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“نأمل أن تتحقق األهداف النبيلة الكربى التي نرجوها للنهوض بأطفالنا، وذلك من 

منطلق املنهج الحقوقي، وعلى أساس من التكامل بني نظم حماية الطفل ونظم الحماية 

االجتماعية؛ من أجل تأكيد حقوقهم وتحقيق الرفاه واألمان وتوفري حياة أفضل لهم”. *

طالل بن عبد العزيز

* من كلمة سمو رئيس اجمللس العربي للطفولة والتنمية في ندوة مناقشة أوجه 
التآزر بني نظم حماية الطفل ونظم احلماية االجتماعية - الرياض - يناير 2013.
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الـمقدمة

جاء العام 2013 ليمثل العام األخري من الخطة اإلسرتاتيجية للمجلس )2011 – 2013(، التي تم إعدادها 

الوعي  وإثارة  املعلومات  وتوفري  القدرات  وبناء  والتشبيك  واملناصرة  التأييد  كسب  آليات  على  تأسيسًا 

عبد  بن  األمري طالل  برعاية سمو  املنشود،  التأثري  العربي إلحداث  الوطن  الطفولة يف  بقضايا  االجتماعي 

العزيز رئيس املجلس وتوجيهاته ودعم برنامج الخليج العربي للتنمية »أجفند« والشركاء؛ حيث تمكننا من أن 

ننفذ العديد من املشروعات واألنشطة، منها االنتهاء من املشروع العربي لحماية أطفال الشوارع يف خمس 

دول، وإعداد دراسة إقليمية حول اإلعالم ومعالجة قضايا حقوق الطفل بالتطبيق على عينة يف ست دول عربية، 

ورسم إسرتاتيجية لتطوير املشاركة املجتمعية يف التعليم.

كما كان العام 2013 بداية لوضع إسرتاتيجية ثالثية جديدة )2014 – 2016( تتبنى رؤية تستند إىل األخذ 

بنموذج جديد يف التنشئة االجتماعية لألطفال العرب، وتقوم على إحداث تغيري ثقايف يضمن تنشئة جديدة 

لعالم جديد، وتؤكد على ضرورة األخذ برؤية األطفال يف تلك التنشئة التي ربما تتقاطع وقد تختلف مع رؤية 

الكبار لعاملهم وطموحاتهم، وقد تم وضع األطر املفاهيمية واملنهجية إلعداد دراسة حول التنشئة االجتماعية 

لألطفال يف البلدان العربية، ومشروع حول دمج الطفل ذي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع، وكذلك برنامج عمل 

يتبنى مدخاًل فلسفيًا جديدًا يف تأهيل أطفال الشوارع يقوم على تربية األمل، وتنمية الذات اإلنسانية لديهم 

باستخدام أساليب غري تقليدية وبما يسهم يف دمجهم أفرادًا فاعلني يف املجتمع. 

نعلم أن املرحلة القادمة تحتاج منا املزيد من استنفار الهمم وتضافر الجهود يف ظل ما تشهده املنطقة العربية 

من تحوالت جذرية أثرت إيجابًا وسلبًا يف وضعية األطفـال؛ لذا يحدونا األمل يف أن نستمـر - بروح كلهـا 

تفـاؤل - ملواصلة الجهد بصيغ وآليات جديدة تتالءم مع املرحلة وتأثرياتها والعمل مع الشركاء، آملني أن تصل 

بالدنا العربية إىل بر األمان واالستقرار واالزدهار، وأن نكون جديرين بأطفالنا، مهيئني لهم كل السبل املمكنة 

من أجل تنشئة جديدة وسليمة تكفل حقوقهم وتحقق أحالمهم وطموحاتهم يف حياة أفضل.

واهلل وىل التوفيق. 

د.حسن البيالوي 
                                                                                                            األمني العام
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املجلس يخطط إلسرتاتيجية ثالثية جديدة )2014 -2016(
اإلسرتاتيجية تتبنى وضع نموذج جديد لتنشئة الطفل يف الوطن العربي 

خالل  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  سعى 
خطته  وضع  من  االنتهاء  إلى   2013 العام 

 -  2014( الثالثية  اإلستراتيجية 
2016( التي تقوم على وضع منوذج 

جديد لتنشئة الطفل في املنطقة 
االعتبار  في  األخذ  مع  العربية 
واإلستراتيجيات  بالتوجهات 

مجال  في  اجلديدة  الدولية 
هذه  تركز  حيث  الطفل؛  تنشئة 

اخلطة على الدور احملفز للمجلس في 
مناقشة قضايا تنشئة الطفل وجمع املعلومات 

والبناء  للتنشئة  الواقع احلقيقي  التي تساعد على رؤية 
عليها، وإنتاج سياسات استرشادية إقليمية ودعم السياسات الوطنية التي حتقق املصلحة الفضلى للطفل العربي، 

ومناصرة حقوق الطفل.

»نموذج جديد لتنشئة الطفل يف الوطن العربي«
برنامج الخطة اإلسرتاتيجية الثانية للمجلس لألعوام )2014 – 2016(

املكون األول: بناء منوذج جديد للتربية.. 1
املكون الثاني: بناء منوذج للدمج اجملتمعي لألطفال ذوي اإلعاقات البسيطة في التعليم واجملتمع.. 2
املكون الثالث: تربية األمل ألطفال الشوارع.. 3
املكون الرابع: اجملتمع املدني العربي للطفولة.. 4
املكون اخلامس: تنمية املعرفة بآليات تنفيذ وتفعيل النموذج اجلديد لتنشئة الطفل. . 5
املكون السادس: مرصد إعالمي حلقوق الطفل في البلدان العربية.. 6
اإلعالم التنموي وتنمية البنية املعلوماتية واإلصدارات.. 7
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الخطة اإلسرتاتيجية الثالثية )2011 – 2013( للمجلس العربي للطفولة والتنمية

رؤية املجلس:
يتطلع املجلس العربي للطفولة والتنمية إىل أن يكون منظمة رائدة يف مجال حقوق 
الطفل يف الوطن العربي، ومرجعية للمؤسسات واألفراد واألسر؛ إلعداد طفل عربي 

قادر على املشاركة يف تنمية مجتمعه والتعامل مع املتغريات العاملية املتسارعة.

رسالة املجلس:
يعمل املجلس العربي للطفولة والتنمية على تهيئة بيئة عربية، داعمة لحقوق الطفل 
التعاون  واملجتمع، من خالل  األسرة  إطار  والدمج يف  واملشاركة  والحماية  التنمية  يف 
والشراكة الفاعلة مع املؤسسات األهلية، والحكومية، واإلقليمية، والدولية؛ حتى يشب 

الطفل قادرًا على املشاركة والتفاعل اإليجابي مع الحياة، متفهمًا لغريه، ومحبًا لوطنه.
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 مسيرة إنجازات المجلس
في العام 2013
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املجلس يعد ملنتدى املجتمع املدني العربي للطفولة الخامس 
“التنشئة يف عالم متغري”

تأسيساً على ما انتهى إليه منتدى اجملتمع املدني العربي للطفولة الرابع الذي عقد 
في بيروت خالل الفترة من 3 -4 يوليه 2012، حتت شعار “احلق في املشاركة .. 
املشاركة تعني احلماية”، يعكف اجمللس العربي للطفولة والتنمية على التحضيرات 
اخلاصة بعقد منتدى اجملتمع املدني العربي للطفولة اخلامس حتت شعار “التنشئة 
توصيات  أكدت  وقد   .2014 العام  خالل  لعقده  متهيداً  وذلك  متغير”؛  عالم  في 
املنتدى الرابع على أهمية األخذ بنموذج جديد في التنشئة االجتماعية لألطفال 
في  األطفال  برؤية  األخذ  لعالم جديد، مع ضرورة  تنشئة جديدة  ثقافي يضمن  تغيير  إحداث  يقوم على  العرب 

التنشئة التي رمبا تتقاطع وقد تختلف مع رؤية الكبار لعاملهم وطموحاتهم. 

