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تقديم
يسعدنا أن نقدم تقرير األداء للعام 2010 الذي يوثق مسرية العمل باألمانة العامة للمجلس العربي للطفولة والتنمية على 
مدار العام، مبا فيها من إجنازات وحتديات. فقد شهد عام 2010 نقلة نوعية يف عمل اجمللس على املستويني املؤسسي 
والرباجمي؛ حيث قام صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز رئيس اجمللس بتشكيل جملس أمناء يضم خنبة 
من اخلربات العربية املتنوعة، وخالل اجتماعه يف يناير 2010، اعتمد جملس األمناء مشروع تطوير نظم اجمللس، مبا يف 
ذلك رؤيته ورسالته وأهدافه؛ سعيًا حنو تطوير أدائه من أجل إجياد بيئة عربية داعمة حلقوق الطفل يف التنمية واحلماية 

واملشاركة والدمج يف إطار األسرة واجملتمع، ومتشيًا مع املستجدات على الساحتني الدولية واإلقليمية.

 أما على مستوى العمل الرباجمي، فقد شهد عام 2010 حتركًا حثيثًا يف العديد من املشروعات بالتعاون مع عدد من 
الشركاء الفاعلني، وخباصة مشروعات: منتدى اجملتمع املدني العربي للطفولة ليستمر منربًا بني املنظمات واجلمعيات 
الطفل  ثقافة حقوق  نشر  اإلعالميني يف جمال  تدريب  مشروع  وكذلك  الطفولة،  قطاع  للشراكة خلدمة  األهلية وجمااًل 
ومناهضة العنف املمارس ضده، يف عدد من الدول العربية، واملشروع العربي حلماية أطفال الشوارع الذي ينفذ يف مخس 
دول عربية. كما كانت هناك بدايات لوضع لبنات ملشروعات جديدة مثل: مشروع بناء دليل اسرتشادي لسياسات محاية 

الطفل يف البلدان العربية، ومشروع مناهضة العنف ضد الطفل ذي اإلعاقة، ومشروع املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل.

وتأكيدًا على الدور اإلقليمي للمجلس، متحورت إسهاماته يف التعاون مع املبادرات والتحركات الفاعلة جتاه الطفل العربي؛ 
حيث قدم اجمللس العربي للطفولة والتنمية إسهامًا نوعيًا يف عقد منتدى اجملتمع املدني التمهيدي للمؤمتر العربي الرابع 
رفيع املستوى حلقوق الطفل )القاهرة ـ فرباير 2010( الذي ناقش دور اجملتمع املدني العربي يف تنفيذ اخلطة العربية 
الثانية للطفولة، وتصوراته املستقبلية لتعزيز الشراكة ومتابعة تنفيذ أهداف تلك اخلطة. كما كان اجمللس شريكًا حاضرًا 
يف كل التحضريات واملنتديات التمهيدية للمؤمتر العربي الرابع رفيع املستوى حلقوق الطفل الذي عقد يف ديسمرب 2010 

مبدينة مراكش املغربية. 

ومع الطموح حنو تفعيل أكرب لدوره، عكف اجمللس خالل العام 2010 على وضع اسرتاتيجية متوسطة املدى للثالث سنوات 
القادمة )2011 – 2013(؛ بهدف االستمرار يف العمل على تنمية املعرفة املتخصصة يف قضايا حقوق الطفل يف الوطن 
العربي، وتوعية وتعبئة الرأي العام العربي لدعم حقوق الطفل، إضافة إىل بناء الشراكات والشبكات فاعلة، وكذلك بناء 

قدرات العاملني يف هذا اجملال.

وإذا كان العمل قد تواصل خالل العام 2010، فإننا نتطلع إىل مستقبل أفضل حيمل كل مقومات النجاح  لنصل من خالل 
عملنا باجمللس إىل نتائج إجيابية وفعالة، لصاحل تنمية الطفل العربي، ورعايته ومحاية حقوقه.   

	
ويف هذا الصدد، ال يسعين إال أن أتقدم خبالص الشكر لصاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز، على دعم 
مسوه املتواصل لكل جهود اجمللس لتحقيق أهدافه وتنفيذ خططه؛ من أجل تنمية الطفولة يف البالد العربية، وكذلك أقدم 

الشكر إىل الزمالء والزميالت على جهودهم املخلصة وتعاونهم الفعال يف حتقيق أهداف اجمللس. 

                  واهلل املوفق،، 

	                	 د. حسن البيالوي 	 	 	 	 	 	
                                                                                                  األمني العام
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الفصل األول

التعريف 
بالمجلس العربي للطفولة والتنمية
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صاحب السمو امللكى

األمري طالل بن عبد العزيز
رئيس اجمللس

»طفلنا كسائر أطفال العالم ينتمي لهذا العصر، ومن حقه أن 

يرى ويسمع ويفكر ويعرب بحرية، ويتصل باآلخرين ويتفاعل 

معهم أخذا وعطاًء، فالثقافة يف جوهرها حرية ومشاركة«
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الرؤيــة:
للطفولة  العربي  اجمللس  يتطلع 
والتنمية  إىل أن يكون منظمة رائدة يف 
جمال حقوق الطفل يف الوطن العربي، 
واألفراد  للمؤسسات  ومرجعية  
واألسر إلعداد طفل عربي قادر على 
والتعامل  جمتمعه  تنمية  يف  املشاركة 

مع املتغريات العاملية املتسارعة.

الرسالة:
يعمل اجمللس العربي للطفولة والتنمية 
داعمة حلقوق  عربية  بيئة  تهيئة  على 
الطفل يف التنمية واحلماية واملشاركة 
واجملتمع  األسرة  إطار  يف  والدمج، 
الفاعلة  والشراكة  التعاون  خالل  من 
واحلكومية،  األهلية،  املؤسسات  مع 
يشب  حتى  والدولية،  واإلقليمية، 
والتفاعل  املشاركة  على  قادرًا  الطفل 
لغريه،  متفهمًا  احلياة،  مع  اإلجيابي 

وحمبًا لوطنه.

األهداف اإلسرتاتيجية:

األفكار  تشجيع  إىل  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  يهدف 
والدراسات واملشاريع والتشريعات والسياسات اهلادفة إىل تفعيل 
حقوق الطفل وتبنيها وتنميتها، ودجمها ضمن خطط ومشاريعها 

التنمية، وذلك من خالل:
يف . 1 املتخصصة  املعرفة  وتنمية  واملعلومات  البيانات  توفري 

البحثية  املراكز  وتبادهلا مع  العربي،  الطفل  قضايا حقوق 
واملؤسسات املعنية بهذا الشأن.

الطفل . 2 حقوق  لدعم  العربي  العام  الرأي  وتعبئته  توعية 
بالتعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم وغريها من املؤسسات 

التنموية.
املدني . 3 اجملتمع  منظمات  مع  فاعلة  وشبكات  بناء شراكات 

منظمة  وكيانات  مناصرين  إلجياد  احلكومية،  واملؤسسات 
وتبنى تشريعات وسياسات داعمة حلقوق الطفل.

توفري الدعم الفين وبناء قدرات العاملني مبجال الطفولة . 4
واألسر،  واإلعالميني،  واألهلية  احلكومية،  املؤسسات  من 

وصانعي القرارات والسياسات والتشريعات.

السياسات العامة:

يتبنى اجمللس سياسات إمنائية إنسانية تؤسس ثقافة حقوق . 1
الطفل العربي وتطوير أوضاعه، وما يتصل بها؛ دون متييز 

بسبب اجلنس أو الدين أو اللون، أو الظروف االقتصادية والسياسية أو األوضاع االجتماعية اليت يعيشها 
الطفل.

تنبع سياسة اجمللس من مبادئ ومفاهيم أساسية تكفل التنمية واحلماية واملشاركة والدمج االجتماعي . 2
لضمان سعادة الطفل العربي، وبناء بيئة تربوية إنسانية آمنة يتشرب من خالهلا أجيال املستقبل قيم 

احلب والتعاون والعمل والعيش مع اجلماعة وقبول اآلخر.

   
حكومية،  غري  عربية  إمنائية  منظمة  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس 
ذات شخصية اعتبارية، تعمل يف جمال الطفولة وما يتصل بها، ورعايتها 

وتنميتها يف الوطن العربي.
تأسس اجمللس عام 1987، مببادرة من صاحب السمو امللكي األمري طالل 
بن عبد العزيز، بناًء على التوصية الصادرة من مؤمتر الطفولة والتنمية 

الذي عقد بتونس عام 1986 حتت رعاية جامعة الدول العربية. 
وتنظم  له،  مقرا  العربية  القاهرة جبمهورية مصر  مدينة  يتخذ اجمللس 
اتفاقية خاصة بهذا الغرض حتدد شخصيته  عالقة اجمللس بدولة املقر 

ووضعه القانوني، وغري ذلك من املسائل املهمة.
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يعمل على حتسني مستوى . 3 تكون جهوده ومشروعاته ذات منظور متكامل  أن  تنحو سياسة اجمللس إىل 
أداء اخلدمات املوجهة إىل الطفل العربي وأسرته ومجيع املؤسسات املعنية بتنمية الطفولة كمًّا وكيًفا، 
وذلك بالشراكة مع املؤسسات اإلعالمية واجملالس العليا واللجان الوطنية واملنظمات األهلية واحلكومية 

واجلهات العاملة يف جمال الطفولة. 
يركز اجمللس يف أعماله ومشروعاته، كلما أمكن ذلك، على طفل األحياء الفقرية، وطفل القرية والريف . 4

والبادية وأسره واألطفال يف ظروف صعبة، واحلث على تعزيز اخلدمات اليت تقدم إليهم.
تعتمد سياسة اجمللس على املتابعة والتقويم الذاتي واخلارجي لتحقيق املوضوعية والشفافية داخل اجمللس . 5

وخارجه، وهو ما ميثل ركيزة أساسية حتكم حركة اجمللس وأعماله يف إطار من املوضوعية والدميقراطية.

  
املجلس عضو فاعل فى كثري من املنظمات العربية والعاملية

 
عضو جلنة الطفولة العربية التابعة جلامعة الدول العربية. 	•
عضو اللجنة العربية ملتابعة تنفيذ توصيات دراسة األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف 	•

ضد األطفال التابعة جلامعة الدول العربية. 
عضو مراقب يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية. 	•
عضو ممثل عن منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا يف اجمللس االستشاري للمنظمات غري 	•

احلكومية ملتابعة تنفيذ توصيات دراسة األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال.
•	 ECOSOC عضو اجمللس االقتصادى واالجتماعى لألمم املتحدة
عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر العربي الرابع رفيع املستوى حلقوق الطفل.    	•
عضو اجمللس الدولي ملكافحة الكحول واإلدمان.	•
عضو اجمللس العربي لألطفال املوهوبني واملتفوقني.	•
عضو مجعية الطب النفسي لألطفال واملراهقني ملنطقة شرق البحر األبيض املتوسط.	•

مجاالت عمل املجلس:

يركز اجمللس يف أنشطته الداعمة حلقوق الطفل على اجملاالت اآلتية:

التنمية: تنمية شاملة للطفل معرفيًا ووجدانيًا وبدنيًا وترفيهيًا وثقافيًا، واالهتمام باملواهب واإلبداع يف الفنون . 1
والعلوم واآلداب.

احلماية: محاية الطفل من العنف واإلساءة واالستغالل وسوء املعاملة.. 2
املشاركة: مشاركة الطفل يف كل ما يتصل به ويؤثر يف حياته والتعبري عن آرائه حبرية ومتكن.. 3
الدمج: دمج األطفال ذوي اإلعاقة والظروف الصعبة دجمًا كاماًل، وتنمية قدراتهم، يف التعليم ونواحي احلياة . 4

كافة.
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مجاالت عمل املجلس
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ظيمي للمجل
الهيكل التن
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أشار صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز رئيس اجمللس العربي للطفولة والتنمية خالل اجتماع 
أحد  هو  والتنمية  للطفولة  العربي  أن اجمللس  إىل    ،2010 يناير   14 –  13 يومي  الذي عقد  األمناء  جملس 
منظمات اجملتمع املدني الذي إذا توفر له االهتمام والدعم فسيقدم الكثري، خباصة أن الطفل العربي حيتاج يف 
الوقت الراهن إىل العناية الضرورية والالزمة، وهو ما يتطلب تعاونًا جادًا ومكثفًا من اجلميع حيث ال يستطيع 

اجمللس القيام بالدور وحده مهما بلغت إمكاناته. 
ونوه مسوه يف هذا اإلطار إىل التعاون والتنسيق بني اجمللس العربي للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية 
واملنظمات املعنية بالطفل العربي، ومشددًا على أهمية استمرار وتفعيل هذا التعاون والتنسيق مبا يكفل مستقباًل 

أفضل للطفل العربي.

مجلس أمناء املجلس العربي للطفولة والتنمية

الرئيس 

صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز

املهندس/ نبيل صموئيل 
اإلجنيلية  القبطية  اهليئة  عام  مدير 

للخدمات االجتماعية سابقا، 
وخبري يف جمال حوار احلضارات

نائب رئيس جملس األمناء

الدكتور/ باقر النجار
أستاذ علم االجتماع جبامعة البحرين

الدكتور/ بندر السويلم
السعودية  الوطنية  للجنة  العام  األمني 

للطفولة

الدكتورة/ رائدة قطب
األردني  األعلى  للمجلس  العام  األمني 

للسكان

الدكتورة/ سيما حبوث
الثقافية  للشئون  املساعد  العام  األمني 
واالجتماعية، جامعة الدول العربية

الدكتور/ عبد احلسني شعبان
املستشار القانوني واخلبري الدولي

األستاذة/ غادة الدخيل
العربي  اخلليج  بربنامج  املشاريع  مسئولة 
للتنمية )أجفند(

الدكتور/ حسن البيالوي
األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية

* ترتيب األمساء أجبديًا

األعضاء *
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تبنى اجمللس العربي للطفولة والتنمية تنفيذ عدٍد من الربامج واملشروعات، لتحقيق رسالته يف العمل 
على حتقيق بيئة عربية داعمة حلقوق الطفل.

الفصل الثاني

 
المشروعات واألنشطة
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فى مجال: 
بناء الشراكات وتطوير منظمات المجتمع المدني

ـ  املعاصر  العاملي  النظام  ظل  يف  ـ  املدني  اجملتمع  يتحمل 
السياسات  وتنفيذ  رسم  يف  للمشاركة  أساسية  مسئولية 
االجتماعية. كما تنبع أهمية اجملتمع املدني العربي، يف هذه 
املرحلة، من الدور الذي ميكن أن يلعبه يف العملية التنموية 
دورها  يعد  مل  منظماته  أن  وخباصة  املختلفة،  بأبعادها 
يف  غالبيتها  وضع  كان  كما  اخلريية  األنشطة  على  مقصورًا 
السابق، ومن ثم أصبحت ضمن الركائز األساسية يف العمل 
اجملتمعي التنموي، إذ تقع علي عاتقها بدرجة كبرية مسئولية 
رعاية النشء وتوعيته وتثقيفه. ولقد عملت منظمات اجملتمع 
أوضاع  تعزيز  على  العربية  احلكومات  مع  بالتعاون  املدني 
السياسات  اقرتاح  يف  املشاركة  خالل  من  العربية  الطفولة 
أن  الطفل، بهدف  التشريعات حلماية  ووضع اخلطط، وسن 

تصبح قضايا الطفولة جزءا من خطط التنمية العربية.

1- منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة  
     الثالث فرباير 2010

عبد  بن  طالل  األمري  امللكي  السمو  صاحب  رعاية  حتت 
العربي  املدني  ُعقد منتدى اجملتمع  رئيس اجمللس،  العزيز، 
للطفولة الثالث حتت شعار »املعرفة من أجل احلق«، بتنظيم 
جامعة  مع  وبالتعاون  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  من 
»أجفند«  للتنمية  العربي  اخلليج  وبرنامج  العربية  الدول 
واملنظمة السويدية لرعاية الطفولة واملنظمة الكشفية العربية 
ومركز معلومات املرأة والطفل مبملكة البحرين، وذلك خالل 
الفرتة من 23 - 25 فرباير 2010 بالقاهرة. وقد شارك يف 
أعمال هذا املنتدى أكثر من 350 مشاركًا من 18 دولة عربية 
القمر  جزر   - تونس   – البحرين   – اإلمارات   – )األردن 
– السعودية – السودان – سوريا – الصومال - العراق – 
سلطنة عمان – فلسطني – قطر – لبنان – ليبيا – مصر 
– املغرب – اليمن( ميثلون اجملتمع املدني العربي ومسئولي 
اجملالس العليا واللجان الوطنية للطفولة واملؤسسات الرمسية 

وعدد من املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية. 
وقد حظى املنتدى حبضور عدد من كبار الشخصيات منها 
العام  لألمني  اخلاص  املمثل  باييس  سانتوس  مارتا  السيدة 
الدكتور  ومعالي  األطفال،  العنف ضد  بشأن  املتحدة  لألمم 

سليم الصائغ وزير الشئون االجتماعية باجلمهورية اللبنانية، 
ومعالي السيدة مشرية خطاب وزير الدولة لألسرة والسكان 
حبوث  سيما  الدكتورة  وسعادة  العربية،  مصر  جبمهورية 
األمني العام املساعد جلامعة الدول العربية، ومعالي السيدة 

نانسي بكري مفوض اجملتمع املدني جبامعة الدول العربية.
شهد املنتدى عدًدا من الفعاليات واألنشطة، كالتالي:

أ - منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة الثالث 
    »املعرفة من أجل الحق«

على  املنتدى  ركز  احلق«  أجل  من  »املعرفة  شعار  حتت 
يف  الطفل  حبماية  اخلاصة  واملؤشرات  البيانات  إشكالية 
العامل العربي، ودور منظمات اجملتمع املدني العربي يف مجع 
البيانات واستخدامها يف التخطيط للربامج املوجهة لألطفال 
على  التأكيد  بهدف  وذلك  فيها،  األطفال  مشاركة  ومدى 
أهمية الشراكة بني اجملتمع املدني والقطاع احلكومي يف مجع 
البيانات اخلاصة حبماية الطفل، وضرورة النظر يف تطوير 
أساليب مجعها وتبادهلا مع منظمات اجملتمع املدني العربي 

ومع احلكومات العربية.
بها  قام  اليت  اإلقليمية  الدراسة  نتائج  املنتدى  استعرض 
اجمللس يف 11 دولة عربية حول مدى توافر املعلومات اخلاصة 
بقضايا الطفولة لدى منظمات اجملتمع املدني العربي العاملة 
للمدخل  املنظمات  هذه  فهم  ومدى  الطفولة،  جمال  يف 
تغيري وضع  البيانات يف  بأهمية  والوعي  والتنموي،  احلقوقي 

مشروع منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة

جتمع منتدى األطفال العرب - فرباير 2010
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كفالة  مبدأ  على  القائمني  والربجمة  والتخطيط  األطفال 
يف  ضعف  وجود  نتائجها:  أبرز  ومن  للعمل،  كأساس  احلق 
بني  حتى  العربية،  اجملتمعات  داخل  الطفل  حبقوق  الوعي 
األطفال، وخباصة حمدودو التعليم وذوو املستوى االجتماعي 
لضمان  واملتابعة  التخطيط  يف  يوجد	ضعٍف  كما  املتواضع. 
واملعلومات  البيانات  من  متني  أساس  على  الطفل  حقوق 
اجليدة، ووهن باٍد يف مشاركة األطفال يف هذه اجلهود. وإن 
حتقيق إجناز ذي قيمة يف محاية الطفولة ورعايتها ال يبدو 
رهًنا بتكرار التوصيات املعادة، وال بطلب إتاحة موارد أكثر 
هلذه األغراض. فحماية الطفولة ورعايتها، وخباصة األطفال 
يف ظروف صعبة من الجئني وأطفال عاملني وأطفال شوارع، 
أخرى  يف جماالت  كما  تتطلب،  الطفل،  حقوق  اتفاقية  وفق 
عديدة، إصالًحا جمتمعيًّا واسع النطاق وعميًقا، يطال الدولة 
ومنظمات اجملتمع املدني على َحدٍّ سواء، يف البلدان العربية. 
كما جرت مناقشة 16 ورقة عمل دارت حول منهج متكامل 
حقوق  اتفاقية  تنفيذ  ملؤشرات  وعرض  الطفولة،  لسياسات 
ودور  الطفل،  البيانات يف منظومة محاية  وإشكالية  الطفل، 
واملتابعة،  والرقابة  والتخطيط  البيانات  مجع  يف  األطفال 
جمتمع  منظمة   12 من  أكثر  لتجارب  عروض  إىل  إضافة 

مدني.

ب - منتدى املجتمع املدني التمهيدي للمؤتمر العربي 
       الرابع رفيع املستوى لحقوق الطفل

ُيعد املنتدى حمطة تقوميية ومراجعة نصف مرحلية خلطة العمل 
العربية للطفولة )2004 - 2015(، إضافة إىل جتديد االلتزام 
العربي حيال إعمال حقوق الطفل والتعرف على دور منظمات 
وتصوراتها  للطفولة،  العربية  اخلطة  تنفيذ  يف  املدني  اجملتمع 
املستقبلية لتعزيز الشراكة ملتابعة تنفيذ أهداف اخلطة، وذلك 
للمؤمتر العربي الرابع رفيع املستوى  باعتباره منتدى متهيدّياًَ 
حلقوق الطفل الذي نظمته جامعة الدول العربية مبدينة مراكش 

املغربية خالل الفرتة من 19 - 21 ديسمرب 2010.
على مدى يومي 24 و25 فرباير 2010، تناولت جلسات املنتدى 
نتائج الدراسة التحليلية اليت اضطلع بها اجمللس بالتعاون مع 
جامعة الدول العربية، حول مدى معرفة منظمات اجملتمع املدني 
املدني  اجملتمع  خطط  وعالقة  تنفيذها،  يف  ودورها  باخلطة 
ورش عمل حول  إضافة إىل عقد  للطفولة،  الوطنية  باخلطط 
خطة العمل العربية للطفولة؛ لتقديم رؤية نقدية حوهلا واخلروج 
املستوى  رفيع  الرابع  العربي  املؤمتر  يف  تقدميها  بتوصيات مت 

حلقوق الطفل.
ركزت توصيات هذا املنتدى على دعوة جامعة الدول العربية إىل 
القيام بتحديث اخلطة العربية للطفولة وتطويرها لتتضمن أهدافا 
من  اعتمادها  يتم  والتنفيذ،  للمتابعة  ونوعية  كمية  ومؤشرات 
طرف الدول العربية كمرجعية للسنوات اخلمس القادمة، إضافة 
إىل وضع برامج تنفيذية للخطة من خالل مشاريع رائدة توجه 

جملاالت حمددة.

   ساهم اجمللس يف خلق برامج عمل مشرتكة ملنظمات اجملتمع املدني العربي العاملة يف جمال الطفولة، وفتح قنوات التواصل 

والشراكة وتبادل اخلربات فيما بينها، من خالل إطالق منتدى اجملتمع املدني العربي للطفولة الذي يعتربه اجمللس إحدى 
آليات متابعة مسار العمل العربي من أجل الطفل، وملتقى تنمويا للربط بني قضايا الطفولة واحلقوق يف إطار شراكة حقيقية، 

واستكماال ملسرية عمل بدأت مع مطلع األلفية الثالثة.
وقد قام اجمللس جبهود مكثفة منذ بداية عام 2001 حيث عقد املنتدى العربي اإلقليمي األول ملنظمات اجملتمع املدني حول 
الطفولة بالعاصمة املغربية )الرباط( خالل الفرتة من 15 ـ 19 فرباير 2001، بالتعاون مع املعهد العربي حلقوق اإلنسان، 
واملرصد الوطين حلقوق الطفل باملغرب، ومكتب منظمة اليونيسيف اإلقليمي للشرق األوسط ومشال افريقيا، وذلك بهدف 
التنسيق بني مؤسسات اجملتمع املدني يف البلدان العربية، وتوحيد الرؤى واملواقف العربية يف إطار التحضري للدورة اخلاصة 

للجمعية العامة لألمم املتحدة حول الطفولة اليت ُعقدت يف مايو 2002 بنيويورك.
أعد اجمللس وثيقة حول دور اجملتمع املدني يف تفعيل اخلطة العربية الثانية للطفولة الصادرة عن جامعة الدول العربية، واليت 
مت عرضها يف املؤمتر العربي الثالث رفيع املستوى الذي ُعقد بتونس يف يناير 2004، حيث قرر املؤمتر )قرار رقم 3( دعوة 
اجمللس العربي للطفولة والتنمية إىل متابعة تنفيذ وثيقة منظمات اجملتمع املدني يف تفعيل اخلطة العربية الثانية للطفولة  مع 

املنظمات غري احلكومية بالدول األعضاء.
من                    الفرتة  خالل  الثاني  للطفولة  العربي  املدني  اجملتمع  منتدى  اجمللس  عقد  والتشبيك،  التنسيق  يف  لدوره  واستمرارًا 
27 - 29 نوفمرب 2005 بالقاهرة بالتعاون مع برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند( ومكتب منظمة اليونيسيف اإلقليمي 
للشرق األوسط ومشال افريقيا وجامعة الدول العربية، ومت تشكيل سكرتارية دائمة للمنتدى مقرها اجمللس العربي للطفولة 
والتنمية، واختياره منسقًا ألعمال السكرتارية، كما مت خالل املنتدى تشكيل جلنة استشارية من مخس مجعيات أهلية من 

مخس دول عربية.
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   ساهم اجمللس يف خلق برامج عمل مشرتكة ملنظمات اجملتمع املدني العربي العاملة يف جمال الطفولة، وفتح قنوات التواصل 

والشراكة وتبادل اخلربات فيما بينها، من خالل إطالق منتدى اجملتمع املدني العربي للطفولة الذي يعتربه اجمللس إحدى 
آليات متابعة مسار العمل العربي من أجل الطفل، وملتقى تنمويا للربط بني قضايا الطفولة واحلقوق يف إطار شراكة حقيقية، 

واستكماال ملسرية عمل بدأت مع مطلع األلفية الثالثة.
وقد قام اجمللس جبهود مكثفة منذ بداية عام 2001 حيث عقد املنتدى العربي اإلقليمي األول ملنظمات اجملتمع املدني حول 
الطفولة بالعاصمة املغربية )الرباط( خالل الفرتة من 15 ـ 19 فرباير 2001، بالتعاون مع املعهد العربي حلقوق اإلنسان، 
واملرصد الوطين حلقوق الطفل باملغرب، ومكتب منظمة اليونيسيف اإلقليمي للشرق األوسط ومشال افريقيا، وذلك بهدف 
التنسيق بني مؤسسات اجملتمع املدني يف البلدان العربية، وتوحيد الرؤى واملواقف العربية يف إطار التحضري للدورة اخلاصة 

للجمعية العامة لألمم املتحدة حول الطفولة اليت ُعقدت يف مايو 2002 بنيويورك.
أعد اجمللس وثيقة حول دور اجملتمع املدني يف تفعيل اخلطة العربية الثانية للطفولة الصادرة عن جامعة الدول العربية، واليت 
مت عرضها يف املؤمتر العربي الثالث رفيع املستوى الذي ُعقد بتونس يف يناير 2004، حيث قرر املؤمتر )قرار رقم 3( دعوة 
اجمللس العربي للطفولة والتنمية إىل متابعة تنفيذ وثيقة منظمات اجملتمع املدني يف تفعيل اخلطة العربية الثانية للطفولة  مع 

املنظمات غري احلكومية بالدول األعضاء.
من                    الفرتة  خالل  الثاني  للطفولة  العربي  املدني  اجملتمع  منتدى  اجمللس  عقد  والتشبيك،  التنسيق  يف  لدوره  واستمرارًا 
27 - 29 نوفمرب 2005 بالقاهرة بالتعاون مع برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند( ومكتب منظمة اليونيسيف اإلقليمي 
للشرق األوسط ومشال افريقيا وجامعة الدول العربية، ومت تشكيل سكرتارية دائمة للمنتدى مقرها اجمللس العربي للطفولة 
والتنمية، واختياره منسقًا ألعمال السكرتارية، كما مت خالل املنتدى تشكيل جلنة استشارية من مخس مجعيات أهلية من 

مخس دول عربية.

جـ - منتدى األطفال العرب
منتدى  فعاليات  انطلقت  املشاركة«،  يف  »احلق  شعار  حتت 
األطفال العرب التأسيسي خالل الفرتة من 22 ـ 24 فرباير  
2010 بالقاهرة، مبشاركة 34 طفاًل ميثلون تسع دول عربية 
هي: تونس، وجزر القمر، والسودان، والصومال، وفلسطني، 
وقطر، وليبيا، ومصر، واليمن. وجاءت فكرة تأسيس منتدى 
إعمااًل  األطفال  مشاركة  لـمبدأ  تأكيدًا  العرب  األطفال 
حلقوقهم، وإنطالقا من نتائج الدراسة اليت أجراها اجمللس 
املدني  دور منظمات اجملتمع  والتنمية حول  للطفولة  العربي 
واستخدامها  مجع  يف  الطفولة  جمال  يف  العاملة  العربي 
البيانات يف التخطيط للربامج، حيث مت ختصيص جزء منها 
إللقاء الضوء على مدى معرفة األطفال حبقوقهم ودورهم يف 
الدراسة  نتائج  وأظهرت  إليهم،  املوجهة  للربامج  التخطيط 
ضعف مشاركة األطفال من ناحية، ورغبة األطفال العارمة 
يف التعبري عن أنفسهم من ناحية أخرى، بنسبة قاربت %81 
من املبحوثني من األطفال، وهو ما يؤكد تعطش األطفال يف 
البلدان العربية ملمارسة حقهم األصيل يف املشاركة والتعبري 

عن الرأى.
النسخة  مناقشة  متت  األطفال،  مع  العمل  جلسات  خالل 
املبسطة اليت أعدها اجمللس للخطة العربية للطفولة، لطرح 
من  عدد  يف  األطفال  وشارك  حوهلا،  وتصوراتهم  أفكارهم 
اجللسات العامة للمنتدى الثالث من خالل عرض تطلعاتهم 
للمستقبل خالل اجللسة االفتتاحية، واستعراض جتاربهم يف 
الطفل،  حلقوق  الدولية  للجنة  الظل  وتقارير  البيانات  مجع 

األطفال مع  اليت عقدها  إضافة إىل جلسة احلوار اخلاص 
املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد 

األطفال.
التأسيسي اخلطوة األوىل النطالق منتدى  ُيعد هذا املنتدى 
التعبري  خالله  من  األطفال  يستطيع  الذي  العرب  األطفال 
عن وجهات نظرهم وطموحاتهم وتبادل األفكار مع غريهم 
من األطفال والكبار. ويف البيان اخلتامي هلذا املنتدى، أعلن 
األطفال املشاركون تأسيس منتداهم ووجهوا الدعوة للمجلس 
العربي للطفولة والتنمية ألن يستضيف مقر سكرتارية »منتدى 
األطفال العرب«، ويقوم بإنشاء موقع إلكرتوني يكون مبثابة 
نظرهم،  وجهات  عن  ويعربون  خالله  من  يتحاورون  فضاء 
إضافة إىل أن يقوم اجمللس بالتنسيق بني أعضاء املنتدى يف 

الدول العربية.

توصيات منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة الثالث »املعرفة من أجل الحق«
أكدت توصيات املنتدى حرص املشاركني على أن يظل هذا املنتدى منربًا ومرجعا للعمل املشرتك من أجل الطفولة العربية، 
وحث الدول العربية على العمل الستكمال التشريعات ملنع أشكال العنف كافة ضد األطفال ووضع التدابري واآلليات حلماية 
األطفال، ومراجعة القوانني املعمول بها للتأكد من مالءمتها للمعايري الدولية، وتكثيف الدراسات والبحوث املتعلقة مبمارسات 
نتائج الدراسات يف  العنف ضد األطفال بالتنسيق بني اجلهات احلكومية املعنية ومنظمات اجملتمع املدني، واالستفادة من 
التخطيط االسرتاتيجي والربجمة من منظور كفالة حقوق الطفل، مع تطوير وتنفيذها نظام منهجي جلمع البيانات وتطوير 
أدوات حبث تساعد يف احلصول على معلومات علمية صحيحة حول األطفال يف خطر، باإلضافة إىل بناء قدرات املهنيني و 
العاملني يف جمال الطفولة يف جمال مجع البيانات وتعزيزها. ويف جمال املتابعة والتقييم أوصى املنتدى بالعمل على وضع 
مؤشرات عربية موحدة حلماية الطفل تأخذ يف االعتبار املعايري الدولية، وحث اجملالس واللجان املعنية بالطفولة على تقديم 
متابعة  وتضمني  األطفال  العنف ضد  حول  املتحدة  لألمم  العام  األمني  دراسة  توصيات  تنفيذ  حول  سنوية  متابعة  تقارير 
توصيات الدراسة يف تقاريرها إىل اللجنة الدولية حلقوق الطفل، مع التشديد على حتقيق التوعية من خالل العمل بالشراكة 

مع اإلعالميني وعلماء الدين والدعاة لنشر ثقافة حقوق الطفل.
أهداف  تنفيذ  الطفولة؛ لإلسهام يف  وعاملة يف جمال  نشطة  مكونة من مخس منظمات عربية  استشارية  هيئة  تشكيل  مت 
املنتدى، وتوسيع جماالت الشراكة معه وهي: مجعية املقاصد اإلسالمية)لبنان(، وبرنامج األمان األسري )اململكة العربية 
السعودية(، واملرصد الوطين حلقوق الطفل )املغرب(، والشبكة العراقية لثقافة حقوق اإلنسان والتنمية )العراق(، واهليئة 
األسرة  إدارة  ستشارك  العربية،  احلكومات  مع  الشراكة  ملبدأ  وحتقيقًا  )مصر(.  االجتماعية  للخدمات  اإلجنيلية  القبطية 
والطفولة جبامعة الدول العربية يف اجتماعات اهليئة االستشارية اليت ستعمل مع اجمللس العربي للطفولة والتنمية على تنفيذ 

توصيات املنتدى.

