مع  بالتعاون  والتنمية  للطفولة  ي  العر�ب المجلس  نظمه  الذي  تونس«، 
ومكتب اليونيسف بالجمهورية التونسية، وبمشاركة أك�ش من 30 طفالً من مختلف أنحاء تونس ميثلون نواة لتكوين منتدى 

أطفال تونس.
وقد شاركت في التدريب نخبة من اخلبراء العرب، تناولوا مع األطفال مفهوم املشاركة من خالل استخدام الفنون 

الصحفية(،  واملقاالت  القصة،  كتابة  التصوير،  )التمثيل، 
كما مت  األطفال،  تدريبي حول مشاركة  دليل  ومن  خالل 
الذي  العرب  األطفال  ملنتدى  اإللكتروني  املوقع  عرض 

.)www.sawa-online.org(  أسسه اجمللس بعنوان

)www.sawa-online.org(

العرب  األطفال  منتدى  لعقد  التحضري  جاٍر 
املجتمع  منتدى  فعاليات  مع  بالتوازي  العربي للطفولة الثاني  املدني 

الخامس خالل العام 201٥
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دمج األطفال ذوي اإلعاقة

ع، في  م ت ج م م وال ي عل ت ي ال
ة �ف اق ع ال ذوي الإ ف ج الأط دم ادي ل ش �ت ي اس م ل وذج ع م ديم ن ق يهدف هذا املشروع إلى ت

الذي يعيش  للمجتمع  املتكامل  والنهج االجتماعي  النظام  التنشئة اجلديد؛ حيث االعتماد على  إطار منوذج 
فيه الطفل ذو اإلعاقة، مع مراعاة إمكاناته وقدراته ومستواه املعرفي والتحصيلي؛ وذلك تأكيداً على أن يُعطى 
الطفل ذو اإلعاقة حقه املشروع والقانوني من خالل دمجه في أطر وبرامج تعليمية تصمم بعناية فائقة؛ من 
أجل حتقيق التوازن النفسي واالنفعالي واجلسدي واالجتماعي املناسب والضروري للطفل في جميع املراحل 

واألوقات. 

1 - إصدار الدليل املفاهيمي االسرتشادي لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة
      يف التعليم واملجتمع: 

قام اجمللس العربي للطفولة والتنمية بإعداد الدليل االسترشادي لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة حتت إشراف 
جلنة علمية، ومبشاركة مجموعة من الباحثني واخلبراء العرب املتخصصني في اإلعاقة والتربية اخلاصة ودمج 

الطفل ذي اإلعاقة. 
ويتضمن الدليل مفاهيم الدمج في البيئة العربية، والتعليم الدمجي 

والتنمية  اجملتمع  على  املرتكز  والتأهيل 
العربي  الطفل  دمج  ومعايير  الشاملة، 
الذي يجب  وما   ، التعليم  اإلعاقة في  ذي 
العمل على دمجه في املرحلة الراهنة من 
إلى  إضافة  وشدتها،  اإلعاقة  نوع  حيث 
التقنيات والبرامج املناسبة، كما يتضمن 
في  واألجنبية  العربية  التجارب  الدليل 
والدولية  العربية  واملواثيق  الدمج،  مجال 

املتعلقة بالدمج.

2- جاٍر االنتهاء من إصدار  قصص لألطفال تعزز مفهوم الدمج، وترفع وعي األطفال:
في إطار العمل على رفع وعي األطفال ذوي اإلعاقة وأقرانهم من غير ذوي اإلعاقة بأهمية عملية الدمج، يقوم 
اجمللس العربي للطفولة والتنمية حالياً بإعداد قصص موجهة لألطفال تشرح لهم بواسطة الصور والقصص 
واحلكايات معنى الدمج، وحتوي مفاهيم تعزز هذا املفهوم وفائدته، وحتببه لهم وتثير حماستهم للمشاركة 

فيه.
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 يركز الدليل على اإلعاقة 

الذهنية واضطراب طيف 

التوحد واإلعاقة الحركية 

واإلعاقة البصرية واإلعاقة 

السمعية



نيوز الدولية،  ي للطفولة والتنمية وجمعية حواء المستقبل لتنمية الأرسة والبيئة ومنظمة إن�ت ف المجلس العر�ب اكة ب�ي بال�ش