دراسة تحليلية حول تربية الطفل يف ثماني دول عربية 

التي  باملبادرة  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  التزم 
العربي  املدني  اجملتمع  منظمات  منتدى  عن  خرجت 
للطفولة الرابع، لنشر منوذج جديد للتنشئة في اجملتمع 
القيم  من  راسخة  ثقافة  الطفل  مع  تنمو  حتى  العربي، 
املواطنة  على  يقوم  مجتمع  بناء  تعزز  التي  والسلوكيات 
التعبير  على  والقدرة  والتسامح  اآلخر  وقبول  واملشاركة 
وممارسة احلوار وإدارة االختالف وخلق حالة من التوافق 
االجتماعي. اعتماداً على التعلم احلر النشط واملشاركة 
اجلادة والفعالة، وتشجيع املبادرات، واإلقرار بالتعددية 

ماهية املنتدى
هو ملتقى دوري ملأسسة جهود منظمات املجتمع املــدني العربي يف مجال الطفـولة، وله سكرتارية دائمـة 

www.megdaf.org وعضوية أكثر من أربعمائة  ولجـنـة استشارية من منظمات عربية وموقع إلكرتوني 

الحقوق  العربي، ويتبنى مقاربة  العالم  األطفال يف  التنموي حول قضايــا  الوعي  تنمية  منظمة، ويهدف إىل 

منظمات  قدرات  بناء  محوري يف  بدور  املنتدى  يقوم  الدولية.  الطفل  حقوق  اتفاقية  من  ويــنطلق  والتنمية 

املجتمع املدني العربي العاملة يف مجال الطفولة من خالل تحديد محور رئيس يف كل دورة من دورات انعقاده.

تتضمن مكونات املنتدى الخامس إطالق 

نتائج دراسة عربية تحليلية حول تربية 

الطفل يف العالم العربي ومعايري تنشئته، 

إضافة إىل عرض مخرجات منتدى األطفال 

العرب الثاني )املزمع عقده بالتزامن مع 

املنتدى الخامس(، ومناقشة عدد من 

األوراق العلمية حول سياسات وبرامج 

تنشئة الطفل وتنمية ثقافته والنظريات 

الرتبوية واالتجاهات الدولية املعاصرة.  
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املصالح،  جميع  على  تعلو  الطفل  مصلحة  وأن  األطفال،  بني  التمييز  عدم  على  تقوم  عالقة  عبر  وذلك  والتنوع، 
واحترام حق التواد بني اآلباء واألطفال بحيث يؤدي التأثير الذي ميارسه اآلباء دوراً إيجابياً في عملية التنشئة. 

ولعمل هذا النموذج ينطلق اجمللس من معرفة واقع التنشئة االجتماعية للطفل في البالد العربية من خالل إجراء 
دراسة ميدانية حتليلية، بدعم من برنامج اخلليج العربي للتنمية “أجفند”، يقوم بها فريق من الباحثني العرب في 
ثماني دول عربية وهي: اجلزائر، السعودية، السودان، العراق، قطر، لبنان، مصر، اليمن ملعرفة وجهة نظر املربني 
من ناحية، ووجهة نظر األطفال من ناحية أخرى في الطرق املستخدمة في تنشئتهم وما يقدم لهم من تعليم وثقافة، 
ورؤيتهم للثقافة ولدورهم في إنتاج هذه الثقافة، وإلى أي مدى يشارك األطفال في هذا الفكر  كأفراد ومواطنني 

صغار لهم رؤية وحق في إبداء الرأي واملشاركة.
العمل  الرئيس وفريق  الباحث  واختيار  للدراسة  املفاهيمي  اإلطار  إعداد  االنتهاء من  العام 2013  وقد مت خالل 
امليداني خالل مطلع  العمل  للبدء في  القياس، متهيداً  أدوات  القطريني، وإعداد  الباحثني  املعاون، وكذلك فريق 

العام 2014. 

مائدة مستديرة ملناقشة اإلطار املفاهيمي حول الدراسة التحليلية لرتبية الطفل 

بهدف مناقشة اإلطار املفاهيمي للدراسة التحليلية لتربية الطفل في العالم العربي، عقد اجمللس العربي للطفولة 
والتنمية مائدة مستديرة حول »التنشئة االجتماعية لألطفال في البلدان العربية« يوم 11 ديسمبر 2013، وذلك 
أعمال هذه  في  وقد شارك  والفلسفة.  واإلعالم  والتربية  االجتماع  علم  نخبة من اخلبراء في مجاالت  بحضور 
املائدة املستديرة الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة بجامعة عني شمس، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم االجتماع 
احلديدي  منى  الدكتورة  من  واملكون  معه  البحث  وفريق  للدراسة  الرئيس  والباحث  القاهرة  بجامعة  السياسي 
والدكتورة منال زكريا واألستاذة سامية محمد، إضافة إلى مجموعة من اخلبراء هم: الدكتور شبل بدران أستاذ 
التربية بجامعة عني شمس، والدكتور صالح اخلراشي اخلبير في مجال التدريب، والدكتور عبداللطيف محمود 
كمال جنيب  والدكتور  القاهرة،  بجامعة  اإلعالم  أستاذ  والدكتور عادل عبدالغفار  بجامعة حلوان،  التربية  أستاذ 
أستاذ التربية بجامعة اإلسكندرية، والدكتور محمود نسيم األستاذ بأكادميية الفنون، والدكتورة ملك زعلوك اخلبير 

اخلبراء املشاركون في املائدة املستديرة ملناقشة اإلطار املفاهيمي للدراسة

11



في مجال التعليم ومستشار اليونيسف. وقد خرجت هذه املائدة املستديرة باإلطار املفاهيمي واملنهجي للدراسة، 
وبناء على هذا اإلطار الفكري الذي يتم فيه توليد املعرفة، سيتم بناء معايير أساسية انطالقاً من االتفاقية الدولية 
حلقوق الطفل ترشدنا إلى كيفية التأكد من تنفيذ حقوق األطفال بطرق عملية إجرائية، وستثبت هذه املعايير إلى 

أي مدى يشارك أو ال يشارك األطفال في البالد العربية.  

موقع مجداف جسر تواصل بني منظمات 

املجتمع املدني العربي املعنية بالطفولة

ميثل موقع منتدى منظمات اجملتمع املدني العربي للطفولة )مجداف( قناة تواصل بني منظمات اجملتمع املدني 
املعنية بالطفولة، ومصدر معلومات تنشر من خالله 
تخدم  التي  واألجنبية  العربية  والنشرات  التقارير 
مجموعة  إتاحة  إلى  باإلضافة  الطفولة،  قضايا 
املعنية  واملؤسسات  لألفراد  البيانات   قواعد  من 
مبجال الطفولة لزيادة فرص التقارب والتعاون بني 
عناصر اجملتمع املدني ككل. وقد مت جتديد املوقع 
الوصول  لسهولة  احلديثة  التكنولوجيا  ليواكب 
اجملتمع  منظمات  جتارب  ونشر  البيانات  إلى 
املدني، فضال عن إصدار ثالثة أعداد من النشرة 
»أصداء مجداف« حول قضايا حقوق  اإللكترونية 
الطفل وأوضاع األطفال في ظل التغيرات العربية. 

ماهية منتدى األطفال العرب
يهدف منتدى األطفال العرب إىل التأكيد على أهمية مشاركة األطفال وتشجيع وتيسيري مشاركتهم 
يتم  وطنية  منتديات  إنشاء  طريق  عن  لذلك،  مناسب  اجتماعي  مناخ  دعم  على  والعمل  الفاعلة 
من خاللها االستماع إليهم ومعرفة آرائهم يف الربامج التي تخصهم. ويُعد املنتدى قناة آمنة يتم 
بواسطتها إيصال أصوات األطفال إىل املعنيني وصناع القرار. وبادر املجلس العربي للطفولة والتنمية 
بعقد منتدى األطفال العرب التأسيسي خالل الفرتة من 22 - 25 فرباير 2010، واإلشراف على 
مقر سكرتارية منتدى األطفال العرب واستضافة مقرها، وإنشاء موقع إلكرتوني تفاعلي للمنتدى 

sawa-online.org يتحاور األطفال من خالله ويعربون عن وجهات نظرهم.

www.megdaf.org
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منتدى األطفال العرب .. فضاء ملشاركة فاعلة لألطفال 

منتدى  خالل  من  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  يسعى 
بالتعاون  تكوينها  التي مت  الوطنية  واملنتديات  العرب  األطفال 
مع اجملالس العليا واللجان الوطنية للطفولة ومنظمات اجملتمع 
املدني في الدول العربية، إلى استكمال اجلهود التي بذلت من 
على  للمساعدة  لألطفال،  فاعلة  ملشاركة  التأييد  كسب  أجل 
تنمية جيل واٍع بحقوقه وحقوق غيره وواجباته، متقبل وجهة 

النظر اخملتلفة ومدرك لتوجهات املستقبل ومشارك في حتديدها.