األطفال يتحاورون يف منتدى األطفال العرب
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د - األنشطة والفعاليات املصاحبة للمنتدى:

جلسة حوار مفتوحة مع األطفال العرب:
العرب  األطفال  بني  حوار  جلسة  املنتدى  إطار  يف  عقدت 
العنف  بشأن  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلاص  واملمثل 
ضد األطفال السيدة مارتا سانتوس باييس ومعالي السفرية 
جبمهورية  والسكان  لألسرة  الدولة  وزيرة  خطاب  مشرية 
مصر العربية. عرب األطفال خالهلا عن وجهات نظرهم يف 
وتطرقوا  املدارس،  يف  الضرب  واستخدام  املدرسي  العنف 
إىل وسائل العقاب البديلة، إضافة إىل مشكالت النزاعات 
اجملتمعي  العنف  وقضايا  األطفال،  على  وأثرها  املسلحة 

وختان اإلناث.

الوطنية  واللجان  العليا  املجالس  ممثلي  بني  حوار  جلسة 
العام  لألمني  الخاص  واملمثل  العربي  العالم  يف  للطفولة 

لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال:
املنطقة  بها  تقوم  اليت  اجلهود  على  الضوء  إلقاء  بهدف 
العربية يف جمال تفعيل توصيات دراسة األمني العام لألمم 
بتلك اجلهود  والتعريف  العنف ضد األطفال،  املتحدة بشأن 
حوار  جلسة  املنتدى  إطار  يف  نظمت  الدولي،  املستوى  على 
مجعت بني ممثلي اجملالس العليا واللجان الوطنية للطفولة 
يف الدول العربية واملمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة 
باييس،  سانتوس  مارتا  السيدة  األطفال  ضد  العنف  بشأن 
وحبضور مدير إدارة األسرة والطفولة جبامعة الدول العربية 
اليونيسف  منظمة  عن  وممثلني  كامل،  منى  مفوض  الوزير 
احلكومية  املنظمات غري  الطفولة وجمموعة  رعاية  ومنظمة 
للجنة الدولية حلقوق الطفل وشبكة معلومات حقوق الطفل. 

مت خالله استعراض ما تقوم به الدول العربية على املستوى 
النقاش  أظهر  وقد  األطفال.  ضد  العنف  ملناهضة  الوطين 
وجود تطور فعلي يف املنطقة العربية يف فهم املشكلة، وضرورة 
تنهض حبماية  اليت  القوانني واخلدمات  بالعمل على  البدء 
إىل  باإلضافة  الوطين.  املستوى  على  العنف  من  األطفال 
العنف،  الدراسة األممية بشأن  ملتابعة توصيات  وجود جلنة 
مرتني  العربية، جتتمع  الدول  الطفولة جبامعة  للجنة  تابعة 
يف السنة، باإلضافة إىل الدراسة اليت تقوم بها جامعة الدول 
يف  األطفال  العنف ضد  عن  اللجنة  هذه  من خالل  العربية 

العامل العربي.

جلسة حوار بني املفكرين واإلعالميني العرب حول قضايا 
حماية األطفال:

عقدت يف النشاط املصاحب للمنتدى ندوة حوارية بني عدد 
قنوات  ميثلون  العرب  واإلعالميني  واملثقفني  املفكرين  من 
إنرتنت  ومواقع  وعربية  مصرية  وصحًفا  وإذاعية  تلفزيونية 
واملمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد 
األطفال، وحبضور عدد من اخلرباء األكادمييني املتخصصني، 
وذلك ملناقشة قضية العنف ضد األطفال. تطرق النقاش يف 
الندوة إىل مفهوم العنف وأمناطه ومظاهره، وارتباط ذلك 
اإلعالم  يلعبه  أن  الذي ميكن  والدور  العربية،  باخلصوصية 
العربي يف تغيري السلوك واالجتاهات بهدف محاية األطفال 
من العنف من خالل التوعية بأضرار العنف والتأكيد على أن 

العنف غري مقبول وميكن جتنبه. 
ويف اخلتام مت إطالق الدعوة إىل بدء محلة إعالمية عربية 

ملواجهة العنف املمارس ضد األطفال وانتهاك حقوقهم.

***

2- تشكيل لجان منظمات املجتمع املدني  
    لـمتابعة تنفيذ توصيات دراسة األمني العام     

    لـمناهضة العنف  ضد األطفال:
انطالقا من الدور الذي يلعبه اجمللس كممثل ملنطقة الشرق 
األوسط ومشال افريقيا باجمللس االستشاري للمنظمات غري 
احلكومية ملتابعة تنفيذ توصيات دراسة األمني العام لألمم 
التوصية  على  وبناء  األطفال،  ضد  العنف  بشأن  املتحدة 
الصادرة عن منتدى منظمات اجملتمع املدني العربي للطفولة 
الثالث بشأن تكوين جلان وطنية من منظمات اجملتمع املدني 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  دراسة  توصيات  تنفيذ  ملتابعة 
بشأن العنف ضد األطفال، بدأ اجمللس بالعمل مع الشركاء 
يف البالد العربية على تأسيس جلان وطنية ملناهضة العنف 

ضد األطفال، وذلك يف كل من: 

العنف ضد االطفال يف  املدني ملناهضة  املجتمع  لجنة 
اليمن 

مبقر   2010 ابريل   5 يوم  للجنة  التأسيسي  االجتماع  عقد 
اليمن، وحبضور عدد  اجمللس األعلى لألمومة والطفولة يف 

من املنظمات غري احلكومية.
ومت خالل االجتماع عرض دراسة األمني العام لألمم املتحدة 
بشأن العنف ضد األطفال ونتائجها وتوصياتها، ودور اجمللس 
يف  وعضويته  التوصيات  ومتابعة  اإلقليمية  االجتماعات  يف 
إىل  وصوال  احلكومية،  غري  للمنظمات  االستشاري  اجمللس 
اجملتمع  منظمات  من  املنتظر  والدور  اخلاص،  املمثل  تعيني 

املدني يف مناهضة العنف ضد األطفال يف املنطقة العربية.
ومتحور عمل اللجنة اليت مت تشكيلها يف رصد تنفيذ الدولة 

صورة مع األطفال العرب يف الـمنتدى
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لألمم  العام  األمني  دراسة  عن  الناجتة  الــ12  للتوصيات 

املتحدة وإسهامات اجملتمع املدني يف ذلك ومتابعتها.
تشكلت اللجنة من ممثلي عشر منظمات وطنية متخصصة 
يف حقوق الطفل بوصفهم أعضاء مؤسسني، وستقوم اللجنة 
بتوسيع دائرة مشاركة اجملتمع املدني املتخصص يف الطفولة.

اللجنة األهلية الليبية ملناهضة العنف ضد األطفال يف 
ليبيا

 2010 يونيو   15 يوم  اللجنة  هلذه  التأسيسي  االجتماع  عقد 
بالتعاون بني اجمللس ومجعية األمل اخلريية لرعاية األيتام يف 

مقر نقابة الذهب واملعادن الثمينة مبدينة طرابلس. 
مت خالل االجتماع اإلعالن عن تأسيس اللجنة وفق اآلتي:

األعضاء  هم   7 وعددهم  احلاضرة  املنظمات  تكون  أن 
الـمؤسسون، على أن يتم توسيع أعضاء اللجنة من املنظمات 

األهلية.
يف  املتخصصني  األفراد  من  استشارية  هيئة  للجنة  تكون  أن 

موضوعات خمتلفة لإلسرتشاد برأيهم.  
أن يكون اسم اللجنة هو »اللجنة األهلية الليبية ملناهضة العنف 

ضد األطفال«.
األمل اخلريية  اللجنة هي مجعية  يكون مقر سكرتارية  وأن 

لرعاية األيتام. 

***

3- تشكيل منتديات وطنية لألطفال: 
تنفيذًا لتوصيات منتدى األطفال الذي عقد خالل الفرتة من 
مع  العمل  اجمللس  بدأ  بالقاهرة،   2010 فرباير   25  –  22
شركائه يف الدول العربية لتكوين منتديات وطنية لألطفال، 

وخالل العام 2010 متكن اجمللس من تأسيس: 

منتدى أطفال اليمن
• يوم 	 اليمن  أطفال  ملنتدى  التأسيسي  االجتماع  عقد 

يشكل احلضور  أن  على  االتفاق  ومت   ،2010 ابريل   5
نواة منتدى األطفال،  وتكون مهمة املنتدى على النحو 

التالي:
• عددا 	 املوجودة  والتجارب  التجمعات  أشكال  حصر 

وجغرافيا. 
• املواضيع 	 وجتميع  ببعض  بعضها  األشكال  ربط 

املشرتكة.
• دائرة 	 )توسيع  االنضمام  إىل  أخرى  منظمات  دعوة 

العضوية(
• وضع لوائح للمنتدى.	
• ربط منتدى أطفال اليمن مبنتدى األطفال العرب.	

منتدى أطفال ليبيا 
• طفال، 	  13 ليبيا  أطفال  منتدى  تأسيس  يف  شارك 

الذين  األطفال  أعمار  وترتاوح   ،2010 يونيو   15 يوم 
شاركوا بني 8 و14 عامًا. واتفق احلاضرون على اآلتي: 

• منتدى 	 تطوير  يتم  أن  على  واقعيًّا  منتدى  يكون  أن 
إلكرتوني الحقا للتواصل مع األطفال العرب. 

• عشر 	 يف  للبدء  التعليم  مكتب  مع  لالتفاق  السعى 
لألطفال  دورية  لقاءات  وعقد  كتجربة،  مدارس 

لنقاش مشكالتهم والقضايا اليت متسهم. 
• الطفل 	 حقوق  اتفاقية  على  األطفال  تدريب  أهمية 

ومفهوم املشاركة واستخدام الكمبيوتر واإلنرتنت. 
• أهمية استقطاب إعالميني للمنتدى وإشراك األطفال 	

يف الربامج اإلعالمية. 

منتدى أطفال قطر
الثقايف  املركز  مع  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  وقع 
إنشاء منتدى  أكتوبر 2010 بهدف  يوم 24  اتفاقية  للطفولة 
من  جزءًا  ويكون  وتأسيسه  قطر  دولة  أطفال  ميثل  وطين 
منتدى األطفال العرب، وذلك لتأكيد حق األطفال يف التعبري 
عن أنفسهم وطرح وجهة نظرهم يف الربامج املوجهة إليهم 

أو اليت تؤثر فيهم.

املرحلة  يف  سيقوم  اجمللس  أن  بالذكر  واجلدير 
يف  العربية  الدول  جامعة  مع  بالتعاون  املستقبلية 
تدريب أطفال برملان األطفال وفقا للتوصية الصادرة 
عن اجتماعات جلنة الطفولة العربية )الدورة الـ16(  

اليت عقدت يف يونيو 2010 ببريوت.

جار العمل على إنشاء موقع إلكرتوني تفاعلي لألطفال 
وإطالقه خالل العام 2011، يتحاور األطفال العرب 
من خالله، ويعربون عن وجهات نظرهم، والقضايا 

اليت تهمهم وتعنيهم.

صورة مجاعية لألطفال املشاركني فى منتدى األطفال العرب



22

املوقع اإللكرتوني »مجداف«:

للطفولة  العربي  املدني  اجملتمع  منتدى  لتوصيات  تنفيذًا 
الثاني الذي ُعقد بالقاهرة عام 2005، والتزامًا بدور اجمللس 
بدعم من  ـ  بادر اجمللس  املنتدى،  كمنسق ألعمال سكرتارية 
موقع  بتأسيس  ـ  )أجفند(  للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج 
»جمداف«            للطفولة   العربي  املدني  اجملتمع  ملنتدى  إلكرتوني 
همزة  يشكل  حبيث  وإطالقه،   www.megdaf.org
من  تستطيع  ونافذة  املدني  اجملتمع  منظمات  بني  الوصل 
خالهلا هذه املنظمات نشر معلومات عن أهدافها ومشروعاتها 
أحدث  على  خالهلا  من  أيضا  وتتعرف  الناجحة،  وجتاربها 
اخلاصة  الدولية  واحلمالت  والتقارير  واألخبار  التطورات 

بالطفولة وكسب التأييد، وحيوي املوقع: 
• والوثائق 	 بالطفولة  املعنية  واألخبار  والدراسات  التقارير 

األنشطة  حول  وموضوعات  أخبار  وإضافة  الصلة،  ذات 
األعضاء  العربي  املدني  اجملتمع  منظمات  بها  تقوم  اليت 
منتدى  وثائق  من  الكاملة  النسخ  جانب  إىل  املنتدى،  يف 

اجملتمع املدني العربي للطفولة وفعالياته املوازية.
• ومؤسسات( 	 )أفرادا  املنتدى  أعضاء  بيانات  قاعدة 

واملتاحة على املوقع اإللكرتوني، وتضم حاليا 1000 عضو 
من األفراد واملنظمات.

»أصداء  بعنوان  إلكرتونية  نشرة  جمداف  موقع  عن  وتصدر 
جمداف«، تهدف إىل التعريف بالتجارب العربية أو الدولية الناجحة يف جمال الطفولة، وإلقاء الضوء على األخبار والتقارير 
والوثائق اخلاصة بالطفولة، إضافة إىل الدعوة للتشبيك بني منظمات اجملتمع املدني العاملة يف جمال الطفولة. ويتم إرسال 

األعداد إلكرتونيا إىل كل أعضاء املنتدى واخلرباء واملعنيني بقضايا الطفولة يف الدول العربية.
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املجلس العربي للطفولة والتنمية 
شريك يف التحضري للمؤتمر العربي الرابع رفيع املستوى لحقوق الطفل - مراكش 2010 

العربية  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  عقدت 
الرابع  العربي  املؤمتر  والطفولة(  )إدارة األسرة 

التقويم  إطار  الطفل يف  املستوى حلقوق  رفيع 
للطفولة،  الثانية  العربية  للخطة  املرحلي 
املغربية،  باململكة  مراكش  مبدينة  وذلك 
خالل الفرتة من 19 إىل 21 ديسمرب/ كانون 

للطفولة  العربي  اجمللس  وقدم   .2010 أول 
شريكا  باعتباره  وفاعاًل  نوعيًّا  إسهامًا  والتنمية 
أساسيا يف التحضريات اليت سبقت هذا املؤمتر، 

وعضوا يف: 
• للمؤمتر، 	 التحضريية  اللجنة 

الدول  جامعة  كانت  حيث 
جلنة  شكلت  قد  العربية 

تــحــضيــــرية للـــــمـؤتــمــر، 
التخطيط  مهمتها 
املؤمتر  هلذا  واملتابعة 
له،  التمهيدية  واملنتديات 
ضمت إىل جانب اجمللس 
والتنمية  للطفولة  العربي 

عربية  دول   9 ممثلي 
واملكتب اإلقليمي لليونيسيف 

ملنطقة الشرق األوسط ومشال 
إفريقيا. وقد عقدت اللجنة مخسة 

بداية من سبتمرب/ اجتماعات حتضريية 
أيلول 2009.

