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 خلفية 
 

واكب االهتمام العربي بحقوق الطفل االهتمام العالمي ، وانعكس هذا بشكل واضح            
 الدول العربية فى اطار هيئة االمم المتحدة النجاز نصوص االعالن            اثناء مشاركة 

العالمي لحقوق االنسان ، وكذا المواثيق التى تم تبينها الحقا ومن خالل العديد من              
المؤتمرات الخاصة بالطفولة والتى اثمرت عن اصدار ميثاق عربي لحقوق الطفل           

  .١٩٨٣عام 
 

 واالعالن العالمي لرعاية    ١٩٨٩ الطفل عام    وبصدور اتفاقية االمم المتحدة لحقوق    
 ، اولت االمانة العامة لجامعة الدول العربية         ١٩٩٠الطفل وحمايته ونمائه عام     

اهتماما خاصا بحقوق الطفل العربي ، وعقدت العديد من اجتماعات الخبراء              
صدرت عن  " خطة عربية للطفولة    " المتخصصين فى هذا المجال وانجزت وضع       

 وقامت معظم الدول العربية بوضع خطط       ١٩٩٢ المستوى عقد عام     اجتماع رفيع 
 .عمل وطنية مسترشدة بهذه الخطة 

 
واكتمل التصديق العربي على اتفاقية االمم المتحدة لحقوق الطفل ، وقامت الدول             

التى يتعين تقديمها بعد سنتين من تاريخ         ( االعضاء بتقديم تقاريرها االولى      
التى يتعين تقديمها بعد خمس سنوات من التقرير        ( انية  وتقاريرها الث ) التصديق  

الى اللجنة الدولية لحقوق الطفل فى جنيف ، واصبحت اغلب الدول              ) االول  
االعضاء تواظب على تقديم تقاريرها الدورية فى مواعيدها المقررة الى اللجنة             

و تقوم  الدولية، وتحرص اغلبها على تقديم تقرير اهلى مرادف للتقرير الحكومي ا          
 .باشراك منظمات غير حكومية فى اعداد تقاريرها 

 
وتبلور االهتمام العربي بالطفولة فى مستهل القرن الجديد حينما اعتمد مؤتمر             

وثيقــة  ) ٢٠٠١مارس  / عمان  ) ( ٢١٦(القمة العربية بقراره رقم       



 

 
 
 
٢ 

 
 

 " .االطار العربي لحقوق الطفل : " معاصــرة بعنوان 
 
 

ادرة عن هذه القمة تم عقد المؤتمر العربي الثاني رفيع            وتنفيذا للقرارت الص  
اعالن القاهرة حول   "  الذى صدر عنه     ٢٠٠١المستوى لحقوق الطفل فى يوليه      

لتفعيل آليـات العمل العربي المشترك من اجل         " عالم عربي جدير باالطفال      
اقره للطفولة ، وهو ما     " الثانية  " الطفولة ، وقرارا باعداد مشروع خطة العمل         

  ) .٢٠٠٢مارس / بيروت  / ٢٣٩قرار رقم ( مؤتمر القمة العربي 
" وفى هذا االطار قامت االمانة العامة لجامعة الدول العربية بوضع خطة العمل               

للطفولة كّى تسترشد بها الدول االعضاء فى وضع او مراجعة خططها            " الثانية  
 :ساسية وهى الوطنية ، واعتمدت فى  ذلك  على عدد من المرجعيات اال

 
 (      الميثاق العربي لحقوق الطفل  •

١٩٨٣( 
 (      اتفاقية االمم المتحدة لحقوق الطفل  •

١٩٨٩( 
١٩٩٠ (   االعالن العالمي لرعاية الطفولة وحمايته ونمائه •

( 
١٩٩٢ (      خطة العمل االولى للطفولة  •

( 
 اعالن القاهرة حول آليات العمل العربي المشترك الصادر  •
 )٢٠٠١ (      عن المؤتمر العربي الثاني رفيع المستوى     
(وثيقة الدورة الخاصة للجميعة العامة لالمم المتحدة حول الطفولة              •

٢٠٠٢( 
 



 

 
 
 
٣ 

 
 

 :وكذلك على نتائج وتوصيات ندوات ولجان ومؤتمرات اقليمية وعربية وهى 
 )١٩٩٨(      ندوة صنعاء لحقوق الطفل  •
 )٢٠٠٠(     ندوة عمان لممثلي النشئ اليافع  •
 )٢٠٠١(    ندوة بيروت االقليمية حول الطفولة  •
 )٢٠٠١( المنتدى العربي االقليمي لممثلي المجتمع المدني حول الطفولة  •
 التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية االستشارية للطفولة •
 العربية فى دوراتها السابعة والثامنة والتاسعة ودورتها  •

 . )٢٠٠٣ ،٢٠٠٢،٢٠٠١،٢٠٠٠( االستثنائية بالبحرين 
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 المحتـــــــــــــــــويات 
 
١ 

 
:...........................................................................................تقديم

   ........... 
 

 مبادئ عامة ٤
..............................................................................:............. 

 
  :االهداف واالستراتيجيات والتدابير 

 
  :................................تأمين الصحة والحياة اآلمنة ورعاية الطفولة المبكرة: اوال  ٦

       
 .خفض معدالت الوفيات ] أ         [

א][ א א א  .א

 .التغذية ] ج       [ 
 .الخدمات الصحية ] د       [ 
 .التثقيف واالعالم ونشر الوعى ] هـ       [ 
 .تأمين البيئة الصحية اآلمنة] و       [
 :االطفال فى وضعيات اعاقة ] ز       [

 . سياسات الوقاية من االعاقة -                  
 .وى االعاقات توفير فرص التعليم والتأهيل والدمج الكامل لألطفال ذ -

 .تنمية ورعاية الطفولة المبكرة ] ح       [ 
 .الترفيه واللعب ] ط       [ 
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١٨
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : ...................................................................... النماء وتنمية القدرات:  ثانيا 
 
 التعليم جيد النوعية ] ١[

 التعليم قبل املدرسي] أ        [ 

 التعليم االساسي ] ب    [     
 التعليم الثانوى ] ج         [ 
 تعليم الفتيات] د        [ 

 التطوير النوعى للتعليم] ٢[
 تطوير بيئة التعليم واسالبيه ] هـ        [
 المعلم ] و        [
 التعليم والتفكير االبداعي] ز        [

 التعليم غير النظامي] ح        [ 
 

٣٠
 

 
 تمكين جميع االطفال وبخاصة اليافعين واليافعات من تنمية قدراتهم والمشاركة  فى تقدم : ثالثا

 :...................................................................................مجتمعاتهم 
 



 

 
 
 
٧ 

 
 

 
٣٤

 
: رابعا

 ........................................................................................:الحماية
 .الحماية العامة ] ١  [

 :حماية االطفال فى الظروف الصعبة ] ٢  [ 
 

حماية االطفال المعرضين للمخاطر تحت وطأة االحتالل والحروب والنزاعات ] أ               [
 .المسلحة ، بمن فيهم ضحايا التهجير الجماعى والالجئين 

 .حماية االطفال المشردين فى الشوارع ] ب    [           
حماية االطفال من شتى اشكال سوء المعاملة او االنتهاك الجسدى والجنسي ] ج               [
. 
 .القضاء على عمالة االطفال وحماية االطفال العاملين ] د                [
 .ين بخطر االنحراف معاملة االحداث الجانحين اوالمهدد] هـ                [

 
 
٤٨

 
 ........................اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم على المستوى الوطنى : خامسا 
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 تقديم            
 
في ضوء األولويات    2015 -2004 للطفولةالثانية  خطة العمل العربية    تأتي   .١

ة لألمم المتحدة حول      العام يةعمجل الدورة الخاصة ل    في تالتي أقر الجديدة  
 ، وذلك بعد مضى أكثر من عشر         2002األطفال المنعقدة بنيورك في مايو       

سنوات على سريان مفعول اتفاقية حقوق الطفل، وانعقاد القمة العالمية للطفولة ،            
والتى اقرت اإلعالن العالمي وخطة العمل من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه            

 .2000-1990للعشر سنوات 

 
 المـبادرات العربـية التي تمثلت في إصدار العديد من المواثيق            كمـا تعكـس    .2

ل ــوق الطف ـربي لحق ـاق الع ــا الميث ـة وفى مقدمته  ـواالتفاقيـات العربي 
ة العربية لثقافة   ـ، والخط ) ١٩٩٢( ، والخطـة العربيــة للطفولة      ) ١٩٨٣( 

 . )١٩٩٤( سـرة ، والبيـان العربي لحقوق األ) ١٩٩٣( الطفل 
 
 سبيل النهوض   ي بذلت ف  التياسـتكماال للجهود العربية     فـي هـذا اإلطـار و      و. ٣

 العقدين األخيرين من القرن العشرين، وعلى وجه        يبأوضـاع األطفال خاصة ف    
، ورفع  ة مجاالت خفض معدالت وفيات األطفال دون سن الخامس        يالخصوص ف 

، يعليم األساس ، وزيادة معدالت االلتحاق بالت    حصـينات معـدالت التغطـية بالت    
  هذه المجاالت،يواالتجاه الجاد نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ف

 
 
 
 
 



 

 
 
 
٩ 

 
 

خالل السنوات األخيرة من    وتأكيدا على االلتزام العربي بإنجاز ما لم يتم إنجازه          . 4
برامج وأهداف لفائدة الطفولة وبمعالجة المسائل الطارئة األخرى التي لها أهمية           

 األهداف األطول أجال والغايات االستراتيجية المحددة في        حيوية بالنسبة لتحقيق  
 ،األدوات الدولية واإلقليمية ، وخاصة في إعالن األمم المتحدة لأللفية 

 
 -٢٣٩( انطالقـا مـن قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة             و .٥

א) ٢٠٠٢مارس / بيروت   :א
  

א *  الصـادر عـن مجلس جامعة الدول العربية على          ،אא
  ، )٢٠٠١مارس / عمان (  وى القمةـمست

 

א * א א מ"א
ـ ال  " رفيع المستوى لحقوق   الثانى  ادر عـن المؤتمـر العربـي        ص

