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 أسستت حكومية غير عربية إقليمية منظمة والتنمية للطفولة العربي المجلس•

 العزيز، عبد بن طالل األمير الملكي السمو صاحب من بمبادرة ١٩٨٧ عام

  .العربية الدول جامعة من صادرة توصية على وبناء المجلس، رئيس



رؤية المجلس
 الوطن في الطفل حقوق مجال في رائدة منظمة يكون أن المجلس يتطلع  

 لىع قادر عربي طفل إلعداد واألسر واألفراد للمؤسسات   ومرجعية العربي،
.عةالمتسار العالمية المتغيرات مع والتعامل مجتمعه تنمية في المشاركة

رسالة المجلس
 والحماية التنمية في الطفل لحقوق داعمة عربية بيئة تهيئة على المجلس يعمل

 همجتمع تنمية في المشاركة على قادر عربي طفل إلعداد ،والدمج والمشاركة
  .المتسارعة العالمية التغيرات مع والتعامل



والدراسات األفكار وتنمية وتبنى تشجيع إلى المجلس يهدف 
 لطفل،ا حقوق تفعيل إلى الهادفة والسياسات والتشريعات والمشاريع

:خالل من وذلك التنمية، ومشاريع خطط ضمن ودمجها
.توفير البيانات والمعلومات وتنمية المعرفة -١

.توعية وتعبئة الرأي العام العربي لدعم حقوق الطفل -٢

.بناء شراكات وشبكات فاعلة -٣

.توفير الدعم الفني وبناء قدرات العاملين بمجال الطفولة -٤





عمل األطفال مكافحة مبادرات المجلس في مجال 



 يف لها التصدي على والعمل األطفال عمل ظاهرة رصد في دوراً  للمجلس كان
 ما دالصد هذا في المجلس حققها التي اإلنجازات أبرز ومن العربية، البلدان

  :يلي

ولأ إجراء خالل من العربية الدول في العاملين األطفال أوضاع على الوقوف 
 ١٩٩٣ عام عربية دول تسع شملت األطفال عمل عن إقليمية دراسة

 وأسبابها المشكلة حجم تحديد بهدف الدولية العمل منظمة مع بالتعاون
  .لمواجهتها سبل واقتراح

١٩٩٣ عام الدولية العمل منظمة مع بالتعاون ندوة في الدراسة أطلقت.



 ١٩٩٤عام ندوة أخرى دولية حول مكافحة عمل األطفال كما عقد  .

 ل لعمسكندرية دعم مشروع الكشافة البحرية باالساهم المجلس في
 ضافة إلى تبني وتمويل دراسة مسحية للمشروع بهدفإاألطفال، 

.استخالص المعايير الالزمة لبرامج التدخل وكيفية تنفيذها

 كتاب توثيقي عن الدراسات فيتم اصدار
١٩٩٦من خالل فريق بحث عام مجال عمل األطفال  



 ييم برامج البرنامج التدريبي الشامل لتصميم وتنفيذ وتقأصدر المجلس
ع بالتعاون مع برنامج إيبك التابتدخل لمواجهة مشكلة عمل األطفال 

.“أجفند”للتنمية منظمة العمل الدولية وبرنامج الخليج العربي 



دريشفري ومؤسسة العربية العمل ومنظمة العربية الدول جامعة مع بالتعاون 
 استرشادي عام إطار وضعب ٢٠٠٣ عام المجلس قام اإللمانية، ايبرت

 الدول على اإلطار تعميم وتم ،األطفال عمل أشكال أسوأ مشكلة لمواجهة
  .منه لالستفادة العربية

الرعاية مؤسسات مع تدريبية ورشة المجلس عقد ٢٠٠٥ العام في 
 اتبالمهار المشاركين تزويد بهدف األطفال عمل حول لبنان في االجتماعية
 برع وذلك األطفال، عمالة مع بالتعامل الخاصة الميدانية واألدوات والخبرات

."الدولي ايبك" برنامج اعتماد



ال العربية للحد من عمل األطفستراتيجية شارك المجلس في إعداد اإل
.بالتعاون مع منظمة العمل العربية وجامعة الدول العربية



جهود المجلس في مجال حقوق الطفل 



 ةمتعدد نظرية مقاربات المجلس لدى تبلورت•

 يقوم يالعرب الطفل لتنشئة جديد نموذج لتقديم

 وعي تنمية إلى يهدف حقوقي نهج على

 يةاإلنسان طاقاته وإطالق ذاته، وإيقاظ الطفل،

 دراتهق وبناء واإلبداعي، العقالني التفكير في

 مجاالت في والُخلقية والمهارية المعرفية

 ماب االجتماعي، الدمج وتنمية واألسرة التعليم

  نحو لالنطالق اإليجابية المواطنة يحقق

 نيةالعقال على القائم المعرفة مجتمع تأسيس

 العدل ومبادىء واإلبداع الناقد والتفكير
  .االجتماعي



تنفيذب والتنمية للطفولة العربي المجلس بادر 
 من الشوارع أطفال وتأهيل دمج" مشروع

 أخترت أنا" شعار تحت "األمل تربية خالل
 التضامن وزارة مع بالشراكة "األمل

 صرم في والتعليم التربية ووزارة االجتماعي
 برنامج من وبدعم الشركاء، من آخر وعدد

.)أجفند( للتنمية العربي الخليج

المشروع تنفيذ يتم  ً  ملةالشا للرؤية وفقا
ً  للمجلس،  يه الشوارع أطفال فئة بأن وإدراكا

