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وأن  األمة،  أبناء هذه  من  فرد  كل  على  واجب مقدس  هو 
هذا لن يتحقق إال بتمكني املرأة واألطفال والشباب، وهي 

الفئات األكثر تهميشًا يف مجتمعاتنا«.*
طالل بن عبد العزيز

العريب  املجلس  رئيس  العزيز  عبد  بن  طالل  األمري  املليك  السمو  صاحب  كلمة  من     *
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املقدمـــــة

سعى اجمللس خالل العام 201٥، برئاسة صاحب السمو الملكي الأم�ي طالل بن عبد العزيز، إلى استكمال مسيرته 
ي  اإلستراتيجية من خالل عدد من املشروعات والبرامج الرئيسية التي مت تنفيذها بدعم من برنامج الخليج العر�ب
وع تأهيل ودمج أطفال الشوارع من خالل تربية  اتيجي الداعم للمجلس - ومن بينها م�ش يك الس�ت للتنمية »أجفند« - ال�ش

ت الأمل« الذي حقق عىل أرض الواقع نتائج إيجابية داخل مؤسسة دور التربية بالتعاون مع وزارة  الأمل »أنا اخ�ت

التضامن االجتماعي وعدد من الشركاء في اجلهات احلكومية واألهلية بجمهورية مصر العربية، وأصبح 
عقدتها  ي 

ال�ت العربية  الطفولة  لجنة  ين لجتماعات  والع�ش الحادية  الدورة  لتوصيات  وفقاً  للتعميم  قابالً  ناجحاً  نموذجاً 

وع. م الشيخ، وقد طالبت لبنان بتطبيق هذا الم�ش جامعة الدول العربية خالل يومي ١٨ - ١٩ يناير ٢٠١٦ بمدينة �ش

عالن عن المبادئ المهنية ملعاجلة  ي مرحلة جديدة من خالل الإ عالمي لحقوق الطفل العر�ب كما شهد المرصد الإ
عالم والشئون الجتماعية، إضافة  ي الإ

اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل، وذلك في بيروت حتت رعاية وزرا�ت
مارات ولبنان ومرص،  وقد أثمر  ن حتت شعار »إعالم صديق للطفولة« في كل من الإ عالمي�ي إلى تنظيم ورش عمل لالإ
ي ن�ش ثقافة حقوق الطفل؛ خاصة أن المجلس سبق وأن 

ن جهود المجلس �ن ذلك عن توصية لجنة الطفولة العربية بتثم�ي
ي ١٠ دول عربية.

ن العرب �ن عالمي�ي عقد ورش عمل مع الإ

ي التعليم والمجتمع؛ حيث متكن من إصدار 
عاقة �ن ي ذي الإ وع دمج الطفل العر�ب واستمر اجمللس في دعمه لم�ش

شادي ومجموعة من القصص املوجهة لهذه الفئة من األطفال في إطار مشروعه نحو الدمج في التعليم  دليل اس�ت

واجملتمع.
اكات جديدة أضافت إلى شبكة عالقاته  ولقد كان العام 201٥ عاًما حاشداً، ففيه وطد اجمللس واكتسب �ش
الوطنية واإلقليمية والدولية، وساهم اجمللس بشكل فاعل في خلق تيارات مجتمعية إيجابية جتاه عدد من القضايا 
التي متثل أولوية على أجندة الطفولة العربية، كما أصدر عدداً من اإلصدارات التي تنمي املعرفة املتخصصة 

في قضايا حقوق الطفل العربي.
ونحن نقدم هذا التقرير عن العام 201٥، يسعدنا أن نقدم الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأم�ي طالل 
بن عبد العزيز، رئيس المجلس، عىل رعايته ودعمه المتواصل للمجلس، والشكر موصول إىل أعضاء مجلس الأمناء الذين 

ي للتنمية »أجفند« وجامعة الدول العربية  نامج الخليج العر�ب ي دعم ومؤازرة المجلس، وكذلك الشكر ل�ب
لم يدخروا جهداً �ن

كاء الذين تعاونوا معنا عىل مدار العام. ولكل ال�ش

ورغم كل ما متر به الطفولة في الوطن العربي من ظروف صعبة غير مسبوقة، إال إن األمل ال زال يحدونا 
بأن القادم سيكون أفضل ألطفالنا بتعاوننا وتكاتفنا جميعاً.

د.حسن البيالوي
ن العام الأم�ي
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برئاسة صاحب السمو الملكي الأم�ي طالل بن عبد العزيز رئيس المجلس 

عشرة  احلادية  الدورة  أعمال  ُعقدت  والتنمية،  للطفولة  ي  العر�ب

اخلميس  يوم  والتنمية،  للطفولة  العربي  اجمللس  أمناء  جمللس 
12 مارس 201٥ بالقاهرة.

العام  خالل  اجمللس  إجنازات  استعراض  مت  االجتماع،  خالل 
201٤ في ضوء خطته اإلستراتيجية، كما اعتمد االجتماع خطة 
يشمل عدداً  برنامج عمل  تتضمن  والتي  للعام 201٥،  اجمللس 

من البرامج واملشروعات.

عقدت  الأمناء  مجلس  عن  المنبثقة  الفنية  اللجنة  أن  بالذكر،  جدير 

ن خالل العام ٢٠١5؛ لمتابعة س�ي العمل بالمجلس. اجتماع�ي

الدورة )11( ملجلس األمناء

األعضاء يشكرون سمو األمري طالل بن عبد العزيز

على دعمه املتواصل للمجلس ويشيدون برؤيته للتنمية املستدامة

اإلشادة
بالنقلة النوعية 
يف عمل املجلس

مجلس األمناء 12 من مارس 201٥

تثمني دعم 
أجفند لتعزيز 
مسرية عمل 

املجلس
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مجلس أمناء املجلس العربي للطفولة والتنمية )2013 - 2015(

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

على المشاركة في تنمية مجتمعه والتعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة.

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

الطفل قادرًا على المشاركة والتفاعل اإليجابي مع الحياة، متفهمًا غيره، ومحبًا وطنه.

بنية الخطة اإلسرتاتيجية 201٤ - 201٦

اإلطار النظري للخطة

تنفيذ الخطة األنشطة الداعمة مكونات نموذج 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

تربية الطفل

دمج األطفال ذوي اإلعاقة

تربية األمل

املجتمع املدني

تنمية املعرفة

املرصد اإلعالمي
لحقوق الطفل

الطفولة املبكرة
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 مسرية إنجازات املجلس

يف العام 2015
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دراسة التنشئة االجتماعية لألطفال يف البلدان العربية 
أجرى اجمللس العربي للطفولة والتنمية دراسة حول واقع وأمناط التنشئة في العالم العربي 
ي للتنمية »أجفند« - التي طبقت في ست دول عربية )تونس -  - بدعم من برنامج الخليج العر�ب

السودان - السعودية - العراق - لبنان - مرص(. 

التنشئة  لطرق  العربي  والطفل  اجملتمع  لرؤية  واقعية  بيانات  تقدمي  إلى  الدراسة  هدفت 
محل  الدول  في  العربي  الطفل  تنشئة  لواقع  ميدانية  دراسة  تطبيق  عن  وذلك  السائدة، 
الدراسة؛ ولتكون الركيزة لوضع أسس لنموذج جديد للتنشئة االجتماعية في الوطن العربي. 
إذعان وطاعة،  ثقافة  العربية  التنشئة  ثقافة  أن  إلى   - - بشكل عام  الدراسة  نتائج  أشارت 
لثقافة  جتذر  وهناك  العربية،  التنشئة  في  السائد  االجتاه  هو  احملافظ  املاضوي  واالجتاه 

التمييز، ومتيل العالقات التضامنية داخل األسرة نحو الفردانية.