التحضري ملنتدى األطفال العرب الثاني 

إعماال بتوصية أطفال املنتدى بضرورة دورية انعقاد منتدى األطفال العرب، يعكف اجمللس العربي للطفولة والتنمية 
على التحضير لفعاليات منتدى األطفال العرب الثاني املزمع عقده بالتزامن مع فعاليات منتدى اجملتمع املدني 
العربي للطفولة اخلامس خالل العام 2014. ويهدف منتدى األطفال العرب الثاني إلى تشجيع مشاركة األطفال 
والتعرف على وجهة نظرهم ورؤيتهم للثقافة التي يعيشونها وآرائهم حول واقع التنشئة في العالم العربي.  ويعمل 

اجمللس على إنشاء منتديات وطنية لألطفال. 

مشاركة فاعلة لألطفال في منتدى األطفال العرب التأسيسي - 2010 القاهرة

13



نظام محادثة chat online بموقع منتدى األطفال العرب “سوا أون الين”

موقع  بتطوير  اجمللس  قام   ،2013 العام  خالل 
“سوا أون الين”، وهو أول موقع تفاعلي عربي 
يتيح مشاركة آمنة لألطفال وإنشاء مواقع خاصة 
االستشارية  اللجنة  مع  التواصل  وجرى  بهم، 
خالل  انتخابهم  مت  الذين  األطفال  من  املكونة 
في  عقد  الذي  األول  العرب  األطفال  منتدى 
وما  املوقع  سير  كيفية  في  رأيهم  وأخذ   2012

يرغبون في إضافته أو حذفه. كما مت تطوير املوقع ليتضمن نظام احملادثة chat online، وهو نظام متقدم وتفاعلي 
لعمل ومتابعة وإدارة غرف متعددة للحوار بالصوت والفيديو واحملادثة النصية لألطفال، يتيح للطفل التواصل مع 

غيره من األطفال ويسمح للمشرفني مبتابعة وإدارة غرف احلوار مع احلفاظ على النظام والتقاليد.

ورشة عمل تدريب املدربني يف مجال حقوق الطفل بالرتكيز على مشاركة األطفال  

بالدول  العربية  الكشفية  املنظمة  قيادات  املدربني من  إعداد  والتنمية ورشة عمل  للطفولة  العربي  عقد اجمللس 
العربية، وذلك في مجال حقوق الطفل مع التركيز على مشاركة األطفال، بالتعاون مع املنظمة الكشفية العربية 
خالل الفترة من 16 - 20 ديسمبر 2013 بالقاهرة، وبحضور أكثر من عشرين من قيادات الكشافة من ثماني دول 
عربية هى: تونس - السعودية - سلطنة عمان - قطر - الكويت - لبنان - ليبيا - مصر. وقد مت خالل هذه الورشة 
وإكسابهم  املتدربني  رفع  وعي  بهدف  أعده اجمللس  الذي  واملشاركة  الطفل  التدريبي حول حقوق  الدليل  تطبيق 
بهدف  الدليل  حول  املتدربني  مالحظات  وجمع  املشاركة،  على  األطفال  تدريب  ومهارات  الطفل،  بحقوق  معرفة 

جتويده.  

sawa-online.org

جانب من ورشة تدريب املدربني في مجال حقوق الطفل
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إصدار جديد للمجلس حول مشاركة األطفال
بعنوان “مشاركة األطفال .. تمكني وحماية واستدامة”

أصدر املجلس العربي للطفولة والتنمية كتاب »مشاركة األطفال .. تمكني وحماية واستدامة« الذي 

املحاور  وأحد  الطفل،  الركائز األساسية لحقوق  إحدى  التي تعد  األطفال  يتناول قضية مشاركة 

الرئيسية التي تتبناها إسرتاتيجية عمل املجلس، وذلك وفق النهج الحقوقي التنموي الذي يؤهل 

االجتماعي  والتوافق  والديموقراطية  املواطنة  على  قائم  مجتمع  بناء  ويعزز  للمستقبل  األطفال 

والتسامح وقبول التعددية والتنوع.  وقد قام بإعداد هذا العمل العلمي الدكتور طلعت منصور أستاذ 

الصحة النفسية بجامعة عني شمس، وأهداه إىل املجلس، وسجل يف صفحاته األوىل إهداًء إىل 

سمو األمري طالل بن عبد العزيز إعزازًا وتقديرًا ملا يقوم به سموه من مبادرات رائدة وجهود 

معطاءة كحركة عربية وحضارية وإنسانية، وتثمينًا للدور الذي يقوم به املجلس برعاية ورئاسة 

سموه من أجل إرساء حقوق الطفل العربي واقعًا حضاريًا وإنسانيًا معاشًا يستحقه أطفالنا.

أقسام تنطوي على ثمانية وعشرين فصاًل، على ذخرية  الذي يتضمن عشرة  الكتاب،  يحتوى 

معرفية وخربية مبنية على تجارب عاملية وخربات وطنية ونتائج بحثية ونماذج إبداعية ملشاركة 

األطفال يف مجاالت متنوعة، حيث يؤكد يف مجمله على أن مشاركة األطفال مدخل صدق للطفولة 

وحق لألطفال، كما يؤكد على أهمية مقاربة التمكني يف مشاركة األطفال يف إسرتاتيجيات وجهود 

حماية وتنمية األطفال ومآلها من االستدامة يف التنمية والحماية. 
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املجلس يبدأ التحضري لتنفيذ مشروع ألطفال الشوارع 

يف مصر يف العام 2014

العام  قام اجمللس خالل  الشوارع،  أطفال  في مجال حماية  والتنمية  للطفولة  العربي  مع جهود اجمللس  تواصاًل 
2013، بوضع مشروع أطفال الشوارع في إطار الرؤية اجلديدة للتنشئة؛ للعمل على تأهيلهم من خالل تربية األمل، 

والذي ميثل مكوناً رئيسياً في اخلطة اإلستراتيجية الثالثية اجلديدة.
سيبدأ اجمللس في العام 2014 تنفيذ املشروع في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وزارة التأمينات والشئون 
االجتماعية واجمللس القومي للطفولة واألمومة وعدد آخر من الشركاء احلكوميني. ويقوم املشروع على الدروس 
املستفادة من املرحلة األولى التي متت في خمس دول عربية هي: السودان، ولبنان، ومصر، واملغرب، واليمن. وميثل 
املشروع منوذجاً في العمل مع أطفال الشوارع حيث يركز على األساليب غير التقليدية الكتشاف الذات لدى أطفال 
الشوارع ومعرفة ميولهم واجتاهاتهم؛ من أجل تنمية شعورهم باالنتماء وإحساسهم بقيمتهم كأفراد فاعلني في 

اجملتمع وبالتالي دمجهم فيه.
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الدليل اإلرشادي لإلخصائيني املتعاملني مع األطفال بمؤسسات الرعاية االجتماعية

قدرات  »بناء  مصر  في  الشوارع  أطفال  حماية  مشروع  إطار  في 
للطفولة  العربي  اجمللس  يقوم  الذي  الشوارع«  أطفال  مع  املتعاملني 
واألمومة  للطفولة  القومي  اجمللس  مع  بالتعاون  بتنفيذه  والتنمية 
لإلخصائيني  اإلرشادي  الدليل   2013 العام  خالل  صدر  مصر،  في 
املتعاملني مع األطفال مبؤسسات الرعاية االجتماعية خاصة أطفال 
الشوارع. وقد ترجم الدليل مضمون الورش التدريبية التي مت عقدها 
لبناء قدرات املتعاملني مع أطفال الشوارع في املؤسسات االجتماعية 
على مستوى سبع عشرة محافظة من محافظات مصر. ويتكون هذا 
النظري ملفهوم  املعرفي  تدريبية هى: اإلطار  كتيبات  الدليل من ستة 
والبرامج  واملفاهيم  للخطر،  املعرضني  واألطفال  الشوارع  أطفال 
ومهارات  احلكومية،  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  داخل  املطبقة 

وأدوات اإلخصائي االجتماعي، وأمثلة تطبيقية ألساليب تعديل سلوكيات األطفال مبؤسسات الرعاية االجتماعية، 
مع  االجتماعي  اإلخصائي  تعامل  وكيفية  األطفال،  مع  النشط  التعلم  أساليب  استخدام  لكيفية  تطبيقية  ومناذج 
املشكالت السلوكية لألطفال. ومن املتوقع أن يتم إطالق الكتيبات التدريبية خالل العام 2014 والبدء في تطبيقها. 

