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المجلس

يميةإقلمنظمةوالتنميةللطفولةالعربيالمجلس

لتعماعتبارية،شخصيةذاتحكوميةغيرعربية

بمبادرة1987عامتأسستالطفولة،مجالفي

بنطاللاألميرالملكيالسموصاحبمنرائدة

جامعةمنصادرةتوصيةعلىوبناءالعزيز،عبد

.العربيةالدول
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رؤية المجلس

حقوقمجالفيرائدةمنظمةيكونأنالمجلسيتطلع

واألفرادللمؤسساتومرجعيةالعربي،الوطنفيالطفل

تنميةفيالمشاركةعلىقادرعربيطفلإلعدادواألسر

.المتسارعةالعالميةالمتغيراتمعوالتعاملمجتمعه

رسالة المجلس

فيلالطفلحقوقداعمةعربيةبيئةتهيئةعلىالمجلسيعمل

قادرعربيطفلإلعداد،والدمجوالمشاركةوالحمايةالتنمية

التغيراتمعوالتعاملمجتمعهتنميةفيالمشاركةعلى

.المتسارعةالعالمية
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مجاالت عمل المجلس 
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ميةالعربي للطفولة التنجهود المجلس 

الطفلنموذج جديد لتنشئة

مة  وارتباطه بأهداف التنمية المستدا
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المجلس واألهداف التنموية المستدامة
(SDG’s) :

أهدافالمستدامةالتنميةأهداف
خاصهوالرابعالهدفأما،شاملة
.بالتعليم

االجتماعاتفيالمجلسشارك
لهذهلإلعداداإلقليميةالتحضيرية
.التنمويةاألهداف

الدولجامعةمعحالياالمجلسيشارك
يفاالستثمارأجندةوضعفيالعربية
يتمالتي2015عامبعدلماالطفولة
(SDG’s)األهدافتلكعلىبناءوضعها

طويرتبيعمقمشروعاتهعبرالمجلس
.األهدافبتلككبيربشكل
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المرتبطة SDG’sأهم األهداف التنموية 
:  بمشروعات المجلس
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لدان في البنموذج جديد لتنشئة الطفل 
العربية 

نظريةمقارباتالمجلسلدىتبلورت

طفلاللتنشئةجديدنموذجلتقديممتعددة

إلىيهدفحقوقينهجعلىيقومالعربي

وإطالقذاته،وإيقاظالطفل،وعيتنمية

نيالعقالالتفكيرفياإلنسانيةطاقاته

ريةوالمهاالمعرفيةقدراتهوبناءواإلبداعي،

واألسرةالتعليممجاالتفيوالُخلقية

المواطنةيحققبمااالجتماعي،والدمج

عمجتمتأسيسنحولالنطالقاإليجابية

يروالتفكالعقالنيةعلىالقائمالمعرفة

.االجتماعيالعدلومبادىءواإلبداعالناقد
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األطفال في وضعية الشارع مشروع تأهيل ودمج 
« أنا اخترت األمل»

للطفولةالعربيالمجلسبادر
جدم"مشروعبتنفيذوالتنمية
وضعيةفيأطفالوتأهيل
"األملتربيةخاللمنالشارع
"األملأخترتأنا"شعارتحت

التضامنوزارةمعبالشراكة
التربيةووزارةاالجتماعي
منآخروعددمصرفيوالتعليم
برنامجمنوبدعمالشركاء،
.(ندأجف)للتنميةالعربيالخليج
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المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل 
"إعالم صديق لألطفال"العربي 

برصديعنىالعربيالطفللحقوقإعالميمرصد

حقوقيخصفيماالعربياإلعالمومراقبةومتابعة

قتطبييدعمبمامنهالبعضمساروترشيدالطفل،

.الجديدالتنشئةنموذج

ومعالجةاإلعالم»حولدراسةإعدادمناالنتهاءتم

.«العربيةبالدولالطفلحقوققضايا

حقوققضايااإلعالملمعالجةمهنيةمبادئإعداد

.اإلعالميينلتدريب،الطفل

12فيودوليةإقليميةتدريبيةورشة15منأكثرإقامة

إعالمي600عنيزيدمامنهااستفادعربية،دولة

إصدارخاللمنالرصدمجالفيالعمليستمرو

.اإلعالميينقدراتوبناءتقاريرال
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دليل سياسات حماية الطفل وفق النهج 
الحقوقي 