• على جانب آخر، عقد اجمللس العربي للطفولة 	
العربية  الدول  جامعة  مع  بالتعاون  والتنمية 
»أجفند«  للتنمية  العربي  اخلليج  وبرنامج 
يف  للمؤمتر  التمهيدي  املدني  اجملتمع  منتدى 
بالقاهرة، حتت رعاية صاحب  فرباير 2010 

العزيز  عبد  بن  طالل  األمري  امللكي  السمو 
منظمات  دور  تناول  الذي  اجمللس،  رئيس 
العربية  اخلطة  تنفيذ  يف  املدني  اجملتمع 
وتصوراتها   )2015  –  2004( للطفولة 
ملتابعة  الشراكة،  لتعزيز  املستقبلية 
املنتدى  دعا  وقد  أهداف اخلطة.  تنفيذ 
إشاعة  إىل  العربية  احلكومات  التمهيدي 
املدني  اجملتمع  منظمات  لعمل  املالئم  املناخ 
يف  الطفل  حبقوق  للنهوض  مبادراتها  ودعم 
املؤسسات احلكومية،  الشراكة مع  إطار 
ومراجعتها  صياغة  يف  وإشراكها 

القوانني اخلاصة بالطفل.
• اجمللس 	 شارك  كما 

والتنمية يف  للطفولة  العربي 
اإلعالميني  منتدى  أعمال 
أنصار حقوق الطفل، الذي 
 2010 /أيار  مايو  يف  عقد 
باجلمهوريـــــة  بريوت  يف 
يف  وأسهم  اللبنانيــــــة، 
تقديم ورقة عمـــــل حـــــــول 
والـمـوجهــــــات  »املبـــــــادئ 
يف  واإلعالمية  األخــــالقيــــة 

جمال حقوق الطفل«.
• وإضافة إىل ما سبق، كان اجمللس 	

عضوا يف اللجنة اإلعالمية للمؤمتر، بهدف 
احلكومات  بني  والتنسيق  التعاون  إبراز 
واجملتمع املدني يف جمال الطفولة، مع الضغط 
إعالميا لتجديد االلتزام العربي حيال قضايا 

حقوق الطفل العربي. 
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أوال:  مشروع حماية أطفال الشوارع

أطفال  حلماية  العربية  اإلسرتاتيجية  تطبيق  سياق  يف 
أطفال  عربي حلماية  مشروع  تنفيذ  اجمللس  تبنى  الشوارع، 
 – لبنان   – السودان  هى:  عربية  دول  مخس  يف  الشوارع 
تفاهم  مذكرات  توقيع  – اليمن، حيث مت  – املغرب  مصر 
إىل  إعدادها  يف  واستند  الوطين،  املستوى  على  شركاء  مع 
االحتياجات واملتطلبات اليت أبدتها كل دولة وطبيعة مشكلة 
أطفال الشوارع املوجودة بها وخصائصها، ومدى تقدمها يف 
يف  تنفيذه  مت  ما  يلي  وفيما  ومعاجلتها.  املشكلة  هذه  تناول 

الدول اخلمس:

1ـ مشروع حماية أطفال  
    الشوارع يف السودان

املوقعة  التفاهم  مذكرة  على  بناء 
للطفولة  العربي  اجمللس  بني 
لرعاية  القومي  واجمللس  والتنمية 
املشروع  ركز  بالسودان،  الطفولة 

على: 
• السلبية جتاه 	 النظرة  تغيري 

خالل  من  الشوارع  أطفال 
الدورات  من  عدد  تنظيم 
لإلعالميني،  التدريبية 
الطفل  محاية  قضايا  حول 
بالرتكيز على حقوق أطفال 
حوالي  مبشاركة  الشوارع، 

100 إعالمي يف السودان.
• تليفزيونية 	 ومضات  إنتاج 

وبرامج إذاعية.
• قصص 	 عن  كتاب  إصدار 

الشوارع  أطفال  جناحات 
باجلمعيات األهلية.

الشوارع  أطفال  من   200 تأهيل  مت  حيث  األطفال  متكني 
باخلرطوم )150 من البنني، و50 من الفتيات( وتدريبهم يف 
مركز طيبة للتدريب املهين على عدد من احلرف، من أجل 

إكسابهم مهارات تعينهم على احلياة. 
اجمللس  مع  بالتنسيق   2010 العام  خالل  اجمللس  قام  وقد 

األعلى لرعاية الطفولة، لتوثيق املشروع وتقوميه.

2 ـ مشروع أطفال الشوارع يف لبنان
األعلى  اجمللس  مع  التفاهم  مذكرة  بنود  تنفيذ  سياق  يف 

للطفولة يف لبنان مت:
• إجراء عدد من الدراسات، حيث مت إصدار الدراسة 	

يف  الشوارع  ألطفال  االجتماعية  باخلصائص  املتعلقة 
لبنان، وعقد ورشة عمل ملناقشة الدراسة ونتائجها .

• مت 	 حيث  الشوارع،  أطفال  مع  العاملني  قدرات  بناء 
تنفيذ عدد من الدورات التدريبية املتخصصة لكل من 
اإلعالميني والعاملني مع أطفال الشوارع يف اجلمعيات 
األهلية، إضافة إىل العاملني االجتماعيني مع أطفال 
الشوارع يف املراكز التابعة لوزارة الشئون االجتماعية.

• وثائقي 	 وفيلم  التليفزيونية  التنويهات  من  عدد  إنتاج 
حول مشكلة أطفال الشوارع يف لبنان. 

مع  التنسيق  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  وسيواصل 
اجمللس األعلى للطفولة يف لبنان خالل العام املقبل )2011( 
الستكمال العمل على تنفيذ بقية بنود املشروع اليت تتضمن 
إصدار دراسة حول قوانني أطفال الشوارع وعقد ورشة عمل 
من  عدد  جتهيز  إىل  إضافة  الدراسة،  خمرجات  ملناقشة 

املطبوعات واملواد اإلعالمية وتوثيق املشروع وتقوميه.

ُتعد قضية أطفال الشوارع إحدى القضايا الرئيسة اليت أوىل اجمللس اهتماما كبريًا بها 
منذ تأسيسه، ومببادرة رائدة من صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز 
ينام طفل عربي يف  »معا حتى ال  أطلق دعوته حتت شعار  أن  ـ منذ  رئيس اجمللس  ـ 
الشارع«، حيث ُتعد هذه القضية انعكاسا للتغريات االقتصادية والسياسية اليت طرأت 
على بنية اجملتمعات العربية، وأثرت فيها اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، مما يستدعي 
تضامن جهد مجيع قطاعات اجملتمع حلماية فئة من األطفال كان مصريها الشارع 

نتيجة لتلك التغريات اهليكلية.

فى مجال: 
حماية ورعاية الطفل العربي

ارتكز اجمللس العربي للطفولة والتنمية على إسرتاتيجية عربية تعتمد على عدة حماور 
تشمل: 
•  بناء قدرات العاملني مع أطفال الشوارع.	
•  متكني أطفال الشوارع من خالل املشاركة.	
•  تغيري النظرة السلبية جتاه أطفال الشوارع.	
•  ضمان احلماية القانونية ألطفال الشوارع.	
•  مجع البيانات حول أطفال الشوارع. 	
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ارتكز اجمللس العربي للطفولة والتنمية على إسرتاتيجية عربية تعتمد على عدة حماور 
تشمل: 
•  بناء قدرات العاملني مع أطفال الشوارع.	
•  متكني أطفال الشوارع من خالل املشاركة.	
•  تغيري النظرة السلبية جتاه أطفال الشوارع.	
•  ضمان احلماية القانونية ألطفال الشوارع.	
•  مجع البيانات حول أطفال الشوارع. 	

3 ـ مشروع أطفال الشوارع يف مصر
تضمنت مذكرة التفاهم املربمة مع اجمللس القومي للطفولة 
واألمومة يف مصر، اإلسهام يف  بناء قدرات حوالي 300 من 
العاملني يف جمال أطفال الشوارع، يف 33 مؤسسة تابعة للدفاع 
االجتماعي بوزارة التضامن االجتماعي، يف 17 حمافظة من 
حمافظات مصر، ليكونوا كوادر فنية ومؤهلة يف اجملال، وذلك 
يف إطار إسرتاتيجية اجمللس القومي للطفولة واألمومة اليت 

ينفذها ملعاجلة قضية أطفال الشوارع. 
وحتى العام 2010 مت عقد 11 دورة تدريبية بهدف إكساب 
جمال  يف  الالزمة  املهارات  الشوارع  أطفال  مع  العاملني 
التدخل  وأساليب  وأسبابها  بالظاهرة  التعريف  حول  عملهم 
حلل املشكالت وتغيري االجتاهات والنظرة السلبية إىل طفل 

الشارع وغريها من القضايا ذات الصلة. 
للطفولة  القومي  اجمللس  مع  التنسيق  اجمللس  وسيواصل 

واألمومة لتنفيذ بقية الدورات التدريبية خالل العام املقبل.

***

4 ـ مشروع أطفال الشوارع يف املغرب
املكلفة  الدولة  كتابة  مع  املربمة  التفاهم  مذكرة  تضمنت 
)وزارة  باملغرب  املعاقني  واألشخاص  والطفولة  باألسرة 
قدرات  بناء  والتضامن حاليا(  واألسرة  االجتماعية  التنمية 
العاملني مع أطفال الشوارع، متشيًا مع برنامج »إدماج« الذي 
تنفذه كتابة الدولة باملغرب إلعادة إدماج أطفال الشوارع يف 

اجملتمع بصورة أكثر إجيابية. 
مع  للعاملني  تدريبيتني  دورتني  تنفيذ  العام 2010 مت  وحتى 

أطفال الشوارع يف كل من الدار البيضاء وطنجة.
بنود  بقية  تنفيذ  الوزارة الستكمال  مع  التنسيق  وجاٍر حاليا 
املشروع خالل العام املقبل، واليت تشمل تنفيذ ست دورات 
تدريبية إضافة إىل دورة تدريبية متخصصة إلعداد املدربني.

***   

5 ـ مشروع أطفال الشوارع يف اليمن
وفق مذكرة التفاهم مع اجمللس األعلى لألمومة والطفولة يف 

اليمن، ارتكز املشروع على:
• إجراء دراسة مسحية مت االنتهاء 	

حمافظات  مثاني  ومشلت  منها، 
مينية لتحديد حجم الظاهرة وتوفري 
اإلحصائيات املطلوبة لصياغة خطط 
عقد  مت  كما  هلا.  للتصدى  وبرامج 

ورشة عمل ملناقشة نتائجها.
• بناء قدرات العاملني مع أطفال 	

الشوارع من خالل عقد دورة تدريبية 
للعاملني مع أطفال الشوارع، إضافة 
تدريبية  دورات  أربع  عقد  إىل 
لإلعالميني، من أجل تغيري النظرة 

السلبية جتاه أطفال الشوارع. 
• العام 	 خالل  اجمللس  وسيواصل 

املقبل )2011( التنسيق مع اجمللس 
اليمن  يف  والطفولة  لألمومة  األعلى 

إلصدار عدد من املواد اإلعالمية  
                              وتوثيق املشروع وتقوميه.

***                              
تقويم  إجراء   2011 العام  خالل  اجمللس  يستهدف 
التنموي، وعقد  شامل للمشروع يتضمن قياس األثر 
مت  اليت  اخلمس  الدول  تضم  إقليمية  عمل  ورشة 
التقويم،  خمرجات  ملناقشة  فيها  املشروع  تطبيق 
ووضع إطار عمل للمرحلة املقبلة من املشروع، وسوف 
وتوفري  الدراسات  دعم  يف  أيضا  اجمللس  يستمر 
إىل  إضافة  القضية،  هذه  حول  املطلوبة  املعلومات 
تعزيز التكامل مع اخلطط الوطنية يف البالد العربية 

ملعاجلة مشكلة أطفال الشوارع.
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ثانيا: مناهضة العنف ضد األطفال
 

أكدت دراسة األمني العام لألمم املتحدة حول »العنف ضد األطفال« الصادرة عام 2006 على أن العنف ضد األطفال مستمر؛ 
بسبب السكوت عنه والتقاعس عن اختاذ إجراء حياله. وأوردت الدراسة أن العنف كان سبب وفاة 53 ألف طفل خالل عام 
2002، وأن ما يقرب من 80 – 98% من األطفال ُيعاقبون بدنيا يف منازهلم، كما أن 150 مليون فتاة و73 مليون صيب قد 
عانوا من أشكال عنف جنسي خالل عام 2002، وهناك مليون طفل حرموا من حريتهم عام 1999 بسبب ارتكابهم جرائم 
صغرية أو جنحًا أو كانوا يف انتظار حماكمة، وأن 218 مليون طفل دخلوا سوق العمل عام 2004، منهم 126 مليون طفل يعملون 

يف أعمال خطرة.
وتفعيال لدوره كعضو يف جلنة التيسري اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا إلعداد دراسة األمني العام لألمم 
املتحدة للعنف ضد األطفال، وكعضو أيضا ممثال ملنطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا يف اجمللس االستشاري للمنظمات 
غري احلكومية ملتابعة دراسة األمني العام حول العنف ضد األطفال، حرص اجمللس على أن تكون قضية مناهضة العنف ضد 

األطفال حمورًا مهما يف أنشطته ومشروعاته، حيث برزت يف التالي: 
• ودعوتها حلضور 	 األطفال،  العنف ضد  بشأن  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  مع  الدائم  والتنسيق  التعاون 

فعاليات املنتدى الثالث، وتنظيم عدد من اجللسات اخلاصة مع اجملالس العليا واللجان الوطنية للطفولة يف الدول العربية 
واإلعالميني واملفكرين، إضافة إىل جلسة حوار خاص مع األطفال. 

• تشكيل جلان منظمات اجملتمع املدني ملتابعة توصيات دراسة األمني العام للعنف ضد األطفال.	
• عقد سلسلة من ورش العمل التدريبية لإلعالميني يف جمال مناهضة العنف ضد األطفال يف إطار مشروع »إعالم داعم 	

لـمناهضة العنف ضد األطفال«. 
• العنف املوجه للطفل ذي اإلعاقة من خالل عقد مائدة مستديرة مبشاركة اخلرباء 	 التنفيذية ملشروع  اختاذ اخلطوات 

العرب، ملناقشة حماور عمل األدلة االسرتشادية والتدريبية اليت سيتم إعدادها يف إطار املشروع وخطتها.
• التعاون مع املنظمة الكشفية العربية الدولية، من خالل تنظيم عدد من ورش العمل يف جمال محاية النشء من العنف على 	

مدى أسبوع خالل املخيم الكشفي الذي ُعقد يف الفرتة من 16 ـ 22 يوليو 2010، حيث مت توفري املعرفة يف جمال محاية 
النشء من العنف واإلساءة حلوالي 200 كشاف من خمتلف الدول العربية املشاركة يف هذا املخيم. 

• املشاركة يف اجتماعات اجمللس االستشاري للمنظمات غري احلكومية ملتابعة تنفيذ توصيات دراسة األمني العام لألمم 	
املتحدة بشأن العنف ضد األطفال اليت ُعقدت يف نيويورك خالل الفرتة من 11 ـ 15 أكتوبر 2010.
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ثالثا: تنمية الطفل ذي اإلعاقة

اجلهود  تفعيل  إىل  األوىل  عمله  سنوات  منذ  اجمللس  يسعى 
من أجل تأهيل األطفال املعاقني ورعايتهم؛ حيث قام بتنفيذ 
من  بداية  العربية  الدول  يف  واملشروعات  الربامج  من  عدد 
عام 1992 تعين بإعداد كوادر متخصصة يف جمال اإلعاقة 
برنامج  خالل  من  اإلعاقة  ذوي  األطفال  أمهات  لتدريب 
وزراء  جملس  من  بتوصية  عربيا  تعميمه  مت  الذي  »بورتج« 
الشئون االجتماعية العرب جبامعة الدول العربية، ومشروع 
ذوي  األطفال  مع  للعمل  العربية  اإلسرتاتيجيات  تطوير 
رعاية  ومؤسسات  اإلعاقة  عن  دليل  إعداد  وكذلك  اإلعاقة، 
كتاب  وإصدار  وتأهيلهم،  العربي  الوطن  يف  اإلعاقة  ذوي 
»اإلعاقات الذهنية يف مرحلة الطفولة، إضافة إىل االستمرار 
يف ختصيص ملفات خاصة عن موضوعات علمية حول هذه 

القضية يف دوريات الـمجلس وإصداراته.
اجمللس  أوىل  اجملال،  هذا  يف  املبذولة  اجلهود  مع  وتواصال 
اهتمامًا خاصا بقضية الطفل ذي اإلعاقة جتسدت يف تنفيذ 

العديد من احملاور والفعاليات:

أ- مؤتمر واجب املجتمع تجاه الطفل ذي اإلعاقة
انطالقا من أن الطفل ذا اإلعاقة جزء ال يتجزأ من اجملتمع، 
ذلك  ألن  اجملتمع؛  تنمية  يف  واملشاركة  اإلجناز  على  قادر 
احلياة  يف  بقيمته  ويشعره  النفس،  يف  بالثقة  الشعور  يعطيه 
مبكر،  وقت  يف  وإمكاناته  قدراته  ويدرك  إعاقته،  ويتقبل 
واجبنا  من  فإنه  ثم  ومن  اجملتمع،  إىل  بانتمائه  ويشعره 
ذوي  األطفال  حنو  اجملتمع  اجتاهات  تغيري  إىل  نسعى  أن 
يف  البشر  بني  الطبيعي  االختالف  مفهوم  وننمي  اإلعاقة، 
القدرات واإلمكانات، عقد اجمللس العربي للطفولة والتنمية 
جبامعة  االجتماعية  والسياسات  التنمية  إدارة  مع  بالتعاون 
الدول العربية والبنك اإلسالمي والصندوق الكوييت للتنمية 
العربية مؤمتر »واجب اجملتمع جتاه الطفل ذي  االقتصادية 
اإلعاقة« حتت شعار »ليس هناك مستحيل« خالل الفرتة من 
2 ـ 4 فرباير 2010 بالقاهرة، ومبشاركة أكثر من 250 خبريا 
من مخس عشرة دولة عربية قدموا مخسني ورقة عمل خالل 
مثاني جلسات وورش عمل، شاركت فيها بفعالية عالية كوكبة 

من اإلعالميني والكتاب واملثقفني العرب، ومبشاركة حقيقية 
لألطفال ذوي اإلعاقة تعزيزًا لدورهم يف التغيري املستهدف.