مشروع »أنا أخرتت 
األمل« يعتمد فلسفة 

تربية األمل لدمج 
أطفال الشوارع 

والتوعية بالذات 
اإلنسانية وحوكمة 

مؤسسات إيواء 
األطفال وبناء قدرات 

العاملني والقيادات

17



املجلس يتبنى مشروعًا جديدًا لدمج الطفل العربي 

ذي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع 

تواصاًل الهتمام اجمللس العربي للطفولة والتنمية بقضايا الطفل ذي اإلعاقة 
الطفل ذي اإلعاقة  آمنة حلماية  بيئة  »نحو  تنفيذ مشروع  انتهى من  أن  وبعد 
البيئة اآلمنة  من اإلساءة« الذي كان من أبرز مخرجاته اإلطار الفكري ملعني 
الواجب توافرها للطفل ذي اإلعاقة، ومجموعة من األدلة التدريبية واألدوات 
الالزمة لتدريب املدربني في هذا اجملال، فضاًل عن عقد ورشة إقليمية لتدريب 
عكف  عربية،  دولة  عشرة  أربع  من  متدرباً  ستني  من  أكثر  بحضور  املدربني 

التعليم واجملتمع«؛ حيث إن  العربي ذي اإلعاقة في  العام 2013 على إعداد مشروع »دمج الطفل  اجمللس خالل 
قضية دمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم واجملتمع تعد عملية ثقافية سياسية اجتماعية في مجتمعاتنا العربية، 
ومتثل محاربة لإلقصاء والتهميش والعزل. ويقوم املشروع على عدد من املكونات تتضمن إجراء دراسة حول واقع 
دمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم واجملتمع في الدول العربية، ووضع إطار فكري استرشادي ومعايير للدمج في 
التعليم واجملتمع، إضافة إلى إعداد أدلة تدريبية وبناء كوادر متخصصة وتوعية األطفال من خالل قصص وأفالم  

رسوم متحركة تتناول موضوع الدمج، وبناء كوادر إعالمية لنشر ثقافة الدمج. 

دمج الطفل ذي اإلعاقة 
عملية ثقافية سياسية 
اجتماعية يف مجتمعاتنا 

العربية، ومحاربة 
لإلقصاء والتهميش 

والعزل. 

عقد ورشة 
تحضريية 
بمشاركة 
ثالثني خبريًا 
من ست 
دول عربية 
يف 2013 
بالقاهرة 

املشاركون في ورشة العمل التحضيرية ملشروع دمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم واجملتمع
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ورشة العمل التحضريية “دمج الطفل ذي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع”

ذي  العربي  الطفل  »دمج  ملشروع  التحضير  إطار  في 
العربي  اجمللس  عقد  واجملتمع«،  التعليم  في  اإلعاقة 
ذي  العربي  الطفل  »دمج  عمل  ورشة  والتنمية  للطفولة 
 3  -  2 يومي  مدى  على  واجملتمع«  التعليم  في  اإلعاقة 
نوفمبر 2013 مبقر املنظمة الكشفية العربية بالقاهرة، 
ومبشاركة ثالثني خبيراً في مجاالت الدمج من ست دول 

عربية هي: األردن والسعودية والكويت وليبيا ولبنان ومصر. 
هدفت الورشة إلى مناقشة التصور األولى للمشروع وعدد من القضايا التي تتضمن االجتاهات العامة في رعاية 
إلى  العزلية  التعليم  أنظمة  من  التحول  في  العربي  العالم  تواجه  التي  والتحديات  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  ودمج 
البيئات االندماجية، ودور اجملتمع املدني في عملية دمج ذوي اإلعاقة وتقنية املعلومات واحللول التربوية في تعليم 
ذوي اإلعاقات إلى جانب استعراض عدد من التجارب العاملية والعربية في مجال الدمج وصوالً إلى منوذج للدمج.

عدد جديد من مجلة الطفولة والتنمية
والتنمية )مجلة علمية متخصصة  الطفولة  العدد “20” من مجلة  والتنمية  للطفولة  العربي  أصدر اجمللس 

محكمة( تستهدف إثراء املعرفة العلمية العربية وتساهم في تنمية الوعي 
وتشجيع الباحثني العرب على نشر دراساتهم وأبحاثهم وتعبئة الرأي العام 
هذه  إصدار  ويأتي  الطفل.  وحقوق  الطفولة  تنمية  قضايا  حول  العربي 
اجمللة انطالقاً من حرص اجمللس على إثراء املكتبة العربية باإلصدارات 
العلمية وإمدادها بالبحوث والدراسات في ظل ما تعانيه املنطقة العربية 
املُلحة اخلاصة  القضايا  الدقيقة عن  والبيانات  املعلومات  من غياب في 

بأوضاع الطفولة في العالم العربي.
تضمن العدد “20” من اجمللة عدداً من املوضوعات التي تنوعت ما بني 
وعروض  والندوات  املبادرات  إلى  إضافة  واملقاالت  والبحوث  الدراسات 
للممارسات  النمائية  الركائز  شملت  لقضايا  العدد  وتعرض  الكتب، 

املنهجية املالئمة في التعليم املبكر، ومهارات حماية الذات لتالميذ مدارس التربية الفكرية ذوي متالزمة داون 
وبعض املتغيرات الدميوغرافية، وقضية املواد اإلباحية ومدى عالقتها باجلرمية املعلوماتية، إضافة إلى معاناة 

الطفولة العراقية وكيفية تنمية التفكير العلمي وأسباب ظاهرة أطفال الشوارع وطرق مواجهتها. 

خبراء ورشة العمل في مقر املنظمة الكشفية العربية
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سياسات اسرتشادية متكاملة 

تكفل حق الطفل العربي يف الحماية

في إطار تنفيذ اجمللس العربي للطفولة والتنمية ملشروع »وضع دليل استرشادي لصياغة سياسات حماية الطفل 
العام 2013 من إعداد مسودة  انتهى اجمللس خالل  النهج احلقوقي« بدعم من أجفند،  العربية وفق  البلدان  في 
الدليل ومراجعتها ومناقشتها مع اخلبراء املشاركني في إعداده؛ متهيداً إلطالقه في مطلع العام 2014 وتعميمه 

في الدول العربية.

العزيز  تحت رعاية سمو األمري طالل بن عبد 
التآزر بني نظم حماية  أوجه  ندوة علمية حول 

الطفل والحماية االجتماعية 

حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمير طالل بن 
عبد العزيز، عقدت ندوة علمية حول أوجه التآزر 
بني نظم حماية الطفل واحلماية االجتماعية في 
دول اخلليج على مدى يومي 15 و16 يناير 2013 
بالرياض باململكة العربية السعودية بالشراكة بني 
وبرنامج  العربي  اخلليج  لدول  اليونيسف  مكتب 
اخلليج العربي للتنمية واجمللس العربي للطفولة 
مجال  في  بتوصيات  للخروج  سعياً  والتنمية؛ 

حماية الطفل وتطوير مفهوم احلماية.
العلمية  املادة  إعداد  العربي  اجمللس  تولى  وقد 
مفهوم  تناولت  التي  البحثية  واألوراق  للندوة 
النهج احلقوقي في كفالة احلماية للطفل العربي 
قدمها الدكتور عادل عازر، واحلماية االجتماعية 
لألطفال قدمها الدكتور غسان خليل، وسياسات 
للدكتور  العربي  اخلليج  دول  في  األطفال  حماية 

أحمد زايد. 
افتتح الندوة كل من معالي األستاذ نايف السديري 

الوزير املفوض إلدارة األمم املتحدة باملنظمات الدولية بوزارة اخلارجية السعودية، والدكتور إبراهيم الزيق ممثل 
البيالوي  والدكتور حسن  التنفيذي ألجفند،  املدير  القحطاني  ناصر  واألستاذ  العربي،  اخلليج  لدول  )يونيسف( 
أمني عام اجمللس العربي للطفولة والتنمية، ومبشاركة عدد من القائمني على سياسات حماية الطفل واحلماية 
االجتماعية في الوزارات واملؤسسات احلكومية والهيئات البحثية ومنظمات اجملتمع املدني املعنية بحقوق الطفل، 

هذا ويقوم اجمللس ببحث إقامة ندوة علمية شبيهة في مصر خالل العام 2014 بالتعاون مع عدد من الشركاء.