عقدت أعمال املنتدى اجملتمعي للتوعية بحقوق األشخاص ذوى اإلعاقة حتت شعار »الدمج الكامل فرص متكافئة 
وحقوق متساوية«؛ استجابة للحملة العاملية للتعليم للجميع لعام ٢٠١٤ وفي إطار مبادرة النبض املصرى، وذلك يوم 

٤ من يونية ٢٠١٤ مبقر اجمللس العربي للطفولة والتنمية مبدينة نصر بالقاهرة.
هدف املنتدى إلى التعريف بحقوق األشخاص ذوى اإلعاقة في دستور مصر اجلديد للعام ٢٠١٤، والتعرف على 
إشكاليات دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في اجملتمع املصري، واستعراض 
خبرات مختلفة فى مجال الدمج، إضافة إلى عرض جتربة مصور أصم مع 

الدمج وفيلم توثيقي حول األشخاص ذوي اإلعاقة.
كما يذكر بأن قضية الدمج اجملتمعي تعد من أبرز القضايا اإلستراتيجية 
عليها  وأكد  خاصة،  عناية  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  أوالها  التي 
في خطته اإلستراتيجية اجلديدة التي تقوم على حتقيق الدمج كحق كفلته 
الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  لهم 
احلقوق  في  املساواة  خالل  من 
والواجبات واملشاركة وعدم التمييز 
مبا يضمن الدمج اجملتمعي بشكل 

عام، وفي التعليم بشكل خاص.

املنتدى املجتمعي للتوعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الدمج الكامل فرص متكافئة وحقوق متساوية

هدف املنتدى إىل التعريف 

بحقوق األشخاص ذوى اإلعاقة 

يف دستور مصر الجديد 

للعام 2014، والتعرف على 

إشكاليات دمج األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف املجتمع املصري، 

واستعراض خربات مختلفة فى 

مجال الدمج، إضافة إىل عرض 

تجربة مصور أصم مع الدمج 

وفيلم توثيقي حول األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
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التنشئة إلرساء  املعرفي لسياسات  الدعم  إلى توفير  يهدف هذا املشروع 
النموذج اجلديد ورصد واقع التنشئة واملواطنة في العالم العربي في ضوء 

األهداف اإلمنائية ملا بعد ٢٠١٥. وسوف يتم التنفيذ على ثالث مراحل:
املؤسسات 	  في  العاملني  األفراد  لدى  املعرفة  بناء  الأوىل:  المرحلة 

التنشئة  منوذج  تطبيق  لدعم  احمللية  النيابية  واجملالس  التعليمية 
بتنشئة  اخلاصة  والسياسات  بالقوانني  التعريف  خالل  من  اجلديد، 

الطفل.
المرحلة الثانية: بناء املعرفة بسياسات التنشئة للمهتمني بدعم تطبيق 	 

منوذج التنشئة اجلديد من خالل مجموعة من ورش العمل.
 المرحلة الثالثة: إصدار تقرير عن مدى حتقيق التنشئة واملواطنة في إطار 	 

التنموية لأللفية، واألهداف  اإلجنازات التي حتققت في ضوء األهداف 
اإلمنائية بعد عام ٢٠١٥ ومنوذج التنشئة اجلديد الذى يسعى اجمللس إلى حتقيقه.

تنمية املعرفة من أجل التنشئة
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إصدار دليل لصياغة سياسات حماية حقوق الطفل

ي للتنمية “أجفند” - بإعداد دليل استرشادي  ي للطفولة والتنمية - بدعم من برنامج الخليج العر�ب قام المجلس العر�ب

لصياغة سياسات حماية حقوق الطفل في الوطن العربي، وفق النهج احلقوقي« مبا يوفر الفرص واآلليات 
أن  شأنها  من  التي  واالقتصادية  االجتماعية  والترتيبات  والتدابير 
الداعمة  بل  لكفالة احلق وحمايته،  البيئة احلاضنة ليس فقط  توفر 
لتنمية قدرات الطفل وضمان الوصول إلى حقوقه والتمتع بها. وقد 
املبادئ  األول  الباب  يقدم  حيث  أساسيني؛  بابني  في  التقرير  جاء 
العامة لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل،  في حني اختص الباب الثاني 
النهج احلقوقي في صياغة سياسات حماية شاملة  مبعاجلة دالالت 
العربية تتضمن مجاالت حماية احلق في احلياة  املنطقة  للطفل في 
والبقاء والنماء ومستوى معيشي مالئم وتنمية القدرات وفي احلماية 
في  عامة  وتوجهات  ملخص  على  تنطوي  خامتة  أعقبتهما  اخلاصة، 