 ،)٢٠٠١يوليه / القاهرة (الطفل
 

אא א אמ א
א א א ، א  ،א

 
אא  א א א
 :אא

 
א"   "אא
א א א א א

 فـي النصوص وعلى أرض      א
الواقـع، تأكـيدا علـى قدرتها على احتضان أطفالها وشبابها وتوفير الخدمات             



 

 
 
 
١٠ 

 
 

مختلف القوانين  الصـحية والتربوية واالجتماعية وشتى أشكال الحماية لهم عبر          
لخطط   اإلرشادية معايير مجموعة من ال   تمدة، واعتبار هذه الخطة   معواآللـيات ال  

مختلف السياسات والبرامج   وجوب أن تكون    وآلـيات وطنية يراعى في تنفيذها       
واآللـيات الخاصـة باألطفال للسنوات العشر المقبلة منسجمة مع جملة المبادئ            

التي ساهمت الدول العربية في     قوق الطفل العامة المنصوص عليها في اتفاقية ح     
 .صياغتها وصدقت عليها والتزمت بها

  
الخطط الوطنية واقعية ومحددة، ولها مراحل زمنية تحددها كل دولة،          وأن تكون   

هذه الخطة  مـع وضع نظم رصد وتقييم وطنية تتيح تقييم ما يتحقق من أهداف              
 ٢٠١٥ و ٢٠١٠ و   ٢٠٠٥عوام  طبقا للمراحل الزمنية لاللتزامات الدولية وهي أ      
يتفق عليها تتيح الرصد والتقييم      مـع االلـتزام بأسـس ومعايير قياسية موحدة        

 . لمتابعة مستويات األداء لكافة الدول األعضاء  عربيا المستمر



 

 
 
 
١١ 

 
 

 مبادئ عامة
 

منسجمة مع جملة   للسنوات العشر المقبلة    جـوب أن تكون خطط العمل الوطنية        و .١
، وبخاصة مصلحة   ص عليها في اتفاقية حقوق الطفل     المـبادئ األساسية المنصو   

الطفـل الفضـلى، وعـدم التميـيز بين األطفال، وحق الطفل في البقاء والنماء،            
واحـترام آراء الطفل وحقه في المشاركة الفاعلة في صياغة البرامج والقرارات            

 .الخاصة بوضعه وتنفيذها
 

ترشادا بهذه الخطة ووفقا آلليات     العمل على تنفيذ الخطط الوطنية للنهوض بالطفولة اس        .٢
العمـل العربي المشترك الصادرة عن المؤتمر العربي الثاني رفيع المستوى لحقوق            

 : ومن خالل مجموعة من االجراءات العامة وهى ) ٢٠٠١يوليو /القاهرة(الطفل 
تشـريع وطنـي يكفل انفاذ حقوق الطفل تماشيا مع مبادئ واحكام اتفاقية              •

 .ق الطفل االمم المتحدة لحقو
 .وضع خطط وطنية متعددة االبعاد متضمنة اهدافا كمية وفق اطر زمنية محددة وقابلة للتقييم  •
 .انشاء مجالس او هيئات وطنية تتولى تنسيق السياسات وتقييم االداء  •
تخصـيص االعـتمادات المالـية الي اقصى حدود الموارد المتاحة وطنيا             •

 ودوليا 
ال انفسهم فى نسج السياسات ووضع      مشـاركة المجـتمع المدنـي واالطف       •

 .الخطط والبرامج التى تستهدف االطفال وتنفيذها 
 .نشر الوعي بحقوق الطفل على اوسع نطاق  •
 

سـهام كافـة مؤسسات المجتمع فى تمكين االسرة من القيام بواجياتها ومسئولياتها تجاه              ا. ٣
االطفال كى ينموا ويشبوا    االطفـال ، بوصفها الوحدة االساسية االولى المسئولة عن تنشئة           

فـى بيـئة اسرية آمنة ومستقرة ، والعمل باستمرار على تجسيم مبدأ المسئولية االساسية               
 .والمشتركة للوالدين فى تربية الطفل وتلبية مختلف حاجياته في النماء على الوجه االفضل 



 

 
 
 
١٢ 

 
 

 
 
ها السلبية  تعظـيم االسـتفادة مـن الفرص االيجابية للعولمة والعمل على احتواء اثار            .٤

 .بتفعيل العمل العربي المشترك 
 

وضـع استراتيجية شاملة من اجل القضاء على الفقر ومعالجة آثاره وتعبئة الموارد مع               .٥
 .كافة الشركاء من أجل تحسين ظروف االطفال واسرهم 



 

 
 
 
١٣ 

 
 

 

 األهداف واالستراتيجيات والتدابير
 بكرة تأمين الصحة والحياة اآلمنة ورعاية الطفولة الم-أوال

  
א אאא ،

א ، ، א
، 

 
אא אא א א  :א

 
 :א][
الرضع واالطفال دون الخامسة بمقدار الثلثين بحلول عام        خفـض معدل وفيات     .١

٢٠١٥.  
 وبمقدار ثالثة   ٢٠١٠خفـض معـدل وفيات االمهات بمقدار الثلث بحلول عام           . ٢

 .    ١٩٩٠ مقارنة بعام ٢٠١٥ارباع بحلول عام 
 
א][ אא א  :א

  .٢٠٠٥لول عام القضاء نهائيا على شلل األطفال رسميا بح .١
  .٢٠١٥وقف انتشار االيدز بحلول عام  .٢
  .٢٠١٥وقف انتشار المالريا بحلول عام  .٣

االلتهاب الكبدي الوبائي  ووضع     الحد من انتشار األوبئة واألمراض القاتلة مثل        .٤
  .٢٠٠٥سياسات تتضمن إجراءات الوقاية منها بحلول عام 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
١٤ 

 
 

موسع لألطفال وضمان أال تقل نسبة      اسـتمرار الـتقدم في برامج التحصين ال        .٥
 ٢٠١٠ بحلول عام  % ٩٠التغطـية للتحصـين لألطفال دون سن الخامسة عن          

 . وذلك بإتباع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية لبرنامج التحصين
 
واألمهات بمرض نقص    عن إصابة األطفال   إجراء دراسات وإحصائيات  . ٦

ات الوقاية واتخاذ التدابير المالئمة     المناعة المكتسبة ووضع السياسات وإجراء    
للحد من اإلصابة بهذا المرض بما في ذلك البرامج التوعوية والتي تخاطب              
المجتمع ككل واليافعين خاصة، مع تأمين توفير الخدمات االستشارية لألمهات           
المصابات قبل وأثناء الحمل وبعد الوالدة وتوفير العقاقير التي تقلل من نسبة              

رض إلى األجنة واألطفال وتمكينهن من اختيار أفضل طرق لتغذية           انتقال الم 
 .أطفالهن إن كان بالرضاعة الطبيعية أو البدائل لها

 
 :א][
عند األطفال دون سن الخامسة     " الشديد والمتوسط   " خفض معدل سوء التغذية        .١

وخفض معدل انخفاض الوزن عند الوالدة بنسبة ثلث المعدل الحالي على             
 . ، مع التركيز على االطفال تحت سن عامين  ٢٠١٠ألقل بحلول عام ا

 
بحلول عام   – بإضافته إلى ملح الطعام      – نقص اليود    تاضطراباالقضاء على    .٢

 ذلك الحديد   يوفقر الدم، بما ف   ) A( نقص فيتامين    تاضطرابا وعلى   ٢٠٠٥
   .٢٠١٠بحلول عام 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
١٥ 

 
 

بيعية للمواليد حتى سن ستة أشهر، ومواصلة       تشجيع ودعم االكتفاء بالرضاعة الط    .٣
، الرضاعة الطبيعية مع االستعانة باألغذية التكميلية المأمونة حتى سن الثانية           

وذلك عن طريق التثقيف ونشر التوعية والسعي في تحويل المستشفيات إلى              
 .مستشفيات صديقة الطفل وتبني وتطبيق النظام الدولي لتسويق بدائل حليب األم

 
نشر جـراء الدراسات واإلحصاءات الشاملة لتحديد نسبة البدانة لدى األطفال و          إ .٤

 .والرياضية والتي تقي وتعالج من البدانة ةالغذائيوالثقافة الوعي 
 
نشـر الوعي الغذائي وتوعية األمهات بأهمية أنماط التغذية المتوازنة أثناء فترتي            .٥

 .الحمل والرضاعة
 
א][  :א
كل األطفال بجميع   لوذات الجودة العالية     وفير الخدمات الصحية األساسية      ت .١

  بمن فيهم األطفال المحتاجين لحماية خاصة مثل أطفال الشوارع             ،فئاتهم
والمشردين والمهجرين واأليتام واألطفال المتضررين من الكوارث الطبيعية          

ات بما في ذلك    والحروب والمجاعات، والعمل على التطوير المستمر لهذه الخدم       
 . الكوادر الصحية وتطوير البنية التحتية لهذه الخدمات

 
 يذومن   فيهم األطفال    نوضع نظام التأمين الصحي الشامل لكافة األطفال بم        .٢

الخاصـة وتطبيقه سواء في المدارس أو خارجها، وفى مؤسسات           االحتـياجات 
 .الرعاية والورش ومراكز التكوين المهني 

 
الصحة لألم وتعزيز خدمات األمومة المأمونة و خدمات         ية الصحية الرعاتوفير  . ٣

، واإللزام بالوالدة فى المستشفيات أو       قبل وأثناء الحمل وبعد الوالدة      اإلنجابية
 .الوحدات الصحية المجهزة دون تكلفة أو بأقل تكلفة ممكنة

 



 

 
 
 
١٦ 

 
 

 السلوكية  واليافعين ومعالجة المشكالت  ألطفال  النفسية ل الصحية  الخدمات  توفير  . ٤
والنفسـية المخـتلفة بمـا فـي ذلـك الممارسات السيئة مثل التدخين وتعاطي               

 . المخدرات
 
وتمكينها من القيام بدورها المتكامل في      دور الصحة المدرسية    تطويـر ودعـم      .٥

 . تثقيف ووقاية وتشخيص وعالج األمراض المختلفة
 
א]هـ[ מ א  :א
ثقيف الصحي ونشر الوعي المستمر لجميع فئات المجتمع عامة         تطوير برامج الت  .١