أ. ناصر القحطاني املدير التنفيذي ألجفند في إفتتاح الندوة

احلضور في الندوة بالرياض
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اليونيسف تكرم سمو األمري طالل بن عبد العزيز 

وتثمن جهوده الجليلة تجاه أطفال العالم

عربت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( عن تقديرها الكبري لصاحب السمو 
والتنمية ورئيس  العربي للطفولة  املجلس  العزيز، رئيس  امللكي األمري طالل بن عبد 
برنامج الخليج العربي للتنمية )أجفند(، وثمنت عاليًا جهود سموه الجليلة من أجل أطفال 

العالم، والتعاون املثمر القائم بني اليونيسف واملنظمات التنموية التي يرعاها سموه.

وقد قام الدكتور إبراهيم الزيق ممثل منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( لدول 
الخليج العربي بتقديم درع تذكاري لسمو األمري؛ تقديرًا  للجهود التي يبذلها األمري 
طالل يف تنمية الطفولة ورعايتها، وذلك بمكتب سموه بالرياض يوم 15 يناير 2013، 

وحضر اللقاء الدكتور حسن البيالوي األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.

سمو األمير طالل يتسلم الدرع من ممثل اليونسيف لدول اخلليج العربي
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إطالق دراسة دعم املشاركة املجتمعية يف التعليم بصعيد مصر 

بالشراكة مع مكتب  اليونيسف يف مصر 

مصر  يونيسف  مع  بالتعاون  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  أطلق 
لدعم  املدني  اجملتمع  منظمات  وإمكانات  واقع  حول  العلمية  الدراسة 
إبريل   28 يوم  وذلك  مصر،  في  األطفال  تعليم  في  اجملتمعية  املشاركة 

2013. وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع منظمات اجملتمع املدني العاملة في مجال التعليم وقدرتها على 
إدارة مشروعات رياض األطفال والتعليم اجملتمعي، وبناء معايير جودة ملنظمات اجملتمع املدني لتقييم قدرتها على 
القيام بأعباء توفير اخلدمة واملتابعة والتقومي لرياض األطفال واملدارس اجملتمعية للطفل املصري، ووضع خطة 

تنفيذية للتدخالت اإلستراتيجية املستقبلية للمشاركة اجملتمعية في التعليم. 
أحمد سيد  الدكتور  األستاذ  إشراف  بحثي حتت  فريق  بها  قام  التي   - الدراسة  بأن  يذكر 
إبراهيم عميد كلية التربية بجامعة أسيوط -  شملت ثالث محافظات في صعيد مصر هى 
أسيوط وسوهاج وقنا؛ حيث متت دراسة ما يقرب من 40 منظمة مجتمع مدني تعمل في 
مجال التعليم، وقد خرجت الدراسة مبقترح إستراتيجية لتطوير أداء منظمات اجملتمع املدني 
املتسارعة،  يتوافق مع معطيات العصر احلديث ومواجهة متطلباته  التعليم مبا  العاملة في 

وحزمة من املعايير االسترشادية جلودة منظمات اجملتمع املدني العاملة في التعليم.
حضرت فعاليات اإلطالق مجموعة من اخلبراء منهم د.إيناس حجازي مديرة قسم التعليم 
إخصائي  وكبير  سابقاً  بالقاهرة  اليونسكو  مكتب  مدير  غالم  غادة  والدكتورة  باليونيسف 

التربية، والدكتور نبيل صموئيل خبير حوار احلضارات، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم االجتماع بجامعة القاهرة، 
والدكتورة إقبال السمالوطي عميد معهد اخلدمة اإلجتماعية ورئيس جمعية حواء املستقبل، واألستاذ هاني هالل 
أمني عام ائتالف حقوق الطفل املصري، والدكتور عماد ثروت اخلبير في مجال التعليم، واألستاذ فتحي فرغلي 
نائب رئيس املنظمة الكشفية العربية سابقاً، ووكالء وزارات الشئون االجتماعية مبحافظات أسيوط وسوهاج وقنا 

وعدد من ممثلي اجملتمع املدني والباحثني واإلعالم.

الدراسة تمت 
على أربعني 
منظمة مجتمع 
مدني يف ثالث 
محافظات يف 
صعيد مصر

لقطات من إطالق دراسة دعم املشاركة اجملتمعية في التعليم مبقر اجمللس
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 حلقة نقاشية حول حقوق الطفل يف الدستور املصري 

املشاركون: نعم لدستور يحرتم الحقوق ويعزز املواطنة ويحقق العدالة االجتماعية

العربي  اجمللس  مع  بالشراكة 
اجمللس  عقد  والتنمية،  للطفولة 
حلقة  واألمومة  للطفولة  القومي 
الطفل  »حقوق  حول  نقاشية 
املصري  الدستور  مسودة  في 
 24 يوم  وذلك   ،»2013 للعام 
كل  ومبشاركة   ،2013 ديسمبر 
رئيس  موسى  عمرو  السيد  من 
جلنة اخلمسني إلعداد الدستور، 

الدين  بهاء  كامل  حسني  والدكتور 
وزير التعليم األسبق، واملستشار على عوض مستشار رئيس اجلمهورية، والدكتور حسن البيالوي أمني عام اجمللس 
العربي للطفولة والتنمية، واملستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق اإلنسان، وبحضور عدد 
من أعضاء جلنة اخلمسني وجلنة العشرة وممثلي اجملتمع املدني واخلبراء واإلعالم واألطفال. وتأتي الشراكة في 
هذه احللقة النقاشية في سياق تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق مع اجمللس القومي للطفولة واألمومة، ومن منطلق 
رسالة اجمللس العربي للطفولة والتنمية الرامية إلى إعمال حقوق ورعاية وتنمية الطفل من خالل بناء دساتير تعبر 
عن الطموح الشعبي، وتكون ضماناً وسياجاً للحقوق والواجبات لكل أفراد الشعب على قدم املساواة وخصوصاً 

األطفال والفئات الضعيفة واملهمشة.
قدمها  التي  التحليلية  املداخلة  أكدت  وقد 
الدكتور حسن البيالوي األمني العام للمجلس 
احللقة  هذه  في  والتنمية  للطفولة  العربي 
املصري  الدستور  مسودة  أن  على  النقاشية 
للعام 2013 قد حققت الركائز الثالث للعدالة 
ملعني  متكاماًل  كاًل  تشكل  التي  االجتماعية 
العدالة االجتماعية مبفهومها العلمي الواسع، 
التمكينية  والبيئات  احلماية  تتضمن  بحيث 

للطفل، وتنمية وبناء القدرات، واملواطنة. 

أمني عام اجمللس مع بعض أعضاء جلنة اخلمسني يناقشون حقوق الطفل في الدستور املصري
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املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي

سعى اجمللس العربي للطفولة والتنمية إلى بناء مرصد إعالمي حلقوق الطفل العربي، بهدف رصد ومتابعة وحتليل 
ما يدور في اإلعالم العربي من خروقات مهنية وأخالقية، أو تأييد ومناصرة لقضايا حقوق الطفل بهدف املزيد من 
التواصل والفعالية للمنتج اإلعالمي العربي والتزامه بالبعد احلقوقي، ولترشيد مسار البعض منه، على أن تقوم 
مرجعيته على اتفاقية حقوق الطفل باعتبار أن تلك احلقوق متكاملة ومتسقة، وأن موادها متثل مؤشرات عملية 
للقياس في عملية الرصد، وإلى أن يكون أداة فاعلة في إعداد الدراسات واألبحاث والتقارير، ووضع السياسات 

واخلطط اإلعالمية. 

دراسة شملت ست دول عربية 

لتقييم أداء اإلعالم يف مجال حقوق الطفل 

الدول  جامعة  مع  بالتعاون  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  انتهى 
لصحة  العربي  واملشروع  والطفولة  واألسرة  املرأة  )إدارة  العربية 
من  “أجفند”،  للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج  من  وبدعم  األسرة(، 
حقوق  لقضايا  العربي  اإلعالم  تناول  لتقييم  عربية  دراسة  إجراء 
حلقوق  داعمة  عربية  بيئة  تهيئة  نحو  سعيه  إطار  في  وذلك  الطفل، 
وتشكيل  تكوين  في  اإلعالم  يلعبه  الذي  الدور  من  وانطالقاً  الطفل، 
الرأي العام والتوعية اجملتمعية عامة والتوجيه بقضايا الطفل واألسرة 
بشكل خاص؛ مبا ميكنهم من الدفاع عن حقوقهم واملشاركة في تنمية 

مجتمعاتهم. شملت الدراسة ست دول عربية: تونس واجلزائر والسعودية والعراق ولبنان ومصر، ومت خاللها رصد 
العربي من  العربي في مجال حقوق الطفل في ظل ما يشهده الوطن  لتحليل مضمون ما تقدمه وسائل اإلعالم 

تطورات سياسية متالحقة لعب فيها اإلعالم دوراً مؤثراً.
تضمنت الدراسة ثالث دراسات فرعية: األولى تناولت تقييم تناول اإلعالم 
املضامني  من  عينة  محتوى  حتليل  خالل  من  الطفل  حقوق  لقضايا  العربى 
الدراسة  وتناولت  العربية،  اإلعالم  وسائل  من  بعينة  العام  للجمهور  املقدمة 
العربية نحو ما  الدول  آراء عينة من األطفال فى عدد من  الثانية استطالع 
البيئة  تقييم  الثالثة  الدراسة  اإلعالم، في حني قدمت  لهم فى وسائل  يقدم 
فى  الطفل  إعالم  فى مجال  باالتصال  القائم  إطارها  فى  يعمل  التى  املهنية 

الدول العربية.