بناء سياسات كفالة حماية حقوق الطفل في املنطقة العربية. 
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املجلس العربي للطفولة والتنمية يصدر العدد )21( من
مجلة الطفولة والتنمية حول اإلبداع وثقافة الطفل

وهى  والتنمية،  الطفولة  مجلة  من   )٢١ )العدد  جديداً  عدداً  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  أصدر 
العام  الرأي  وتعبئة  الوعي  وتنمية  العربية  العلمية  املعرفة  إثراء  تستهدف  علمية متخصصة محكمة،  مجلة 

دراساتهم  نشر  على  العرب  الباحثني  تشجيع  عن  فضاًل  الطفل،  وحقوق  الطفولة  تنمية  بقضايا  العربي 
وأبحاثهم.

بداع والثقافة؛ إدراكا ألهمية الثقافة التي يتلقاها الطفل في البيت واملدرسة  جاء ملف هذا العدد حول الإ

بهم؛  اخلاصة  الثقافة  في  األطفال  به  يسهم  أن  ميكن  ملا  تتسع  أن  يجب  الثقافة  هذه  وأن  واجملتمع، 
بناء ثقافته. فالطفل يجب أن يشارك ويعبر عن نفسه ويسهم في 

عن  وتكشف  الطفل  حاجات  تلبي  التي  الثقافة  حتديداً  العدد  هذا  تناول 
ثم  ومن  احلياة،  في  واالنخراط  املشاركة  إلى  وتدفعه  خياله  وتثير  مواهبه 
املستقبل.  له في  يتعرضون  اليوم وما قد  له أطفالنا  يتعرض  ملا  العالج  هى 
الطفل، وثقافة  العدد موضوعات عدة هى: اإلبداع وثقافة  وقد حوى ملف 
والسلوكية  النفسية  واخلصائص  واملستقبل،  الراهن  بني  العربي  الطفل 
والبحوث  الدراسات  من  عدداً  اجمللة  تضمنت  كما  العربي،  الطفل  ملسرح 

واملوضوعات  ذات الصلة.

التحضري إلصدار تقرير إقليمي حول التنشئة واملواطنة

يعمل اجمللس العربي للطفولة والتنمية حالياً على إصدار تقرير إقليمي حول موضوع 
في  العربي  العالم  في  واملواطنة  التنشئة  واقع  بهدف رصد  وذلك  واملواطنة؛  التنشئة 

ضوء التحرك املطلوب للتنمية في مرحلة ما بعد العام ٢٠١٥.
ويقوم التقرير على الربط بني منوذج التنشئة اجلديد واألهداف اإلمنائية التي يجري 
يشمل  شامل  منظور  من  الجتماعي  العدل  قضية  وتحقيق   ،  ٢٠١٥ عام  بعد  ملا  بناؤها 
أبعاده الثالثة 1( سياسات اجتماعية تحقق الحماية والتنمية، 2( المواطنة القائمة عىل مبادئ 

ية  ف الجميع، 3( تنمية البيئات التمكينية والقدرات الب�ش الديمقراطية والحرية والمساواة ب�ي

وثقافتهم،  وبيئتهم  وقيمهم  مجتمعهم  إلى  باالنتماء  الشعور  يعزز  مبا  الأطفال؛  ف  ب�ي

وإدراك ما لهم من حقوق وماعليهم من واجبات، وتشجيعهم على املشاركة اجملتمعية الفاعلة واحترام الثقافات 
األخرى والرأى اآلخر.