دراسة يف 

ست دول 

عربية:

ثقافة اإلذعان 

والطاعة هي 

االتجاه السائد 

يف التنشئة 

العربية

 –  2014( لألعوام  إسرتاتيجيته  من  انطالقا 

مكونات  تنفيذ  يف  املجلس  يستمر   ،)2016

خطته التي تعتمد عىل األخذ بنموذج جديد 

يف التنشئة االجتامعية لألطفال العرب. 

نموذج جديد لتنشئة الطفل العربي
توجه إسرتاتيجي للمجلس

وإطالق طاقاته  ذاته،  وإيقاظ  الطفل،  وعي  تنمية  إىل  الجديد  التنشئة  نموذج  يهدف 

والخلقية  واملهارية  املعرفية  قدراته  وبناء  واإلبداعي،  العقالني  التفكري  يف  اإلنسانية 

اإليجابية  املواطنة  يحقق  بما  االجتماعي،  الدمج  وتنمية  واألسرة  التعليم  مجاالت  يف 

لالنطالق نحو تأسيس مجتمع املعرفة القائم على العقالنية والتفكري الناقد واإلبداع 

ومبادئ العدل االجتماعي.
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وتوصلت الدراسة - التي شارك في إعدادها كوكبة متميزة من اخلبراء والباحثني العرب - إلى مقترح منوذج 
إذا كان هناك من  ، وإل  للتغي�ي إرادة واعية وجادة  كانت هناك  إذا  الجديد لن يتحقق إل  النموذج  هذا  للتنشئة،  جديد 
ورة التغي�ي ويخلقون بسلوكهم وممارساتهم بيئة حاضنة لهذا النموذج، كما أنه لن يتحقق إل إذا قدم قادة  يؤمنون برصن

ي أيديهم، نماذج مضيئة وقدوات يحتذى بها. وفي كل األحوال 
المجتمع وصناع القرار فيه ممن يمتلكون اليوم سلطة �ن

هذه  في  الفاعلة  األطراف  كل  سلوك  على  متوقفة  آخر  بنموذج  االجتماعية  التنشئة  منوذج  تغيير  عملية  فإن 
املؤسسة  باألسرة  وانتهاًء  ومعلميه،  ومثقفيه  بقادة اجملتمع  مروًرا  وأجهزتها اخملتلفة،  الدولة  من  بداية  العملية 

للتنشئة.  األولى 

نظريات التنشئة )النسق الجتماعي - التفاعلية الرمزية - نظريات التنمية 

نظرية رأس المال - مدخل علم النفس الجتماعي(

السياقات المجتمعية للتنشئة )المجتمع - الثقافة - اللغة - الدين - القيم

عالم - المؤسسة الدينية الأ�ة - المدرسة - الأقران - وسائل الإ

العجز وعدم الثقة - الخضوع - 
النسحاب والعزلة - افتقاد المع�ن 

- العنف والعدوانية

المواطنة - المكنة - تحمل المسئولية
 الثقة بالنفس وتأكيد الذات

نسان المقهور نسان الحرالإ الإ

إعادة إنتاج النظام الأبوي

الخرافة - التسلطية

الستبداد - التقليدية

إنتاج المجتمع الحديث

التعددية - الديمقراطية - المواطنة

نموذج دراسة التنشئة االجتماعية

التنشئة السلبية

العنف - التسلط - 

ي المعاملة
التذبذب �ن

يجابية :  التنشئة الإ

الدعم والمساندة - 

الديمقراطية والحرية 

- الحوار والمشاركة

نمط التنشئة السائدة

يجابيةمخرجات التنشئة السلبية مخرجات التنشئة الإ

تطبيق نموذج 

التنشئة 

الجديد يحتاج 

إىل إرادة 

واعية وجادة 

للتغيري وبيئة 

حاضنة 
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حلقة نقاشية حول فلسفة وتحديات
تنشئة الطفل العربي يف زمن األصولية 

نظم اجمللس العربي للطفولة والتنمية يوم ٣ نوفمبر 201٥، حلقة نقاشية بعنوان »فلسفة وتحديات تنشئة الطفل 
املفكرين واملثقفني واخلبراء واألساتذة في مجاالت علم  بالقاهرة، ومبشاركة نخبة من  ي زمن الأصولية«، 

ي �ن العر�ب

الفلسفة والسياسة والتربية واالجتماع والتنمية.
ين«،  ركزت احللقة النقاشية عىل رؤية الدكتور مراد وهبة التي قدمها في كتابه »زمن الأصولية .. رؤية للقرن الع�ش
كل  على  املسيطر  األصولي  الفكر  ملواجهة  اجملتمع  في  تنويرية  حركة  إحداث  ضرورة  خاللها  من  يؤكد  والتي 
املؤسسات، ولعلها السبيل نحو إنقاذ أطفالنا من هذه الأزمة؛ لأن البنية التعليمية متداخلة مع البنية الجتماعية المتداخلة 
ي ل يتم إل ع�ب رؤية 

مع نسق القيم الممتىلأ بالمحرمات الثقافية، وأن التغي�ي الثقا�ن

مستقبلية واضحة.

الذي يعد وفق  الفيلسوف الدكتور مراد وهبة -  حتدث في هذه احللقة 
موسوعة الشخصيات العاملية من أهم ٥00 شخصية أحدثت تغييراً في العالم 
- موضحاً أن اإلنسان يبدأ ولديه حرية االختيار وينتهي إلى الضرورة التي 
أصبحت نتاج اختياراته وآرائه، فما يحدث في العالم اليوم هو نتاج اختياراتنا 
الفكر  وأن  باألصولية،  وانتهى  بالتنوير  بدأ  العشرين  القرن  وأن  قبل،  من 
األصولي يقاوم أى فكر جديد حتى لو بالتدمير. وأكد احلضور من السادة 
املفكرين واملثقفني واألساتذة بأن األصولية متارس فكراً وعماًل متجذراً في 
اجملتمع العربي، وأنها ال تقتصر على األصولية الدينية فقط، وأن األمر يحتاج  

إلى العمل على تغيير الذهنية العربية، ومواجهة صريحة للفكر األصولي.
 

الحضور يؤكدون على 

أهمية تبني حركات 

وتيارات تنويرية تعتمد 

على الديمقراطية وإعمال 

العقل وإطالق اإلبداع، 

واالهتمام بالتعليم 

واملدرسة كمصدر للمعرفة 

وليس للعقائد، وإعالء دور 

األسرة

صورة جماعية للمشاركني في احللقة النقاشية ٣ نوفمبر 201٥
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تأهيل ودمج أطفال الشوارع من خالل تربية األمل

»أنا اخرتت األمل«

شركاء املجلس يف تنفيذ املشروع

التعاون املشرتك  بناء على بروتوكول 

الذي تم توقيعه بني صاحب السمو امللكي 

األمري طالل بن عبد العزيز رئيس املجلس 

العربي للطفولة والتنمية ومعالي األستاذة 

يف  االجتماعي  التضامن  وزيرة  والي  غادة 

املجلس  يستمر   ،201٤ عام  خالل  مصر 

أطفال  ودمج  تأهيل  مشروع  تنفيذ  يف 

الشوارع من خالل تربية األمل يف مؤسسة 

»دور الرتبية« بمحافظة الجيزة )إحدى مؤسسات وزارة التضامن االجتماعي، وتقع على مساحة 13 فدانًا وبها 

2٦0 طفاًل(.