الدراسة تضع 
إسرتاتيجية 

مستقبلية لتطوير 
أداء اإلعالم فى 

مجال الطفولة على 
املستوى العربى
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أكدت نتائج هذه الدراسة في مجملها، التي قام بها فريق بحثي حتت إشراف 
األستاذ الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة، على أن قضايا 
الدراسة،  محل  العربية،  القنوات  في  ضعيف  باهتمام  حظيت  الطفل  حقوق 
فضاًل عن عدم تخصيص املساحة الزمنية الكافية الستعراض تلك القضايا 
ومناقشة واقع الطفل العربي وقضاياه احليوية وطرح أبعاد املشكالت واحللول 
املقترحة لها. كما أغفلت النسبة األكبر من البرامج التي عاجلت قضايا حقوق 
الطفل إتاحة الفرصة ملشاركة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، سواء من 
املوهوبني أو ذوي اإلعاقة، في تقدمي حقوقهم ومناقشتها. كما قدمت الدراسة 
مجموعة من املقترحات الرامية إلي ضرورة سعى اإلعالم العربي إلى مزيد 
من التعمق فى تناول قضايا الطفل، مع املطالبة امللحة بأهمية صياغة مبادئ 
ومعايير عامة أو ميثاق شرف أو مدونة سلوك لإلعالم وحقوق الطفل؛ لضمان 

ممارسات إعالمية عربية حتترم وتفعل حقوق الطفل العربي.

تكريم املجلس العربي للطفولة والتنمية 
للسفرية منى كامل بجامعة الدول العربية

والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  أقام 
تكرمي  احتفال   ،2013 ديسمبر   22 يوم 
للسفيرة منى كامل؛ تقديراً ملا قدمته من 
جهود لتعزيز مسيرة الشراكة والتعاون بني 
وإدارة  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس 
الدول  بجامعة  والطفولة  واألسرة  املرأة 
العربية، وذلك بعد انتقال عملها من مدير 
رئيس  إلى  والطفولة  واألسرة  املرأة  إدارة 

بعثة جامعة الدول العربية في برلني.
حضر االحتفال مديرو اإلدارات بالقطاع 

االجتماعي بجامعة الدول العربية، وأعضاء إدارة املرأة واألسرة والطفولة، إلى جانب عدد من أعضاء اجمللس 
العربي للطفولة والتنمية؛ حيث قدم د.حسن البيالوي أمني عام اجمللس العربي للطفولة والتنمية درع اجمللس 

وهدية تذكارية إلى السفيرة منى كامل. 

من املقرر أن يستمر 

العمل باملرصد خالل العام 

2014 وفق التوجهات 

اإلسرتاتيجية الجديدة 

من خالل بناء وتشغيل 

املرصد فكريًا واجرائيًا، 

وبناء معايري ومبادئ 

إعالمية عربية ملساندة 

حقوق الطفل.

األمني العام يسلم درع اجمللس للسفيرة منى كامل
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الدراسة يف أرقام: 
التلفزيوني ملدة شهر كامل 	  مسح عينة من املضمون 

 36 حتليل  خالل  من  تلفزيونية،  حلقة   813 شملت 
برنامجاً في 12 قناة فضائية عربية.

تناول 	  لتقييم  عربية  صحيفة   12 مضمون  حتليل 
اإلعالم العربى لقضايا حقوق الطفل في هذه العينة.

العمرية 	  الفئة  فى  وطفلة  1260 طفاًل  قوامها  عينة 
12- 15 سنة؛ للتعرف على أمناط تعرضهم لوسائل 

اإلعالم وتقييمهم ملعاجلة قضاياهم بها.
عينة قوامها 152 من القائمني باالتصال فى مجال 	 

إعالم الطفل؛ لتقييم البيئة املهنية التى يعملون بها.

بريوت تشهد إطالق دراسة اإلعالم 

ومعالجة قضايا حقوق الطفل يف الدول العربية

العزيز  عبد  بن  طالل  األمير  سمو  رعاية  حتت 
والتنمية وجامعة  للطفولة  العربي  رئيس اجمللس 
اللبنانية  العاصمة  شهدت  العربية،  الدول 
إطالق  فعاليات   2013 نوفمبر   7 يوم  بيروت 
قضايا  ومعاجلة  »اإلعالم  اإلقليمية  الدراسة 
وبحضور  العربية«،  الدول  في  الطفل  حقوق 
مسئولي الطفولة من 14 دولة عربية وممثلي عدد 
واملنظمات  واخلبراء  العربية  اإلعالم  وسائل  من 

ذات الصلة.
وقد قامت جلنة الطفولة العربية في نهاية اجتماعات )الدورة 19( لها بتوجيه الشكر للمشروع العربي لصحة 
األسرة واجمللس العربي للطفولة والتنمية واألجفند، على التعاون والتنسيق في إجناز الدراسة، ودعوة الدول 

األعضاء إلى تعميم نتائجها ووضع توصياتها ومقترحاتها موضع التنفيذ.

اجمللس وجامعة الدول العربية يطلقان الدراسة في بيروت

د. عادل عبد الغفار اخلبير الرئيسي للدراسة

26



املجلس يشارك يف مناقشة قضايا الطفولة ومستقبل مصر

مؤتمر علمي بالشراكة مع املركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

املركز  عقد  والتنمية،  للطفولة  العربي  اجمللس  مع  بالشراكة 
العلمي  املؤمتر  واجلنائية  االجتماعية  للبحوث  القومي 
ومستقبل  الطفولة  قضايا   “ عنوان  حتت  عشر  اخلامس 
الفترة من 13 - 15 مايو 2013، حتت  مصر”، وذلك خالل 

رعاية وزير التأمينات والشئون االجتماعية. 
وقد جاء حرص اجمللس العربي للطفولة والتنمية على التعاون 
خاصة  املؤمتر  أهمية  من  انطالقاً  العلمي  املؤمتر  هذا  في 
في ظل الظروف الراهنة التي متر بها مصر، وما تشهده من 

حتوالت سياسية واقتصادية واجتماعية سيكون لها التأثير األكبر على مستقبل األطفال. تناول 
املؤمتر عدة محاور رئيسية منها قضايا الطفولة والهوية واملشاركة والتكوين الثقافي واإلبداعي 
نقاشية  كما شهد حلقة  والقانونية،  االجتماعية  والرعاية  والتهميش واحلماية  الفقر  ومخاطر 
حول الطفل واخملدرات، واختتم أعماله مبائدة مستديرة نحو إستراتيجية ملستقبل الطفولة في 
مصر حضرتها نخبة من اخلبراء والباحثني من مصر والعالم العربي. وجرت مناقشة أكثر من 
25 ورقة عمل ركزت على قضايا النوع االجتماعي والتنشئة االجتماعية واملواطنة وتأثير الثورات 
العربية والثقافة السياسية على النشء واإلنترنت وعمل األطفال وأطفال الشوارع واألطفال ذوي 
اإلعاقة؛ وذلك بهدف التعرف على أوضاع الطفل املصري، واقتراح سياسات تسعى إلى االرتقاء 

بأوضاعه ورعايته وحمايته وتفجير طاقاته وابداعاته مبا يساعد على انطالق اجملتمع املصري نحو التقدم.
يذكر بأن اجمللس العربي للطفولة والتنمية - إضافة إلى تعاونه الفني في هذا املؤمتر العلمي -  فقد شارك بتقدمي 
ورقتي عمل األولى بعنوان “ثقافة الطفل العربي في مجتمع املعرفة”، والثانية بعنوان “النوع االجتماعي وعالقته 
مبشاركة األطفال داخل األسرة”، إضافة إلى إدارة جلسة حول احلماية والرعاية االجتماعية، وتقدمي رؤيته في 

اإلستراتيجية القادمة حول مستقبل الطفولة في مصر.    