واألمهـات واألطفـال خاصة وذلك بتوظيف كل الوسائل اإلعالمية والتثقيفية،           
ونشـر التوعية بما يخص ممارسات العادات الصحية الجيدة وتجنب الممارسات           

 .بكروالزواج الماإلناث ختان الصحية السيئة والضارة باألطفال ، بما في ذلك 
 
العمل على تكوين كوادر مؤهلة ومدربة من الزائرات الصحيات لمعاونة وإرشاد           .٢

 .األمهات وحماية المواليد صحيا واجتماعيا وأسريا حتى بلوغهم عمر الثالثة
 
اعـداد بـرامج للتوعـية والتثقيف عن طرق الوقاية من مرض نقص المناعة              .٣ 

 ) .االيدز( المكتسبـة 
 
אא][  :א
 يالعمـل على الحد من حوادث الطرق والحوادث المنزلية، وفى المحيط المدرس     . ١

 .وإصابات المالعب ، والتوعية باألضرار الناتجة عنها
 
زهيده خفـض عـدد األشـخاص المحرومين من إمكانية استعمال مياه الشرب              .٢

بة ال تقل عن     ، وتعميم شبكات الصرف الصحي بنس      صحيا   والمأمونة   الـتكلفة 
  .٢٠١٥والنصف بحلول عام  ٢٠١٠الثلث بحلول عام 



 

 
 
 
١٧ 

 
 

 لألسر الفقيرة،    خاصة العمـل على توفير بيئة نظيفة وآمنة ومسكن صحي مالئم         . ٣
 .وتوفير المزيد من الحدائق والمتنفسات خاصة ألطفال هذه األسر

 
لوطنية نظم الرقابة ا   وتفعيل،  حظـر دفـن النفايات النووية والصناعية الخطرة        .٤

 .والعربية والدولية المسئولة عن ذلك
 
وضـع وتطبـيق التشريعات الالزمة للحد من تلوث الموارد الطبيعية بالملوثات             .٥

 .الكيميائية والبيولوجية والطبيعية
 
معالجـة مخلفات المصانع والمستشفيات والنفايات الصلبة والمبيدات الكيماوية          .٦ 

 .وعوادم السيارات بصورة آمنة
 
إضـافة مـواد التربية البيئية إلى المناهج الصفية والالصفية فى المدارس بكافة              .٧

 .مراحلها  وكذلك ضمن مناهج كليات التربية
 
تكـاتف الجهـود الحكومـية وغير الحكومية لتوفير برامج توعية وتثقيف بيئي               .٨

 .للجميع
 
عريف بأهمية  عالم بكافة أنواعها، والت   تكثـيف اإلعـالم البيئـي عبر وسائط اإل         .٩

الحفـاظ على الموارد الطبيعية والمائية، والتوعية بخطورة السلوكيات الخاطئة          
 .المؤدية إلى هدر واستنزاف هذه الموارد 

 
تشـجيع إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالملوثات البيئية، ونشر معلوماتها           .١٠

العاملة في  الموضـحة بأضرار هذه الملوثات على المدارس والمراكز والهيئات          
 .فولة طمجال ال

 
 



 

 
 
 
١٨ 

 
 

א][  :א
 
 لكافة حاالت اإلعاقة سواء العقلية أو        وقواعد بيانات وطنية شاملة     نظم تطوير .١

إجراء الدراسات واإلحصاءات الشاملة لألطفال     و الحسية أو الصحية   الحركية أو 
سياسات الالزمة للحد ذوي اإلعاقات المختلفة ودراسة أسبابها ووضع البرامج وال

 .من اإلعاقات لدى األطفال مثل الفحص ما قبل الزواج ورعاية الحوامل
 
 اسئلة عن  الوطنية والمسوح والبحوث     اتالتعداداستمارات جمع بيانات     تضمين   .٢

 .أنواع اإلعاقات كل 
 
مشروعات ورصد ميزانيات محددة في إطار ميزانيات اإلنفاق        برامج و وضـع    .٣

 .ذوي اإلعاقات وتأهيل االجتماعي لرعاية
 
التوسـع فـي إنشاء معاهد ومراكز تدريب المعلمين والمدربين وتطوير برامج             .٤

الدراسـة والتدريـب لتواكـب المتغـيرات المستحدثة في رعاية وتأهيل ذوي             
 . اإلعاقات المختلفة

 
ووسائل  المباني واإلنشاءات والمدارس والمرافق والمواصالت       العمل على جعل   .٥

 المختلفة بتطبيق المعايير     لألطفال ذوي اإلعاقات   لة االستعمال االتصـاالت سه  
 .الدولية المعتمدة

 
تشجيع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة على وجه الخصوص من أجل تغيير            .٦

 وتنمية الوعى بحقوق هؤالء االطفال      المفاهيم واالتجاهات نحو ذوي اإلعاقات    
. 

 
والتوسع فيها لتكون    ذوي اإلعاقات لة  تطويـر أساليب التقييم النفسية واالجتماعي      .٧



 

 
 
 
١٩ 

 
 

 .وتقديم الخدمات لهمتأهيلهم ورعايتهم أساساً ل
مـنح مـزيد مـن االهتمام لتأهيل وتدريب األخصائيين النفسيين واالجتماعيين             .٨

 .العاملين مع األطفال ذوي اإلعاقات بكافة أشكالها
 
لمستوردة لصالح  ة ومعدات وأدوات التقييم ا    عنيإعفاء كافة األجهزة والوسائل الم     .٩

هـذه الفئة من كافة الرسوم الجمركية، وإعفاء المصنع منها محليا من الضرائب    
 .والرسوم المختلفة 

 
א  : א

توفـير الرعاية الصحية المبكرة للحوامل للحد من عوامل الخطر مثل تعرض            . ١ 
كلى وتسمم الحمل،   األمهـات للحصـبة األلمانية واضطرابات القلب والغدد وال        
 حاالت الخلل أو    يوتقديم النصح الطبي، وعرض البدائل على اآلباء واألمهات ف        

 .، أو عدم  توافق العامل الريزيسي، والحمل غير السليميالضعف الكروموزوم
 
 .اعتماد برامج المسح المخبرى لالمراض المعدية لحديثي الوالدة .٢
 
ى المستوى الفردي لألمهات الحوامل حول      توفير المعلومات الصحية السليمة عل    .٣

مخاطر التدخين، وإساءة استخدام العقاقير أو تعاطى الخمور، وسوء التغذية           
 . والتعرض لألشعة السينية والتوعية بالصحة اإلنجابية

 
الحـد مـن العوامـل المرتـبطة بالخداج ، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لألطفال                .٤

 .) المبتسرين(الخدج
 
تابعة لالمراض الوراثية   يـر خدمـات اإلرشـاد الوراثـي وإنشاء مراكز           وتط. ٥

 .  الالزمة للمستشفيات المحلية ومزودة بكافة المعدات
 



 

 
 
 
٢٠ 

 
 

 
 
توجيه قدر أكبر من االهتمام للفئات المستهدفة وراثيا كحاالت الزواج بين أقارب            . ٦

 أعمار  ياألمهات متكررات اإلجهاض، أو حاالت الحمل ف       والدرجة األولى،   
متأخرة أوعند سبق إنجاب أطفال لديهم إعاقات أو اضطرابات جينية أو               

 . تشوهات خلقية
 
والتعريف  هذا المجال،    ي ف لصحة اإلنجابية وتقديم خدمات مجانية    با ينشر الوع . ٧

 . بمراكز إجراء الفحوص والعالج
 
 وتنمية   إجراء الفحوص الطبية الضرورية،    باهمية المقدمين على الزواج     وعـية ت .٨

رس ،والتوعية  الوعـي بأهمـية إجراء هذه الفحوص بين تالميذ وتلميذات المدا          
  .بمخاطر الزواج المبكر وكذلك التوعية بمضار زواج االقارب  

 
توفير الحماية من مشكالت الوالدة المتعسرة ونقص األكسجين أو االستخدام            . ٩

 بالمستشفيات   الوالدة وتشجيع لألدوات أو اإلصابة بالصفراء،         ئطاالخ
 . المتخصصة تحت اإلشراف الطبي الكامل

 
א מ אא   :אא

 بكافة فئاتهم، ذوي اإلعاقاتلالكتشاف المبكر لألطفال  توفـير األدوات المناسبة .١
ى تنمية  وتخطـيط بـرامج التدخل المبكر، وتوفير المناهج المتطورة التي تساعد عل           

قدراتهـم واسـتعداداتهم إلى أقصى حد ممكن على النحو الذي يحصل عليه األطفال              
 .اآلخرون

 
 الوقاية  جرامبال التعريف ب  جي م فء وفعال   بناعالم إلى القيام بدور     اإلوسائل  ة  دعو.٢

ذوي البرامج الخاصة بتوعية      نع فضالصحي،  لا اإلرشادقة و من اإلعا 



 

 
 
 
٢١ 

 
 

 ".الملى دمجهم اجتماعيا دمجا كاإ لوصو وذويهم والمجتمع للاإلعاقات
 
توفير الوسائل و التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير القانونية، بهدف تأمين             . ٣

اهد معربية والتعليم بنفس المدارس وال     لت ا  في ذوي اإلعاقات حق االطفال   
عة  طبي تثنائية الناتجة عن  ساال التاالح توحة لغيرهم من األطفال، ما عدا      مفال
ال فقط تلتزم الدولة بتأمين التعليم في فصول أو مدارس           حلا ه هذ ية، وف قاعاإل

 :خاصة تتوفر فيها الشروط التالية 
ذوي ة لحاجيات الطفل من     ئمالومالتعليم العادي     بنظام ةطتبمرون  ك ت  أن -أ

 ائجتالن من تقييم مرسومة و أهداف محددة و  غ  من بلو ن  بما يمك  اإلعاقات
 .دراسةلا فو ظرن تحسيفدهورهن مراجعة برزة بصفة دورية حالم
 .الوصول إليها وقريبة من مكان إقامة الطفللة هن سو تكنأ -ب
ن سنهم  كاا  همم ذوي اإلعاقات طفال من   ل األ لك ةلنسببا ما كامال ليتعر  وف ت  أن -ج