التقرير يرصد 
التحرك املطلوب 
للتنمية يف مرحلة 
ما بعد العام 
201٥
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تعاون أجفند واملجلس العربي للطفولة والتنمية
والجامعة العربية املفتوحة ووزارة الرتبية والتعليم 

يف مجال تنمية الطفولة املبكرة

مرص  بجمهورية  والتعليم  بية  ال�ت وزير  النرص  أبو  محمود  الدكتور  معاىلي  التقى 

الأستاذ  والتنمية،  ي  العر�ب الخليج  برنامج  ممثل  من  كالًَ  يضم  ي  عر�ب بوفد  العربية 

والتنمية  للطفولة  ي  العر�ب المجلس  وممثل  المشاريع،  إدارة  مدير  ين  الج�ب ين  ج�ب

الدكتورة  المفتوحة  العربية  الجامعة  وممثل  العام،  ف  الأم�ي البيالوي  د.حسن 

بية، وذلك يوم ١٧ من نوفمبر اجلاري بديوان عام الوزارة  ة ال�ت غادة غالم خب�ي

بالقاهرة.
كان الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بني وزارة التربية والتعليم واملؤسسات 
التنموية الثالث – التي تشرف برئاسة صاحب السمو امللكي األمير طالل بن 
عبد العزيز -  في مجال تنمية الطفولة املبكرة، وذلك من خالل تطوير وتنمية 
ليكون  أكتوبر  من  السادس  مبدينة  التعليمية  باملدينة  املبكرة  الطفولة  مركز 

متميزاً. إقليمياً  مركزاً 
طالل  الأم�ي  الملكي  السمو  صاحب  رعاية  تحت  تنفيذه  سيتم  الذي  نامج  ال�ب يهدف 

التطورات  لتواكب  األطفال  تعليم  وأساليب  نظم  حتسني  إلى  العزيز  عبد  بن 

التربية، وبناء نواة من الكوادر املتميزة )٥٠ من مدربي املدربني  املعاصرة في 
الطفولة  مجال  في  التربوي  الفكر  وتنمية  للتدريب  مرجعية  تكون   TOT(

املبكرة، وبناء قدرات ١٠٠٠ من املعلمني واملعلمات، ومنح دبلومة عامة في التربية من خالل اجلامعة العربية 
واملعلمات. املعلمني  من  ملائتني  املفتوحة 

استهداف تطوير 
وتنمية مركز الطفولة 
املبكرة باملدينة 
التعليمية بمدينة 
السادس من أكتوبر 
ليكون مركزًا إقليميًا 
متميزًا، من خالل 
تدريب 1000 معلم 
ومعلمة ومنح 200 
دبلومة عامة يف الرتبية 
يف مصر

اجتماع وزير التربية والتعليم مع ممثلي أجفند واجمللس العربي للطفولة والتنمية
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املجلس العربي للطفولة والتنمية يشارك يف الدورة )20(
للجنة الطفولة العربية والفعاليات املصاحبة لها

الدول  جلامعة  التابعة  العربية  الطفولة  للجنة   )٢٠( الدورة  أعمال  في  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  شارك 
اتفاقية حقوق الطفل، خالل  العربية، وذلك حتت شعار “أطفالنا مستقبلنا” وبالتزامن مع مرور ٢٥ عاماً على 
بالقاهرة، ومبشاركة ممثلي  العربية  الدول  العامة جلامعة  األمانة  نوفمبر ٢٠١٤ مبقر  من  الفترة من ١٠ – ١١ 
اجملالس العليا واللجان الوطنية ومسئولي الطفولة من ١٧ دولة عربية، وعدد من املنظمات العربية والدولية ذات 

العالقة، واخلبراء.
وكان اجمللس العربي للطفولة والتنمية قد عرض خالل أعمال اللجنة عدداً من املشروعات ضمن إستراتيجيته 

خالل  من  الشوارع  أطفال  وتأهيل  دمج  ومنها   )٢٠١٦  –  ٢٠١٤( الثالثية 
تربية األمل الذي ينفذه مع وزارة التضامن االجتماعي في مصر، ومنتدى 
اجملتمع املدني اخلامس للطفولة، واملرصد اإلعالمي حلقوق الطفل، ودمج 
العربي؛ حيث  الوطن  التعليم واجملتمع في  اإلعاقة في  العربي ذي  الطفل 
وعات المهمة، وأوصت بتنفيذها  وجهت اللجنة الشكر للمجلس عىل هذه الم�ش

والدول  العربية  الدول  بجامعة  والطفولة  والأرسة  المرأة  إدارة  مع  بالتعاون 

الأعضاء.