الذات  ام  اح�ت تعزيز  خالل  من  والدمج  للتأهيل  جديد  نموذج  تقديم  إىل  وع  الم�ش يهدف   

ن الآخرين والمجتمع ومؤسساته المختلفة، وإكسابه المهارات  ام المتبادل بينه وب�ي للطفل والح�ت

غ�ي  وتنموية  حقوقية  مداخل  باستخدام  لديه  الذات  وإيقاظ  أميته  ومحو  ورية  الرصن الحياتية 

النظرة  وتغي�ي  لالأطفال،  الجتماعي  التدامج  عملية  تعزز  بيئات  إيجاد  ي 
�ن والمساهمة  تقليدية، 

السلبية حيالهم. 
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توقيع بروتوكول تعاون بني  املجلس العربي 

للطفولة والتنمية والهيئة العامة لتعليم الكبار من 

أجـل محو أمية أطفال مؤسسة دور الرتبية، يوم 

5 مارس 2015

األنشطة املوسيقية

األنشطة الفنية داخل املؤسسة

أطفال األمل يرسمون جداريات داخل املؤسسة

وزارة التضامن االجتماعي تطلب من املجلس 

نقل تجربة »أنا اخرتت األمل« لتعميمها يف 

بقية مؤسسات الرعاية االجتماعية

تدريب أطفال األمل للحصول على شهادات 

ICDL يف مجال الحاسب اآللي 

الدول العربية توصي يف اجتماعات لجنة 

الطفولة العربية بنقل وتعميم تجربة 

املجلس يف تنفيذ املشروع، وتبدأ يف لبنان

»من طفل إىل طفل« : أطفال األمل يدربون 

أطفال املؤسسات األخرى على رسم 

الجداريات

تأسيس حجرة موسيقى بمؤسسة دور 

الرتبية بالشراكة بني املجلس ووزارة 

التضامن االجتماعي

 توقيع الربوتوكول
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بية عىل عدد من المحاور  وخالل العام ٢٠١5، قام المجلس بالعمل داخل مؤسسة دور ال�ت
 : عىل النحو التاىلي

1 - بناء القدرات والتدريب:
الأمل، ودراسة  الطفل وتربية  ن عىل حقوق  و١٠ معلم�ي ليلياً  فاً  لـ ٦5 إخصائياً وم�ش تنفيذ ١4 دورة تدريبية 

الحالة، والدعم النفسي والجتماعي، وسياسة الحماية.

2 - تأهيل األطفال من خالل:

التعليم:

• البتدائية 	 للمدرسة  التعريفي  الرقم  استخراج  النظامي:  التعليم 

ي المرحلة البتدائية.
وتعليم ٨٦ طفل �ن

• ن للتعليم المجتمعي وتنظيم قوافل 	 التعليم المجتمعي: إنشاء فصل�ي

توافر  لعدم  بالمدرسة  ن  الملتحق�ي لغ�ي  تعليمية 

أوراق ثبوتية لهم.

• محو الأمية: إنشاء ثالثة فصول وإصدار ١4 شهادة 	

عىل لمحو الأمية.

• : دراسة الورش بالدور والعمل عىل 	 ي
التعليم الف�ن

. ي
ي التدريب المه�ن

تطويرها من أجل البدء �ن

الفنون:

عقد ورش فنية لألطفال مع الفنانني يف مجاالت:

• آلت 	 وتوف�ي  كورال  فرقة  تكوين  الموسيقى:  

موسيقية.

املدرسة االبتدائية داخل املؤسسة

املجلس بالتعاون مع 
وزارة الرتبية والتعليم 
يعتمد مدرسة داخل 
مؤسسة »دور الرتبية« 
والحصول على رقم 
تعريفي لتصبح تحت 
إشراف الوزارة.

أنشطة موسيقية
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• الم�ح: تشكيل فريق م�حي وفريق للعرائس.	

• جدارية 	  ٣١ رسم  والجداريات:  التشكيىلي  الفن 

المعارض  من  عدد  وتنظيم  المؤسسة،  داخل 

الفنية.

الصحة:

• إعداد ملف صحي لكل طفل داخل المؤسسة.	

• صحية 	 وقوافل  صحي  تثقيف  ورش  تنظيم 

بالتعاون مع نقابة الأطباء المرصية.

• النفسي 	 الدعم  عىل  ن  الإخصائي�ي تدريب 

والجتماعي.

تنمية الذات واملهارت الحياتية:

• السلوكيات 	 الأطفال  إكساب  بهدف  الذات  لتنمية  جلسة   ٣٣٨ إجراء 

مع  واقتدار  بثقة  للتعامل  الالزمة  والجتماعية  الشخصية  والمهارات 

أنفسهم ومع الآخرين ومع المجتمع.

الرياضة:

• تأهيل 	 عىل  والرياضة  الشباب  وزارة  مع  التفاق 

. ن عدد 5 مالعب داخل المؤسسة وتوف�ي مدرب�ي

• الرياضة 	 أهمية  حول  الأطفال  مع  ورش  عقد 

وارتباطها بالصحة.

وزارة الشباب 
والرياضة، بالتنسيق 
مع املجلس، تقوم 
بتأهيل 5 مالعب 
رياضية داخل مؤسسة 
»دور الرتبية« 

بعض املنتجات الفنية لألطفال

الرعاية الصحية

النشاط الريايض داخل املؤسسة
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3 - تطوير  البيئات التمكينية:

• بية.	 إصدار المسودة الأوىل للدراسة التقييمية الخاصة بالحوكمة لمؤسسة دور ال�ت

• ن والأطفال.	 دارة والإخصائي�ي ن الإ ن بهدف أنسنة العالقات ب�ي تدريب العامل�ي

• يعات الخاصة بأطفال الشوارع. 	 العمل عىل إجراء دراسة الت�ش

• بناء الشبكة الداخلية للحاسبات وقاعدة بيانات للمؤسسة. 	

ي للطفولة والتنمية ومؤسسة  ن المجلس العر�ب بالتعاون ب�ي

الجتماعي  للدفاع  العامة  دارة  والإ ة  ن بالج�ي بية  ال�ت دور 

بوزارة التضامن الجتماعي، تم يوم ٢٦ مارس ٢٠١5 تنظيم 

بية، وبمشاركة أطفال من عدد  يوم مفتوح لأطفال دور ال�ت

هى  محافظات  بخمس  الجتماعية  الرعاية  مؤسسات  من 

قية. الدقهلية والغربية والسكندرية والمنوفية وال�ش

الأطفال  أدى  حيث  الفنية  الفقرات  بعض  اليوم  وتضمن 

تنظيم  جانب  إىل  الأم،  بعيد  خاصة  وأخرى  وطنية  ي 
أغا�ن

إطار  ي 
و�ن الأطفال.  ن  ب�ي القدم  كرة  ي 

�ن رياضية  مباريات 

الأطفال،  لمنتجات  ي 
ف�ن معرض  تنظيم  تم  الحتفال، 

بية. ي لأطفال دور ال�ت
ونشاط الكورال الغنا�أ

يوم مفتوح بمشاركة أطفال مؤسسات الرعاية االجتماعية
يف 5 محافظات مصرية داخل مؤسسة دور الرتبية بالجيزة

