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 للمجلس العربي للطفولة والتنمية كلمة األمين العام

 في اللقاء اإلقليمي لألطفال

 الشبكة العربية لحقوق الطفل )منارة(

 22/12/2015القاهرة: 

 

 الجمع الكريم
 

ني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر .. قلب العروبة .. متمنيا لكم طيب يسعد
تحيات  إليكمأن أنقل كما يسعدني نكم .. اإلقامة والعودة بسالمة اهلل إلى أوطا

العربي للطفولة  صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس المجلس
الوجوه  هذهأبنائنا وفلذات أكبادنا، مع لكم بلقاء مثمر وفعال تمنياته و  ،والتنمية

  الجميلة والبريئة، التي تبشر بمستقبل أكثر ازدهارا للوطن العربي.

 

حوا لي بداية أن أعرب عن خالص تقديري واعتزازي بالشبكة العربية لحقوق واسم
والذي هو مبدأ أساسي من مبادئ  -الطفل )منارة( التي ترجمت الحق في المشاركة 

إلى واقع عملي وملموس ... فاليوم نجتمع لنتناقش  -االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
، قاموا بها بأنفسهمأبحاث ودراسات  ونتحاور مع أبنائنا من الوطن العربي، حول
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وفق أفكارهم ورؤاهم  -وكانوا هم المبحوثين والباحثين والمحللين... هم من وضعوا 
بمستقبل أرحب لننتصر التفاؤل  مناالتوصيات والمقترحات ... وهذا كله يستوجب  -

لكن إيماننا  ،معا على تلك التحديات التي نعيشها اآلن وتحاصرنا من كل جانب
 المستقبل وقدرة األجيال الجديدة سيمكننا من االنتصار على كل التحديات.ب

 

 السيدات والسادة 

 من سمو األمير بمبادرة - 1987لقد تأسس المجلس العربي للطفولة والتنمية عام 
للعمل من أجل إيجاد بيئة عربية داعمة  - بن عبد العزيز رئيس المجلس طالل

. اية والمشاركة والدمج في إطار األسرة والمجتمعلحقوق الطفل في التنمية والحم
 اعتمادا لمسيرة عمله،محصلة التطور الفكري والتراكمي  من خالل المجلس وسعى
حق الطفل في المشاركة، والذي التركيز على  على، المتكامل الحقوقيالمنهج على 

ضايا الحياتية الق فيمشاركة الطفل و  الذات واحترامالنقاش و  قدرة على التعبيرال عنيي
أحد السبل الرامية إلى تحقيق الحماية والتنمية المنشودة، حيث ، كما يعد العامة
طفال قنوات آمنة؛ يستطيعون من خاللها التعبير بحرية عن لأل الحوار المفتوح يمنح

التي تؤثر عليهم، والتعرف على  ومناقشة القضايا الشواغل المتعلقة بحمايتهم
 تي تساعد على الحد من خطر تعرضهم لالستغالل.المعلومات الصحيحة ال

 

حول مدى معرفة ، 2010عام  دراسةلقد أجرى المجلس العربي للطفولة والتنمية 
الدراسة  تلك حيث أكدت، األطفال بحقوقهم ودورهم في التخطيط للبرامج الموجهة لهم

ي ف العرب وجود رغبة عارمة بين األطفالعلى  دولة عربية 11طبقت في التي 
من المبحوثين من األطفال، وهو ما يؤكد  %81إطالق حرية التعبير بنسبة قاربت 

تعطش األطفال في البلدان العربية لممارسة حقهم األصيل في المشاركة والتعبير عن 
 الرأى. 
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من خالل إجراء الدراسات في مجال مشاركة األطفال جهوده المجلس وواصل 
عربي الوطنية لألطفال من أجل إيجاد فضاء واألبحاث وعقد الملتقيات العربية و 

قنوات تتيح لألطفال العرب التعبير عن أنفسهم والمشاركة بآرائهم في البرامج  وتوفير
وفي ذات السياق  .الموجهة لهم والتي تؤثر على مستقبلهم وتيسر مشاركتهم الفاعلة