 . ودرجة إعاقتهم
 
دف تأمين  توفير الوسائل و التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير القانونية، به           . ٤

 بنفس مؤسسات   يمهنللتأهيل ا تدريب وا في ال  ذوي اإلعاقات  من   لاطفالحق ا 
ومراكز التدريب والتأهيل المفتوحة لغيرهم من األطفال، ما عدا الحاالت              

هذه الحال فقط تلتزم الدولة بتأمين      ي  وف،  ن طبيعة اإلعاقة  ع اتجةلنا ائيةثنتاالس
نفس راكز تأهيلية خاصة تتوفر فيها      م  مؤسسات أو  لمهني في التدريب والتأهيل ا  

 .ة سابقا بالنسبة لمدارس التعليم العادية نيبملاط ور والشتانالضما
 

ي المشاركة الكاملة في الحياة العامة       ف ذوي اإلعاقات فل من   ط ال قحر  اإقر .٤
  مع ا،هر وغي يةفماعية والتربوية والثقا  تجللمجتمع وفي مختلف مجاالتها اال    

 جإدماق  تي تعو ال الكفيلة برفع مختلف الحواجز       اتراقراذ التدابير وال  خات
، بما في ذلك    ياة المجتمعية ح ال ي ف الكام  إدماجا ذوي اإلعاقات من   األطفال



 

 
 
 
٢٢ 

 
 

وضع التشريعات واإلجراءات الالزمة لتجنب ومعالجة أي نوع من أنواع           
التمييز التي يتعرض لها هؤالء األطفال على المستوى االجتماعي والتعليمي          

ي بما في ذلك توفير المرافق الصحية العامة ومراعاة المواصفات            والتأهيل
 .الدولية في األبنية العامة والمواصالت والشوارع

  
دعم األسر ماديا ومعنويا وتمكينهم من رعاية األطفال ذوي اإلعاقات ضمن              .٦

  .المحيط العائلي لتجنب وضع هؤالء األطفال في دور رعاية
 

كوادر متخصصة ومؤهلة للتوسع في برامج التأهيل   بيرتدب ةج خاص ام بر وضع .٧
ذوي  تدريب األمهات واألسر على تعليم ورعاية أبنائهم         تتيحفـي المجتمع التي     

 وتـبادل الخدمات والمعارف والخبرات بينهم في المجتمعات المحلية          اإلعاقـات 
 .المختلفة تحت اإلشراف المتخصص

 
 مجال رعاية األطفال    يركة الفعالة ف  تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشا     . ٨

 تقديم خدماتها لكل فئات     ي ،وتوفير كافة التسهيالت لها للتوسع ف      ذوي اإلعاقات 
  .اإلعاقة

ـ و .٩ ـ  عض جهة  موامج ال برجعل مختلف هذه السياسات وال     ل عةابم رصـد ومت   ا نظ
 .قيم واألهدافله اذة هللجم مستجيبة ذوي اإلعاقاتلألطفال 

 
א][  :א

وضع التشريعات واإلجراءات الخاصة بحماية األمومة، بما في ذلك التشريعات          . ١
المـتعلقة بحمايـة األم العاملـة فـي القطاعين العام والخاص، وجعلها مالئمة              

 .لمستويات العمل الدولية
 
 بالطرق السليمة لمعاملة    الوالدين ومقدمي الرعاية  التوسـع فـي بـرامج توعية        .٢

أسس التنشئة  على   علـى األساليب النفسية للرعاية، و      مطفـال، وتدريـبه   األ



 

 
 
 
٢٣ 

 
 

ل واحتياجات كل مرحلة    اطفالصـحيحة، وخصـائص مراحل نمو ونضج اال       
طفال، باإلضافة إلى التوسع في     األتوعية بأهمية إقامة عالقة جيدة حميمة ب      الو

ل نشـر وتعمـيم الكتيـبات اإلرشادية المبسطة التي تتناول مشكالت األطفا           
 .المختلفة

 
 .تعزيز مبدأ التعاون بين الوالدين ومقدمي الرعاية فى تنشئة االطفال ورعايتهم . ٣
 
التوسـع فـى انشاء مؤسسات رعاية وتنمية الطفولة وتطويرها ومراكز الرعاية            .٤

الـنهارية ودور الحضانة ورياض االطفال ، والعمل على زيادة معدالت االلتحاق            
 .ن نوعية المتوفر منها بها باسعار مناسبة وتحسي

 
فى متابعة نمو الطفل الوجدانى والعقلي      التعاون بين األسر ورياض األطفال      دعـم . ٥

 .الكتشاف الموهبة واالبداع او صعوبات التعلم او االعاقة 
 
تدريب مشرفى ومشرفات رياض االطفال على اساليب منح الطفل فرص التعبير           . ٦

  .عن قدراته االبداعية الكامنة فيه
 
التوعـية األسـرية عـبر وسـائل اإلعالم المختلفة، وتخصيص برامج إذاعية              .٧

وتليفزيونـية للتعريف بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة، وأساليب التنشئة السليمة          
القـادرة علـى تشـكيل شخصية سوية للطفل دون اللجوء إلى العنف البدني أو            

ت، وتربيته على فضائل    المعـنوي ، وطـرق إكسابه القيم والمعارف والمهارا        
األخـالق ، والتوعية األسرية والمجتمعية بواجبات األمومة ، وحقوق الطفل ،            

  .ومصادر طلب العون والمساعدة لألطفال فى الظروف الصعبة 
 
א][  :א

توعـية األسرة والمجتمع بحق الطفل في اللعب والترويح والترفيه ، وبأهمية             .١



 

 
 
 
٢٤ 

 
 

،  تنشئته، من حيث تلبيتها لحاجاته النفسية والجسدية         دور نشاطات اللعب في   
  .لعابوالتأكيد على تجنب العنف فى هذه األ

 
مكتبات " العمل على توفير اللعب باألسواق وفى رياض األطفال ، ونشر وتعميم             .٢

في رياض األطفال والمدارس واألندية والحدائق المخصصة       " ألعـاب األطفال    
 .لهم

 
ر الوطني والقطاع الخاص في مجال صناعة اللعب والدمى وإنتاج     تشجيع االستثما .٣

لتجنب في هذا المجال    أفـالم الكـرتون ، وتقديم تيسيرات ضريبية للمستثمرين          
االعـتماد علـى المنتج المستورد مع االهتمام باأللعاب التربوية والتعليمية التي            

، إضافة إلى   تكار  وعلى االب تساعد الطفل على التركيز والتفكير وحل المشكالت        
 .متعة اللعب 

 
 آمنة مالئمة للعب األطفال في الحدائق العامة،        مساحاتالتوسـع فـي تخصيص       .٤ 

 .مزودة باألجهزة واألدوات المناسبة للمراحل العمرية المختلفة
 



 

 
 
 
٢٥ 

 
 

 النماء وتنمية القدرات: ثانيا 
 التعليم جيد النوعية] ١[

 
 

א מ א מ אא א
א  :אאא

 
א][ מ  :א
من األطفال على   % ٥٠وتطوير مرحلة التعليم قبل المدرسي لتستوعب        توسيع  .١

 .٢٠١٥بحلول عام منهم % ٧٥و، ٢٠١٠بحلول عام األقل 
 
 بحلول  يم الرسمية اعتبار مرحلة التعليم قبل المدرسي جزءا من مراحل التعل           .٢

ا، وتهيئ االطفال للتعليم    وكوادره لها خططها وميزانياتها   وان تكون    ٢٠١٥عام  
 .االساسي مع امكانية اعتماد صيغ التعليم غير الرسمي عند االقتضاء

 
بتنفيذ القوانين الوطنية     القطاعين العام والخاص    إلزام هيئات ومؤسسات   .٣

  .عامالت فيهامهات الأطفال اال الستيعاب دور حضانةإنشاء الداعية الى 
 
واعتماد اساليب التعلم     تربويا ومنهجيا،   مؤسسات التعليم قبل المدرسي    حديثت. ٤

النشط والسعى لتوفير ادوات اللعب والترفيه كإحدى وسائل التعلم، واعداد             
 .وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بها  واالرتقاء ببنيتها التحتية  

 
، وتشجيع  مرحلة التعليم ما قبل المدرسي     بأهمية    ومقدمى الرعاية  الوالدينتوعية   .٥

 مع المؤسسة التعليمية بصورة منتظمة في برامج تنمية حواس الطفل           ممشاركته
 .وقدراته وإبداعاته

 
 .المضمون الشكل وتطوير كتب األطفال في هذه المرحلة من حيث  .٦



 

 
 
 
٢٦ 

 
 

א][ מ  :א
جانى جيد النوعية ، مسئولية الدولة مع تشجيع القطاع         توفير التعليم االساسي الم    .١

 .الخاص على االستثمار فى التعليم 
 

تعليما إلزاميا تترتب عقوبات على حرمان الطفل منه،        ساسي  اعتبار التعليم اال   .٢
   . على أن يظل مجانيا ، ودون نفقات غير منظورة أو غير مباشرة

 
بما يواكب   في كل التجمعات السكانية      التوسع في إنشاء مدارس التعليم األساسي     .٣

 ،بحيث تنخفض نسب المحرومين من التعليم االساسي نتيجة         في المواليد الـزيادة   
عام % ١٠٠ والى ان تصل الى      ٢٠١٠حتى عام   % ٦٠لـنقص المـدارس الى        

  . لكل من الذكور واالناث على السواء ٢٠١٥
 

 إقبال األطفال اإلناث    تشجيعل االساسي مستوى التعليم    يزيادة نسبة المعلمات ف    .٤ 
 وذلك بتوجيه اهتمام خاص الختيار وبناء       على التعليم خاصة في المناطق النائية     

 .قدرات الفتيات فى تلك المناطق للعمل كمعلمات 
 
عن تيسـير اسـتيعاب جميع األطفال من الجنسين بالمدارس واستمرارهم فيها             .٥ 

ى اطار التضامن المجتمعي ،     طـريق اعـداد بـرامج لدعم االسر المحتاجة ف         
  .مشروعات صغيرةوتشجيع االستثمار فى 