الفرق الرياضية

معرض فني

الكورال الغنايئ
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املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي

االنتهاء من إعداد املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم قضايا حقوق الطفل: 

قام اجمللس العربي للطفولة والتنمية خالل العام 201٥ باالنتهاء 
الطفل  حلقوق  اإلعالمي  املرصد  مشروع  من  الثانية  املرحلة  من 
العربي، وذلك من خالل إعداد املبادئ املهنية ملعاجلة اإلعالم العربي 
قضايا حقوق الطفل، التي مت وضعها -مبشاركة أكثر من 2٥ خبيراً 
عربّياً -تأسيساً على التجارب واخلبرات الدولية واإلقليمية ذات 
الصلة، وحتلياًل ملهنية العمل اإلعالمي من منظور حقوقي تنموي؛ 
وذلك ليسترشد به اإلعالميون العرب في معاجلتهم قضايا حقوق 
ي نقلة جديدة تضمن هذا العمل مجموعة من الأدوات 

الطفل. و�ن
ي بتلك المبادئ المهنية  عالم العر�ب ام الإ ن العلمية لقياس مدى ال�ت

عالمية  الإ الوسائل  لكل  مضمون  تحليل  وصحف  رصد  أدوات  من 

العربية  عالمية  الإ المؤسسات  لتستخدمها  والجديدة؛  التقليدية 

والمرصد نفسه.

مكونات مشروع املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي 

يتكون املشروع من ثالث مراحل متتالية وهي: 
المرحلة الأوىل: مت إجنازها ومتثلت في إجراء دراسة عربية صدرت خالل عام 201٣ حتت عنوان 

»اإلعالم ومعاجلة قضايا حقوق الطفل في الدول العربية«. 
معاجلتهم قضايا حقوق  في  العرب  اإلعالميون  بها  يسترشد  مهنية  مبادئ  إعداد  الثانية:  المرحلة 

الطفل. 
المرحلة الثالثة: هي املرحلة القادمة من املشروع وتتمثل في تشغيل املرصد اإلعالمي، وقياس مدى 

التزام وسائل اإلعالم العربية بقضايا حقوق الطفل، استناداً إلى املبادئ املهنية. 

مخرجات املبادئ املهنية: 
- دليل علمي يتضمن املؤشرات وأدوات الرصد.

- كتيب موجه إىل اإلعالميني.
- وثيقة موجزة.
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 ، ي ي قضايا حقوق الطفل العر�ب عالم العر�ب وت يوم ٢٠ نوفم�ب ٢٠١5 عن المبادئ المهنية لمعالجة الإ ي ب�ي
أعلن �ن

ي بالتعاون مع إدارة المرأة  ي أعدها المجلس العر�ب
وال�ت

وبرنامج  العربية  الدول  بجامعة  والطفولة  والأ�ة 

مؤتمر  ي 
�ن وذلك  »أجفند«،  للتنمية  ي  العر�ب الخليج 

اللبنانية، وبرعاية كل من  عالم  صحفي بمقر وزارة الإ

عالم رمزي جريج، ووزير الشئون الجتماعية  وزير الإ

رشيد درباس. 

إعالن بريوت:
عالميون  خالل المؤتمر الصحفي أطلق الإ

صون  عىل  خالله  أكدوا  الذي  وت«  ب�ي »إعالن 

المسئولية  وتحمل   ، ي العر�ب الطفل  حقوق 

تنموي  إعالم  لخلق  نسانية  والإ المهنية 

للطفولة  صديق  إعالم  إىل  وصولً   ، مستن�ي

بقضايا  العام  الوعي  مستوى  رفع  إىل  يدفع 

يضمن  بما  وحمايتهم  وحقوقهم  الأطفال 

بناء  عىل  قادرة  جديدة  لأجيال  جديدة  تنشئة 

مستقبل أك�ش حرية وإنسانية. 

تحت رعاية وزارة اإلعالم اللبنانية 
إطالق املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم قضايا حقوق الطفل يف بريوت 

تأسيس مرصد إعالمي لحقوق الطفل العربي بالشراكة بني املجلس 
لإلعالم  مهنية  مبادئ  لتكريس  العربية؛  الدول  وجامعة  و»أجفند« 
ثقافة  نشر  من  اإلعالميني  وتمكني  اإلعالمي  األداء  وترشيد  العربي، 

حقوق الطفل.

الحضور يف املؤمتر الصحفي

اطالق املبادئ بحضور وزير اإلعالم
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تدريب اإلعالميني يف مجال نشر ثقافة حقوق الطفل
»إعالم صديق للطفولة«

في إطار مشروع املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي، قام 
نشر  مجال  في  لإلعالميني  العمل  ورش  من  عدد  بتنفيذ  اجمللس 
اإلعالم  ملعاجلة  املهنية  للمبادئ  والترويج  الطفل،  حقوق  ثقافة 
قضايا حقوق الطفل العربي بهدف إحداث توافق عام حولها، وخالل 
»أجفند«  للتنمية  ي  العر�ب الخليج  برنامج  من  بدعم  ُعقدت   ٢٠١5 العام 

الورش التالية تحت شعار إعالم صديق للطفولة: 

ورشة إعالم صديق للطفولة يف مصر 
بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وإدارة المرأة والأ�ة والطفولة 
اإلعالميني  عمل  ورشة  عقدت  الدولية،  بالن  وهيئة  العربية  الدول  بجامعة 

 ٣  -  1 من  الفترة  خالل  ضده  العنف  ومناهضة  الطفل  حقوق  ثقافة  لنشر 
من  أكثر  فيها  العربية، شارك  - جمهورية مصر  القاهرة  في   ،201٥ مارس 

٤٥ إعالمي من مختلف وسائل اإلعالم املصرية.

توقيع مذكرة تفاهم 
للتعاون املشرتك بني 
املجلس العربي واملجلس 
القومي للطفولة 
واألمومة

املشاركون في ورشة مصر
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ورشة إعالم صديق للطفولة يف دولة اإلمارات: 

لالأمومة  الأعىل  المجلس  مع  بالتعاون 
عالم  لالإ ي 

الوط�ن والمجلس  والطفولة 

عمل  ورشة  عقدت  واليونيسف، 

حقوق  ثقافة  لنشر  اإلعالميني 
 ٩ الفـــــــــترة  خـــــالل  وذلك  الطفل«، 
مبقر  م   201٥ حزيران  يونية/   10  -
االحتاد النسائي العام بأبو ظبي بدولة 
ومبشاركة  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
مختلف  ميثلون  إعالمّياً   2٥ من  أكثر 

الوسائل اإلعالمية وعدداً من املنظمات ذات العالقة.