أهداف املؤتمر ومحاوره:
استهدف املؤمتر التعريف بقضية دمج الطفل ذي اإلعاقة يف 
اجملتمع، ووضعها ضمن األولويات اليت جيب أن تنال اهتمام 
الرأي العام وحتظى برعايته ومشاركته العملية، إضافة إىل 

عدد من األهداف اخلاصة وهي:
• دراسة نظرة اجملتمع إىل الطفل ذي اإلعاقة، وذلك 	

عن طريق إعداد دراسات وأحباث نفسية واجتماعية 
ترصد صور التعامل الواقعية يف اجملتمع مع األطفال 

ذوي اإلعاقة، وحتلل هذه الصور.
• تأهيل كتاب األطفال للكتابة عن الطفل ذوي اإلعاقة 	

وله.
• تأهيل كادر إعالمي وثقايف للتعامل مع القضية ونشر 	

الوعي اخلاص باحتياجات وحقوق الطفل ذي اإلعاقة.
• وقدراته 	 اإلعاقة  ذي  الطفل  مواهب  عن  الكشف 

وتعريف اجملتمع بها وإدماجه مع غريه من األطفال يف 
املؤسسات التعليمية والثقافية املختلفة كليا أو جزئيا 

بقدر ما تسمح قدراته.
• باملعلومات 	 اجملتمع  لتزويد  اسرتشادية  أدلة  إعداد 

وإعداده  نظرته،  لتغيري  باإلعاقة،  اخلاصة  واحلقائق 
احتياجاتهم  وفهم  اإلعاقة  األطفال ذوي  مع  للتعامل 
الذي  اجملتمع  يف  أعضاء  باعتبارهم  إليهم  والنظر 

يعيشون فيه.
جلسات  يف  مناقشتها  متت  اليت  العمل  أوراق  تناولت  وقد 
املؤمتر عددًا من احملاور من أهمها حقوق الطفل ذي اإلعاقة، 
اإلعالم  يف  واإلعاقة  التعليم،  يف  الدمج  لتجارب  وعرض 
إىل  اجملتمع  نظرة  إىل  بالنسبة  وداللتها  الشعيب  واملوروث 
الطفل ذي اإلعاقة، واستخدام الفن كوسيلة لتهيئة اجملتمع 
للتعامل مع الطفل ذي اإلعاقة بشكل إجيابي، والعنف املوجه 
ضد الطفل ذي اإلعاقة، والصحة البدنية والنفسية لألطفال 

ذوي اإلعاقة.

إن  حيث  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  عدد  تزايد 
حوالي 10% من سكان العامل أي 650 مليون شخص 
األطفال.  من  العدد  هذا  وربع  بإعاقات،  مصابون 
وحبسب الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، فإن %80 
يعيشون  إعاقات  من  يعانون  الذين  األشخاص  من 
أن 90% من  اليونسكو  وتذكر منظمة  نامية.  دول  يف 
األطفال ذوي اإلعاقة يف الدول النامية غري ملتحقني 
عدد  فإن  العاملية،  النسبة  على  واعتمادًا  باملدارس. 
األطفال املعاقني يف العامل العربي يقدر بنحو 12-10 

مليون نسمة . 

لقطة الفتتاح مؤمتر واجب اجملتمع جتاه الطفل ذى اإلعاقة
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وانتهى املؤمتر بعدد من التوصيات تركزت حول أهمية تفعيل 
آليات تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعقد العربي 
للمعوقني، وكذلك تفعيل دور اإلعالم يف نشر الوعي حول قضايا 
الطفل ذي اإلعاقة واالبتعاد عن الصور النمطية واألحكام املسبقة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم يف وسائل اإلعالم، إضافة إىل 
العمل على نشر الوعي وبناء قدرات العاملني يف جمال اإلعاقة 

وتشجيع البحث العلمي واملناهج املتخصصة يف هذا الشأن.

ب- مشروع مناهضة العنف ضد الطفل ذي 
     اإلعاقة

ُيعد األطفال ذوو اإلعاقة أكثر عرضة لإلساءة والعنف من 
ملهارات  امتالكهم  وعدم  بسبب ضعفهم  اآلخرين،  األطفال 
الدفاع عن النفس، ومهارات املقاومة وعجزهم عن االتصال 

فعاليات ونشاطات مصاحبة لـمؤتمر واجب املجتمع تجاه الطفل ذي اإلعاقة 
1( ورشة عمل اإلعالميني العرب يف مجال األطفال ذوي اإلعاقة

بالتوازي مع فعاليات املؤمتر، وانطالقا من أهمية الدور الذي يلعبه اإلعالم يف نشر قضية دمج الطفل ذي اإلعاقة وتغيري النظرة 
السلبية للمجتمع إىل هذه الفئة من األطفال، مت عقد ورشة عمل مجعت بني عدد من اإلعالميني والكتاب والفنانني واألساتذة 
املتخصصني من رجال املسرح والسينما وعلم االجتماع وعلم النفس والطفل وكتاب أدب الطفل، ومبشاركة لعدد من األطفال 
ذوي اإلعاقة، بهدف التعريف باإلعاقة والعمل على تغيري الصورة السلبية النمطية عن ذوي اإلعاقة من خالل وسائل اإلعالم 

العربية. وبلغ عدد املشاركني يف هذه الورشة حوالي 30 متدربًا من 9 دول عربية.
2( ورشة عمل األطفال ذوي اإلعاقة

حرصا على أهمية مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة والتعبري عن مشكالتهم وآرائهم، والوقوف على وجهات نظرهم يف واقعهم، 
ُعقدت ورشة عمل مجعت 22 طفاًل ترتاوح أعمارهم ما بني 14 ـ 18 عامًا، ومن إعاقات خمتلفة تنوعت ما بني التوحد وصعوبات 

التعليم واإلعاقة الذهنية والتأخر الدراسي وضعاف السمع والبصر.
3( جلسة حوار بني األطفال ذوي اإلعاقة واإلعالميني والكتاب العرب

خصص املؤمتر جلسة خاصة مجعت بني األطفال ذوي اإلعاقة وعدد من اإلعالميني والكتاب والفنانني، عرب خالهلا األطفال عن 
أبرز مشكالتهم ومنها التهميش داخل األسرة، وجتاهل حقوقهم، والنظرة السلبية إليهم يف األماكن العامة، ونادى األطفال بأن 
يكفل اجملتمع هلم حقهم يف التعليم والعالج وعدم االستغالل، إضافة إىل حقهم يف العمل واحلصول على أجر مناسب واحلفاظ 

على حقوقهم املالية.
4( معرض فني

أقيم بالتوازي مع املؤمتر معرض ألعمال األطفال ذوي اإلعاقة اليت تتميز بالتعبري عن فكر الفنان الصغري حبيث يكون إبداعًا 
فنيًا خالصًا ونابعًا من الطفل الفنان ذاته، دون أي تدخل أو معاونة، فقد كان الغرض هو إثبات أن الطفل ذا اإلعاقة موهوب 
وقادر على التعبري عما بداخله. وقد شارك يف املعرض أعمال ألطفال من اململكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ومجهورية 

مصر العربية.
5( مسرحية »ليس هناك مستحيل«

إميانا بالدور الذي يلعبه الفن يف عالج األطفال ذوي اإلعاقة وتأهيلهم، مت إعداد مسرحية باستخدام أسلوب السيكودراما، حيث 
مت اختيار جمموعة من األطفال من اجلمعيات األهلية العاملة مع األطفال ذوي اإلعاقات املختلفة. وعلى مدار ثالثة أشهر ـ قبل 
عقد املؤمتر ـ ُعقدت جلسات عمل وبروفات مع األطفال لوضع سيناريو مستوحى من خيال هؤالء األطفال وأحالمهم، وعرض 

األطفال املسرحية يف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر كنموذج على قدرة هؤالء األطفال على املشاركة، وأنه ليس هناك مستحيل.

التعريف بقضية  جاري إصدار كتاب مؤتمر واجب املجتمع تجاه الطفل ذي اإلعاقة الذي يضم أحباث املؤمتر، بهدف 
دمج الطفل ذي اإلعاقة يف اجملتمع. وحيتوي الكتاب على  50 حبثا قدمها باحثون من خمتلف الدول العربية، ويتناول احملاور 
التالية:  حقوق الطفل ذي اإلعاقة، وجتارب الدمج يف التعليم، واإلعاقة يف اإلعالم واملوروث الشعيب وداللتها على نظرة اجملتمع 
للطفل ذي اإلعاقة، واستخدام الفن ) األدب، والسينما واملسرح والفنون التشكيلية( كوسيلة لتهيئة اجملتمع للتعامل مع الطفل 
ذي اإلعاقة بشكل إجيابي، والصحة البدنية والنفسية واالجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة. إضافة إىل نتائج فعاليات النشاطات 
املصاحبة للمؤمتر وهى: ورشة عمل لإلعالميني العرب للتعريف باإلعاقة والعمل على تغيري الصورة السلبية النمطية عن املعوقني 
ودعمهم ونشر حقوقهم والعمل على متابعة قضاياهم بشكل دقيق وشامل ومتخصص من خالل وسائل اإلعالم العربية، وكذلك 

ورشة العمل اليت أقيمت لألطفال ذوي اإلعاقة تقديرا ألهمية مشاركة هؤالء األطفال بالتعبري عن مشكالتهم وآرائهم.
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مع اآلخرين بشكل صحيح. ومن هنا تأتي أهمية أن ميتلك 
املهنيون العاملون مع األطفال ذوي اإلعاقة املعرفة والثقافة 
الكاملة ملفهوم: »اإلساءة واالعتداء على األطفال«، باإلضافة 
الذين  األطفال  اكتشاف  على  والقدرة  املهارة  امتالك  إىل 

تعرضوا لالعتداء، أو من احملتمل أن يتعرضوا له.
»واجب  مؤمتر  توصيات  إلحدى  وتنفيذا  سبق،  ملا  وإدراكا 
اجملتمع جتاه الطفل ذي اإلعاقة« بإدراج قضايا اإلعاقة يف 
براجمه، وإصدار أدلة اسرتشادية لالستدالل بها يف قضايا 
العنف  مشروع  بإعداد  اجمللس  قام  اإلعاقة،  ذوي  األطفال 
الوعي  إثارة  يستهدف  الذي  اإلعاقة  ذي  الطفل  إىل  املوجه 
االجتماعي حول العنف املوّجه إىل األطفال ذوي اإلعاقة يف 
اجملتمع العربي، من خالل إعداد كوادر فاعلة ومدربة وقادرة 
العاملة  واجلمعيات  املؤسسات  العاملني يف  بناء قدرات  على 
التعامل مع  يف جمال األطفال ذوي اإلعاقة، وتدريبهم على 

اإلعالميني.
هذا  خالل  املشروع  هذا  لتنفيذ  التحضريية  املراحل  بدأت 

العام من خالل: 

مائدة مستديرة حول مناهضة العنف ضد األطفال ذى 
اإلعاقة: 

شارك يف املائدة 22 خبريًا من 8 دول عربية ميثلون جماالت 
والفنون  االجتماع  وعلم  النفس  وعلم  اخلاصة  الرتبية 
يومي  مدى  على  املستديرة  املائدة  ناقشت  حيث  والثقافة. 
10 و11 أكتوبر 2010 بالقاهرة، عددا من احملاور والقضايا 
ذات العالقة، واليت سيتم تضمينها يف األدلة االسرتشادية 
واحتياجاتها،  وخصائصها  اإلعاقة  فئات  ومنها:  والتدريبية 
يف  املدني  اجملتمع  ودور  وأسبابه،  وأمناطه  العنف  ومفهوم 
وسياسات  اإلعاقة،  الطفل ذي  إىل  املوجه  العنف  من  احلد 
محاية الطفل ذي اإلعاقة من العنف يف املؤسسات واملدارس، 
األدب  ودور  العنف،  من  اإلعاقة  لذوي  التشريعية  واحلماية 
والفنون واإلعالم يف محاية األطفال ذوي اإلعاقة من العنف، 

التدخل  وإسرتاتيجيات  التشخيص  موضوعات  جانب  إىل 
املبكر يف احلد من هذا العنف. وسيواصل اجمللس عمله على 

تنفيذ املشروع خالل العام 2011.

ج- االحتفال باليوم العربي للطفل ذي اإلعاقة 

مبناسبة  احتفالية  اجمللس  نظم  التوالي،  على  الثاني  للعام 
صاحب  رعاية  حتت  اإلعاقة،  ذي  للطفل  العربي  اليوم 
اجمللس،  رئيس  العزيز  عبد  بن  األمري طالل  امللكي  السمو 
هناك  »ليس  شعار  حتت   2010 ديسمرب   15 األربعاء  يوم 
مستحيل«. وقد حضر االحتفالية عدد من األدباء واملفكرين 
األطفال  رعاية  جمال  يف  واملتخصصني  واملهتمني  البارزين 
ذوي اإلعاقة، واألكادمييني وممثلي اجملتمع املدني، واإلعالم 

، واألطفال. 
يف إطار االحتفالية ُعقدت ندوة حول »االستثمار يف الطفولة 
واالهتمام برعايتها ودمج األطفال ذي اإلعاقة« حتدث فيها 
املصري  والتعليم  الرتبية  وزير  الدين  بهاء  كامل  د.حسني 
األسبق، ومبشاركة د.مصطفى الفقي عضو جملس الشورى 
مصر  جبمهورية  لبنان  سفري  زيادة  ود.خالد  املصري، 
ود.حامد  حجازي،  املعطي  عبد  أمحد  والشاعر  العربية، 
عمار شيخ الرتبويني العرب، ود.نبيل صمويل خبري يف جمال 
وعدد  الشاروني،  يعقوب  األطفال  وكاتب  احلضارات،  حوار 
النفس  وعلم  الرتبية  جماالت  يف  واألساتذة  اخلرباء  من 

واالجتماع. 
شهدت االحتفالية عروضا فنية وثقافية منها ورشة مسرحية 
الّسيمفوني  واألوركسرتا  مستحيل«،  هناك  »ليس  بعنوان 
لفتيات مجعية النور واألمل للكفيفات، وفيلم وثائقي بعنوان 
»يد يف يد«، ومعرض ضم منتجات مجعيات أهلية متخصصة 
 – )اإلمارات  عربية  دول  ست  من  اإلعاقة  جماالت  يف 

البحرين – السعودية – سلطنة عمان – قطر – مصر(. 