 
معالجـة مشـكلة التسرب من التعليم األساسي على المستوى الفردي لكل طفل ،              .٦

بحيـث يصـبح من مسئوليات كل من األخصائي االجتماعي والنفسي بالمدرسة            
 دراسـة حالـة كـل طفل متسرب على حدة ومتابعته ووضع الحلول للتصدي             

ألسـباب تسربه االقتصادية واالجتماعية والتربوية للقضاء على ظاهرة االرتداد          
 .إلى األمية  وخفض الهدر في األمكانيات البشرية واالجتماعية واالقتصادية

 



 

 
 
 
٢٧ 

 
 

 
توفير برامج غير نظامية من خالل وسائط مختلفة للحصول على فرص التعليم             .٧

ستفيدين بهذه البرامج والملتحقين    األساسـي لمن فاتتهم هذه الفرص ، وإمداد الم        
بهـا بالكتب واألدوات والتيسيرات المختلفة مجانا ، وعقد مسابقات ومنح جوائز            

  . غير النظاميلنجاح ومواصلة التعليم النظامي أواوامتيازات 
 
التوسع في مدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد في المناطق النائية والبعيدة            .٨

إلدارات المحلية، وإسهامات مؤسسات المجتمع غير         بمشاركة الهيئات وا   
 .الحكومية

 
وضع معايير موحدة الجتياز مرحلة التعليم األساسي والنجاح فيها في كل النظم             .٩

والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، بما ييسر التحول من نظام إلى أخر، أو            
 . ل التالية في نظام آخراعتماد نتائج التعليم في أحد النظم لالستمرار في المراح

 
 من خالل برامج    –توفـير خدمـات االرشـاد التربوى والنفسي واالجتماعي          . ١٠

الصـحة المدرسية لمساعدة التالميذ ازاء مشكالتهم التعليمية والسلوكية والنفسية          
 .واالجتماعية

 
א][ מ  :א
 
التنمية، وإنشاء مدارس   تنويع التعليم الثانوي وتشعيبه وربطه بحاجات العمالة و        .١

 .ثانوية متكاملة أو شاملة 
التوسـع في إنشاء المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني وتطوير برامجها            .٢

 .وربطها باحتياجات الدارسين والمجتمع المحلي ومتطلبات سوق العمل 
 
 
 



 

 
 
 
٢٨ 

 
 

 
تشجيع المدارس على العمل المنتج وذلك بربط المؤسسات الصناعية والزراعية           .٣

تجارية بمؤسسات التعليم، وزيادة دورها في صياغة أهداف البرامج التعليمية          وال
 .ومحتوياتها 

 
اللجوء إلى نظام التناوب بين فترات الدراسة وفترات العمل بحيث يفسح المجال أمام               .٤

 .الدارس لتعلم مهنة في موقع العمل عن طريق معلم حرفة أو مهنة أو صناعة 
 
 النظامي القائمة واالهتمام بتطوير نوعيتها والقضاء على        تعزيـز برامج التعليم غير      .٥

الحواجـز القائمـة بينها وبين التعليم النظامي وتحقيق التكامل بينهما، وتوفير برامج             
تعليمية وتدريبية متنوعة المستويات والمجاالت للذكور واإلناث على السواء في إطار           

 .مدى الحياة التربية 
 
 لتمكين الدارسين من متابعة التعلم والتدريب مدى الحياة         "اتيالتعلم الذ "ترسـيخ مبدأ      .٦

 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة واستخدام
 
توفير خدمات االرشاد والتوجيه لمساعدة التالميذ على اختيار الدراسة او المهنة            .٧

التى تتناسب مع قدراتهم وامكاناتهم ، وعلى حل مشكالتهم خاصة المتعلقة بسن            
 .لمراهقةا

 
א][  : מ
 ٢٠٠٥العمـل على سد الفجوة النوعية فى االلتحاق بالتعليم االساسي بنهاية             .١

  .٢٠١٥وضمان التحاق جميع االطفال بالتعليم بحلول 
 
  . التعليم عدم التمييز بين الذكور واإلناث في الحصول على فرص .٢
 
 
 



 

 
 
 
٢٩ 

 
 

 وعلى مسافات قريبة من     العمـل علـى توفير مدارس في مناطق آمنة للفتيات           .٣
  . التجمعات السكنية

 ّيلزالتى تخصص ل   ،خفـض الـنفقات المدرسـية والنفقات األخرى المصاحبة          .٤
 .والتغذية ونفقات االنتقال للمدرسة

 
تقديـم مسـاعدات عينـية ومالية للفتيات المحتاجات، كإعفائهن من الرسوم،             .٥

ن وجبات غذائية ومنح    وتوفـير الكتب والمالبس المدرسية لهن بالمجان، وتأمي       
  . ألسرهنواالدواتمدرسية لهن، 

 
، وتوفير  ساسي المرحلة العمرية الموازية للتعليم األ     ي عمل الفتيات ف   مكافحـة  .٦

 .الرعاية االجتماعية والتعليمية والصحية للفتيات العامالت
 
                   .سن التشريعات التي تجرم حرمان الفتيات من فرص التعليم األساسي  .٧
 
والمعلمات المؤهالت خاصة فى المناطق     توفـير األماكـن الكافية في المدارس          .٨

 .ياستيعاب الفتيات في مرحلة التعليم األساسالريفية، لتسهيل 
 
الـتوجه إلـى التعلـيم اإلنتاجـي في المدارس الذي يؤدى إلى إكساب الفتيات                 .٩

  .مهارات تدر عائدا مجزيا لمواصلة التعليم
 

 التوعية بأهمية   يبرامج تعليم الفتيات دروسا ف     الدراسية و  المـناهج تضـمين    .١٠
، والتعريف بالنماذج   التعلـيم وحقـوق الفتيات فى التعليم والمساواة بين الجنسين         

 .النسائية الناجحة والرائدة
 
 

ـ    .١١  مدارس الفتيات،   ي األنشـطة الثقافـية واالجتماعية والخدمية ف       يالتوسـع ف



 

 
 
 
٣٠ 

 
 

 . تعليم الفتياتومشاركة األسر لخلق مجتمع مشجع ل
إلى جانب  د العلمية   والمواإضـافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة       .١٢

  .برامج المهارات األنثوية
 

التوعـية اإلعالمـية على نطاق واسع بأهمية تعليم الفتيات ، ودحض األفكار             .١٣
 .لذلكالمناهضة 

 
ـ    .١٤  األداء  يف برامج منح الحوافز والجوائز للمتفوقات والمتميزات        يالتوسـع ف

 تكريم الفتيات   يواألنشـطة المدرسـية وتنمـية المشـاركة األسرية والمحلية ف          
 .زات المتمي

 
إنشاء مدارس  االسهام فى   تشـجيع الهيئات والجمعيات األهلية والخيرية على          .١٥

 .للفتيات
 

 المناطق النائية وذات  يللفتيات ف خاصة  تشـجيع إنشاء مدارس الفصل الواحد         .١٦
 . المنخفضةالكثافة السكانية 

 
ناهضـة التقاليد والتوجهات االجتماعية المثبطة لتعليم البنات، خاصة عدم قيد           م .١٧

 للتعليم بترتيب مزايا    االجتماعيالمواليد البنات والزواج المبكر، وتعزيز العائد       
 . الخدمات الحكومية للمتعلمين، خاصة اإلناثفي

 
 فيوأساليب التعليم    المناهج، والكتب،    فيالقضـاء على أي تحيز ضد اإلناث         .١٨

 .المدارس كافة
 

القضاء على جميع أشكال سوء المعاملة، بالضرب أو أية شكل آخر من األذى،              .١٩
 ).شامال التحرش بالبنات( جميع المدارس، وخاصة للبنات في



 

 
 
 
٣١ 

 
 

 
 

 ميدان التعليم، بالتضافر مع الدولة      في أثبتت جدارة    التيتعبئة الجهود األهلية،     .٢٠
 . تقديم تعليم راق صديق للبناتفيت، والقطاع الخاص والعائال

 
מ]٢[ א  : א

 
מ][  א
توفير بيئات تعليمية آمنة وصحية، تضمن الحماية من اإليذاء والعنف والتمييز،             .١

وتعـزز قيم االحترام والتسامح وفهم اآلخرين، وتكون ميسرة للتعلم بما تحتويه            
 .متطورة تالئم حاجات األطفال ومتطلبات المجتمع المتغيرمن مناهج 

 
ن أسلوب التلقين، وإعطاء    ع واالبتعادتطويـر وتنويع طرائق وأساليب التدريس        .٢

مكانـة أكـبر لألسـاليب التفاعلـية القائمة على الحوار والمناقشة وطرق حل              
 . في المستقبل والتكيف مع المستجدات.المشكالت

 
 والعمل على تنويعها، باإلقالل من األسئلة التي تركز         تحسـين أسـاليب التقويم     .٣

علـى تذكر المعلومات، واالستعانة بالوسائل التي تقيس المستويات العقلية العليا           
  .والميول والمواهب والمهارات واالتجاهات والقيم المرغوبة

 
مـنح قـدر أكـبر من االهتمام لمناهج العلوم والرياضيات، والتوسع في إنشاء               .٤

 العلـوم ومراكز األطفال الموهوبين والمبدعين، في الريف والحضر ،           نـوادي 
  .عالمجتمبالتعاون مع كافة قطاعات 

 
ـ       .٥ ـ ال وا يتطويـر المحـتوى القيم  للكتب المدرسية لتأكيد ونشر القيم      يجتماع

والتمييز المعاصرة المتعلقة بحقوق اإلنسان، وإلغاء التحيزات وأشكال التعصب         
 .رقو العأعلى اساس الجنس 



 

 
 
 
٣٢ 

 
 

 
 
ـ  ن ضـع و .٦ ـ ام ر ظ ج التعليم مستجيبة لجملة هذه القيم      امجعل بر  ل ةعد ومـتاب  ص

 .والمبادئ
 
א][ מא  : א

اجتذاب العناصر المتميزة لمهنة التعليم،     العمل على   زيـادة دافعية المعلمين و    .١
وذلـك بتحسين أوضاع المعلمين االقتصادية وتعزيز مكانتهم االجتماعية، ورفع          