الطفولة  للجنة   )٢٠( الدورة  الجتماعات  املصاحبة  الفعاليات  إطار  وفي 
العربية  للجنة  الثاني  االجتماع  أعمال  في  أيضاً  اجمللس  شارك  العربية، 
االستشارية حلقوق الطفل، واالجتماع الثاني عشر للجنة وقف العنف ضد 
األطفال يوم ١٢ من نوفمبر اجلاري وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الدول 

األعضاء من مسئولي الطفولة العربية.

املجلس يطرح قضايا دمج 
وتأهيل أطفال الشوارع، 
واملرصد اإلعالمي لحقوق 
الطفل العربي، ودمج 
الطفل ذي اإلعاقة،
ومنتدى املجتمع املدني 
العربي للطفولة

ل  ب ن ق ة م ي م ن ت ة وال ول ف ط ل ي ل ر�ب ع س ال ل ج م م ال ري ك ة ، تم ت ي رب ع ة ال ول ف ط ة ال ن ج ل دورة )20( ل ال ال م ار أع ي إط
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أنشطة إعالمية
للتوعية وكسب  العربية؛  البلدان  الطفل في  وتنشئة  ثقافة حقوق  وتنمية  دور اجمللس في نشر  تعزيز  إلى  تهدف 
من  انطالقاً  التنموية،  املؤسسات  من  وغيرها  اإلعالم  وسائل  مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك  واملناصرة،  التأييد 

النموذج اجلديد لتنشئة الطفل في العالم العربي.

عام               ٢٠١٤ أداء  تقريـر 

صور منتقاة من أنشطة املجلس العربي للطفولة والتنمية مع األطفال خالل عام ٢٠١٤

التغطيات اإلعالمية للفعاليات 
مت إصدار ٢٥ نشرة إخبارية خالل العام ٢٠١٤ 

التقويم السنوي
الشوارع حتت شعار  دار موضوعه حول حقوق أطفال 

»أنا اخترت األمل« .

الملف الصحفي 
شهرياً  صحفياً  ملفاً   ١٢ صدر 
تضمن الوثائق املنشورة عن اجمللس 
العربي للطفولة والتنمية وفعالياته 
مصادر  في  الطفولة  عن  ومقاالت 

اإلعالم العربي.

البوابة اإللكترونية للمجلس
للمجلس على  اإللكترونية  للبوابة  التصفح  بلغ عدد مرات 
شبكة اإلنترنت ما يقرب من سبعمائة ألف مشاهدة من 158 

دولة على مستوى العالم، وفقاً إلحصاءات جوجل.

تقرير األداء السنوي 
مدار  على  اجمللس  مسيرة  يوثق 

العام ٢٠١٤ .

إصدارات إعالمية بشأن مشروع دمج أطفال الشوارع من خالل 
تربية األمل

ل  واص ت ع ال وق ىل م س ع ل ج م ة ال ح ف ص

ص خ م 5000 ش ض وك : ت س ب ي ف ي ال اع م ت الج

امللف الصحفي
ألخبار الطفولة العربية

وقضايا التنمية
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مشروعات املجلس يف أرقام ورسوم بيانية
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موازنة الخطة اإلسرتاتيجية

201٦ - 2014

االطار النظرى لنموذج تنشئة الطفل  
 العربي

23% 

دمج الطفل ذى االعاقة فى التعليم  
نموذج جديد لدمج الطفل )والمجتمع 

 ذى االعاقة البسيطة
14% 

 تربية األمل لدمج أطفال الشوارع 
 المجتمع المدني العربي للطفولة  13%

32% 

 دمج الطفل ذى االعاقة 
9% 

المرصد االعالمى لحقوق الطفل  
 العربي

12% 

 موازنة الخطة االستراتيجية للمجلس 2014 -2016 

 نموذج جديد لتنشئة الطفل
 فى العالم العربي
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نسبة اإلنفاق على املشاريع

يف العام 2014

 تربية االمل لدمج أطفال الشوارع 
34% 

االطار النظرى لنموذج تنشئة  
 الطفل العربي

17% 

 المجتمع المدنى  العربي للطفولة 
27% 

 المرصد االعالمى لحقوق الطفل 
13% 

 دمج الطفل ذى االعاقة 
9% 

 نسب االنفاق على المشاريع نسبة الى اجمالى الخطة التنفيذية فى عام 2014بالدوالر األمريكى
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الخرباء الذين تمت االستعانة بهم يف املشاريع
خالل عام 2014