***

اخلرباء يتناقشون حول العنف ضد األطفال ذوى اإلعاقة

األطفال يشاركون فى احتفالية اليوم العربى للطفل ذى اإلعاقة
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نموذجية  مراكز  إنشاء  دعم  مشروع 
وتطويرها لتنمية ثقافة الطفل العربي

مراكز  إنشاء  فكرته على دعم  تقوم  تبنى اجمللس مشروعًا 
ثقافية متميزة وغري تقليدية للطفل العربي من حيث الشكل 
واملضمون وتطويرها، على أن حتتوى هذه املراكز على شتى 
وسائل املعرفة والرتفيه والرتويح، وأن تكون يف أماكن رحبة 
إلشاعة روح االنطالق واملرح لدى األطفال. واإلسهام يف نشر 

هذه املراكز يف الدول العربية كافة.
منوذجية  مراكز  إنشاء  دعم  يف  املشروع  أهداف  وترتكز 
لتسهم  العربية  البالد  يف  الطفل  بثقافة  خاصة  وتطويرها 
التنوع  احرتام  مع  العربية  الثقافية  اهلوية  على  التأكيد  يف 
والسعي  اإلنسانية،  الثقافات  مع  والتفاعل  اخلالق  القطري 
إىل تنمية القدرات املهارية والفكرية واإلبداعية والوجدانية 
وإدارية  فنية  كوادر  تأهيل  يف  واإلسهام  العربي،  للطفل 

متخصصة يف ثقافة الطفل.
بدأ العمل باملشروع من خالل حتديد النموذج القابل للتعميم 
يف الدول العربية،  حيث مت – بناء على معايري موضوعية – 
الثقايف  اهلل  عبد  بنت  سلمى  األمرية  مركز  مشروع  اختيار 
اهلامشية  األردنية  باململكة  الزرقاء  مبحافظة  للطفولة 
تفاهم  مذكرة  توقيع  ومت  األردنية(،  الثقافة  لوزارة  )التابع 
بني اجمللس ووزارة الثقافة األردنية يف نوفمرب 2005، وتركز 
دور اجمللس يف تقديم الدعم الفين واالستشاري هلذا املركز 
الفنية  األنشطة  ملختلف  الالزمة  واألدوات  بالعناصر  ومده 

والثقافية، وافتتح املركز رمسيا يف يونيو 2008.
   وقد شهد هذا العام تعديال يف مسار املشروع ألسباب عدة، 
األمر الذي ترتب عليه تعديل يف تنفيذ مذكرة التفاهم حبيث 

من  العام  اهلدف  مع  يتفق  ومبا  مستحدثة  أنشطة  تتضمن 
املشروع. وقام اجمللس مبا يلي:

• من           	 الفرتة  خالل  للمركز  تقوميية  زيارة  إجراء 
املوقف  على  الوقوف  بهدف   ،2010 يناير   26 –  25
ما  ضوء  يف  املستقبلية  اخلطوات  واقرتاح  الراهن 
سيسفر عنه التقييم. وقد أوضحت الزيارة أن العمل 
باملركز يتم مبستوى جيد، وأن احلكومة األردنية قامت 
بالعمل على استكمال وتأهيل بنية الـمركز وتعزيزها، 

إضافة إىل االلتزام بدعم خطة عمله السنوية.
• وبناء على نتائج الزيارة مت التوصل إىل صيغة إلعادة 	

توزيع باقي بنود الدعم على أنشطة مستحدثة مثل:
• وآالت 	 للمكتبة،  حاسوب  بأجهزة  املركز  تزويد 

برايل  بطريقة  وكتب  رسم،  ومستلزمات  موسيقية، 
لألطفال.

• تصميم موقع إلكرتوني للمركز وإنشاؤه، ليكون واجهة 	
إعالمية له.

• تدريب كوادر املركز يف جمال حقوق الطفل.	
• دائمًا من 	 نشاطًا  ليكون  برملان لألطفال  إنشاء  دعم 

أنشطة املركز.
   وسيتم العمل خالل الفرتة املقبلة على استكمال التنفيذ، 
ومن ثم توثيق التجربة وتقوميها متهيدا لبحث السبل للتعميم 
جامعة  قامت  ذاته  السياق  يف  بأنه  بالذكر  وجدير  عربيا. 
الدول العربية بناء على التوصية الصادرة من اجتماع جلنة 
اجمللس  من  بالطلب   ،2010 يونيو  يف  بريوت،  يف  الطفولة 
بتقديم خربته الفنية يف إمكانية تعميم هذا املشروع بالتعاون 
وعدد  السعودية،  العربية  باململكة  الطفل  مبادرة محاية  مع 

آخر من اجلهات واملؤسسات الراغبة يف ذلك. 

لتحقيق  األساسي  املدخل  هى  الثقافة  بأن  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  من  إميانًا 
التنمية البشرية، وأن ثقافة الطفل هى األساس لبناء شخصيته وتنمية قدراته اإلبداعية 
واملعرفية والوجدانية واالجتماعية، فقد أوىل اجمللس اهتماما خاصا بتنمية ثقافة الطفل 
مهرجان  دعم  خالل  من  تأسيسه  منذ  اجملال  هذا  يف  عدة  مبادرات  له  وكانت  العربي، 
سينما  صناعة  تشجيع  بهدف  كاملة  سنوات  تسع  ملدة  األطفال  لسينما  الدولي  القاهرة 
أطفال عربية، كما أصدر اجمللس أول ميثاق شرف للعاملني يف سينما األطفال بالتعاون مع 
مهرجان القاهرة الدولي لسينما األطفال عام 1991. وكان للمجلس أيضا الفضل يف تشجيع 
ابتكار شخصية كرتونية للطفل العربي وتصميمها، تستمد جذورها من البيئة العربية من 
خالل إقامة مسابقة الشخصية الكرتونية للطفل العربي عام 1996، وحتديد تأثري الثقافات 
املختلفة يف الطفل العربي، إضاقة إىل إعداد إسرتاتيجية عربية لتنمية لغة الطفل العربي، 

فى مجال: 
تنمية الطفل العربي
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أسرتشادي  دليل  بناء  مشروع  أوال: 
البلدان  يف  الطفل  حماية  لسياسات 

العربية
ما  ضوء  يف  اسرتشادية،  موضوعية  معايري  اشتقاق  يساعد 
العربية  احلكومات  الطفل،  حلقوق  الدولية  باالتفاقية  جاء 
مضامني  كفالة  يضمن  مبا  والربامج  السياسات  وضع  على 
العربية يف جمال احلماية. وقد  الطفل يف اجملتمعات  حقوق 
قام اجمللس بإعداد مشروع لوضع دليل اسرتشادي لصياغة 
االتفاقية  رؤية  حتقيق  من  متكن  شاملة،  محاية  سياسات 
الدولية حلقوق الطفل حلماية الطفل يف البلدان العربية على 
أساس منهج حقوقي شامل. يستهدف املشروع صانعي القرار 
على  للمساعدة  املدني  اجملتمع  ومنظمات  العربية  الدول  يف 
تبنى سياسات وطنية تدعم التنفيذ الصحيح للقوانني وفقًا 
للنهج احلقوقي حلماية الطفل الذي تستهدفه االتفاقية، كما 
يقدم املشروع كوادر )تدريب املدربني TOT( قادرة على 
الفنية  القدرات  الدليل االسرتشادي للسياسات ودعم  شرح 
االستمرارية  حيقق  مبا  اجملال  هذا  يف  والعاملني  للمهتمني 
عن  فضاًل  للمشروع،  التنموية  األهداف  حتقيق  ويضمن 
لتحقيق  وسياساته  الطفل  محاية  بفلسفة  واٍع  إعالم  تنمية 
زخم فكري حول هذا املوضوع يف البلدان العربية. وقد بدأت 
املراحل التمهيدية لتنفيذ املشروع خالل العام 2010 بإعداد 
مسودة أولية للمشروع ومناقشتها يف مائدة مستديرة حبضور 
اخلرباء املتخصصني يوم 21 يونيو 2010، وجاٍر التواصل مع 
تنفيذ  والبدء يف  العمل  استكمال  وسيتم  الشركاء،  عدد من 

املراحل األوىل من املشروع خالل العام 2011. 
***

ثانيا: إعادة إصدار مجلة الطفولة 
        والتنمية

وبهدف إثراء املعرفة العلمية العربية، وتنمية الوعي، وتعبئة 
الطفل،  وحقوق  الطفولة  تنمية  بقضايا  العربي  العام  الرأي 
وأحباثهم،  دراساتهم  نشر  على  العرب  الباحثني  وتشجيع 
بادر اجمللس العربي للطفولة والتنمية بإصدار جملة علمية 

فى مجال: 
تنمية المعرفة

عناصر  من  عنصر جوهري  أنها  إىل  إضافة  اإلنسانية،  التنمية  يف  الزاوية  املعرفة حجر  ُتعد 
اإلنتاج. وأبرزت تقارير التنمية اإلنسانية العربية قصور املعرفة يف الدول العربية، األمر الذي 
يشكل عائقا ضخما على طريق مواجهتها لتحديات القرن احلادي والعشرين يف كل اجملاالت. 
ومن هذا املنطلق، تتضمن األهداف اإلسرتاتيجية للمجلس العربي للطفولة والتنمية العمل على 
توفري البيانات واملعلومات وتنمية املعرفة املتخصصة يف قضايا حقوق الطفل العربي، وتبادهلا مع 
املراكز البحثية واملؤسسات املعنية بهذا الشأن، من خالل رصد واقع الطفولة يف العامل العربي 
كمًّا وكيًفا وحتليل التحوالت احملتملة هلذا الواقع، وتشجيع إجراء البحوث والدراسات والعمل 

على نشرها من خالل إصدار دوريات متخصصة.  
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فصلية حمكمة تعنى بشؤون الطفل »جملة الطفولة والتنمية«، 
حيث تتبنى سياسة اجمللس يف مناصرة حقوق الطفل ودعمها 
يف التنمية واحلماية واملشاركة والدمج، وذلك حتت إشراف 
هيئة حترير وهيئة استشارية تضم عددًا من اخلربات العربية 

املتخصصة يف هذا اجملال. 
وتسعى اجمللة إىل الوصول إلي معرفة نظرية واعية حبقوق 
وتزويد  والدمج،  واملشاركة  واحلماية  التنمية  يف  الطفل 
الباحثني باملناهج الصحيحة واخلربات املستخلصة، وحتقيق 
الطفولة  جمال  يف  العاملني  بني  املعارف  وتبادل  االتصال 
والتنمية مؤسسات وأفراًدا، والسعي لتنسيق اجلهود العربية 
يف هذا اجملال واالستفادة من اخلربات األجنبية، ودعم سبل 
التواصل مع الشبكات املعلوماتية والثقافية واإلعالمية بالدول 
العربية وتشجيع الباحثني واملتخصصني لبذل جهودهم يف هذا 
اجملال، وتبين املناهج العلمية الصحيحة يف البحث والدراسة 
وإبراز اخلربات الناجحة، وكذلك إىل تشجيع البحث امليداني 

حول واقع الطفل العربي وتنمية الطفولة العربية.

وقد متثلت جهود اجمللس من خالل: 
• إعادة تشكيل كل من هيئة التحرير واهليئة االستشارية 	

لتوجهات  وفقا  للمجلة  جديدة  الئحة  ووضع  للمجلة، 
اجمللس اإلسرتاتيجية. 

• الذي 	 اجمللة  من  عشر  السابع  العدد  اجمللة  إصدار   
تضمن ملفًا خاصًا حول قضية اإلعاقة: حتديات وآفاق، 
ومبادرات  واملقاالت  الدراسات واألحباث  وجمموعة من 
وكتب  ومؤمترات  لندوات  عروض  جانب  إىل  ميدانية 

ورسائل علمية ومواقع إلكرتونية وببيلوجرافيا.
• اجمللة 	 من  الثامن عشر  العدد  على حتضري  العمل  جاٍر 

إلصداره خالل العام 2011.

***

دراسات علمية يف مجاالت الطفولة
تأكيدا على دوره يف أن يكون رافدا من روافد املعرفة يف جماالت الطفولة، أصدر اجمللس خالل العام 2010 عددا من الدراسات 

العلمية هى:
- الدراسة اإلقليمية )منظمات اجملتمع املدني وإنفاذ اتفاقية حقوق الطفل، بالرتكيز على استخدام البيانات ومشاركة األطفال 
يف البلدان العربية(، بدعم من برنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند« وعرضت أثناء منتدى اجملتمع املدني العربي للطفولة 

الثالث حتت شعار »املعرفة من أجل احلق«.
- الدراسة اإلقليمية ) دور اجملتمع املدنى فى تفعيل اخلطة العربية للطفولة( بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واليت عرضت 

يف منتدى اجملتمع املدني التمهيدي للمؤمتر العربي الرابع رفيع املستوى حلقوق الطفل.
- كتاب مؤمتر )واجب اجملتمع جتاه الطفل ذي اإلعاقة( والذي يضم جمموعة أحباث املؤمتر الذي عقد يف فرباير 2010، بهدف 

التعريف بقضية دمج الطفل ذي اإلعاقة يف اجملتمع.
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أوال: مشروع إعالم داعم ملناهضة 
       العنف ضد األطفال 

األطفال،  ضد  العنف  مناهضة  جمال  يف  دوره  مع  تواصاًل 
وسائل  تلعبه  أن  جيب  الذي  واملهم  احملوري  للدور  وإدراكا 
باالتفاقية  املضمنة  واحلقوق  باملبادئ  للتعريف  اإلعالم 
الدولية حلقوق الطفـل، إىل جانب	دورها يف رصد االنتهاكات 
حلقوق الطفل، تبنى اجمللس تنفيذ مشروع عربي ـ بدعم من 
حاجز  كسر  إىل  يهدف  ـ  )أجفند(  للتنمية  اخلليج  برنامج 
الصمت يف العامل العربي، وإثارة االنتباه حول قضية العنف 
املمارس ضد األطفال، وذلك من خالل رفع كفاءة الكوادر 
العام  الرأي  تعريف  يف  اإلعالم  وسائل  واستثمار  اإلعالمية 

بالعنف املوجه ضد األطفال.
هدفت سلسلة الورش الوطنية إىل إكساب اإلعالميني خلفية 
من  ومتكينهم  العنف،  من  األطفال  محاية  حول  مهارية 
تضمني حقوق الطفل يف رسالتهم اإلعالمية، وذلك من خالل 
تطبيق الدليل التدرييب لإلعالميني العرب يف جمال العنف 
ضد األطفال، الذي سبق وأن أعده اجمللس العربي للطفولة 
إىل  إضافة  العرب،  اخلرباء  من  بعدد  باالستعانة  والتنمية 
لوسائل  احلديثة  التقنيات  استثمار  كيفية  على  الضوء  إلقاء 
اإلعالم يف تعريف الرأي العام بالعنف املوجه ضد األطفال.  

إقليمية  عمل  ورشة  بعقد  املشروع  خطوات  أوىل  وبدأت 
ضد  العنف  لوقف  )معا  شعار  حتت  العرب  لإلعالميني 
دولة   14 من  إعالميني  ضمت   ،2007 يونيو  يف  األطفال( 
عربية، ومت خالهلا إطالق شبكة اإلعالميني العرب ملناهضة 
العنف ضد األطفال ـ اليت تضم حاليا حوالي 300 إعالمي 
عربي ـ واختيار اجمللس منسقًا ألعمال الشبكة، كما مت أيضا 
العنف ضد  العرب ملناهضة  وضع ميثاق شرف لإلعالميني 
من  العراقي  الطفل  »محاية  ورشة  عقدت  كما  األطفال. 
العنف« يف مايو 2008 بالقاهرة، بالتعاون مع ملتقى األهالي 
العراقيني  اإلعالميني  شبكة  وإطالق  العراقي،  الثقايف 

ملناهضة العنف ضد األطفال. 
ورش  من  سلسلة  بعقد  اجمللس  قام  سبق،  ملا  واستمرارا 
العمل الوطنية لإلعالميني ملناهضة العنف بدعم من أجفند 

وبالتعاون مع عدد من الشركاء على املستوى الوطين.  

األطفال من  اإلعالميني لحماية  1ـ ورشة عمل 
العنف يف اليمن 

والطفولة  لألمومة  األعلى  اجمللس  من  كل  مع  بالتعاون 
والطفل  املرأة  إلعالم  العام  والربنامج  اليمنية  باجلمهورية 
التابع لوزارة اإلعالم اليمنية، وبدعم من منظمة اليونيسيف 
والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  عقد  األوربي،  واالحتاد 
»ورشة عمل اإلعالميني حلماية األطفال من العنف«، خالل 
اليمنية  بالعاصمة   2010 مارس  من   31  –  27 من  الفرتة 
وزير  معالي  من  كل  ومبشاركة  رعاية  حتت  وذلك  صنعاء، 
اإلعالم اليمين السيد/ حسن أمحد اللوزي ومعالي األستاذة 
االجتماعية  الشئون  وزيرة  محد  علي  الرزاق  أمة  الدكتورة 
والعمل، ومبشاركة 45 إعالميا مينيا ميثلون خمتلف الوسائل 
اإلعالمية الرمسية واألهلية واحلزبية من مسموعة ومقروءة 
وعدد من رسامي  اإللكرتونية،  الوسائل  ومرئية، إىل جانب 
الكاريكاتري مبجالت األطفال. وشهدت الورشة إطالق شبكة 
أن  على  األطفال  العنف ضد  ملناهضة  اليمنيني  اإلعالميني 

فى مجال: 
تنمية إعالم عربي لدعم قضايا الطفولة

إدراكا للدور املؤثر والفعال الذي يلعبه اإلعالم يف إثارة وعي الرأي العام بقضايا الطفولة العربية، 
فإنه ميثل أحد مرتكزات العمل باجمللس العربي للطفولة والتنمية منذ تأسيسه، باإلضافة إىل 
لقضايا  واملناصرة  التأييد  كسب  إىل  يسعى  الذي  للمجلس  اإلسرتاتيجية  األهداف  أحد  كونه 
العمل على  العربية، اجتهت جهود اجمللس يف جمال اإلعالم إىل  الطفل يف اجملتمعات  حقوق 
تهيئة بيئة إعالمية داعمة لقضايا حقوق الطفل من خالل تنفيذ أنشطة ومشروعات إعالمية، 

إضافة إىل التوعية بربامج اجمللس وأنشطته وتوسيع دائرة مؤازريه. 