 . عن المهنة، وتوفير الحوافز للمتميزين مستوى رضاهم
 
 معايير قبول الطلبة في كليات التربية ومعاهد المعلمين،ب االرتقاء.٢

 
إعـادة النظر بمناهج إعداد المعلمين قبل الخدمة وبرامج تدريبهم أثناء الخدمة            .٣

مـن حيث أهدافها ومحتوياتها وطرائق التدريس وأساليب التقويم فيها، واستخدام           
ئق تدريس ناشطة في إعدادهم وتدريبهم لتنمية قدراتهم على التفكير والتحليل           طرا

والـنقد والبحـث واالبـتكار، وإكسـابهم مهارات التعلم الذاتي وأساليب التعلم             
 .التفاعلية، وتدريبهم على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة

  
 لكل  ا مناسب ال التعليم إعدادا تربوي   جميع مراح فى  إعـداد المعلمين قبل الخدمة       .٤

  .فئة منهم
 
الموجهين التربويين،  (خضـاع المعلميـن للتقويم من قبل كافة الجهات المعنية           إ .٥

وأخذ ذلك  .) لخا  ...المديريـن، أولياء األمور، السلطات المحلية، الطلبة أنفسهم       
 جودة  االعتـبار عند ترقيتهم وتجديد الترخيص لهم، لضمان الحفاظ على         فـى   
 .التعليم

 
 



 

 
 
 
٣٣ 

 
 

 
 
تحسـين نظـم اإلدارة التعليمـية والمدرسـية وآليات اتخاذ القرارات وأنظمة      .٦

المساءلة، وتوسيع مشاركة المعلمين والمجتمع في تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويم          
 .العملية التعليمية

 
מ][  : אאאא
 
 .بداعيإلق التفكير اوضع برامج مكثفة لتدريب المعلمين على طر .١
 
 . المهارات اإلبداعيةو فلسفة التعليم لتصبح فلسفة تنمية القدرات يإعادة النظر ف .٢
 
إجراء التجارب والحصول   لتمكين الطلبة من    تطويـر المعامل والبيئة المدرسية       .٣

 . على اإلجابات عن األسئلة التعليمية
 
واجبات المنزلية إلى البحث عن تحويل محتوى الدرس الفصلي إلى تساؤالت، وال     .٤

 .إجابات ألسئلة الدرس الفصلي
 
تطوير المكتبات المدرسية لتوفير المراجع والمصادر التي يسعى الطالب للبحث           .٥

 . فيها عن إجابات للمشكالت المعروضة
 
دعـم تـزويد المدارس بمستوياتها المختلفة بأجهزة الكمبيوتر وتوصيلها بشبكة            .٦

    .  مصادر البحث عن األفكار والمعلوماتلتوفير نترنتاإل
 
ترنت جزءا من التعليم    نجعـل التدريـب علـى اسـتخدام الكمبيوتر وشبكة اإل           .٧

 . لتمكين األطفال من األلفة به وسالسة استخدامهيساساأل
 
 



 

 
 
 
٣٤ 

 
 

 
تطويـر محكات التقييم لتتضمن باإلضافة إلى استيعاب المعلومات ، القدرة على             .٨

باألصالة والمرونة ، أو تطوير أفكار معروفة ، أو نقد صيغ           إنـتاج أفكار تتسم     
  . وأفكار قائمة بناء على محكات إبداعية

 
دعـم المهـارات التحليلـية والتركيبية لألطفال ، وتنمية قدراتهم على معالجة       .٩

المواد الخام واألجهزة واأللعاب وإجراء التجارب على عناصر البيئة المختلفة          
 . االكتشاف والتطويرللحصول على خبرات 

 
المصانع والمتاحف  ك  ، مضـاعفة الـرحالت المدرسية ألماكن ومواقع مختلفة        .١٠

 ي المنهج الدراس  يوالحقـول كجـزء أساسـي مـن العملية التعليمية المتضمنة ف           
 . والمتطلبات التحصيلية المقررة على الطفل 

 
يدات واألفكار على   عقـد المسـابقات وتنمية المنافسات على االبتكارات والتجد         .١١

المسـتوى الفردي وبين المجموعات ، وبين الفصول والمدارس والمناطق التعليمية           
 مجاالت العلوم المختلفة ، ومنح      ي أو ف  ي أو األدب  يسـواء علـى المستوى النظر     

 منح الجوائز   ي فرص الفوز والتوسع ف    اتاحةمع   جوائـز ومزايا وتكريم للفائزين ،     
 . اعدة  الوللمحاوالت الخصبة أو

 
א][ מ  א

نترنت العمـل على تشجيع  األطفال على االنضمام إلى نوادي الكمبيوتر واإل            .١
على االقل  للنهوض بالتعليم والوصول إلى تمكين عشرة ماليين طفل عربي          

 .٢٠٠٥من استخدام هذه التكنولوجيا بحلول عام 
 
 
 



 

 
 
 
٣٥ 

 
 

يساعد الدارسين على إدراك    طويـر برامج توفر مواقف للتعلم الفعال الذي         ت .٢
العالقـات بيـن التكنولوجيا والعلوم الطبيعية واإلنسانية والبيئية، وعلى تنفيذ           
وتطويـر نمـاذج لمنـتجات تكنولوجـية، وإكسابهم القدرة على تقويم آثار             

انتقاء المواقع  على  اسـتخدامات التكنولوجـيا على الفرد والمجتمع والبيئة، و        
 .االيجابية على االنترنت 

 
بواسطة حافالت مجهزة بأجهزة كمبيوتر     " معـاهد تكنولوجية متنقلة   "إنشـاء    .٣

نترنت وبمولد كهربائي للتمكن من تشغيلها      وبمستخدم لنقل المعلومات عن اإل    
بشكل مستمر، تتجه إلى المناطق النائية، وتقدم دورات للتعامل مع الكمبيوتر           

  .وسع نطاقعلوماتية على أللمبتدئين وللمتقدمين بما يساهم فى محو األمية الم
 
تقديـم قـروض ميسـرة بدون فوائد لتشجيع األطفال والشباب ذوي الدخل              .٤

 .اقتناء الكمبيوتر كي يبقوا على صلة بالتكنولوجيا والمعلومات المحدود على
 

توفـير أدوات ومختـبرات وبرامج ورحالت ومشاركات الكتشاف األطفال           .٥
بتكارية  قدراتهم اإلبداعية واال   الموهوبيـن بشـكل مبكر، والعمل على تنمية       
 .وصقلها ورعايتها خالل مراحل التعليم المختلفة

 
التوسـع فـي اسـتخدام اإلذاعـة والتلفزيون ومواد التعلم الذاتي وتكنولوجيا              .٦

المعلومات واالتصاالت الحديثة في التعليم والتدريب في إطار التعلم عن بعد، أو            
بار من استخدام التكنولوجيا الحديثة في      فـي مدارس افتراضية، بحيث يتمكن الك      

  .ممارسة أعمالهم
 
 
 
 



 

 
 
 
٣٦ 

 
 

ـ      .٧  من خالل   ي تطويـر وإنـتاج بـرامج التعلم الذات        يتوسـيع المشـاركة ف
 يالمتخصصين المحليين، واالستفادة من نتائج وخبرات المجتمعات المتقدمة ف        

راعاة مجاالت المعرفة العلمية والتقنية، وذلك وفق معايير الجودة العالمية مع م          
 .الخصوصية للثقافة العربية

 
اتاحـة فرص التعليم غير النظامى لالطفال االميين بما يسهم فى محو اميتهم              .٨

 .ويكسبهم المهارات الحياتية المختلفة 



 

 
 
 
٣٧ 

 
 

 تمكين جميع األطفال وبخاصة اليافعين واليافعات من تنمية - ثالثا
 قدراتهم والمشاركة في تقدم مجتمعاتهم

 
אאאאא

א מ ، א מ א א מ
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مكين االطفال واليافعين من الجنسين من الحصول على المعلومات الصحيحة           ت. ١

وتشجيعهم على التعبير عن ارائهم بحرية وكفالة االحترام لهذه االراء               
 . على حياتهم ومشاركتهم فى اتخاذ القرارات المؤثرة

 
صبحوا  ي ى تنمية طاقاتهم وقدراتهم لكي     لاحة الفرص لليافعين وتشجيعهم ع     إت .٢

 .وليةؤمواطنين اسوياء صالحين قادرين على تحمل المس
 
 االطفال واليافعين المهمشين الذين حرموا من التعليم فرصا ثانية للحصول            ح من .٣

 .على تعليم أساسي جيد
 
ى مختلف أنواع   ب عل واليافعات ومساعدتهم على التغل   يز حقوق اليافعين    ز تع .٤

 .ماعي واالقتصاديتجميش واإلستبعاد االتهال
 
التأكـيد علـى دور االسرة فى تنشئة االطفال واليافعين تنشئة صحيحة وذلك من               .٦

خالل الوسائط التربوية والثقافية واالعالمية وتفعيل دور مجالس اولياء االمور فى           
 .صل بين دور االسرة والمدرسة واتساق التوجيه واالرشاد المدارس لتأكيد التوا



 

 
 
 
٣٨ 

 
 

بادئ م وضـع مناهج تربوية صفية وال صفية خاصة باليافعين تستلهم القيم من              .٧
 .وفضائل األخالقحقوق اإلنسان 

 
العمـل علـى األخـذ بنـتائج الدراسـات والبحوث والرسائل العلمية المتعلقـة               .٨

لمقترحة المالئمة لمعالجة مشكالتها    بخصـائص مـرحلة المـراهقة، والحلول ا       
الـناتجة عـــن التغـيرات الجسـمية والنفسية والمؤثرات الثقافية السلبيـة            

 .والسلوكيات الخاطئة سواء من البيئة المحيطة، أو العولمة اإلعالمية
 
واليافعين االسـتفادة مـن التجارب العربية والعالمية الرائدة في مجال حق الطفل              .٩

 وحرية التعبير، كبرلمانيات األطفال     ي المشـاركة وإبـداء الرأ     فـي والـيافعات   
وجمعـيات األطفـال ومجـالس الطلبة والهيئات المختلفة الخاصة بهم، وتشجيع            
التفكـير اإلبداعي الناقد والحوار الحر بين األطفال والنشء والشباب، والتعريف           