ةحمايلسياساتالراهنللوضعتحليلاًيتضمن

دىمعلىللتعرفالعربية،الدولمنعددفياألطفال

فيايةالحمسياساتصياغةفيالحقوقيالنهجاتباع

ةحمايكفالةالسياساتتلكشمولومدىالدولتلك

يةحماوكذلككافة،واإلساءةالضررأشكالمنالطفل

يةالمعنالقطاعاتسائرفياألساسيةالطفلحقوق

.بالطفولة

يةحماسياساتلصياغةاسترشاديدليلإصدارتم

،الحقوقيالنهجوفقالعربيةالبلدانفيالطفل

اتسياسصياغةفيالحقوقيالنهجدالالتيوضح

نتتضمالعربيةالمنطقةفيللطفلشاملةحماية

والنماءوالبقاءالحياةفيالحقحمايةمجاالت

مايةالحوفيالقدراتوتنميةملئممعيشيومستوى

.الخاصة
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ضوء أهداف التنمية المستدامةالتنشئة والمواطنة في 

اتلسياسالمعرفيالدعمتقديمبهدف

.دالجديالتنشئةنموذجودعمالتنشئة

التنشئةواقعبرصدالمجلسيقوم

دعملالعربيةالبلدانفيوالمواطنة

طفلبالترتقيالتيالتنشئةاساليب

ماءباالنتورهشعتعززوووجدانيا،عقليا

حقوق،منلهلماوإداركهمجتمعه،إلى

علىوتشجعهمسئوليات،منعليهوما

.الفعالةالمشاركة
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اإلعاقة في التعليم ال ذوي دمج األطف
والمجتمع

مالتعليفياألطفاللدمجاسترشاديعلمينموذجتقديم

:خللمنالجديد،التنشئةنموذجإطارفيوالمجتمع

زًًًًًًيعتمدًمفاهيمًالدمجًوالتأهيلًالمرتكدليلًاسترشاديً-

.علىًالتنميةًالشاملة

.تنميةًقدراتًالمتعاملينًمعًالطفلًذيًاإلعاقة-

توجهًلهمًتعززًمفهومتنميةًوعىًاألطفالًعبرًقصصً-

.الدمج

يمًمشاركةًالجهاتًالمعنيةًالحكوميةًواألهليةًفيًتقددعمً-

.نماذجًتطبيقية
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ولةمنتدى المجتمع المدني العربي للطف

المجتمعمنظماتجهودلمأسسةدوريملتقى
ولهالطفـولة،مجالفيالعربيالمــدني
تمنظمامناستشاريةولجـنـةدائمـةسكرتارية

www.megdaf.orgإلكترونيوموقععربية
يفالعاملةاألهليةالمنظماتمنالعديدوعضوية
.الطفولةمجال

قضايــاحولالتنمويالوعيتنميةإلىيهدف
مقاربةويتبنى،العربيالعالمفياألطفال
حقوقاتفاقيةمنويــنطلقوالتنميةالحقوق
بناءفيمحوريبدورالمنتدىيقوم.الدوليةالطفل
العاملةالعربيالمدنيالمجتمعمنظماتقدرات
رئيسمحورتحديدخاللمنالطفولةمجالفي
.انعقادهدوراتمندورةكلفي

نظماتمبينوالتشبيكالتنسيقإلىيسعىكما
فيبالطفلللنهوضالعربيالمدنيالمجتمع
العربيةالبلدان
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األطفال العربملتقى

لألطفالفاعلةمشاركةتدعمنافذةيمثل
قوحقوبحقوقهواعجيلتنشئةعلىللمساعدة

المواقففيلالختالفمتقبلوواجباته،غيره
المستقبل،لتحدياتمدركالنظر،ووجهات
والبرامجاالستراتيجياتوضعفيومشارك

.التحدياتلهذهلالستجابة

األطفالمشاركةأهميةعلىالتأكيدإلىيهدف
لوالعمالفاعلة،مشاركتهموتيسيروتشجيع

لمشاركةمناسباجتماعيمناخدعمعلى
منيتملهممنتدياتإنشاءطريقعناألطفال
حقوقباالعترافتعوقالتيالثقافةتغييرخاللها

