
حنو مستقبل أفضـل
للطفـل العربـي

مشروعات المجلس
- "تربية األمل" منوذج جديد لتنشئة الطفل العربي"..

    عقل جديد .. إلنسان جديد .. ملجتمع جديد.

- دعم بناء قدرات مؤسسات الطفولة في الدول العربية لتطبيق

   منوذج املجلس العربي للطفولة والتنمية لتنشئة الطفل: تربية األمل.

- متكني الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

- تأهيل ودمج األطفال في وضعية الشارع من خالل تربية األمل،

   "أنا اخترت األمل".

- تنمية الطفولة املبكرة.

- املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي "إعالم صديق للطفولة".

- استخدام التكنولوجيا املساندة لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة

   في التعليم واملجتمع.

- منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة.

- ملتقى األطفال العرب.

- جائزة امللك جائزة امللك عبد العزيز  للبحوث العلمية

   في قضايا الطفولة والتنمية.

- تنمية املعرفة.

تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العالمية
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السياسات العامة

١- يتبنى املجلس سياسات إمنائية إنسانية تؤسس ثقافة حقوق 

متييز  دون  بها؛  يتصل  وما  أوضاعه،  وتطور  العربي  الطفل 

االقتصادية  الظروف  أو  اللون  أو  الدين  أو  اجلنس  بسبب 

والسياسية أو األوضاع االجتماعية التي يعيشها الطفل.

تكفل  أساسية  ومفاهيم  مبادئ  من  املجلس  سياسة  تنبع   -٢

لضمان  االجتماعي؛  والدمج  واملشاركة  واحلماية  التنمية 

سعادة الطفل العربي، وبناء بيئة تربوية إنسانية آمنة تتشرب 

والعمل  والتعاون  احلب  قيم  املستقبل  أجيال  خاللها  من 

والعيش مع اجلماعة وقبول اآلخر.

٣ - تنحو سياسة املجلس إلى أن تكون جهوده ومشروعاته ذات 

اخلدمات  أداء  مستوى  حتسني  على  يعمل  متكامل  منظور 

املوجهة إلى الطفل العربي وأسرته وجميع املؤسسات املعنية 

املؤسسات  مع  بالشراكة  وذلك  وكيفًا،  كمًا  الطفولة  بتنمية 

اإلعالمية واملجالس العليا واللجان الوطنية واملنظمات األهلية 

واحلكومية واجلهات العاملة في مجال الطفولة.

أعماله ومشروعاته، كلما أمكن ذلك، على  يركز املجلس في   -٤

والبادية  والريف  القرية  وأطفال  الفقيرة  األحياء  أطفال 

تعزيز  على  واحلث  صعبة،  ظروف  في  واألطفال  وأسرهم 

اخلدمات التي تقدم إليهم.

٥- تعتمد سياسة املجلس على املتابعة والتقومي الذاتي واخلارجي 

لتحقيق املوضوعية والشفافية داخل املجلس وخارجه، وهو ما 

ميثل ركيزة أساسية حتكم حركة املجلس وأعماله في إطار من 

املوضوعية والدميقراطية.

التو�

arabccd @ ArabCCD

إصدار إبريل عام ٢٠١٩



املجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية غير حكومية ذات 

شخصية اعتبارية تعمل في مجال الطفولة برئاسة صاحب السمو 

جاء  وقد  العزيز.  عبد  بن  ط	ل  بن  العزيز  عبد  ا��م��  المل�� 

المل��  السمو  صاحب  من  بمبادرة   1987 عام  املجلس  تأسيس 

التوصية  على  بناء  لله،  رحمه  العزيز،  عبد  بن  ط	ل  ا��م�� 

الصادرة من مؤمتر الطفولة والتنمية بتونس عام 1986، الذي 

عقد حتت رعاية جامعة الدول العربية. ويتخذ املجلس من مدينة 

القاهرة مقرًا له، وتنظم عالقته بدولة املقر اتفاقية خاصة حتدد 

شخصيته ووضعه القانوني

الرؤية
يتطلع املجلس إلى أن يكون منظمة رائدة

في مجال حقوق الطفل في الوطن العربي،

ومرجعية للمؤسسات واألفراد واألسر؛

إلعداد طفل عربي قادر على املشاركة في

تنمية مجتمعه، والتعامل مع املتغيرات

العاملية املتسارعة.

الرسالة
في  الطفل  حلقوق  داعمة  عربية  بيئة  تهيئة  على  املجلس  يعمل 

التنمية واحلماية واملشاركة والدمج، في إطار األسرة واملجتمع 

األهلية،  املؤسسات  مع  الفاعلة  والشراكة  التعاون  خالل  من 

على  قادرًا  الطفل  يشب  حتى  والدولية؛  واإلقليمية  واحلكومية، 

ومحبًا  لغيره،  متفهمًا  احلياة،  مع  االيجابي  والتفاعل  املشاركة 

لوطنه.

ا�هداف ا	ستراتيجية
واملشاريع  والدراسات  األفكار  تشجيع  إلى  املجلس  يهدف 

الطفل  حقوق  تفعيل  إلى  الهادفة  والسياسات  والتشريعات 

وتبنيها وتنميتها، ودمجها ضمن خطط التنمية ومشاريعها، وذلك 

من خالل:

في  املتخصصة  املعرفة  وتنمية  واملعلومات،  البيانات  توفير   -١

البحثية  قضايا حقوق الطفل العربي، وتبادلها مع املراكز 

واملؤسسات املعنية بهذا الشأن.

الطفـل  حقوق  لدعم  وتعبئته؛  العربي  العام  الرأي  توعية   -٢

من  وغيرها  اإلعالم  وسائل  مع  والتنسيق  بالتعاون 

املؤسسات التنموية.

املدني  بناء شراكات وشبكات فاعلة مع منظمات املجتمع   - ٣

منظمة  وكيانات  مناصرين  إليجاد  احلكومية؛  واملؤسسات 

وتبني تشريعات وسياسات داعمة حلقوق الطفل.

٤-  توفير الدعم الفني وبناء قدرات العاملني في مجال الطفولة 

واألسر،  واإلعالميني  واألهلية  احلكومية،  املؤسسات  من 

وصانعي القرارات والسياسات والتشريعات.

مجاالت العمل
يركز املجلس في أنشطته حلقوق الطفل على مجاالت:

١- التنمية

وثقافيًا،  وترفيهيًا  وبدنيًا  ووجدانيًا  معرفيًا  للطفل  تنمية شاملة 

واالهتمام باملواهب واإلبداع في الفنون والعلوم واآلداب.

٢ - الحماية

حماية الطفل من العنف واإلساءة واالستغالل وسوء املعاملة.

٣ - المشاركة

مشاركة الطفل في كل ما يتصل به، ويؤثر في حياته، والتعبير 

عن آرائه بحرية ومتكن.

٤ - الدمج

دمج األطفال ذوي اإلعاقة والظروف الصعبة دمجًا كامًال، وتنمية 

قدراتهم، في التعليم ونواحي احلياة كافة.

حقوق الطفل
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