ورشة إعالم صديق للطفولة يف لبنان:

بالتعاون مع المجلس الأعىل للطفولة، 
عقدت ورشة عمل اإلعالميني لنشر 
خـــــالل  وذلك  ثقافة،  حقوق  ثقافة 
في   201٥ نوفمبر   1٩  -  1٨ الفترة 
بيروت، ومبشاركة 20 إعالمّياً ميثلون 

مختلف وسائل اإلعالم اللبنانية.

shabaka.arabccd.org

500  إعالمي من 18 دولة 
عربية يف شبكة اإلعالميني 
العرب، لنشر ثقافة حقوق 
الطفل ومناهضة العنف ضد 
األطفال

املشاركون يف ورشة اإلمارات

املشاركون يف ورشة لبنان
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مشروع دمج الطفل العربي ذي اإلعاقة

يف التعليم واملجتمع

اجمللس  يوليها  التي  الفئات  من  اإلعاقة  ذوي  من  األطفال  فئة  تعد 
العربي للطفولة والتنمية اهتماماً خاّصاً؛ حيث يتبنى اجمللس في خطته 
اإلستراتيجية احلالية تنفيذ مشروع دمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم 
الدولية  واملواثيق  االتفاقيات  له  كفلتها  التي  بحقوقه  إعماالً  واجملتمع؛ 
واإلقليمية في احلصول على فرص متكافئة في التعليم والصحة والثقافة 
والفن وغير ذلك من احلقوق، وأخذاً مببدأ الدمج وفق إمكاناته وقدراته، 
التعليمي  الدمج  وحتقيق  واملساواة  التمييز  عدم  مبادئ  على  وتأكيداً 

واجملتمعي. 
 : ي

وع ممثلة �ن وخالل العام ٢٠١5، جاءت مخرجات الم�ش

الدليل االسرتشادي لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة
يف التعليم واملجتمع:

مت االنتهاء من الدليل الذي ميثل إطاراً فكرّياً استرشادّياً 
واجملتمع،  التعليم  في  اإلعاقة  ذي  العربي  الطفل  لدمج 
وتتعدد الفئات واملؤسسات التى يستهدفها الدليل وتشمل 
كاًل من أولياء أمور األطفال، واملعلمني، واإلدارة املدرسية، 
واإلخصائيني، واملشرفني، والعاملني فى مؤسسات رعاية 
اجملتمع  ومؤسسات  واإلعالميني  اإلعاقة،  ذوى  األطفال 
عاملنا  فى  اخملتلفة  الوزارات  فى  القرار  وصناع  املدنى، 

العربى.

يتكون هذا الدليل من املكونات 
التالية:

- املكون األول: املفاهيم واملواثيق 
والتجارب.

- املكون الثاني: تصور مقرتح 
للتعليم الدمجي واملعايري 

واألدوار.
الدمجي  التعليم  الثالث:  املكون   -

اإلعاقة. ذوي  لألطفال 
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يقوم املجلس العربي للطفولة والتنمية بتنفيذ هذا املشروع بدعم من برنامج 
الخليج العربي للتنمية »أجفند« وبالشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية، 

والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وجامعة الدول العربية، واملنظمة 
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة »إيسيسكو« واملنظمة الكشفية العربية. 

الفيلم التسجيلي: »وغدًا تغرد العصافري«: 
قام اجمللس خالل العام 201٥ باالنتهاء من إعداد الفيلم التسجيلي »وغداً 
التعليم  اإلعاقة في  العربي ذي  الطفل  دمج  يتناول  الذي  العصافير«  تغرد 

واجملتمع.

الدليل التدريبي عن دمج الطفل العربي ذي اإلعاقة يف 
التعليم واملجتمع:

مت إعداد هذا الدليل حتت إشراف مجموعة متخصصة من اخلبراء في الدمج والتدريب، وسيتم استخدام الدليل 
في ورش تدريب املدربني TOT من ِقبل العاملني في مدارس الدمج.

ثالث قصص لألطفال عن الدمج:
بطريقة  طباعتها  متت  أنور«  الأستاذ  و»درس  جميل«  و»حل  واحد«  »حلم  اآلتية:  العناوين  حملت  ثالث  قصص 
برايل وتسجيلها صوتّيا لتناسب األطفال املكفوفني، مستهدفة توعية األطفال أنفسهم معاقني كانوا أو غير ذوي 
إعاقة؛ لبناء اجتاهات نفسية إيجابية تسهم في حتقيق مجتمع متكامل إنسانّياً يعّزز نشوء مواطنة ويقدم دعماً 

للجميع.
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عقد اجمللس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع 
منظمة العمل العربية ورشة إقليمية بعنوان »سياسات 
احلد من عمل األطفال« وذلك خالل الفترة من  ٣ - ٤ 
ديسمبر 201٥ مبدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر 
عربية  دول  تسع  من  مشاركاً  ن  أربع�ي بحضور   العربية، 
ي - السعودية - السودان 

)الأردن- تونس - الجزائر - جيبو�ت

ن - لبنان - مرص(، ميثلون وزارات العمل العربية،  - فلسط�ي

العمال،  ومنظمات  األعمال،  أصحاب  ومنظمات 
واملكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون االجتماعية 
الدول  في  الطفولة  ومسئولي  العربي،  اخلليج  لدول 
العربية، وعدداً من املنظمات اإلقليمية والدولية ذات 

العالقة والصحافة واإلعالم.
االهتمام  إطار  اإلقليمية في  الورشة  جاءت هذه 
احلقوق  قضايا  من  بوصفها  األطفال؛  عمل  بقضية 
إيجاد  ومحاولة  عليها  التركيز  يجب  التي  األساسية 
احللول لها من خالل تبنى سياسات فاعلة للحد منها، 
خاصة أنها شهدت تزايداً ملحوظاً في أعدادها في 
املنطقة العربية خالل اآلونة األخيرة، بسبب األزمات 
السياسية  والتحوالت  واالجتماعية  االقتصادية 

والصراعات املسلحة. 

املشاركون يف الورشة اإلقليمية  يؤكدون 

على أهمية بناء نظم حماية متكاملة 

لألطفال يف الدول العربية تعتمد على 

النهج الحقوقي املتكامل

تنفيذاً لتوصيات لجنة الطفولة العربية، جاٍر بدء العمل عىل إصدار دراسة حول عمل الأطفال 

ي للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية ومنظمة  ن المجلس العر�ب ، بالتعاون ب�ي ي ي الوطن العر�ب
�ن

العمل العربية ومنظمة العمل الدولية.

تنمية املعرفة بسياسات التنشئة والحماية

افتتاح ورشة العمل

صورة جماعية للمشاركني في الورشة

بالتعاون مع منظمة العمل العربية 
ورشة إقليمية حول سياسات الحد من عمل األطفال 
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املجلس يصدر ثالثة أعداد من مجلة الطفولة والتنمية

)أجفند(  للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج  من  بدعم  اجمللس  أصدر 
مجلة  وهي   ،  )٢4  ،٢٣  ،٢٢( المجلة  من  أعداد  ثالثة   201٥ عام  خالل 

علمية فصلية محكمة، تعنى بشئون الطفل.
وتنمية  االجتماعية،  التنشئة  قضايا  الثالثة  األعداد  ملفات  تناولت 
الطفولة املبكرة استثمار للمستقبل، وملف خاص حول شيخ التربويني 
الدكتور حامد عمار  »مسيرة ممتدة وذكر باق« )ندوة خاصة عقدتها 

إدار حترير اجمللة يوم 12 إبريل 201٥(.

جاٍر التعاون بني املجلس العربي للطفولة  والتنمية ووزارة العدل املصرية – قطاع حقوق الطفل 

واملرأة – من أجل املشاركة يف إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية  للحماية القضائية للطفل املصري.
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حقوق  حماية  سياسات  لصياغة  االسرتشادي  الدليل  إطالق 
الطفل

األطفال،  عمل  من  الحد  عمل سياسات  ورشة  هامش  على  وذلك 

الذي يقدم املبادئ التوجيهية واملعايري املنشودة التباع اإلطار الفكري 

ومعالجة  الطفل،  لحقوق  الدولية  االتفاقية  لتنفيذ  الحقوقي  والنهج 

الحقوقي يف صياغة سياسات حماية شاملة للطفل  النهج  دالالت 

يف املنطقة العربية.