رؤية يتبنى  (2016 – 2014) الحالي فإن المجلس في إطار توجهه االستراتيجي
تقوم على و  األخذ بنموذج جديد في التنشئة االجتماعية لألطفال العرب علىتستند 

ؤكد تو  ،عالم جديدجيل جديد بعقل جديد لإحداث تغيير ثقافي يضمن تنشئة جديدة ل
 .التنشئةتلك في ومشاركتهم على ضرورة األخذ برؤية األطفال 

 

 الحضور الكريم 

، نوشركاؤنا الفاعلو  العربي للطفولة والتنمية بها المجلسرغم تلك الجهود التي يقوم 
إال أن حقوق األطفال العرب ونخص هنا حق المشاركة الزال يحتاج إلى المزيد من 
الدعم والتأهيل والتمكين، مما يدفعنا إلى أن ندعو إلى تغيير وتطوير منظومة التنشئة 

ي وكل المؤسسات االجتماعية، على مستوى األسرة والمدرسة واإلعالم والمجتمع المدن
تزويد األطفال بالمعلومات  العمل علىن متطلبات إنفاذ هذا الحق وكفالته تتطلب إ

احترام والمعرفة والمهارات التي تؤهلهم ألن يتحاوروا ويتفاعلوا مع األخرين مع 
، وتدريب القائمين على تنشئة الطفل بأهمية مشاركة الطفل االختالف والرأى اآلخر

 وأسلوب حياة، وخلق الوعي العام وتوفير البيئة من هذا الحق. كحق 
 

منتدى ختام نفسهم في طفل عربي، صاغوها بأ 40أن أنقل لكم كلمات  وأود هنا
المشاركة تعني تحت شعار " 2012األطفال العرب الذي عقدناه في بيروت عام 

  :قالوا حيث" الحماية

وتنمى قدراتنا للمساهمة  هى مفتاح لباب واسع حيث تكملنا المشاركة"
نا ئالحماية الضرورية لنمافى اتخاذ القرارات التى نعيشها وتضمن لنا 
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 نناشدكم أن تساعدونا فى تحقيق حلم الطفل العربي وماو ، ونمونا
واقع، وكل فى موقعه ودوره  إلىنصت عليه اتفاقية حقوق الطفل 

وذلك لتحقيق  ،نسانى واالجتماعيواإل  التربويو دافع الواجب الحقوقى ب
 "عشتم وعاشت الطفولة.. طفولة سعيدة ضمن مجتمع صديق للطفل.

 

نا الشبكة العربية ختام كلمتي أن أوجه الشكر لشركائ اسمحوا لي فيأخيرا ... و 
لحقوق الطفل )منارة( ومنسقها األستاذ رائد عطايا وأعضائها على المستوى العربي، 

فل وأخص األخ األستاذ هاني هالل وكذلك الشكر لالئتالف المصري لحقوق الط
والشكر موصول لهيئة إنقاذ الطفولة لدعمها هذا العمل الهام، الدكتورة سمر يوسف، و 

كما أوجه ، واإلعالم ثم أشكر كل من شرفنا بالحضور من الوزارات والسفارات العربية
لة بالمجلس العربي للطفو زمالئي ق العمل من الجهات الشريكة وليلفر  ا  خاص ا  شكر 

 - األستاذة إيمان بهى الدين وزمالؤها -، وقد قامت إدارة االعالم بالمجلس والتنمية
بجعل شراكتنا مع منارة حقيقة واقعة، نرجو لهذه الشراكة االستمرار ومواصلة دعم 

 ألبنائناحقوق الطفل العربي في المشاركة. اما الشكر الخاص كل الشكر فهو موجه 
شركاء فاعلون بنا ولنا  -حقا  –نهم اليوم درسا  عظيما  في أدمون لنا الذين يق االحباء
المشاركة حق : المشاركة حياة : وليكن جميعا  شعارنا إزاء أطفالنا:  ومعنا.

 المشاركة حماية.

 

 واهلل ولى التوفيق.  