تربية االمل لدمج أطفال  
 الشوارع

35% 

المرصد االعالمى لحقوق  
 الطفل

6% 

االطار النظرى لنموذج  
 تنشئة الطفل العربي

39% 

دمج الطفل ذى االعاقة فى  
 التعليم والمجتمع 

16% 

 مجلة الطفولة والتنمية 
4% 

 نسبة االنفاق على الخبراء الذين تم االستعانة بهم على المشاريع خالل عام 2014
 

-العمالة الدائمة 
 (10)المتخصصة 

20% 

الخبراء على المشاريع 
(39) 

80% 

 عدد ونسبة الخبراء والعمالة المتخصصة بالمجلس 
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المشاركة في الندوات والمؤتمرات

منتدى اجملتمع املدني العربي الثالث يومياً ٩ -١٠ من يناير ٢٠١٢  حتت عنوان “منظمات اجملتمع املدني املعنية 	 
بالتنمية االجتماعية وعمليات اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية” بتنظيم من جامعة الدول العربية، بالقاهرة.

لدولة 	  الوطنى  للعيد  واخلمسني  الثالثة  الذكرى  العربية مبناسبة  بجمهورية مصر  الكويتية  السفارة  احتفال 
الكويت، والذكرى الثالثة والعشرين لعيد التحرير يوم ٢٥ من فبراير ٢٠١٤، بالقاهرة.

اجتماع اللجنة اإلعالمية لسمو األمير طالل بن عبد العزيز يوم ١ من مارس ٢٠١٤، بالقاهرة.	 
مهرجان املنيا الدولى األول ملسرح الطفل )مهرجان ضى القمر( واملقام مبحافظة املنيا خالل الفترة من ١٨ 	 

وحتى ٢٠ من مارس ٢٠١٤.
ورشة اخلبراء حول الدراسة اإلقليمية لتربية الطفل في العالم العربي يوم ١٠ من إبريل ٢٠١٤، مبقر الدار 	 

العربية للطفولة، بالقاهرة. 
املؤمتر اإلقليمي حول أجندة التنمية الشاملة ملا بعد عام  ٢٠١٥ اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في العالم 	 

العربي، بتنظيم من جامعة الدول العربية واملنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة واإلقليم العربي للمنظمة 
الدولية للمعاقني ومنظمة االحتواء الشامل ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واالحتاد العربي للمكفوفني، 

خالل الفترة من ٢٥ – ٢٦ من يونية ٢٠١٤، بالقاهرة.
تأسيس املنتدى اإلعالمي للتنمية بتنظيم من اجمللس القومي للسكان واليونيسف، يوم ٢٦ من أغسطس ٢٠١٤، 	 

بالقاهرة.
الدورة )٤١(  ملؤمتر العمل العربي، يوم ١٤ من سبتمبر ٢٠١٤ بالقاهرة.	 
االجتماع التشاوري حول الطفولة املبكرة الذي عقد بجامعة الدول العربية يومي ١٥-١٦ من سبتمبر ٢٠١٤.	 
ورشة عمل إطالق التقرير السنوي الثاني عشر للشبكة العربية عن “دور املنظمات األهلية العربية في إثراء 	 

الثقافة والفنون واإلبداع”، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية، وذلك يوم ١٤ من أكتوبر ٢٠١٤.
املصري 	  واألمومة  للطفولة  القومي  بتنظيم من اجمللس  اإلفريقي،  الطفل  ورفاهية  اإلفريقي حلقوق  املؤمتر 

ومنظمة هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة بالن الدولية، خالل الفترة من ١٣ – ١٥ من أكتوبر ٢٠١٤، بالقاهرة.
مؤمتر لعرض نتائج دراسة »فقر األطفال في املناطق العشوائية«، الذي مت تنظيمه بالتعاون بني وزارة الدولة 	 

للتطوير احلضاري والعشوائيات واليونيسف يوم ٢١ من أكتوبر ٢٠١٤، بالقاهرة.
مؤمتر »اإلعالن عن نتائج التعداد االقتصادي لعام ٢٠١٤« بتنظيم من اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 	 