مجلة علمية محكمة تهدف إىل تنمية املعرفة بقضايا الطفولة وحقوق الطفل، 
وواقع الطفل العربي وإمكاناته، لتنمية الطفولة العربية.
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املجلس يواصل التنسيق مع الشركاء لعقد املنتدى الخامس
ي للتنمية »أجفند«  اكة مع برنامج الخليج العر�ب ي للطفولة والتنمية بال�ش يعقد المجلس العر�ب

العام  خالل  الخامس  للطفولة  ي  العر�ب ي 
المد�ن المجتمع  منتدى  العربية،  الدول  وجامعة 

٢٠١٦، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ويناقش املنتدى ثالثة 

محاور رئيسة هي: 
العربي، . 1 العالم  في  التنشئة  بواقع  العربي  املدني  اجملتمع  منظمات  تعريف 

املقترح في إطار عالم متغير، ودور  التنشئة  والتعرف على رؤيته في منوذج 
والفنية  والثقافية  التعليمية  احلكومية  وغير  احلكومية  واملؤسسات  األسرة 

واإلعالمية في تبني هذا النموذج.
من . 2 الشوارع  أطفال  وتأهيل  دمج  في  اجلديد  التنشئة  من منوذج  االستفادة 

جتربة  على  والوقوف  املشكلة،  لهذه  والعالجية  الوقائية  اإلجراءات  خالل 
اجمللس داخل مؤسسة دور التربية لدمج وتأهيل أطفال الشوارع من خالل 

تربية األمل حتت شعار »أنا اخترت األمل«.
التعرف على رؤية اجملتمع املدني العربي في »أجندة التنمية لالستثمار في . ٣

الطفولة العربية ملا بعد 201٥« التي تعدها جامعة الدول العربية.

املجلس يساهم يف وضع إسرتاتيجية النهوض بالطفولة العربية
التابعة  العربي  الطفل  حلقوق  االستشارية  اللجنة  اجتماع  في  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  شارك 
ي لما بعد ٢٠١5«،  ي الوطن العر�ب

اتيجية العربية للنهوض بأوضاع الطفولة �ن س�ت جلامعة الدول العربية حول إعداد »الإ
وذلك مبقر األمانة العامة للجامعة بالقاهرة خالل الفترة من 1٤ - 1٥ سبتمبر 201٥. ويأتي هذا االجتماع 

تنفيذاً للتوصية الصادرة عن الدورة العشرين للجنة 
مناقشة  بهدف  201٤(؛  )نوفمبر  العربية  الطفولة 
اإلطار العام لإلستراتيجية العربية للنهوض بأوضاع 
الطفولة العربية ملا بعد 201٥ )التي تغير مسماها إلى 
»أجندة التنمية لالستثمار في الطفولة العربية ملا بعد 
201٥«(، والتي ستعد مبثابة األجندة العربية للنهوض 
القادمة  الفترة  خالل  املنطقة  في  الطفولة  بأوضاع 

.)20٣0-201٥(

تنشئة الطفل ودمج 
أطفال الشوارع وأجندة 
التنمية لالستثمار 
يف الطفولة العربية 
.. قضايا على طاولة 
مناقشات املنتدى 
الخامس الذي سيعقد 
خالل عام  201٦

منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة 

املشاركون في االجتماع مبقر جامعة الدول العربية
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ملتقى األطفال العرب

تحت رعاية املجلس العربي للطفولة والتنمية 
لقاء إقليمي لألطفال العرب بالتعاون

مع شبكة منارة
مع  وبالتعاون  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  رعاية  حتت 
كل من الشبكة العربية لحقوق الطفل )منارة(، والئتالف المرصي 

اإلقليمي  اللقاء  عقد  الطفولة،  إنقاذ  وهيئة  الطفل،  لحقوق 

لألطفال خالل الفترة من 21 - 22 ديسمبر/ كانون األول 201٥ بالقاهرة.
ن - لبنان  شارك في اللقاء ستة ع�ش طفالً من سبع دول عربية )الأردن - الجزائر - فلسط�ي
- مرص - المغرب - اليمن(، وعدد من ممثلي السفراء وبعض أمناء مجالس الطفولة في 

الدول العربية، وكذلك عدد من الشخصيات العامة. كما شارك ممثلون عن وزارة العدل 
اجملتمع  ومنظمات  اإلنسان،  حلقوق  القومي  واجمللس  االجتماعي،  التضامن  ووزارة 

املدني، وأعضاء الشبكة العربية حلقوق الطفل »منارة«.
كان الهدف من اللقاء اإلقليمي عرض ومناقشة نتائج ومخرجات الدراسات البحثية 

التي قام األطفال بتنفيذها بأنفسهم داخل البلدان العربية أعضاء الشبكة.
افتتح األطفال العرب اللقاء بإعالنهم أنه »ال طفولة من دون حقوق«، وعبروا بكلماتهم عن حقوقهم في الصحة 
لهم  يكون  وأن  املسلحة،  الصراعات  في  انخراطهم  وعدم  كافة  بأشكاله  العنف  ورفض  بأمان،  والعيش  والتعليم 
وطن حر يعيشون فيه بأمان وهوية، وحقوقهم في أن يعبروا عن آرائهم بحرية، وتتاح لهم فرص النضج اجلسدي 

والنفسي وإطالق إبداعاتهم ومواهبهم.
»ل  تحت شعار  العنف  مناهضة  لقضية  منارصتهم  إعالن  العرب عىل  الأطفال  باتفاق  اللقاء  واختتم 

ي أجروها. 
ي نتائج أبحاثهم ال�ت

ي كانت الأك�ش انتشاراً  �ن
للعنف ضد الطفل«؛ بوصفها القضية المحورية ال�ت

األطفال يؤكدون:
ال طفولة من 
دون حقوق، 
وال للعنف ضد 
األطفال

يواصل املجلس التنسيق مع وزارة املرأة واألسرة والطفولة التونسية 
لعقد ملتقى األطفال العرب خالل العام 201٦، بتونس بالشراكة مع 
جامعة الدول العربية، وبدعم برنامج الخليج العربي للتنمية »أجفند«
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تنمية الطفولة املبكرة

استمرار التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم املصرية لالرتقاء بمركز تطوير
وتنمية رياض األطفال بمدينة ٦ أكتوبر

استمر التعاون والتنسيق بني اجمللس العربي للطفولة والتنمية ووزارة التربية والتعليم املصرية بشأن تنفيذ 
للطفولة  متميز  ملركز  بوصفها منوذجاً  أكتوبر؛   6 األطفال مبدينة  رياض  وتنمية  تطوير  االرتقاء مبركز  مشروع 

املبكرة في مصر.
يهدف املشروع إلى بناء القدرات والتأهيل »الفردي واملؤسسي« للوصول مبركز تطوير وتنمية رياض األطفال 

في مصر إلى مركز إقليمي متميز، وذلك من خالل بناء كوادر عالية املستوى لعدد 
ن معلماً/ مدرباً )tot(، وبناء قدرات ألف معلم/ معلمة من معلمي المراكز  لخمس�ي

ي المرحلة الأوىل(، ومنح شهادة الدبلوم العام 
والمدارس المرتبطة بها )ع�ش مدارس �ن

التعليمية  العملية  تطوير  في  يسهم  مبا  ي معلم ومعلمة؛ 
لمائ�ت الأطفال  رياض  ي 

�ن

واألنشطة التربوية في املركز ومجموعة املدارس التي سيتم العمل بها.
ومت االتفاق بني اجمللس والوزارة على تشكيل جلنة للتيسير واملتابعة للمشروع 
واإلشراف على تنفيذه، تضم أيضاً شريكيْن هما: برنامج اخلليج العربي للتنمية 

»أجفند« واجلامعة العربية املفتوحة. 