صورة مجاعية لورشة اإلعالميني فى اليمن
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باعتباره  والطفولة  لألمومة  األعلى  اجمللس  الشبكة  تتبع 
اهليئة العليا املعنية برسم سياسات الطفولة يف اليمن، ويرأس 
اللجنة اإلشرافية للشبكة وزير اإلعالم، وأن يتم التنسيق بني 
التابع لوزارة اإلعالم  العام إلعالم املرأة والطفل  الربنامج 

واألمانة الفنية باجمللس األعلى لألمومة والطفولة. 

2ـ ورشة عمل حماية الطفل األردني من العنف 
     يف األردن

بالتعاون مع اجمللس الوطين لشؤون األسرة، واملكتب اإلقليمي 
عقد  اليونيسيف،  ملنظمة  افريقيا  ومشال  األوسط  للشرق 
اجمللس العربي للطفولة والتنمية ورشة عمل »محاية الطفل 
األردني من العنف« خالل الفرتة من 18 - 21 ابريل 2010 
بالعاصمة األردنية عمان، حتت رعاية وحبضور األستاذ عبد 
العام  واألمني  األردن  يف  الصحفيني  نقيب  زغيالت  الوهاب 
إعالميا   16 ومبشاركة  العرب،  الصحفيني  الحتاد  املساعد 
أردنيا ميثلون خمتلف الوسائل اإلعالمية من الصحف اليومية 
ووكاالت األنباء واإلذاعة والتليفزيون والوسائل اإللكرتونية، 
للمؤسسات  اإلعالمية  اإلدارات  من  ممثلني  جانب  إىل 
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني املعنية بالطفولة باألردن. 
األردنيني حلماية  الورشة إطالق شبكة اإلعالميني  وشهدت 
الوطين  اجمللس  مظلة  حتت  تعمل  اليت  العنف  من  األسرة 

لشؤون األسرة.   

3 ـ ورشة عمل اإلعالميني لحماية األطفال من 
     العنف يف قطر

بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية، 
عقد اجمللس العربي للطفولة والتنمية ورشة عمل »اإلعالميني 
حلماية األطفال من العنف« خالل الفرتة من  2 -4 مايو 2010 
ميثلون  قطر  دولة  من  إعالميا   20 قطر، مبشاركة  بالدوحة 
ووكاالت  اليومية  الصحف  من  اإلعالمية  الوسائل  خمتلف 
األنباء واإلذاعة والتليفزيون والوسائل اإللكرتونية، إىل جانب 
ممثلني من اإلدارات اإلعالمية للمؤسسات احلكومية ومنظمات 

اجملتمع املدني املعنية بالطفولة يف دولة قطر. واجلدير بالذكر 
أن هذه الورشة ُتعد إحدى الفعاليات املصاحبة ملؤمتر »األسرة 
واإلعالم العربي: حنو أدوار جديدة لإلعالم األسرى« الذي 
استمرت جلساته على مدى يومي 2 و3 مايو 2010.  شهدت 
فعاليات الورشة إطالق شبكة اإلعالميني ملناهضة العنف يف 
قطر، واختيار معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية 

منسقاً ألعماهلا.
 

4 ـ ورشة عمل اإلعالميني لحماية األطفال من 
     العنف يف لبنان 

اللبنانية،  باجلمهورية  للطفولة  األعلى  بالتنسيق مع اجمللس 
االجتماعية  الشؤون  وزير  معالي  ـ  وحبضور  ـ  رعاية  وحتت 
اللبناني الدكتور سليم الصايغ، عقد اجمللس العربي للطفولة 
والتنمية »ورشة عمل اإلعالميني حلماية األطفال من العنف«، 
خالل يومي 21 ـ 22 أكتوبر )تشرين األول( 2010 بالعاصمة 
اللبنانية بريوت، مبشاركة 42 إعالميا لبنانيا ميثلون خمتلف 
وشهدت  واملرئية،  واملقروءة  املسموعة  اإلعالمية  الوسائل 
أنصار  اللبنانيني  اإلعالميني  إطالق شبكة  الورشة  فعاليات 

حقوق الطفل. 
على  الورش  تلك  عن  الصادرة  اخلتامية  التوصيات  أكدت 
ملناهضة  الوطنية  للشبكات  املؤسسني  األعضاء  التزام 
ـ بالتنسيق والتعاون  ـ اليت مت إطالقها  العنف ضد األطفال 
األطفال  ضد  العنف  ملناهضة  العرب  اإلعالميني  شبكة  مع 
اليت ينسق أعماهلا اجمللس العربي للطفولة والتنمية، إضافة 
ملناهضة  العرب  اإلعالميني  شرف  مبيثاق  التزامهم  إىل 
العنف ضد األطفال. كما عربت التوصيات أيضا عن حاجة 
حيث  التدريبية  الورش  هذه  من  املزيد  إىل  اإلعالميني 
التقويم  استمارات  يف  الواردة  وآراؤهم  مداخالتهم  أشارت 
إىل التأثري اإلجيابي الذي حتدثه تلك الورش يف توجهاتهم 

املستقبلية لدى تناوهلم اإلعالمي لقضايا حقوق الطفل. 
ويعتزم اجمللس استكمال عقد الورش الوطنية يف العام املقبل 
السودان  ومجهورية  السعودية  العربية  اململكة  من  كل  يف 
العظمى  االشرتاكية  الشعبية  الليبية  العربية  واجلماهريية 
على  اجمللس  سيعمل  كما  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة 
متت  الذين  اخلرباء  مع  بالتعاون  التدرييب  الدليل  تطوير 

االستعانة بهم يف الورش التدريبية. 

صورة مجاعية لورشة اإلعالميني فى األردن

صورة مجاعية لورشة اإلعالميني فى لبنان
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ثانيًا: مؤتمر األسرة واإلعالم العربي: 
         نحو أدوار جديدة لإلعالم األسري 

        بقطر

والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  رسالة  حتقيق  إطار  ويف 
يف  الطفل  حلقوق  داعمة  عربية  بيئة  إجياد  إىل  الرامية 
التنمية واحلماية واملشاركة والدمج يف إطار األسرة واجملتمع، 
األسرية  للدراسات  الدولي  الدوحة  معهد  مع  وبالشراكة 
والتنمية، عقد اجمللس العربي للطفولة والتنمية مؤمتر «األسرة 
واإلعالم العربي: حنو أدوار جديدة لإلعالم األسري« خالل 

الفرتة من 2 ـ 3 مايو 2010 بالدوحة، وبالتعاون مع اجمللس 
ذوي  لتأهيل  القطرية  واجلمعية  قطر  بدولة  للتعليم  األعلى 

االحتياجات اخلاصة. 
وشارك يف أعمال املؤمتر ما يقرب من 300 مشارك من 13 
دولة عربية: األردن ـ اإلمارات ـ البحرين ـ تونس ـ السعودية 
ـ  مصر  ـ  ليبيا  ـ  لبنان  ـ  الكويت  ـ  قطر  ـ  سوريا  ـ  السودان  ـ 
العليا  اجملالس  ومسئولي  والباحثني  اخلرباء  ميثلون  اليمن، 

وقد  اجملتمع،  لبناء  األساسية  الركيزة  األسرة  ُتعد 
أضفت اخلصوصية العربية عليها أدوارًا ومسؤوليات 
على  واحلفاظ  والتنشئة  والرتبية  الدعم  جمال  يف 
اهلوية والتمسك بالقيم واملوروثات الثقافية والدينية 
مبادرات  هناك  وكانت  واالجتماعية،  واألخالقية 
واحلفاظ  األسرة  أدوار  تعزيز  عربية حنو  وحتركات 
العربية  اإلسرتاتيجية  إطالق  منها  متاسكها،  على 
أن  بيد  العربية.  الدول  جامعة  مظلة  حتت  لألسرة 
األسرة العربية تعرضت خالل العقود الثالثة األخرية 
جلملة من التحديات املتسارعة يف عصر اتسم بالتقدم 
واالنفتاح  املتالحقة  والتغيريات  والتقين  العلمي 
اخلارجي، وخباصة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، األمر الذي كانت له تداعياته السلبية على 
العام  السياق  واهتزازه يف  األسرة،  مقومات متاسك 

لقيمها، مع تغيري يف أدائها الوظيفي والبنائي. 

موقع شبكة اإلعالميني العرب ملناهضة العنف ضد األطفال: 
 

ملناهضة  العرب  اإلعالميني  شبكة  أعضاء  بني  للتواصل  تفعياًل 
العنف ضد األطفال، بدأ اجمللس خالل العام 2010 يف تأسيس 
موقع إلكرتوني تفاعلي يتيح التواصل بني أعضاء الشبكة العربية 
اليت ُتعد الشبكات الوطنية جزءًا منها، وسيتم إطالقه يف مطلع 
بني  الربط  يتيح  فضاء  إتاحة  إىل  املوقع  ويهدف   ،2011 العام 
أعضاء الشبكة، وحيقق التواصل فيما بينهم، مبا يسهم يف تبادل 
املعلومات واخلربات والتجارب، وإلقاء الضوء على ما هو جديد يف 
جمال مناهضة العنف ضد األطفال، وإثارة الوعي بأهمية التناول 
اإلعالمي املؤثر جتاه قضايا مناهضة العنف ضد األطفال، ومبا 
ينعكس إجيابيا على مستوى اإلدراك وعلى تعديل االجتاهات لدى 
خالل  من  الشبكة،  دور  تفعيل  جانب  إىل  العربي،  العام  الرأى 
الفعال  التواصل  إتاحة الفرصة لتوسيع دائرة العضوية فيها مع 

بني أعضائها. 
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    فعاليات وأنشطة املؤتمر
 

    1ـ ورش تدريبية لطالب املدارس وطالباتها يف مجال حقوق الطفل
بالتوازي مع جلسات املؤمتر، مت عقد ورش تدريبية لطالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية وطالباتها يف جمال حقوق الطفل. 
وهدفت الورش إىل متكني الطلبة والطالبات من إدراك املفاهيم الالزمة لبناء رؤية داعمة للمشاركة، وإكسابهم املهارات 
واإلنرتنت  اإلعالمية  بالرسالة  التعريف  إىل  إضافة  اإلعالم،  وسائل  مع  اإلجيابي  والتفاعل  أنفسهم  عن  للتعبري  الالزمة 
وتكنولوجيا املعلومات واملبادرات التطبيقية لليافعني والشباب يف جمال اإلعالم. وشارك يف فعاليات الورش التدريبية 500 
طالب وطالبة يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية، حيث مت ختصيص اليوم األول للطالب )250 طالبًا( واليوم الثاني للطالبات 
للتحليل  كنماذج  إعالمية  مواد  استخدام  ومت  العمرية.  الفئة  أربع جمموعات حسب  إىل  تقسيمهم  كما مت  )250 طالبة(، 
وتوصيل األفكار الرئيسة للجلسة، وُعقدت اجللسات علي األسلوب التفاعلي مع املشاركني واملشاركات؛ لتمكينهم من عرض 
جتاربهم وخرباتهم، كما مت عرض منوذج إعالمي من إنتاج الشباب العربي »برنامج صوتنا«، وجاٍر العمل على إعداد كتيب 

خاص باحملتوى التدرييب للورشة بالتنسيق مع معهد الدوحة الدولي للدراسات والتنمية وإصداره خالل العام 2011.  

    2 ـ ورشة عمل اإلعالميني لحماية األطفال من العنف
بالتوازي مع فعاليات املؤمتر، عقد اجمللس ورشة عمل اإلعالميني حلماية األطفال من العنف، خالل الفرتة من 2 ـ 4 مايو 
فيها 20  »أجفند«، شارك  املتحدة اإلمنائية  األمم  لدعم منظمات  العربي  برنامج اخلليج  بدعم من  بالدوحة قطر،   2010
إعالميا من دولة قطر، ميثلون خمتلف الوسائل اإلعالمية من الصحف اليومية ووكاالت األنباء واإلذاعة والتليفزيون والوسائل 
اإللكرتونية، إىل جانب ممثلني من اإلدارات اإلعالمية للمؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني املعنية بالطفولة يف دولة 

قطر. وقد مت تنفيذ هذه الورشة يف إطار مشروع »إعالم داعم ملناهضة العنف ضد األطفال« املشار إليه سلفًا.   

    3ـ ورشة عمل لألسرة الختيار أفضل الربامج التليفزيونية ألطفال مرحلة الروضة
مت تنظيم ورشة عمل تدريبية ألولياء األمور ألطفال مرحلة الرياض، قدمتها الدكتورة ليلى كرم الدين أستاذ علم النفس 
جبامعة عني مشس، باللغة العربية يف اليوم األول، وباللغة اإلجنليزية يف اليوم الثاني. واستعرضت الورشة أهم اخلصائص 
وتقدميها هلم،  التليفزيونية  الربامج  اختيار  مراعاتها عند  يتعني  اليت  األطفال  رياض  للطفل يف مرحلة  املميزة  والسمات 
وكذلك مت إلقاء الضوء على أهم الشروط الالزم توفرها يف الربنامج التليفزيوني اجليد واملالئم ألطفال مرحلة الرياض، 

إضافة إىل دور األسرة فيما يتعلق مبشاهدة أطفال الروضة للربامج التليفزيونية. 

    4 ـ  ورشة عمل لتدريب األطفال على فن الرسوم املتحركة
بالتوازي مع الفعاليات، مت ختصيص ورشة عمل خاصة مبشاركة األطفال يف الفئة العمرية من )8 ـ 12 سنة( حول فن الرسوم 
املتحركة، حيث قام أحد اخلرباء األمريكيني املتخصصني يف هذا اجملال على مدى يومني بتدريب األطفال على كيفية إعداد 

. فيلم رسوم متحركة ميثل أحد جوانب العالقات األسرية من منظور األطفال ، مدته ترتاوح ما بني دقيقة ودقيقتنينْ

    5 ـ  محاضرة دينية حول أثر الربامج الدينية على تطوير العالقات األسرية 
تضمنت فعاليات املؤمتر أيضا تنظيم حماضرة عامة لفضيلة الدكتور الشيخ إبراهيم بن مبارك بوبشيت حول أثر الربامج 
الدينية على تطوير العالقات األسرية، والعالقة بني اإلعالم واألسرة من املنظور الديين، وكذلك مناقشة أثر الربامج الدينية 

على تطوير العالقات األسرية.  