بالتعاون مع وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري، يوم ٢١ من أكتوبر ٢٠١٤، بالقاهرة. 
املؤمتر الدولي الرابع لإلعاقة والـتأهيل الذي عقده مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة في الفترة من  ١٩ 	 

حتى ٢١ من أكتوبر ٢٠١٤.
مائدة حوار حول قضية اإلرهاب – »داعش تنظيم وافد، أم صنعناه، وكيف نقاومه؟ بتنظيم من موقع جريدة 	 



إضاءة اإللكتروني، يوم  األحد ٢٦ من أكتوبر ٢٠١٤.
االجتماع الدولي التشاوري السابع لنجدة الطفل يومي ٣٠-٣١ من أكتوبر ٢٠١٤، بلندن.	 
الدول 	  جامعة  بتنظيم   ،٢٠١٤ نوفمبر  من   ١١  -  ١٠ يومي  التي عقدت  العربية  الطفولة  للجنة   )٢٠( الدورة 

العربية، مبقر األمانة العامة للجامعة، بالقاهرة.
الدول 	  جامعة  بتنظيم   ،٢٠١٤ نوفمبر  من   ١٢ يوم  األطفال  ضد  العنف  وقف  متابعة  للجنة   )١٢( االجتماع   

العربية، مبقر األمانة العامة للجامعة، بالقاهرة.
االجتماع )٢( للجنة االستشارية العربية حلقوق الطفل يوم ١٢ من نوفمبر ٢٠١٤، بتنظيم جامعة الدول العربية، 	 

مبقر األمانة العامة للجامعة، بالقاهرة.
الورشة الثانية للمنتدى اإلعالمي للتنمية بتنظيم من اجمللس القومي للسكان واليونيسف ومجلة صباح اخلير 	 

يوم ١٧ من نوفمبر ٢٠١٤، بالقاهرة.
احتفالية اليونسف مبرور ٢٥ عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، وذلك يوم ٢٠ من نوفمبر بدار األوبرا املصرية 	 

بالقاهرة.
افتتاح “مؤمتر األزهر ملواجهة التطرف واإلرهاب” حتت رعاية شيخ األزهر، والذي نظمه األزهر الشريف 	 

يوم ٣ من ديسمبر ٢٠١٤، بالقاهرة. 
ورشة عمل “تعزيز دور اإلعالميني في نشر واستخدام البيانات واملؤشرات اإلنسانية” بتنظيم من املشروع 	 

العربي لصحة األسرة بجامعة الدول العربية وبالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث اإلحصائية، خالل الفترة 
من ٧ - ٨ من ديسمبر ٢٠١٤، بالقاهرة. 

امللتقى اإلقليمي لتأسيس الشبكة العربية للطفولة املبكرة املنعقدة في عمان/ األردن، الذي عقدته املنظمة 	 
العربية للتربية والثقافة والعلوم )اإللكسو( و ورشة املوارد العربية  خالل الفترة  ١٥ - ١٧ من ديسمبر ٢٠١٤.

ندوة “خارطة الطريق حلماية شباب مصر من التطرف واإلرهاب” بتنظيم من املركز الدميوجرافي، وذلك 	 
يوم ١٦ من ديسمبر ٢٠١٤، بالقاهرة.

القومي 	  من اجمللس  بتنظيم  ورفاهيته،  الطفل  اإلفريقيص حلقوق  امليثاق  تفعيل  ملتابعة  الثانية  العمل  ورشة 
للطفولة واألمومة وبالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة وهيئة بالن الدولية، خالل الفترة من ١٧ - ١٨ من ديسمبر 

٢٠١٤، بالقاهرة.
املائدة املستديرة حول اإلعالم وقضايا الطفولة املبكرة التي نظمها اجمللس القومي للطفولة واألمومة، يوم ٢٢ 	 

من ديسمبر ٢٠١٤ بالقاهرة.
لقاء اخلبراء حول املسح اإلقليمي للشباب في الدول العربية، بتنظيم من جامعة الدول العربية واملكتب اإلقليمي 	 

لصندوق األمم املتحدة للسكان، خالل الفترة من ٢٢ - ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٤ بالقاهرة.
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