اختيار املجلس العربي 
للطفولة والتنمية 
لعضوية لجنة قطاع 
الطفولة ورياض 
األطفال باملجلس األعلى 
للجامعات

مائدة مستديرة إلعادة إصدار مجلة خطوة
نظم اجمللس العربي للطفولة والتنمية في 2٧ ديسمبر 201٥ 
مبشاركة  وذلك  خطوة،  مجلة  إصدار  إلعادة  املستديرة  املائدة 
عشرة خبراء في مختلف التخصصات املرتبطة مبرحلة الطفولة 
املبكرة؛ وذلك بهدف  الوصول إلى إطار فكري وفلسفي من أجل 

إعادة إصدار مجلة خطوة.  

رؤية المجلة:

بوي  ال�ت الفكر  ون�ش  المبكرة،  بالطفولة  ن  والمعني�ي  ، ن الممارس�ي وعي  وتنمية  لتثقيف  مجلة 

، وفق مقاربة حقوقية وتنموية،  ي ، وبناء اتجاهات إيجابية تجاه تنشئة الطفل العر�ب المستن�ي

ي ضوء متطلبات مجتمع المعرفة. 
و�ن
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عقد اجمللس يوم األربعاء 2٩ يولية 201٥ ندوة بعنوان »تنمية الطفولة املبكرة استثمار للمستقبل« بالقاهرة. 
ن كامل بهاء الدين رئيس اجلمعية املصرية لطب األطفال ووزير التعليم األسبق؛ حيث  ي الندوة الدكتور حس�ي

وتحدث �ن

ركز خاللها على مدخل جديد في بناء اإلنسان املصري والعربي من خالل االعتماد على قوة املعرفة التي هى قوة 
ها قضية أمن قومي وإستراتيجي  األلفية الثالثة، والتي لن تتأتى إال من خالل رعاية وتنمية الطفولة املبكرة وَعدِّ

لبناء قوة الدولة. 
خمسني  من  أكثر  الندوة  حضر 
وإعالمياً،  وخبيراً  ومفكراً  مثقفاً 
مجموعة  مداخالتهم  عبر  وحددوا 
التعليم،  منظومة  تواجه  التي  املشكالت 
املشروع  يكون  أن  بضرورة  وطالبوا 
الطفولة  وتنمية  رعاية  القادم هو  القومي 
املبكرة؛ ليصبح احللم القومي الذي يجمع 
على  أجله،  من  ويناضلوا  حوله  املواطنني 
أن يدعم من القيادات السياسية وتتكاتف 
حكومياً  املعنية  املؤسسات  كل  جهود  فيه 

وأهلياً. 
وخالل الندوة قام الدكتور حسن البيالوي 

ي للطفولة والتنمية  العر�ب المجلس  ن عام  أم�ي

كامل  ن  حس�ي للدكتور  المجلس  درع  بتسليم 

بوية. بهاء الدين؛ تكريماً لجهوده العلمية وال�ت

ندوة تنمية الطفولة املبكرة استثمار للمستقبل

توصل املجتمعون إىل تشكيل هيئة تأسيسية يكون الحضور نواة لها، 
للعمل على الحشد من أجل خلق تيار شعبي عربي من أجل دعم تنمية 

الطفولة املبكرة؛ بحسبانها السبيل إىل بناء مستقبل العالم العربي.

فعاليات الندوة

املشاركون في الندوة
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برعاية وحضور صاحب السمو الملك الأم�ي طالل بن عبد العزيز ، احتضن اجمللس العربي للطفولة والتنمية ندوة 

صحفية إلطالق تقرير مركز املرأة العربية للتدريب البحوث )كوثر( حول  تنمية املرأة العربية والتشريعات، وذلك 
يوم ٣1 يناير 201٥ مبقر اجمللس بالقاهرة.

كان الهدف من التقرير الذي أصدره مركز )كوثر( بدعم وتمويل من برنامج 
الخليج العر�ب للتنمية )أجفند( وعدد من املنظمات الدولية واإلقليمية، حتليل 

أن  بعد  عربية  دولة  عشرين  تشريعات  فى  القانونية  وحقوقها  املرأة  وضع 
متت مراجعة ما يقارب من ثالثمائة قانون وطنى صادقت عليها الدول التى 

اتخذتها لتفعيل التزماتها الدولية والوطنية.

مركز املرأة العربية للبحوث والتدريب )كوثر( هو إحدى 
األمـري  امللكي  السمـو  صاحـب  أنشأهـا  التى  املؤسسات 
طالل بن عبد العزيز لخدمة املرأة العربية، وتتخذ من تونس 

مقرًا لها.

تحت رعاية وبحضور سمو األمري طالل بن عبد العزيز
ندوة صحفية إلطالق تقرير مركز »كوثر«

حول املرأة العربية والتشريعات
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أنشطة إعالمية
للتوعية وكسب  العربية؛  البلدان  الطفل في  وتنشئة  ثقافة حقوق  وتنمية  دور اجمللس في نشر  تعزيز  إلى  تهدف 

التأييد واملناصرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم وغيرها من املؤسسات التنموية.

التغطيات اإلعالمية للفعاليات 
مت إصدار ٣0  نشرة إخبارية خالل العام 201٥ 

التقويم السنوي
لتنشئة  اجلديد  النموذج  حول  موضوعه  دار 

الطفل العربي.

الملف الصحفي 
صحفّياً  ملّفاً   12 إصدار 
شهرّياً تضمن الوثائق املنشورة 
للطفولة  العربي  اجمللس  عن 
ومقاالت  وفعالياته،  والتنمية، 
مصادر  في  الطفولة  عن 

اإلعالم العربي.

البوابة اإللكرتونية للمجلس
للمجلس على  اإللكترونية  للبوابة  التصفح  بلغ عدد مرات 
شبكة اإلنترنت، ما يقرب من ثمانمائة ألف مشاهدة من ١5٩ 

دولة على مستوى العالم، وفقاً إلحصاءات جوجل.

تقرير األداء السنوي 
على  اجمللس  مسيرة  يوثق 

مدار العام 201٥.