 .بالمبادرات الرائدة في هذا المجال
 

بالجهود الحكومية وغير الحكومية التي     و،  م بكافة حقوقه  عين والياف تعريف األطفال .١٠
 فى مختلف األنشطة التربوية     تهمتـبذل لتفعـيلها، وذلـك من خالل توسيع مشارك         

واإلعالمية والتثقيفية المتنوعة وتطويرها ونشرها، وتوفير الموارد المساندة الالزمة         
 .لها

 
 وتعزيز  ن الجمعيات الخاصة بهم،    على تكوي  واليافعاتواليافعين   تشجيع األطفال  .١١

 الثقافية   الحياة يسهام ف ، واإل يروح المشـاركة لديهـم والعمل االجتماعى الطوع       
  .والفنية والرياضــية واالجتماعيـة المالئمة لمراحلهم العمرية

 
 
 
 
 



 

 
 
 
٣٩ 

 
 

التوسع في إنشاء مراكز الشباب واألندية في كافة المناطق كي تستوعب النشء            .١٢
ذه المرحلة من العمر وتسهم في تنميـــة إبداعاتهــم        في ه مـن الجنسـين     

ومواهبهـم وتوفر لهم الفرصة لشغل أوقات الفراغ فيما يـفيد أبدانهم وعقولهم،           
مـع توفـيـر األجهـزة واألدوات الخاصة بالتنمية البدنية والرياضية والثقافية            

 .والترويحية
 

ثة لتكنولوجيا المعلومات    من استخدام تقنيات االتصال الحدي      طفالتمكين اال  .١٣
  .واالتصاالت بما يحقــق تواجدهم على الساحة المعلوماتية

 
نسان، وثقافة حقوق الطفل، وثقافـــة التسامح      التوعـية بـثقافة حقـوق اإل      .١٤

ـ  -والسـالم     ي بين مختلف الشعوب واألديان، ف     - علـى الحق والعدل      ة القائم
 . الموجه للطفليمختلف أشكال اإلنتاج الثقاف

 
 تعد لألطفال   يإشـراك الخـبراء والتربويين كاستشاريين للبرامج اإلعالمية الت        .١٥
طفال  تخاطب األ  ي البرامج الت  ي خصائص النضج والمراحل النمائية ف     مـراعاة ل
 . مراحل عمرية مختلفةيف

 
 أنشطة لها هذا الطابع سواء فى       يتنمية التذوق الفني لدى األطفال وإشراكهم ف       .١٦

 .  ن خالل المؤسسات الثقافيةالمدارس أو م
 

صـدار الكتب والمجالت والقواميس والموسوعات الثقافية المصورة        إتشـجيع    .١٦
 .قطار العربية تحول دون انتقالها بين األي، وتذليل العقبات التفالطالخاصة باأل

 
نتاج هم على مزيد من العطاء واإل     ثطفال، ماديا وأدبيا، لح   تشـجيع مؤلفـي أدب األ      .١٧ 

 .يدالج
 



 

 
 
 
٤٠ 

 
 

 من األسرة والمدرسة    بدعم" والقراءة للطفل   " " القراءة للجميع   " الترويج لمبدأ    .١٨
 االجتماعية والمؤسسات اإلعالمية ودور النشر      يوالمؤسسـات الثقافـية والنواد    

 .أدب األطفالي المتخصصة ف
 

 إنشاء المكتبات المدرسية، والمكتبات الخاصة بالطفـل خارج        يالتوســـع ف  .١٩
وتعميمها في كافة المناطق وتطوير      فى المراكز الثقافية واالندية      درسة  الم

، وتفعيل دورها خاصة    خدماتها، وتزويدها بالكوادر المؤهلة للتعامل مع الطفل      
 .فى االجازات والعطلة الصيفية

 
تشجيع كافة المبادرات فى المجالين الثقافي والفنى واالستثمار فى القطاع الثقافي           .٢٠

 .طفل الموجه لل
 

التشجيع على احداث هياكل تُمكُن االطفال من المشاركة والتدريب على ممارسة           .٢١
 .الديمقراطية كالمجالس البلدية وبرلمانات االطفال ومجالس الطلبة 

 
االهـتمام بـتطوير المصادر الثقافية لالطفال ذوى االعاقات كالكتب والمجالت           .٢٢

كمبيوتر ، وتمكينهم من الحصول على      والمسرح واالذاعة والتليفزيون واجهزة ال    
 .الوسائل واالجهزة المعنية المناسبة لنوع اعاقتهم 

 



 

 
 
 
٤١ 

 
 

  الحماية-رابعا
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تسـجيل كـل طفل عند مولده، وتفعيل حقه فى الحصول على اسم وجنسية وفقا    .١
 األطفال المهملين ومجهولي النسب،     ا، وتأمين حق  للقوانيـن الوطنية المعمول به    

في اسم ولقب عائلي وباقي عناصر الهوية والحق في اكتساب جنسية، و في أن              
 .وتلقي رعايتهماالديه  وعرفةم يلحق فا نيكون له قدر اإلمكا

 
 
 
تأمين المساواة الحقيقية بين جميع األطفال في النصوص أو على أرض الواقع،             .٢



 

 
 
 
٤٢ 

 
 

والسعي إلى رفع مختلف صور التمييز بين األطفال، بما في ذلك التمييز                
 .المتعلق بالطفل المولود البوين مختلفي الجنسيةبخصوص سن الزواج والتمييز

 
 تكفل   يتالئم مع احكام اتفاقية حقوق الطفل بحيث        تعديل التشريعات الوطنية بما   .٣

حماية الطفل من جميع أشكال العنف واإلهمال واإليذاء واالستغالل والتمييز سواء            
 المؤسسات أو في مكان العمل أو في المجتمع المحلي،          فىفى المنزل أو المدرسة أو      

 .هاوالعمل على تطبيق هذه القوانين واتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ
 
لقضاء على ظاهرة اإلفالت من العقاب على جميع         التشـدد فى تطبيق القوانين ل      .٤

الجرائم المرتكبة ضد األطفال بتقديم مرتكبيها إلى العدالة، ونشر أخبار العقوبات           
 .الموقعة عليهم الرتكابهم هذه الجرائم

 
فال في نزاع مع    من االيذاء والمساعدة القانونية لالط    برامج خدمات للوقاية     توفير   .٥

والرعاية وكذلك نظم عدالة تختص باألطفال خالل إجراءات المساءلة         القـانون   
 عاملين وتوفير   ،الجنائـية أو المحاكمـة، مع مراعاة مبادئ العدالة اإلصالحية         

 . إعادة اندماج األطفال فى المجتمع سهم فىمدربين تدريبا خاصا بما ي
 
لضارة أو التعسفية خاصة التي تنتهك حقوق       القضـاء على الممارسات التقليدية ا      .٦

 .، والتوعية بأضرار تلك الممارسات الطفلة األنثى مثل الزواج المبكر والختان
 
اعـتماد وتنفـيذ سياسـات لوقاية األطفال الذين يعيشون في حرمان اجتماعي              .٧

والمعرضـين للخطـر، بمـن فـيهم األيتام ، واألطفال الذين تم التخلي عنهم،               
وحمايتهم واالطفال الالجئين والمشردين    ل الذين يعيشون في فقر مدقع،       واألطفا

وإعـادة تأهـيلهم ودمجهم في المجتمع وكفالة حصولهم على الخدمات التعليمية            
 .والصحية واالجتماعية  

 ووضع عقوبات   الدولي لألطفال بما فيها االختطاف    التصـدي لحاالت االختطاف     .٨



 

 
 
 
٤٣ 

 
 

 . هؤالء االطفالتتالئم مع حجم الضرر الذى يصيب
 
ضـمان حصول األطفال خالل فترات الكوارث الطبيعية على المساعدة اإلنسانية           .٩

الفعالة في الوقت المناسب، والعمل على وضع الخطط المالئمة لحاالت الطوارئ           
 المساعدة والحماية الممكنة    اماكن لاليواء وكل اشكال   والتأهب لها، وضمان توفير     

 .استئناف حياتهم العادية فى أقرب وقت ممكنلألطفال ومساعدتهم على 
 
 استخدام األطفال والمراهقين فى إنتاج وترويج وتعاطي المواد          سن قوانين لمنع   .١٠

، مع توفير العالج  هذه القوانين   والتشدد فى تطبيق   المخدرة والمؤثرة على العقل   
 . المتضررين من هذه الممارساتألطفاللإعادة التأهيل العمل على و

 
تعظـيم عقوبـات الجرائم ضد األطفال بأشكالها المختلفة، بما فيها جرائم بيع              .١١

 ،  ودفعهم للتسول األطفال أو استغاللهم في الدعارة  ، أو المتاجرة في أعضائهم            
واتخـاذ كافـة التدابير لتوفير الحماية المجتمعية والمؤسسية وتيسير إعادة دمج            

بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني،     األطفال ضحايا هذه الجرائم في المجتمع       
ورفـع مستوى الوعي بعدم مشروعية استغالل األطفال وإيذائهم جنسيا بما في            

 .ذلك ما يتم عن طريق اإلنترنت
 
والبحوث المتعمقة الخاصة بأوضاع األطفال في      الميدانية  إجـراء الدراسـات      .١٢

 إلحصائية الدقيقة الظـروف الصـعبة ، مع االعتماد على البيانات والمؤشرات ا          
للتعرف على األسباب التي أدت إلى هذه األوضاع ، وتأثيرها على تكوين الطفل             

 .بدنيا ونفسيا، وتأثيرها على منظومة المجتمع ككل، وعلى أمنه االجتماعي 
 
 
 
 قـاعدة بـيانات دقيقة، مع االستمرار في تحديثها للتعرف على نسبة             نشـاء إ .١٣



 

 
 
 
٤٤ 

 
 

، ونسبة األطفال الذين يعيشون في ظروف ي الكلاألطفـال مـن التعداد السكاني     
صـعبة بتأثـير االحـتالل والحروب والكوارث الطبيعية والمجاعات، أو الذين     
تجبرهم ظروفهم المعيشية على العمل أو إلى التشرد في الشوارع، ونوعية هذه            
الظروف ، ومدى حدتها ، وأهم العوامل المسببة لها وأهم البرامج والمشروعات            