 

خرباء 
يرسمون 
اسرتاتيجية 
ملستقبل 
الطفولة يف 
مصر

جانب من إفتتاح فعاليات املؤمتر
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تدريب اإلعالميني يف مجال نشر ثقافة حقوق الطفل 

ومناهضة العنف ضد األطفال 

إدراكاً من اجمللس العربي للطفولة والتنمية ألهمية اإلعالم ودوره املؤثر والفاعل، وبصفته شريكاً أساسياً في دعم 
جهود حماية األطفال، ومواصلة جهوده في مجال تدريب اإلعالميني، حيث مت عقد سلسلة من الورش التدريبية 
على املستوى اإلقليمي والوطنى في مجاالت مناهضة العنف ونشر ثقافة حقوق الطفل، واستمر اجمللس في تنفيذ 

هذا التوجه من خالل: 

تطوير الدليل التدريبي لإلعالميني يف مجال 

نشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد األطفال

الدليل  تطوير  من  باالنتهاء  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  قام 
التدريبي، الذي صمم في شكل حقيبة تدريبية تتضمن مستوى متقدماً 
من املعرفة واملفاهيم واملبادئ األساسية املتعلقة باإلعالم واألطفال في 
ضوء الوثائق واملواثيق الدولية، والتجارب اإلقليمية والعاملية، واخلبرات 
العلمية، وتركيزاً  خاصاً على حقوق الطفل وإرساء ثقافة حقوق الطفل 
في اإلعالم، وتهدف إلى متكني اإلعالميني من املعرفة والفهم حلقوق 

لثقافة  وتعزيزاً  األطفال،  على حقوق  تطبيقاً  اإلعالمي  األداء  وأخالقيات  قيم  وإرساء  القدرات،  وبناء  األطفال، 
حقوق األطفال في الوسط اإلعالمي. وتتضمن جزءين متكاملني هما: الدليل التدريبي لإلعالميني، ودليل مرجعي.
ومن املقرر البدء في تنفيذ سلسلة جديدة من الورش التدريبية على املستوى اإلقليمي )TOT( في املرحلة القادمة 

بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

من توصيات لجنة الطفولة )الدورة 19( بريوت 2013: 
لتدريب  إقليمية  دورات  عقد  في  والتنمية  للطفولة  العربي  اجمللس  مع  التعاون  الفنية  األمانة  من  1-الطلب 

اإلعالميني في مجال حقوق الطفل.
2-الطلب من الدول األعضاء بحث إمكانية استضافة أو متويل تدريب اإلعالميني في مجال حقوق الطفل، 

ومتويل باقي مكونات مشروع املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل. 
3-توجيه الشكر لوزارة العمل والشئون االجتماعية بجمهورية العراق على مساهمتها في متويل مشروع تدريب 

اإلعالميني.
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مذكرة تفاهم من أجل تعزيز حقوق األطفال فاقدي الرعاية االسرية

بني  تفاهم  مذكرة  توقيع   2013 يونيه   12 يوم  جرى 
اجمللس العربي للطفولة والتنمية وجمعية وطنية لتنمية 
والتعاون  الشراكة  لتعزيز  وذلك  األيتام؛  دور  وتطوير 
بينهما مبا يفعل جودة ورفع كفاءة العاملني واملتعاملني 
الرعاية  فاقدي  األطفال  حقوق  ويعزز  األيتام،  مع 
األسرية، ويضمن حتسني منظومة الرعاية البديلة. وقد 
وقع مذكرة التفاهم كل من د.حسن البيالوي أمني عام 
اجمللس واألستاذة عزة عبد احلميد رئيس مجلس إدارة 

اجلمعية.
يذكر أن باكورة  نتائج مذكرة التفاهم هو تنظيم ورشة عمل مشتركة بني اجمللس واجلمعية تستهدف فئة اإلعالم 
وتعقد في العام 2014 بالقاهرة، وتسعى إلى إكساب اإلعالميني خلفية معرفية حول حقوق األطفال فاقدي الرعاية 
األسرية، ومتكينهم من مهارات تفعيل وسائل اإلعالم حلماية حقوق هؤالء األطفال ورعايتهم، وتضمني ذلك في 
الرسائل والبرامج اإلعالمية بهدف رفع مستوى وعي أفراد اجملتمع وصانعي القرار بقضايا الطفولة وحقوقهم 

وحمايتهم. 

شبكة اإلعالميني العرب يف مجال نشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف 

تهدف الشبكة إلى الوصول لدور بناء لإلعالم 
ضد  العنف  واقع  ورصد  بيان  في  باملساهمة 
األطفال بالعالم العربي بأنواعه اخملتلفة، ودعم 
القرار  وصناع  اجملتمع  لتوعية  اإلعالم  دور 
الطفل  بحقوق  واملهنيني  واألطفال  واألسر 
والتعريف  األطفال،  ضد  العنف  ومناهضة 
بالبرامج الوطنية واإلقليمية والدولية املناهضة 

للعنف ضد األطفال، وليكون وسيلة توفر فرصة لألطفال ملمارسة حقهم باملشاركة وحمايتهم من العنف املوجه 
ضدهم، وتضم الشبكة أكثر من 400 إعالمي حتى اآلن.

www.shabaka.arabccd.org

األمني العام ومديرة جمعية وطنية يوقعان مذكرة التفاهم
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املجلس يشارك مع 50 دولة يف
املهرجان الثقايف الدولي الثامن لجامعة 6 أكتوبر

شارك اجمللس العربي للطفولة والتنمية في فعاليات 
جامعة  نظمته  الذي  الثامن  الدولي  الثقافي  املهرجان 
أكتوبر يومي 27 - 28 مارس 2013 مبقر اجلامعة   6
من  العديد  ضم  بجناح  وذلك  أكتوبر،   6 مبدينة 
مجاالت  في  العلمية  اجمللس  ومطبوعات  إصدارات 
الطفولة والتنمية، والتي القت إقباالً رائعاً من الطالب 

وضيوف املهرجان.
املراكز  بني  اتصال  قنوات  فتح  إلى  املهرجان  يهدف 
أوجه  مناقشة  في  للمساهمة  التعليم  ومراكز  الثقافية 
اخلبراء  تبادل  طريق  عن  وذلك  املمكنة،  التعاون 
الثقافية  األنشطة  واستضافة  ورعاية  واحملاضرين 
الدولية، باإلضافة إلى تعريف الطالب مبختلف ثقافات 
العالم من خالل املشاركات اخملتلفة للعديد من املراكز 
الثقافية الدولية واحمللية، فضاًل عن حتقيق االندماج 

الطبيعي بني الطالب.
شارك في املهرجان أكثر من خمسني دولة عربية وأجنبية، ويعد من أهم األنشطة التي تقيمها اجلامعة كل عام، 

وتقدم خالله حملة تعكس ثقافات الشعوب إلى جانب معارض فنية وعروض حية وأعمال فولكلورية وشعبية. 

رئيس جامعة 6 أكتوبر يزور جناح اجمللس في املهرجان

اجمللس يتسلم درع املهرجان من داخل املهرجان الثقافي
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مشروعات املجلس يف أرقام ورسوم بيانية

www.arabccd.org
بلغ عدد مرات التصفح على البوابة اإللكرتونية للمجلس العربي للطفولة والتنمية على شبكة اإلنرتنت ما 

يقرب من نصف مليون مشاهدة من 136 دولة على مستوى العالم وفقًا إلحصاءات جوجل.

تضم صفحة املجلس على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك 2220 شخصًا.
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الخرباء الذين تم االستعانة بهم على املشاريع 

خالل العام 2013

)Project-based Manpower/Experts(
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نسبة اإلنفاق على مشروعات 

املجلس العربي للطفولة والتنمية
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نسبة اإلنفاق على 

مشاريع الخطة االسرتاتيجية

للمجلس العربي للطفولة والتنمية

 2013 - 2011
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موازنة

الخطة االسرتاتيجية

للمجلس العربي للطفولة والتنمية

2016 - 2014
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أنشطة إعالمية

البوابة اإللكترونية للمجلس: 
البوابة اإللكترونية للمجلس على شبكة اإلنترنت ما  التصفح على  بلغ عدد مرات 
يقرب من نصف مليون مشاهدة، من 136 دولة على مستوى العالم وفقاً إلحصاءات 

جوجل.