    6-  معرض إلصدارات عدد من املؤسسات العاملة يف املجال
بالتوازي مع أعمال املؤمتر، مت تنظيم معرض إلصدارات عدد من املؤسسات املعنية، منها معهد الدوحة الدولي للدراسات 
ذوي  لتأهيل  القطرية  اجلمعية  – دولة قطر،  للتعليم  األعلى  والتنمية، اجمللس  للطفولة  العربي  والتنمية، اجمللس  األسرية 
االحتياجات اخلاصة، الشرطة اجملتمعية – دولة قطر، املؤسسة القطرية حلماية املرأة والطفل، املؤسسة القطرية ملكافحة 

االجتار بالبشر، كلية الدراسات اإلسالمية، مجعية النهضة االجتماعية باجلمهورية اليمنية.
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املدني  اجملتمع  وممثلي  والطفولة  لألسرة  الوطنية  واللجان 
اإلقليمية  املنظمات  واملؤسسات الرمسية وعددًا من  العربي 
والدولية املعنية منها، جامعة الدول العربية، ومكتب الرتبية 
العربي لدول اخلليج، واملكتب التنفيذي جمللس وزراء الشؤون 
الدولي  واملكتب اإلقليمي لالحتاد  االجتماعية لدول اخلليج، 

لتنظيم األسرة، و500 طالب وطالبة من املدارس القطرية.
وناقش املؤمتر ـ على مدى ست جلسات عامة ـ 16 ورقة عمل 
ركز خالهلا على استعراض واقع اإلعالم العربي وانعكاساته 
األسرة  متكني  يف  اإلعالم  ودور  العربية،  األسرة  على 
منها  حماور  عدة  عرب  ومسؤولياتها،  بأدوارها  القيام  من 
تشكيل  يف  اإلعالم  وتأثري  العربي،  والطفل  والعوملة  اإلعالم 
املستقبل،  ومتغريات  اإلعالم  ودور  االجتماعية،  االجتاهات 
وكيف ميكن أن يكون لإلعالم دور فاعل، إىل جانب تقديم 
عروض لتجارب ناجحة لإلعالم التنموي لعدد من اجلهات 
الوطنية  واللجنة  القطرية  اإلذاعة  تضمنت  واملؤسسات 
ملكافحة االجتار بالبشر يف قطر، والشرطة اجملتمعية بوزارة 
البحرين  مبملكة  حرا(  )كن  ومركز  القطرية،  الداخلية 

ومجعية النهضة االجتماعية باليمن. 
إدماج  أهمية  تتضمن  التوصيات  من  بعدد  املؤمتر  انتهى 
يف  الدراسية  املقررات  ضمن  اإلعالمية  الرتبية  موضوعات 
اإلعالم  يف جمال  جوائز  واستحداث  العربية،  التعليم  نظم 
األعمال  يف  وتفعيله  املشرتك  العربي  وتعزيزالعمل  األسري، 
اإلعالمية  املؤسسات  ومطالبة  األسرة،  اإلعالمية يف جمال 
بااللتزام باملعايري املهنية ومواثيق الشرف األخالقية، وإنشاء 
مرصد لإلعالم واألسرة يتناول بالرصد واملراقبة والتحليل 
األسرة،  أفراد  كل  وخيص  اإلعالم  وسائل  يف  ُينشر  ما  كل 
إليهم،  املوجهة  الربامج  واحلرص على مشاركة األطفال يف 
إسرتاتيجية  تبين  إىل  العربية  الدول  جامعة  دعوة  وأخريا 

لألسرة واإلعالم. 
***

ثالثًا: املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل 
       العربي

شهدت السنوات األخرية انطالقة كبرية للمراصد اإلعالمية 
مراقبة  أدوات  إحدى  أنها  على  تصنف  وباتت  العامل،  يف 
ميادين الشأن العام، ويعول عليها يف عمليات إصالح اجملتمع. 
خدمة  يليب  مدني،  مرصد  هو  املتداول،  معناه  يف  واملرصد 
أو  العام  إدارة الشأن  أنه تعبري عن املشاركة يف  عامة. كما 
على األقل يف املتابعة واملراقبة لضمان جودة األداء وحتسني 
بالرصد  يقوم  الغالب  يف  املرصد  أن  أى  اخلدمة.  نوعية 

واملتابعة واملراقبة مع تداخل هذه املهام.
وإدراكا ألهمية فكرة املراصد اإلعالمية، فإن اجمللس العربي 
يف  إعالمي  مرصد  تأسيس  إىل  سيسعى  والتنمية  للطفولة 

جمال حقوق الطفل، ويف هذا الصدد عقد اجتماع خرباء يوم 
30 ديسمرب 2010، بهدف استعراض واقع املراصد الشبيهة 
يف الوطن العربي، ورسم رؤية املرصد وأهدافه وآليات عمله، 
واقرتاح اجلهات اليت ميكن أن تقوم بالشراكة يف هذا العمل.

مشروع  انطالقة  القادمة  املرحلة  تشهد  أن  املتوقع  ومن 
املرصد ليكون آلية لرصد ما ينشر يف وسائل اإلعالم املختلفة 
وحتليلها )إذاعة - تليفزيون - صحافة - مواقع إلكرتونية( 
عن حقوق الطفل سلبا وإجيابا، وحتليله للوصول إىل نتيجة 

شاملة ومستدمية تعنى بتغيري االجتاهات السلبية باجملتمع.

***

رابعًا: األنشطة اإلعالمية باملجلس

أ- إصدارات إعالمية 
1 ـ امللف الصحفي الشهري:  

القصاصات الصحفية اخلاصة بأخبار  ملف شهري يتضمن 
الطفولة العربية، يتم حصرها من واقع قراءة يومية لعدد من 
الصحف املصرية والعربية، والبحث عرب خدمة زاد الصحفية 
مسو  أخبار  التالية:  األقسام  امللف  يضم  اإلنرتنت،  ومواقع 
رئيس اجمللس، وأخبار اجمللس، وأخبار املؤسسات الشقيقة، 
وأخبار عن الطفولة، وأخبارًا عن الندوات واملؤمترات املعنية 
بالطفولة، وأخبارًا عن التقارير والدراسات املعنية بالطفولة، 
املوضوعات  عن  مقاالت  إىل  إضافة  الطفولة،  عن  ومقاالت 
ذات الصلة بعمل اجمللس، كما يف موضوعات اجملتمع املدني 

والتنمية وحقوق اإلنسان واملرأة.

فكرة املرصد 
ومتابعته  العربي  اإلعالم  برصد  تعين  علمية  آلية 
املهنية  وحتري  الطفل  حقوق  خيص  فيما  ومراقبته 
بهدف املزيد من التواصل والفعالية للمنتج اإلعالمي 
مسار  ولرتشيد  احلقوقي،  بالبعد  والتزامه  العربي 
معينة  أداة  يكون  أن  للمرصد  وميكن  منه.  البعض 
وضع  أو  والتقارير،  واألحباث  الدراسات  إعداد  يف 

السياسات واخلطط.

صحفّيًا  ملفًا   12 إصدار  مت   2010 العام  خالل 
شهرّيًا بإمجالي 4316 وثيقة صحفية، منها 463 
وثيقة نشرت عن اجمللس العربي للطفولة والتنمية من 

أكثر من 60 مصدرًا إعالميا عربيًا.
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2 ـ التقويم السنوي: 

أصدر اجمللس التقويم السنوى للعام 2011، بدعم 
من برنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند« حيث 
املشاركة،  يف  الطفل  حق  موضوع  التقويم  تناول 
األطفال  مشاركة  قضية  ألهمية  إدراكا  وذلك 

باعتبارها الضمان احلقيقي لكفالة حقوقهم.

3 ـ التقرير السنوي: 
ما  يرصد  الذي  السنوى  التقرير  اجمللس  أصدر 
على  ومشروعات  نشاطات  من  اجمللس  به  قام 

مدار العام.

4 ـ املطوية التعريفية للمجلس: 
يف إطار تعديل نظم اجمللس ولوائحه، أصدر اجمللس مطوية 
اإلسرتاتيجية،  واألهداف  والرسالة  الرؤية  تتضمن  تعريفية 

إىل جانب السياسات وفلسفة العمل. 

ب - التغطيات اإلعالمية لفعاليات املجلس
حيرص اجمللس على وضع خطة إعالمية لتغطية الفعاليات 
إرسال  اخلطة  تتضمن  حيث  عقدها،  يتم  اليت  واألنشطة 
مراحل:مرحلة  ثالث  خالل  الفاعلية  حول  صحفية  نشرات 
وعقب  الفاعلية،  انعقاد  وأثناء  الفاعلية،  قبل  متهيدية 
انتهاء الفاعلية، كما تتضمن اخلطة أيضا إصدار املطويات 
وامللصقات والكتيبات التعريفية للفعاليات، إضافة إىل دعوة 

يف  للمشاركة  والفضائية  التليفزيونية  والقنوات  الصحفيني 
تغطية احلدث. وخالل العام 2010 مت التالي: 

• اجمللس 	 أنشطة  حول  إخبارية  نشرة   20 إرسال 
وفعالياته املختلفة.

• جتميعًا  	 تتضمن  خاصة  صحفية  ملفات  إعداد 
حيث  الفعالية،  حول  املنشورة  الصحفية  للقصاصات 
واجب  مؤمتر  التالية:  للفعاليات  ملفات  إعداد  مت 
اجملتمع  منتدى  ـ  اإلعاقة  ذي  الطفل  جتاه  اجملتمع 
األسرة  مؤمتر  ـ  الثالث  للطفولة  العربي  املدني 
العنف  ملناهضة  اإلعالميني  ـ ورش  العربي  واإلعالم 

ضد األطفال. 
• إعداد املواد اإلعالمية اخلاصة بفعاليات اجمللس من 	

بانرات - أقالم - حقائب - مطويات ... إخل.

البوابة اإللكرتونية للمجلس العربي للطفولة والتنمية: 
 

سعى اجمللس العربي للطفولة والتنمية إىل تصميم بوابة إلكرتونية وإطالقها، تضم 
حمتوى عربيًا معنيًا بقضايا الطفولة وما يتصل بها؛ يهدف إىل نشر املعرفة يف العامل 
الباحثني  تتضمن  املستفيدين  من  خمتلفة  فئات  إىل  والوصول  وتعزيزها،  العربي 
واإلعالميني ومنظمات اجملتمع املدني العربي العاملة يف جمال الطفولة، واألطفال 

واملهتمني بقضايا الطفولة بشكل عام. 
ومشروعاته  وأهدافه  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  سياسات  البوابة  تعكس 
وفعالياته، واألخبار ذات العالقة به بشكل خاص، وموضوعات ختص الطفولة بشكل 
عام، باإلضافة إىل الوثائق املرجعية والدراسات واألحباث واإلحصاءات واملعلومات 
حول  للحوار  ومنتديات  والتنمية،  الطفولة  بقضايا  املعنية  واإلصدارات  واألخبار 

قضايا الطفولة. 
تضم البوابة اإللكرتونية للمجلس املواقع اإللكرتونية اليت ترتبط مبشروعات اجمللس وعمله، حيث متثل تلك البوابة املظلة 
الرئيسة اليت تندرج حتتها كل املواقع األخرى، مثل موقع منتدى منظمات اجملتمع املدني العربي للطفولة »جمداف«، وموقع 

شبكة اإلعالميني العرب حلماية األطفال من العنف. 
ومت االنتهاء من تصميم البوابة اإللكرتونية، وجاٍر حتميل املواد، متهيدًا إلطالق البوابة يف مطلع العام 2011.
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البوابة اإللكرتونية للمجلس العربي للطفولة والتنمية: 
 

سعى اجمللس العربي للطفولة والتنمية إىل تصميم بوابة إلكرتونية وإطالقها، تضم 
حمتوى عربيًا معنيًا بقضايا الطفولة وما يتصل بها؛ يهدف إىل نشر املعرفة يف العامل 
الباحثني  تتضمن  املستفيدين  من  خمتلفة  فئات  إىل  والوصول  وتعزيزها،  العربي 
واإلعالميني ومنظمات اجملتمع املدني العربي العاملة يف جمال الطفولة، واألطفال 

واملهتمني بقضايا الطفولة بشكل عام. 
ومشروعاته  وأهدافه  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  سياسات  البوابة  تعكس 
وفعالياته، واألخبار ذات العالقة به بشكل خاص، وموضوعات ختص الطفولة بشكل 
عام، باإلضافة إىل الوثائق املرجعية والدراسات واألحباث واإلحصاءات واملعلومات 
حول  للحوار  ومنتديات  والتنمية،  الطفولة  بقضايا  املعنية  واإلصدارات  واألخبار 

قضايا الطفولة. 
تضم البوابة اإللكرتونية للمجلس املواقع اإللكرتونية اليت ترتبط مبشروعات اجمللس وعمله، حيث متثل تلك البوابة املظلة 
الرئيسة اليت تندرج حتتها كل املواقع األخرى، مثل موقع منتدى منظمات اجملتمع املدني العربي للطفولة »جمداف«، وموقع 

شبكة اإلعالميني العرب حلماية األطفال من العنف. 
ومت االنتهاء من تصميم البوابة اإللكرتونية، وجاٍر حتميل املواد، متهيدًا إلطالق البوابة يف مطلع العام 2011.

 الشركاء
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 المشاركة في 
الندوات والمؤتمرات

حرص اجمللس العربي للطفولة والتنمية على املشاركة يف عدد من الندوات واملؤمترات واالجتماعات 
املعنية بالطفولة على املستوى العربي والدولي؛ لتبادل اخلربات وتبين أفكار ومنهجيات عمل جديدة، 
إضافة إىل التأكيد على الدور احملوري الذي يلعبه اجمللس يف جمال تنمية الطفل العربي. وقد شارك 

اجمللس خالل العام 2010 يف الفعاليات التالية:   
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• املؤمتر التمهيدي لالحتفال باليوم العربي لليتيم مبقر جامعة الدول العربية، يوم 21 مارس 2010 بالقاهرة.	
• احلملة الدولية »لكل طفل«، هيئة إنقاذ الطفولة الربيطانية، يوم 16 مارس 2010 بالقاهرة. 	
• ورشة وضع جمموعة من املؤشرات الوطنية حلقوق الطفل الذي نظمه املرصد الوطين حلقوق الطفل التابع للمجلس القومي 	

للطفولة واألمومة، يوم 23 مارس 2010 بالقاهرة .
• حفل إطالق »تقرير بشأن االجتاهات العامة لتنقل األيدي العاملة يف البلدان العربية« التابع ملنظمة العمل العربية يوم 19 	

إبريل 2010، بالقاهرة.
• االجتماع الثالث للجنة التحضريية للمؤمتر العربي الرابع رفيع املستوى حلقوق الطفل، وذلك يوما 21 - 22 إبريل 2010 	

يف القاهرة.
• منتدى اإلعالميني التمهيدي للمؤمتر العربي الرابع رفيع املستوى، وذلك يوما 25 – 26 مايو 2010 يف بريوت.	
• االحتفال مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة عمل األطفال، بتنظيم من  وزارة األسرة والسكان يف مصر، وذلك يف يوم 13 	

يونيو 2010.
• اجتماعات الدورة الـ )16( جلنة الطفولة جبامعة الدول العربية، واليت عقدت يف بريوت يوم 26 يونيو 2010.	
• االجتماع الرابع للجنة التحضريية للمؤمتر العربي الرابع رفيع املستوى حلقوق الطفل، وذلك يوم 27 يونيو 2010 يف بريوت.	
• – واليت تنظمها 	 العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل األحداث  احللقة النقاشية ثالثية األطراف حول » االتفاقية 

منظمة العمل العربية، خالل الفرتة من 28 -30 يونيو 2010، بالقاهرة.
• يوما 	 األطفال،  العنف ضد  بشأن  املتحدة  لألمم  العام  األمني  دراسة  توصيات  ملتابعة  العربية  للجنة  اخلامس  االجتماع 

28 - 29 يونيو/ حزيران 2010 يف بريوت.
• العربية 	 الدول  بتنظيم من جامعة  العقوبات اجلسدية كافة ضد األطفال  التشريعي حلظر أشكال  ورشة عمل اإلصالح 

واجمللس األعلى للطفولة يف لبنان، واملنظمة السويدية لرعاية األطفال، واملبادرة العاملية إلنهاء أشكال العقوبة اجلسدية 
كافة ضد األطفال، وذلك خالل الفرتة من 30 يوينو/ حزيران - 1 يوليو/ متوز 2010  يف بريوت/ لبنان.

• إطالق تقرير التنمية البشرية يف مصر لعام 2010، يوم 27 يونيو بالقاهرة. 	
• االحتفالية اخلاصة خبتام املرحلة األوىل من مشروع »مناهضة عمالة األطفال« بتنظيم من الشبكة العربية للمنظمات 	

األهلية، والتعاون مع اهليئة القبطية اإلجنيلية للخدمات االجتماعية، يوليو 2010.
• مؤمتر متطلبات الطفل بني احلقوق والتنمية الذي نظمته املنظمة الليبية الدولية للطفولة خالل الفرتة من 1 - 2 أغسطس 	

2010 يف مدينة بنى غازي ـ ليبيا، وعرض جتربة اجمللس يف املؤمتر. 
• 	 2010 سبتمرب  و21   20 يوما  واألمومة،  للطفولة  القومي  اجمللس  واملأمول«،  الواقع  بني  األسرة  »تشريعات  عمل  ورشة 

بالقاهرة. 
• املؤمتر اخلتامي ملشروع احلد من الفقر .... احلقوق القانونية لألطفال والفتيات والنساء حتت عنوان احلق يف اهلوية 	

املنظم من قبل وزارة الدولة والسكان جبمهورية مصر العربية، وذلك يوم 28 سبتمرب 2010.
• ملتقى مسرح الطفل العربي الذي نظمته جمموعة مسارح الشارقة خالل الفرتة من 22 – 24 نوفمرب 2010 بالشارقة.	
• االجتماع اخلامس للجنة التحضريية للمؤمتر العربي الرابع رفيع املستوى حلقوق الطفل، وذلك خالل الفرتة من 22 – 24 	

نوفمرب 2010 بالقاهرة.
• املؤمتر العربي الرابع رفيع املستوى حلقوق الطفل الذي ُعقد باململكة املغربية خالل الفرتة من 19 - 21 ديسمرب 2010 	

مبدينة مراكش، بتنظيم من جامعة الدول العربية.
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• املؤمتر التمهيدي لالحتفال باليوم العربي لليتيم مبقر جامعة الدول العربية، يوم 21 مارس 2010 بالقاهرة.	
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