فيإليهماالستماعفيالحقومنهااألطفال
تخطيطفيمشاركتهموتمسهم،التياألمور
ىالملتقهذاكونإلىإضافة،بهمالخاصةالبرامج

.نيينللمعأصواتهمإيصالبواسطتهيتمآمنةقناة
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تنمية الطفولة المبكرة 

المؤسساتودعمتنميةإلىالمجلسيسعى
فالاألطلتنميةإقليمينموذجوتقديمالمعنية

تطويرخاللمنالمبكرةالطفولةمرحلةفي
ارةلوزالتابعاألطفالرياضوتنميةتطويرمركز

ميزامتمركزاليصبحمصرفيوالتعليمالتربية
الاألطفرياضفيمتخصصةومرجعيةإقليميا  
:خاللمنالعربيةوالبلدانمصرمستوىعلى

األطفالتعليموأساليبنظمتحسين
.التربيةفيالمعاصرةالتطوراتلتواكب

من40"المتميزةالكوادرمننواةبناء
للتدريبمرجعيةتكون"المدربينمدربي
ةالطفولمجالفيالتربويالفكروتنمية
.المبكرة

والمعلماتالمعلمينمن500قدراتبناء.

خاللمنالتربيةفيعامةدبلومةمنح
منلمائتينالمفتوحةالعربيةالجامعة
.والمعلماتالمعلمين
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مبادرات المجلس في مجال 
عمل األطفال مناهضة 
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مناهضة مبادرات المجلس في مجال 
عمل األطفال 

األطفالعملظاهرةرصدفيبارزبدوراالمجلسيقوم
أبرزومنالعربية،البلدانفيلهاالتصديعلىوالعمل

ماالصددهذافيالمجلسحققهاالتياإلنجازات
:يلي

الدولفيالعامليناألطفالأوضاععلىالوقوف
عملعنإقليميةدراسةأولإجراءخاللمنالعربية
بالتعاون1993عامعربيةدولتسعشملتاألطفال

ةالمشكلحجمتحديدبهدفالدوليةالعملمنظمةمع
.لمواجهتهاسبلواقتراحوأسبابها

العملمنظمةمعبالتعاونندوةفيالدراسةأطلقت
.1993عامالدولية
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مناهضة مبادرات المجلس في مجال 
عمل األطفال 

عملمكافحةحولأخرىدوليةندوةعقدكما
.1994عاماألطفال

الكشافةمشروعدعمفيالمجلسساهم
ةضافإاألطفال،لعملسكندريةباالالبحرية

عللمشرومسحيةدراسةوتمويلتبنيإلى
لبرامجالالزمةالمعاييراستخالصبهدف
.تنفيذهاوكيفيةالتدخل

فيالدراساتعنتوثيقيكتاباصدارتم
عامبحثفريقخاللمناألطفالعملمجال
1996
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ناهضة مبادرات المجلس في مجال م
عمل األطفال 

التدريبيالبرنامجالمجلسأصدر

برامجوتقييموتنفيذلتصميمالشامل

األطفالعملمشكلةلمواجهةتدخل

ظمةمنالتابعإيبكبرنامجمعبالتعاون

يالعربالخليجوبرنامجالدوليةالعمل

.“أجفند”للتنمية
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مناهضةمبادرات المجلس في مجال 
عمل األطفال 

العملومنظمةالعربيةالدولجامعةمعبالتعاون
امقاإللمانية،ايبرتفريدريشومؤسسةالعربية

استرشاديعامإطاروضعب2003عامالمجلس
وتم،األطفالعملأشكالأسوأمشكلةلمواجهة
.منهلالستفادةالعربيةالدولعلىاإلطارتعميم

معتدريبيةورشةالمجلسعقد2005العامفي
عملحوللبنانفياالجتماعيةالرعايةمؤسسات
راتوالخببالمهاراتالمشاركينتزويدبهدفاألطفال
عمالةمعبالتعاملالخاصةالميدانيةواألدوات
."الدوليايبك"برنامجاعتمادعبروذلكاألطفال،
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مناهضةمبادرات المجلس في مجال 
عمل األطفال 

