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التعريف بالمجلس العربي للطفولة والتنمية 

أسهيرحكوميةغيرعربيةإقليميةمنظمةوالتنميةللطفولةالعربيالمجلس•

.العزيزعبدبنطاللبنالعزيزعبداألميرالملكيالسموصاحب

ز،العزيعبدبنطاللاألميرالملكيالسموصاحبمنبمبادرة1987عامتأسس•

.العربيةالدولجامعةمنصادرةتوصيةعلىوبناءهللا،رحمه



رسالة المجلس

ميةالتنفيالطفللحقوقداعمةعربيةبيئةتهيئةعلىالمجلسيعمل•

فيالمشاركةعلىقادرعربيطفلإلعداد،والدمجوالمشاركةوالحماية

.المتسارعةالعالميةالتغيراتمعوالتعاملمجتمعهتنمية



رؤية المجلس

بي،العرالوطنفيالطفلحقوقمجالفيرائدةمنظمةيكونأنالمجلسيتطلع

فيةالمشاركعلىقادرعربيطفلإلعدادواألسرواألفرادللمؤسساتومرجعية

.المتسارعةالعالميةالمتغيراتمعوالتعاملمجتمعهتنمية



أهداف المجلس االستراتيجية 

عاتوالتشريوالمشاريعوالدراساتاألفكاروتنميةوتبنىتشجيعإلىالمجلسيهدف

ذلكوالتنمية،ومشاريعخططضمنودمجهاالطفل،حقوقتفعيلإلىالهادفةوالسياسات

:خاللمن

.المعرفةوتنميةوالمعلوماتالبياناتتوفير-1

.الطفلحقوقلدعمالعربيالعامالرأيوتعبئةتوعية-2

.فاعلةوشبكاتشراكاتبناء-3

.الطفولةبمجالالعاملينقدراتوبناءالفنيالدعمتوفير-4



مجاالت عمل المجلس 



حقكفالةيفننجححينماكامالا ذلكيتحققإنماالعربيةأمتناونهضةالتقدمبناء"

."كاملةحقوقهموكفالةممارستهاعلىقدراتهموتنميةألطفالناالمشاركة

األمير طالل بن عبد العزيز

الرئيس المؤسس 

للمجلس العربي للطفولة والتنمية 



ماهية المشاركة

يفتؤثرالتيالقراراتفياالشتراكعملية"بأنهاالمشاركةهارتروجرعرف

"للمواطنةأساسيحقفالديمقراطيةفيه،يعيشالذيوالمجتمعالفردحياة

مختلففيالقضاياعنبالتعبيروالشبابلالطفاليسمحطوعيفعلهيالمشاركة

.بشأنهاالقرارواتخاذتهمهمالتيمستوياتها

فيهمساهمتوتضمنالطفلتهمالتيالمجاالتجميعفيالرأيعنالتعبيرتشمل

الفضاءفيأوالمدرسيأواألسريالمجالفيسواءتهمهالتيالقراراتاتخاذ

.العام



:  المشاركة وحقوق األطفال

علىاألولىفقرتهافيالطفلحقوقاتفاقيةمن12المادةتنص:

حقةالخاصآرائهتكوينعلىالقادرللطفلاالتفاقيةهذهفياألطرافالدولتكفل“

الطفلراءآوتولى،الطفلتمسالتيالمسائلجميعفيبحريةاآلراءتلكعنالتعبير

ا الواجباالعتبار ”ونضجهالطفللسنوفقا





:  المشاركة وحقوق األطفال

المسئوليناألشخاصأوالوالدينأن(5)المادةتوضح

ا  طورةالمتالطفلقدراتيراعواأنينبغيالطفلعنقانونا

لحقوقهماألطفالممارسةعند

فيالطفلحقعلىاالتفاقيةمن(17-13)الموادتركز

يوف،والدينوالوجدانالفكرحريةوفي،التعبيرحرية

الحصولإمكانيةوفي،اجتماعاتوعقدجمعياتتكوين

علىتؤكدكما؛الخصوصيةواحترام،المعلوماتعلى

والنظامالسالمةشروطمعانسجامفيالحقهذاممارسة

.وحرياتهمالغيرلحقوقواعتباراا واألمن،







:تهمهالتيالمسائلفيللطفلالحقيقيةالمشاركةتقتضي

.واالجتماعيةالقانونيةالضماناتمنجملةتوفر

افئةمتكفرصايوفرداعممناخفيممارستهعلىوقدرتهالحقلهذاالطفلمعرفة

.تمييزدوناألطفاللجميع

قتهومرافالطفلوإعدادالحقبهذالهاالعترافأجلمنعليهالمشرفينقدراترفع

.المشاركةمسارفي





رؤية المجلس العربي  في مشاركة األطفال

مبدأ وحق أساسي من حقوق األطفالالمشاركة

تمكين نحوالمشاركة  :

بناء القدرات ❑

تعلم المهارات ❑

تعزيز آليات الحماية ❑

اكتساب المهارات ❑

بناء شخصية الطفل ❑



ملتقى األطفال العرب

واقعولحوآرائهميعيشونهاالتيللثقافةورؤيتهمنظرهموجهةعلىوالتعرفاألطفالمشاركةتشجيع

.العربيالعالمفيالتنشئة

لموجهةاوالبرامجالخططفيبآرائهمواإلسداءأنفسهمعنالتعبيرفياألطفالحقعلىالتـأكيد

.مستقبلهمعلىتؤثروالتيلهم

شعارتحت:

أنا مشارك وفاعل ومنتٍم 

"نحو نموذج جديد لتنشئة الطفل العربي"





المشاركة داخل األسرة

المساهمة في حل مشاكل األسرة وتحمل المسؤولية

التعبير عن الراي في كل المشاكل التي تهم األسرة

اعطاء الثقة الكاملة للطفل

تنمية قدرات الطفل على المشاركة

دعم قدرات الطفل على االختيار

االستماع للطفل في المسائل التي تخصه



المدرسةالمشاركة داخل 

حق الطفل في اختيار نوع التعليم

ابداء الرأي في المدرسة في المناهج واألساليب التعليمية

الطفل هو جزء من العملية التعليمية وأهمية مناقشة قبل تطبيقها

طفلأهمية تضمين مشاركة الطفل في مناهج اعداد القائمين على حقوق ال

أهمية تطبيق مناهج حقوق الطفل في كافة المراحل التعليمية

األنشطة االحتفالية داخل المدرسة وأهميتها في تنمية المشاركة



المدرسةالمشاركة داخل 

أكيد على الدعوة الى تمثيل األطفال في االتحادات الطالبية بشكل حقيقي والت

أهمية هدا الدور في وضع السياسات التعليمية وإدارة المدرسة 

 سن التشريعات التي تمنع العنف المدرسي

ال في تشريك األطف، وتأهيل األطفال على حل النزاعات الداخلية فيما بينهم

إرساء بدائل للعقاب البدني

إرساء آليات لإلبالغ عن العنف داخل المدارس من خالل تطبيق واجراءات

سياسة حماية الطفل 



المجتمعالمشاركة داخل 

لجان الطفل داخل كافة المجالس النيابية والبلديات.

برلمانات الطفل.

 اركةفى القطاعات المختلفة تحقيقا لمبدأ المشالشبابيةدعم المبادرات.

إرساء معايير المشاركة الفعلية لألطفال فى مختلف الفعاليات.

نشر ودعم ثقافة التطوع بين األطفال والمجتمع ككل.

سن التشريعات التي تسمح للطفل بتكوين الجمعيات وإدارتها.



في اإلعالمالمشاركة 

بار دعم مشاركة األطفال عبر وسائل االتصال الحديثة مع األخذ في االعت

مفهوم االستخدام اآلمن لها 

 اتاحة المشاركة الفعلية لألطفال في وسائل اإلعالم من خالل اإلعداد

واإلدارة





شكرا لحسن االستماع

مع تحيات