ً  األكثر  ةالتنشئ في جديدة ألنماط احتياجا
 .االجتماعي والدمج التأهيل على تشتمل



ابعةومت برصد يعنى العربي الطفل لحقوق إعالمي مرصد 

 رشيدوت الطفل، حقوق يخص فيما العربي اإلعالم ومراقبة

  .لجديدا التنشئة نموذج تطبيق يدعم بما منه البعض مسار

ومعالجة اإلعالم« حول دراسة إعداد من االنتهاء تم 

  .»العربية بالدول الطفل حقوق قضايا

الطفل حقوق قضايا اإلعالم لمعالجة مهنية مبادئ إعداد، 

.اإلعالميين لتدريب

نم الرصد مجال في العمل سيستمر القادمة المرحلة في 

.اإلعالميين قدرات وبناء تقارير إصدار خالل



 ةحماي لسياسات الراهن للوضع تحليالً  يتضمن
  دىم على للتعرف العربية، الدول من عدد في األطفال

 في ايةالحم سياسات صياغة في الحقوقي النهج اتباع
 ةحماي كفالة السياسات تلك شمول ومدى الدول تلك

 يةحما وكذلك كافة، واإلساءة الضرر أشكال من الطفل
 يةالمعن القطاعات سائر في األساسية الطفل حقوق

.بالطفولة
 يةحما سياسات لصياغة استرشادي دليل إصدار تم

 ،الحقوقي النهج وفق العربية البلدان في الطفل
 اتسياس صياغة في الحقوقي النهج دالالت يوضح
 نتتضم العربية المنطقة في للطفل شاملة حماية

 والنماء والبقاء الحياة في الحق حماية مجاالت
 مايةالح وفي القدرات وتنمية مالئم معيشي ومستوى
الخاصة



لسياسات المعرفي الدعم :العام الهدف 
 واقع ورص الجديد النموذج لدعم التنشئة
 يف العربي العالم في والمواطنة التنشئة

.٢٠١٥ بعد لما اإلنمائية األهداف ضوء
قعوا رصد ذلك، تحقيق إلى المجلس يسعى 

 فلالط شعور تعزز التي والمواطنة التنشئة
 من له لما وإدراكه مجتمعه إلى باالنتماء

 على وتشجعه واجبات من عليه وما حقوق
 ضوء في الفاعلة المجتمعية المشاركة
.٢٠١٥ بعد لما التنموية المفاهيم



 في األطفال هؤالء لدمج استرشادي علمي نموذج تقديم
:خالل من الجديد، التنشئة نموذج إطار في والمجتمع التعليم

ز      يعتمد مفاهيم الدمج والتأهيل المرتكدليل استرشادي  -
.على التنمية الشاملة

.تنمية قدرات المتعاملين مع الطفل ذي اإلعاقة -

م توجه لهم تعزز مفهوتنمية وعى األطفال عبر قصص  -
.الدمج

مشاركة الجهات المعنية الحكومية واألهلية في تقديم  -
.نماذج تطبيقية



 المجتمع منظمات جهود لمأسسة دوري ملتقى
 ريةسكرتا وله الطفـولة، مجال في العربي المــدني

 عربية منظمات من استشارية ولجـنـة دائمـة
www.megdaf.org إلكتروني وموقع

 في العاملة األهلية المنظمات من العديد وعضوية
.الطفولة مجال

 قضايــا حول التنموي الوعي تنمية إلى يهدف
 حقوقال مقاربة ويتبنى ،العربي العالم في األطفال

 الطفل حقوق اتفاقية من ويــنطلق والتنمية
 بناء في محوري بدور المنتدى يقوم .الدولية
 يف العاملة العربي المدني المجتمع منظمات قدرات
 لك في رئيس محور تحديد خالل من الطفولة مجال
  .انعقاده دورات من دورة



 شئةتن على للمساعدة لألطفال فاعلة لمشاركة نافذة 
 متقبل وواجباته، غيره وحقوق بحقوقه واع جيل

 مدرك النظر، ووجهات المواقف في لالختالف
 وضع في ومشارك المستقبل، لتحديات

  .ياتالتحد لهذه لالستجابة والبرامج االستراتيجيات

 سير وتشجيع وتيمشاركة األطفال التأكيد على أهمية
 مشاركتهم الفاعلة،  والعمل على دعم مناخ اجتماعي

 مناسب لمشاركة األطفال عن طريق إنشاء منتديات
عتراف لهم يتم من خاللها تغيير الثقافة التي تعوق اال

ي بحقوق األطفال ومنها الحق في االستماع إليهم ف
امج مشاركتهم في تخطيط البراألمور التي تمسهم، و

ة قناة آمن، إضافة إلى كون هذا الملتقى الخاصة بهم
.يتم بواسطته إيصال أصواتهم للمعنيين



 بناء خالل من المبكرة الطفولة مرحلة دعم :العام الهدف
 رياض وتنمية تطوير بمركز للوصول والتأهيل القدرات
 مركز إلى والتعليم التربية لوزارة العلمية بالمعرفة األطفال
ً  متميز  األطفال رياض في متخصصة مرجعية وليكون إقليميا
:خالل من العربي والعالم مصر مستوى على

رات تحسين نظم وأساليب تعليم األطفال لتواكب التطو
.المعاصرة في التربية

 من مدربي المدربين  ٥٠"بناء نواة من الكوادر المتميزة
TOT"  وي في تكون مرجعية للتدريب وتنمية الفكر الترب

.مجال الطفولة المبكرة
 من المعلمين والمعلمات ١٠٠٠بناء قدرات.
ة منح دبلومة عامة في التربية من خالل الجامعة العربي

.المفتوحة لمائتين من المعلمين والمعلمات



شكرا لحسن االستماع
مع تحيات