صفحة املجلس على موقع التواصل االجتماعي 
الفيس بوك : تضم 55٤5 شخصًا

امللف الصحفي
ألخبار الطفولة العربية

وقضايا التنمية
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مشروعات املجلس يف أرقام ورسوم بيانية
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دمج الطفل ذى االعاقة فى 
التعليم والمجتمع

صد االعالمى لحقوق 
المر

الطفل العربى
تنمية المعرفة بسياسات 

التنشئة 
منتدى المجتمع المدني 

العربي للطفولة
صدارات علمية 

إ
(

مجلة 
الطفولة والتنمية ومجلة 

خطوة
)

تأهيل ودمج أطفال الشوارع 
من خالل تربية األمل

األنشطة اإلعالمية
تنمية البيئة المعلوماتية

س
للمجل

النسبة المئوية لتنفيذ مشروعات وأنشطة الخطة من مستهدفات 
2015

تم*
س إلى عام 

تأجيل عقد منتدى المجتمع المدنى العربي للطفولة الخام
2016

بناء على التشاور مع الشركاء
.
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موازنة الخطة اإلسرتاتيجية
201٦ - 201٤

ة االطار النظرى لنموذج تنشئ
الطفل العربي

23%

دمج الطفل ذى االعاقة فى 
التعليم والمجتمع 

14%

تربية األمل لدمج أطفال 
الشوارع

13%
المجتمع المدني العربي 

للطفولة
32%

ئة تنمية المعرفة بسياسات التنش
9%

المرصد االعالمى لحقوق
الطفل العربي

12%

2016-2014االستراتيجية للمجلس موازنة الخطة

فىنموذج جديد لتنشئة الطفل
العالم العربي
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نسبة اإلنفاق على املشاريع
يف العام 2015

تنشئةتنمية المعرفة بسياسات ال
4%

تأهيل ودمج أطفال الشوارع من
أنا اخترت "خالل تربية األمل 
"األمل
30%

تربية الطفل في
نموذج التنشئة 

الجديد
7%

منتدى المجتمع 
المدنى

8%

لالمرصد االعالمى لحقوق الطف
13%

م دمج الطفل ذى االعاقة فى التعلي
والمجتمع

9%

إصدارات )أنشطة داعمة للمجلس
(IT/أنشطة إعالمية/ علمية

29%

بالدوالر األمريكى2015إلى إجمالي الخطة التنفيذية فى عام نسبة االنفاق على المشاريع واألنشطة الداعمة
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الخرباء الذين تمت االستعانة بهم يف املشاريع
خالل عام 2015

المتخصصة -العمالة الدائمة 
20%

الخبراء والعمالة المتخصصة على المشاريع 
80%

ئمة والمتخصصة بالمجلسنسبة عدد الخبراء والعمالة المتخصصة على المشاريع إلى العمالة الدا

أنا اخترت "تأهيل ودمج أطفال الشوارع من خالل تربية األمل 
"األمل
59%

لالمرصد االعالمى لحقوق الطف
9%

تنشئةتنمية المعرفة بسياسات ال
2%

مشروع دمج الطفل ذى االعاقة 
فى التعليم والمجتمع

15%

شئة تربية الطفل في نموذج التن
الجديد

11%

إصدارات علمية 
وتنمية معرفة

4%

2015الذين تم االستعانة بهم على المشاريع خالل عامالمتخصصة نسبة االنفاق على الخبراء والعمالة
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الجهات التمويلية
ملشروعات املجلس العربي للطفولة والتنمية

2015 - 201٤

مساهمات عينية من جهات 
حكومية ألطفال الشوارع 

62%
برنامج الخليج العربي 

(أجفند)للتنمية 
35%

االسيسكو
1%

البنك االسالمى للتنمية
1%

منظمة ارض البشر
1%

2014التمويلية للمشاريع خالل عام الجهات

برنامج الخليج العربي 
(  أجفند)للتنمية 
11%

البنك االسالمى
1%

مساهمات عينية من جهات 
حكومية

78%

مساهمات عينية من 
منظمات دولية والمجالس 

المعنية بالطفولة
9%

أخرى
1%

2015الجهات التمويلية للمشاريع خالل عام 
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ية برنامج الخليج العربي للتنم
(أجفند)

30%

دعم عينى من جهات حكومية 
لمشروع أطفال الشوارع

47%

%9اليونيسيف

الجهة المستضيفة
للمنتدى

8%

%4جامعة الدول العربية
أخرى

2%

2016الجهات التمويلية المتوقعة للمشاريع خالل عام 

الجهات التمويلية املتوقعة
ملشروعات املجلس العربي للطفولة والتنمية

خالل 201٦

* هذه النسب ال تتضمن املساهمات العينية من الجهات الحكومية الشريكة ملشروع الطفولة املبكرة.

*
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املشاركة يف الندوات واملؤتمرات

اجتماع مركز توثيق وبحوث أدب الطفل ملناقشة دراسة: رؤى نقدية في كتابات األطفال اإلبداعية، وذلك يوم   -
12 يناير 201٥.

إطالق تقرير العنف إصدار اجمللس القومي للطفولة واألمومة واليونيسف يوم 11 فبراير 201٥.  -
احتفالية اجمللس القومي للطفولة واألمومة مبناسبة عيد األم يوم ٣1 مارس بدار األوبرا املصرية.  -

ورشة تدريب املدربني لبرنامج أفالطون خالل الفترة من 1 - ٤ يونيو 201٥.   -
احتفالية جمعية وطنية للتنمية وتطوير دور األيتام يوم 2 إبريل 201٥.  -

ندوة وضع األطفال العرب في ظل الظروف واملتغيرات اجلارية مبملكة البحرين خالل الفترة من ٨ - ٩   -
إبريل 201٥، وتقدمي عرض حول دليل املبادئ املهنية ملعاجلة اإلعالم قضايا حقوق الطفل العربي.

الندوة التي عقدها املركز الدميوجرافي بعنوان »1٧ مليون أمي في مصر مهد احلضارة ملاذا ... وإلى متى«   -
يوم 2٩ إبريل 201٥.

السكان  التنظيم من: مجلس  والشباب في مصر 201٤،  للنشء  التتبعي  املسح  تقرير  نتائج  مؤمتر إعالن   -
الدولي في مصر بالتعاون مع اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء حتت رعاية رئيس مجلس الوزراء، 

وذلك في ٩ يونيو 201٥ بالقاهرة.
إطالق اإلستراتيجية القومية ملناهضة ختان اإلناث يوم 1٤ يونيو 201٥ بالقاهرة.   -

ندوة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم حول الطفولة املبكرة يوم ٣0 يوليو 201٥.  -
 ٧ في  تونس  في  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  تنظيم  للمعرفة«  عربي  مؤشر  »بناء  اخلبراء  عمل  ورشة   -

سبتمبر 201٥.
بأوضاع  للنهوض  العربية  اإلستراتيجية  حول  الطفل  حلقوق  العربية  االستشارية  للجنة  الثالث  االجتماع   -
الطفولة في الوطن العربي ملا بعد 201٥«، بتنظيم من جامعة الدول العربية )إدارة املرأة واألسرة والطفولة(، 

مبقر األمانة العامة للجامعة بالقاهرة خالل الفترة من 1٤ - 1٥ سبتمبر 201٥.   
مؤمتر التعليم غير املدرسي ألطفال بتنظيم من مكتبة اإلسكندرية خالل الفترة من 12 - 1٣ أكتوبر 201٥.  -
االحتفال بيوم اإلحصاء العاملي بتنظيم من اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يوم 20 أكتوبر 201٥   -

بالقاهرة.
ورشة حتديات حقوق الطفل التي نظمها اجمللس القومي حلقوق اإلنسان يوم ٨ نوفمبر 201٥.  -

ورشة عمل األطفال في الزراعة التي نظمها اجمللس القومي للطفولة واألمومة يوم ٧ ديسمبر 201٥.  -
اجتماع هيئة بالن يوم 16 ديسمبر 201٥ حول التوسع في تنفيذ منوذج اجملموعات االدخارية الشبابية في   -

الريف املصري.
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شركاء املجلس يف مسرية دعم الطفل وتنميته
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