صفحة اجمللس على موقع التواصل االجتماعي 
الفيس بوك: تضم 2220 شخصاً.

www.arabccd.org

امللف الصحفي الدوري: 
شهرياُ  صحفياً  ملفاً   12 إصدار  مت 
تضمن الوثائق املنشورة عن اجمللس 
وفعالياته  والتنمية  للطفولة  العربي 
مصادر  في  الطفولة  عن  ومقاالت 

اإلعالم العربي. 

مواد إعالمية:
ومعاجلة  اإلعالم  دراسة  ملخص 

قضايا حقوق الطفل. 

التقومي السنوي للعام 2014: 
دار موضوعه حول االحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس 

اجمللس العربي للطفولة والتنمية حتت شعار )25 عاماً من 
العطاء من أجل الطفولة(.

تقرير األداء السنوى: 
مدار  على  اجمللس  مسيرة  يوثق 

العام 2013.

التغطيات اإلعالمية لفعاليات اجمللس:
مت إصدار عدد 26 نشرة إخبارية خالل العام 2013.
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املشاركة يف الندوات واملؤتمرات
مؤمتر جامعة الدول العربية حول منتدى اجملتمع املدني العربي خالل الفترة من 9 إلى 10 يناير 2013.	 
ندوة “حماية الطفولة واحلماية االجتماعية” التي نظمها مع مكتب اليونيسف لدول اخلليج العربي، وذلك 	 

خالل الفترة من 13-17 يناير 2013.
اجتماع شبكة أطفال الشوارع باجمللس القومي للطفولة واألمومة في 20 يناير 2013، وتقدمي ورقة عمل حول 	 

مبادرة توظيف الشباب وأطفال الشوارع. 
اجتماع متكني أطفال الشوارع الذي نظمه اجمللس القومي للطفولة واألمومة يوم 28 يناير 2013.	 
العمانية 	  العاصمة  في  عقد  والذي  العمانية،  االجتماعية  الشئون  وزارة  من  بتنظيم  للطفولة  األول  املؤمتر 

“مسقط” خالل الفترة 11-13 فبراير 2013.
على 	  حصولها  إطار  في   ،2013 مارس   19 يوم  األيتام  دور  وتطوير  لتنمية  وطنية  جلمعية  الصحفي  املؤمتر 

موافقة منح شهادة دولية في مجال رعاية الطفل.
اللقاء الكشفي العربي ملفوضي اإلعالم الثالث ملسئولي املواقع الكشفية ) الكشفية والتقنية الذكية( في الفترة 	 

من 17-23 مارس 2013 باملركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة .
اجتماع اجمللس القومي لألمومة والطفولة في مصر حول مالحظات اللجنة الدولية حلقوق الطفل، وذلك يوم 	 

19 مارس 2013 بالقاهرة.
إطالق تقرير اليونسكو التعليم للجميع، بتنظيم من مكتب اليونسكو القاهرة وجامعة الدول العربية بالقاهرة 	 

يوم 1 إبريل 2013. 
ندوة عمل األطفال التي نظمتها منظمة العمل العربية بالعاصمة األردنية عمان، خالل الفترة من 2- 4 إبريل 	 

.2013
االجتماع الذي عقده ائتالف حقوق الطفل املصري بخصوص وضع الطفل في الدستور املصري يوم 9 إبريل 	 

2013 بالقاهرة. 
منتدى ثقافة الطفل في اجملتمع القطري، بتنظيم من املركز الثقافي للطفولة بدولة قطر، يوم 15 إبريل 2013.	 
املائدة املستديرة التي عقدها اجمللس القومي للطفولة واألمومة املصري حول آليات حماية الطفل من االعتداء 	 

اجلنسي، وذلك يوم 22 إبريل 2013. 
مؤمتر ظاهرة أطفال الشوارع ومستقبل اخلصائص السكانية في مصر في 9 مايو 2013 بالقاهرة.	 
ندوة إطالق إستراتيجية املرأة حول األمن والسالم بتنظيم من جامعة الدول العربية ومنظمة املرأة العربية 	 

وهيئة األمم املتحدة للمرأة يوم 12 مايو 2013 بالقاهرة.
مؤمتر “قضايا الطفولة ومستقبل مصر”، بالتعاون بني اجمللس العربي للطفولة والتنمية واجمللس القومي 	 

للبحوث االجتماعية واجلنائية، خالل الفترة من 13-15 مايو 2013.
 	 2013 يونيه   26  -  24 من  الفترة  خالل  العربية  الدول  في  والتنمية  السكان  حول  العربي  اإلقليمي  املؤمتر 

بالقاهرة، بتنظيم من جامعة الدول العربية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا وجلنة 
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األمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا وصندوق األمم املتحدة للسكان. 
الطفل، 	  فيما يخص حقوق  الدستورية  التعديالت  مناقشة  بشأن  واألمومة  للطفولة  القومي  اجتماع اجمللس 

وذلك يوم 8 سبتمبر 2013.
االجتماع اإلقليمي حول تربية ورعاية الطفولة املبكرة  “الطفولة املبكرة في حاالت الطوارئ: التوجهات العاملية 	 

واألجندة اإلقليمية”، بتنظيم من اجمللس األعلى لألمومة والطفولة في اإلمارات العربية املتحدة بالتعاون مع 
مكتب اليونسكو اإلقليمي ببيروت ومنظمة اليونيسف، خالل الفترة 16-18 سبتمبر، بدولة االمارات.

اجتماع جلنة االستماع من قبل جلنة إعداد الدستور بشأن التعديالت الدستورية فيما يخص حقوق الطفل، 	 
وذلك يوم 24 سبتمبر 2013.

اجتماع اجمللس القومي للطفولة واألمومة حول دور اإلعالم في تغطية األحداث السياسية واآلثار النفسية 	 
على األطفال، يوم 8 أكتوبر 2013.

إطالق كتاب ختان اإلناث بني املغلوط علمياً وامللتبس فقهياً، بتنظيم من املركز اإلسالمي واليونيسف واألزهر 	 
يوم 8 أكتوبر 2013.

أكتوبر 2013 	   10 يوم  بأطفالها”  واألمومة “مصر جديرة  للطفولة  القومي  ملشروع اجمللس  اخلتامي  اللقاء 
بالقاهرة. 

نوفمبر 2013، 	  الفترة من 4 - 7  العربية خالل  الدول  بتنظيم من جامعة  العربية  الطفولة  اجتماعات جلنة 
بالعاصمة اللبنانية “بيروت”.

املؤمتر اإلسالمي للوزراء املكلفني بالطفولة  حتت عنوان “األطفال وحتديات التمدن في العالم اإلسالمي”  	 
والتي عقدت في أذربيجان خالل الفترة من 7-13 نوفمبر 2013.

ورشة عمل نشر واستخدام البيانات اإلحصائية بتنظيم من املشروع العربي للنهوض بصحة األسرة بجامعة 	 
الدول العربية يومي 26 و27 نوفمبر 2013بالقاهرة.

االحتفال بيوم اإلحصاء اإلفريقي وإعالن نتائج مسح الدخل واإلنفاق لعام 2013/2012 ، والذي عقد مبقر 	 
بالقاهرة، يوم 27 نوفمبر 2013.

قادة 	   - أطفالنا  شخصية  لبناء  “شركاء  التعليمية  باملؤسسة  املواطنة  قيم  وتدعيم  األهلية  املنظمات  مؤمتر 
املستقبل” يوم 27 نوفمبر 2013 القاهرة.

اجتماع منظمات اجملتمع املدني إلقرار تقرير إفريقيا حول العنف ضد األطفال واستكشاف خطوات املتابعة، 	 
بتنظيم من منتدى سياسة الطفل اإلفريقي مع املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد 

األطفال، خالل الفترة من 2 - 3 ديسمبر 2013 بأديس أبابا - إثيوبيا.
املشاركة في املؤمتر اإلقليمي التشاوري اخلامس خلطوط تشايلد هيلب إنترناشونال بالشارقة خالل الفترة 	 

من 10 - 12 ديسمبر2013  بالشارقة - اإلمارات.
الواحد 	  القرن  في  املبكرة  الطفولة  مرحلة  في  واملربيات  “املربون  حول  اإلقليمية  التدريبية  العمل  ورشة 

والعشرين” خالل الفترة من 18 - 20 ديسمبر 2013 بعمان، اململكة األردنية.
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