ستراتيجيةاإلإعدادفيالمجلسشارك

معبالتعاوناألطفالعملمنللحدالعربية

.العربيةالدولوجامعةالعربيةالعملمنظمة
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جهود المجلس في المرحلة القادمة 

لن نترك أحدا خلفنا

ماألمقتهالأطوالتيالمستدامةالتنميةأهدافضوءفي

منيصبح،"خلفنااأحدنتركلن"شعارتحتالمتحدة

دانلالبفيالطفولةوقضايامشكالتمواجهةالضروري

ل،األطفالكلالحقوقكلكفالةتدعمرؤيةوفقالعربية

ضوءفيالرؤيةهذهتحقيقعلىتعملواستراتيجية

ربية،العالبلدانتواجهالتيوالذاتيةةيالموضوعالتحديات

البلدانبعضفيالطفولةأوضاعبتدهورتشىوالتي

الىالهادفةالتنميةجهودعوتراجملحوظاتدهوراالعربية

.للمستقبلعدادهمإوطفالباألاالرتقاء
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تزايد حجم الظاهرة عربيا

مةمنظلدىالمتاحةاالحصائيةالمعطياتتشير
فياألطفالعملظاهرةأنالىالدوليةالعمل

في15نحو2010العامالعربيةحتىالمنطقة
المنطقةهذهفياألطفالعدداجماليمنالمئة

.(طفالمليون13.4نحويمثّلماأي)

أنشطةفيمنخرطوناألطفالهؤالءمعظم
ذيالالرسمي،غيرالقطاعفيتتركزإقتصادية

وهواالجتماعية،الحمايةلمقوماتالىيفتقد
فيالملحوظلالرتفاعنظراللتزايدمرشحعدد

لمؤشراتوفقا  المدرسيالتسربمعدالت
طفال  مليون11حواليخروجتوضحالتيالتعليم
.االبتدائيالتعليممةومنظخارج
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دراسة الظاهرة لوضع استراتيجيات مناهضة
عمل األطفال

آنيةتحدياتيطرحاألطفالعملظاهرةحجمتزايدإن

كذلكلبأنفسهم،األطفالعلىفقطليسومستقبلية،

.ةالعربيالمجتمعاتفيالطفولةعلىالقائمينعلى

اهرةالظلهذهالتصديعدموتكلفةتداعياتتكونوربما

المجتمععلىفادحةوبشريةماديةخسارةعنيعبر

بلورةفياإلسراعضرورةيعنيالذياألمروهو

ميقةالعالمسبباتمعبالتعاملتسمحفّعالةمعالجات

ة،والمتوقعالفوريةنتائجهامعوكذلكالمشكلةلهذه

علىوالقضاءعموما،انتشارهامنالحدّ الىوصوال

وفقاخاصوجهعلىاألطفالعملأشكالأسوأ

.الدوليةوالمواثيقللمعاهدات
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....  وضع استراتيجيات 

اجتماععنصدرتالتىالتوصياتأهمإحدىنصّت
العشريندورتهافىالعربيةالطفولةلجنة

العربيةالدولجامعةقيامضرورةعلى،(2014نوفمبر)
والتنميةللطفولةالعربىالمجلسمعبالتعاون-

حجمحولدراسةباعداد-الصلةذاتوالهيئات
.العربيةالدولفىاألطفالعملومواصفات

سالمجلبينالتعاونجاريالتوصية،هذهمنوإنطالقا
ومنظمةالدوليةالعملومنظمةالعربيةالدولوجامعة
حجمتقديرتستهدفدراسةإلجراءالعربيةالعمل
ىعلوالتعرفالعربية،البلدانفياألطفالعملظاهرة

ونيةالقانوخلفياتهامسبباتها-األساسيةخصائصها
وقطاعالجغرافيةانتشارهاوأنساقوالمؤسسية

الىوصوال–العملوشروطالعمريةوالفئاتالعمل
هدفتتدخلاستراتيجياتووضعبرامجيةتوجهاتبلورة
اءالقضإلىباإلضافةالظاهرةهذهتناميمنالحدّ إلى
.األطفالعملأشكالأسوأعلى

26



شكرا لحسن االستماعو 

مع تحيات
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