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ي للطفولة والتنمية  ن عام المجلس العرب   كلمة أمي 

ي 
ن
اضية  عملال ورشة ف  االفتر

 مداخل ومقاربات لتأهيل ودمج األطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم" "

ن   2022/ 5/ 16: اإلثني 

 

 ة بجامعة الدول العربية والطفول   واألسرة سعادة الوزير مفوض دينا دواي مديرة إدارة املرأة -

 لشمال افريقيا والشرق األوسط    ي اإلقليمف اليونيسمكتب سعادة ممثل -

 السادة ممثلو الدول األعضاء  -

  الحضور الكريم -

 

السمو    ننقلأن    ايسعدن صاحب  تحيات  العزيز كي  مللالكم  عبد  بن  طالل  بن  العزيز  عبد  رئيس     األمير 

نمية "اجفند"، وتمنيات سموه بورشة  املجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي للت

 فها. عمل موفقة ومحققة ألهدا

 

لنا   الجزيل لواسمحوا  بالشكر  نتوجه  اأن  الدول  الدكت  لعربية وشخصجامعة  السفيرة  ء هيفا ورة  معالي 

، مثمنين جهود معاليها في توطيد أسس التعاون االستراتيجي بين الجامعة واملجلس، حيث تعد أبو غزالة 

العربي.  والشكر مو  في هذه املسيرة الراسخة واملمتدة من أجل الطفل  صول هذه الورشة خطوة جديدة 
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للشر  العربي  دوما  الخليج  برنامج  اليونيسكاء  ومنظمة  "اجفند"  مفللتنمية  إلى  تطل،  هذه عين  تواصل 

 الشراكة من أجل صون ودعم حقوق الطفل العربي خاصة في ظل التحديات الراهنة. 

 

 ادة الحضور الس

من   بفئة  تتعلق  قضية  اإلقليمية  ورشتنا  في  اليوم  ش همي التو   الحرمان  منعانون  ي  نالذي  أطفالنانناقش 

إلى  و  جميعا  منا  تحتاج  فئة  االجتماعي،  والظلم  و   بكل ل  عمالالقهر  املمكنة  التعاو بالسبل  من  ن مزيد 

   ماجهم في املجتمع. بما يتيح لهم الفرص النديل والتضافر من أجل تقديم الدعم والحماية والتأه

 

اق لتي اولت اهتماما متناميا ااملؤسسات املدنية    ىع ان املجلس العربي للطفولة والتنمية كان من أولوالو

األطفال من  الفئة  عام  بهذه  حماية  1990  منذ  سبيل  في  وقام  ال،  من  بالكثير  الفئة  هذه  برامج  ودعم 

عل واألنشطة  واالستمس  ىواملشروعات  السياسات  و توى  واألبحاثراتيجيات،  الدراسات  ودراسة  اجراء   ،

ة،  يسترشادية والتدريبمن األدلة اال   حزمة   من خالل  التدريب وبناء القدراتو التجارب العاملية واإلقليمية،  

ن الشراكات الفاعلة  سلسلة م  ، عبر وتغيير النظرةاملناصرة  هد توعوي من أجل  ج   ه منام بما قإلى جانب  

 على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي. 

 

األطفال في وضعية  وعية في االهتمام بعمل املجلس العربي للطفولة والتنمية نقلة نشهد    2014وفي العام  

رؤية  م على  تقو   ،جديدة  وفق مقاربة حقوقية تنموية   مل"أخترت األ مشروع "أنا    تطبيق، من خالل  الشارع

ودمج   تأهيل  الشارعمفادها  وضعية  في      األطفال 
ً
تعليميا صحيحة  مسارات  في  كريمة  إنسانية  حياة  في 

، عبر تطبيق حزمة من البرامج التي تعتمد على كسب الثقة وتربية األمل واكتشاف 
ً
 ورياضيا

ً
 وفنيا

ً
ومهنيا

األطفا حقوق  من  كحق  وذلك  االجتماعي،  للدمج  املؤهلة  الحياة  مهارات  وتنمية  كفلتها الذات  التي  ل 

 .لدولية والعربية املواثيق واالتفاقيات ا

 

أخترت االملهذا  تطبيق    تم  قد "أنا  التضامن االجتماعي املشروع  بالتعاون مع وزارة  أربعة سنوات  " ملدة 

ي، عربية إلى التوصية بتعميم هذا النموذج العربدعت لجنة الطفولة المشرفة  املصرية، وحقق انجازات  
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االستدامة    ، وضمانية جديدة لتنشئة الطفلمنهجاستراتيجية تنفيذ ترتكز على  يعتمد على  خاصة وأنه  

 بما يوفره من أدلة تدريبية وكوادر مؤهل
ً
 ومعرفيا

ً
 .ومهنيا ة وخبرات متراكمة واصالح املؤسسات إداريا

 

 ادة الحضور الس

تتناول   التي  العمل  أوراق  من  عددا  اليوم  ورشة  تواج تناقش  التي  األطفال التحديات  من  الفئة  هذه  ه 

كورون جائحة  املخاصة  والتغير  مننا  العربية  املنطقة  به  تمر  وما  واجتماعية   تحوالت  اخي  سياسية 

و  اقتصادية  ماليين  و خلفت  في  نزاعات  و اللحاالت  األطفال  غير نزوح  الجوء  النتهاكات  وقة مسب  والتعرض 

في مجاالت حماية    طاقات أمل جديدةتجارب ومبادرات وطنية تمثل    أيضا  ورغم ذلك ستطرح  د.  منذ عقو 

 ، والتي نأمل أن تكون الورشة سبيال لتبادلها واالستفادة منها. هيل أطفالناوتأ دعمو 

 

ة  محددأن تخرج برؤى  في توقيت بالغ األهمية    التي تعقدختام الكلمة نتطلع أن تخرج هذه الورشة  قبل  

ضرورة على  تحد  تقوم  املست طال  هوم مف  يدإعادة  وفق  الشارع  وضعية  في  من  جدات،  فل  املزيد  واجراء 

رس ا في  تسهم  التي  واألبحاث  األنما   ملدراسات  حيث  من  الفئة  هذه  اقع  التي و واألسباب  واألشكال  ط 

تشبيك والتنسيق والتعاون لمزيد من ا  نحو ضع اللبنات  توأخيرا  عما كانت عليه من قبل،    جذريااختلفت  

وطنية    إلىتترجم    عربية استراتيجية    نحو  ومشروعات  وبرامج  فعليا  استراتيجيات  الحماية فتسهم   ي 

 .الشارعة ي وضعيلألطفال ف جالدمالتمكين و والتأهيل و 

 

ا الدول  جامعة  الورشة  هذه  في  للشركاء  الشكر  "اجفند"  كل  للتنمية  العربي  الخليج  وبرنامج  لعربية 

اإلقليمي ولواليونيسف  وامل،  التجارب  وأصحاب  والخبراء  من  لباحثين  والحضور  املعنية اآلليات  بادرات، 

 .  والتنفيذ لهذه الورشة  ، وفرق العمل التي ساهمت في التحضير بية، واإلعالمر بالطفولة الع 

 

 م معا من أجل استعادة أطفالنا طفولته ونختتم بدعوتنا 

  املوفق،، وهللا