 وذلـك التاحة االستفادة منها من قبل المهتمين والمشرعين          فـة لمعالجـتها   الهاد
 .وصناع القرار

 
توعية األسرة وأفراد المجتمع ومؤسساته بمسئولياتهم اإلنسانية والدينية            .١٤

وضرورة توفير الحماية لهم من جميع اشكال        والقومية تجاه هؤالء األطفال،     
مدى الضرر الذي يعود على المجتمع       والتوعية ب العنف وااليذاء واالهمال،     

 .ويؤثر على خططه التنموية فى حالة ازدياد حجم هذه الشرائح
 
رشادية وفرص العالج النفسي السر االطفال المتضررين من        إتوفـير خدمات    . ١٥

 .سوء المعاملة
 
تعيين مراقب دولة لحقوق الطفل متخصص بمستوى رفيع،        حث الدول على    .١٦

األقاليم ومختلف المناطق بالتعاون مع المجلس أو الهيئة        ويغطي بإشرافه كافة    
 .الوطنية للطفولة

 
تشـكيل هيـئة او لجنة تكون مسئولة عن حماية االطفال من سوء المعاملة              .١٧

 عضويتها مؤسسات حكومية وغير حكومية،      يواالهمـال والعنف، تضم ف    
ة واطـباء وباحثيـن اجتماعييـن ونفسـيين وقانونيين وممثلين عن الشرط           

والقضاء، والعمل على توفير االمكانات والدعم الالزم لهذه الهيئة كّى تتمكن           
 .من تقديم الخدمات الشاملة لالطفال المتضررين

 
אא)٢(  :א



 

 
 
 
٤٥ 
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العمل على تطبيق الشرعية الدولية وقرارات االمم المتحدة بهدف انهاء االحتالل            .١

لالراضـى العربـية وتفعـيل اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين، خاصة            
 .طفال منهماأل

 
جنبي رين تحت االحتالل األ   رضتتوفـير سـبل الحمايـة والـرعاية لألطفال الم          .٢

الرعاية و ي الحماية بظـروف النزاعات المسلحة، وتأكيد حقوقهم ف      والمتأثريـن   
 ، ومساعدة  تحت هذه الظروفولم شمل االسر الصـحية واالجتماعية والتعليم  

جمـيع الالجئيـن والمهجريـن من االطفال واسرهم على العودة الطوعية الى             
 .اوطانهم بسالمة وكرامة واعادة دمجهم فى مجتمعاتهم 

 
ـ     .٣ لمسـاعي الدولية إلدراج القضايا ذات الصلة بحقوق األطفال          ا يالمشـاركة ف

 .  خطط عمليات السالم الدولية التي تتبناها األمم المتحدةيوحمايتهم ف
 
 العمليات الحربية، وعدم معاملة األسرى منهم كسجناء،         يمـنع تجنيد األطفال ف      .٤

ودتهم للحياة إلعادة تأهيلهم وعلتسريح االطفال المجندين وتوفـير تدابـير فعالة     
  .المدنية وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم

 
رضية والذخائر غير المنفجرة وغيرها     العمل على حماية األطفال من األلغام األ        .٥

، وتقديم العالج  بدعم من المنظمات الدولية ذات الصلة مـن أنـواع المتفجرات    
 . والمساعدة للضحايا وإعادة تأهيلهم

 
 
ير المشروع لالسلحة الصغيرة واالسلحة الخفيفة التى       العمـل على تقييد التدفق غ      .٦



 

 
 
 
٤٦ 

 
 

 .يمكن ان تقع فى ايدى االطفال 
 
رين من مخاطر الحروب والصراعات وتوفير      رضتتأهـيل وتدريب األطفال الم     .٧

 .األجهزة التعويضية لهم مجانا
 
 تجـريم اسـتهداف األطفال في المناطق المدنية وتعمد قتلهم وإصابتهم، واعتبار             .٨

 .حرب، والسعي العتبار المسئولين عن هذه األعمال مجرمي حربجرائم ذلك 
 
إنشـاء مؤسسـات حكومية لرصد انتهاكات حماية الطفل من مخاطر الحروب              .٩

ي للقيام بذلك    مؤسسات المجتمع المدن   موتشجيع ودع  ،وإصـدار التقارير بشأنها   
 .أيضا

 
لتدابير الفعالة وفقا   تقيـيم ورصد تأثير العقوبات الدولية على األطفال، واتخاذ ا         . ١٠

 .للقانون الدولي اإلنساني بهدف التخفيف من اآلثار السلبية على األطفال والنساء
 

 :אאאא][
الجراء الدراسات الشاملة للكشف عن     نشاء هيئات بحثية وجمعيات متخصصة      إ .١

ية تلبية  اسـباب وحجـم ظاهـرة اطفـال الشـوارع وسبل التصدى لها، وكيف             
 .االحتياجات الفعلية للذين يعانون منها

 
لعالج المشكالت األسرية   للتدخل  تشـجيع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية        .٢

 .الشوارعالمشردين فى ألطفال ل
 
، وخفض نفقات   يسد منافذ التسرب الدراس   التشـدد فى تطبيق الزامية التعليم و       .٣

 .التعليم المباشرة وغير المباشرة
 
للتعامل على المستوى   "  الشوارع   يمعلم" صائيين مدربين لما يسمى     خأتوفـير    .٤



 

 
 
 
٤٧ 

 
 

 .الشوارعالمشردين فى طفال األ مع حاالت يالفرد
 
 أطفالوضـع تدابـير وآلـيات خاصة برصد الوضعيات الصعبة التي تواجه              .٥

الشـوارع، واتخـاذ مـا يلزم من اإلجراءات والبرامج بهدف الوقاية من هذه              
 فرض عقوبات صارمة على اآلباء الذين       د االقتضاء الظاهـرة، بما في ذلك عن     

 . الشوارعيهم ويتركونهم فءيهملون أبنا
 
لى ترويج  إ تدفع األطفال    يفرض عقوبات صارمة على المؤسسات التجارية الت       .٦

 أعمال   ي الشوارع ف   المشردين فى  طفالاأل الشارع ، واعتبار تنظيم      يمنتجاتها ف 
تاوات عليهم مقابل الحماية    إئهم ، أو فرض     أو تدريبهم عليها أو التكسب من ورا      

 .ها لعقوبات مشددة ويواء أو غيره  جريمة ضد القانون يتعرض مرتكبأو اإل
 
 يفدمج االطفال المشردين او بال عائل فى اسر معيلة او فى مؤسسات رعائية               .٧

ـ      وتأهيل  تعانى من هذه الظاهرة ، ذات نظم رعاية          يالمجـتمعات المحلـية الت
طفال األ ، تضم    يلى التعليم المهن  إضافة  امج اجتماعية وترفيهية باإل   متكاملة وبر 

 .ن ال أسر لهم مالشوارع ممن ال مأوى لهم أو مالمشردين فى 
 
معالجة هذه   يسهام ف لإلومؤسسات المجتمع المدنى    دعـوة رجـال األعمـال        .٨

نشاء المدارس والمؤسسات الداخلية إجراء البحوث والدراسات و   الظاهـرة وفى إ   
 أو األحداث    من االيتام ومجهولى النسب    عاية الـبديلة لألطفـال بال عائل      للـر 

ضـمان حصـولهم علـى المـأوى والرعاية الصحية والتعليمية            ل الجانحيـن 
 .واالجتماعية 

 
 
 
א א][ א א



 

 
 
 
٤٨ 

 
 

 :א
سوء معاملة األطفال    مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بظاهرة           .١

واالستغالل الجنسي لالطفال بما يحقق االهداف المنشودة في ما يتصل بالوقاية           
من هذه الظاهرة ورصدها في الوقت المناسب وتوفير آليات الحماية               

 .االجتماعية والقضائية المالئمة
 
العمل على توفير االحصاءات والدراسات والبحوث العلمية الخاصة برصد            .٢

رة وتحليل أسبابها واستخالص واستنباط اآلليات والحلول الكفيلة          هذه الظاه 
 . بالقضاء عليها بالفاعلية والسرعة المطلوبة

 
تدريب المختصين والمهتمين بهذا الموضوع في المؤسسات االجتماعية             .٣

والصحية والقضائية والجمعيات األهلية وتطوير طرق رصد هذه الظاهرة           
 .ودراستها وتقويمها

 
األسرة، العاملون  ( حمالت اإلعالمية وبرامج التوعية للفئات المستهدفة       تكثيف ال  .٤

 ...).في مؤسسات التعليم، أصحاب القرار، األطفال
 

 
نشر الوعي بشكل خاص لدى األطفال عن طريق تطوير مناهج التربية في برامج              .٥

 .التعليم وتوعيتهم بأهمية جسدهم وكيفية المحافظة عليه 
 
صة لالستماع لألطفال المعرضين لمظاهر االستغالل والتحرش        توفير وحدات مخت  .٦

 .الجنسي ودعوة مراكز الصحة داخل المدارس لتوجيه العناية بهذه الظاهرة 
 
 
 
دعوة الدول العربية التى لم تنضم بعد للبروتوكولين االختيارين التفاقية حقوق             .٧



 

 
 
 
٤٩ 

 
 

ــواد الطفل الخاص ببيع االطفال واستغاللهـم فى البغـاء وفى الم              
 .ان تنضم اليهما " اشراك االطفال فى النزاعات المسلحة " االباحيـــة و

 
تطوير نظام القضاء الخاص باألطفال المتضررين من  شتى أشكال إساءة المعاملة            .٨

واالستغالل، بما في ذلك االستغالل الجنسي لألطفال، والعمل على تهيئة حجرات           
 األطفال وشهاداتهم واإلستعانة في ذلك      وأقسام قضائية مختصة لإلستماع ألقوال    
 . بذوي االختصاص االجتماعيين والنفسيين

 
تأمين حق األطفال المتضررين من شتى أشكال إساءة المعاملة واالستغالل، بما           .٩

في ذلك االستغالل الجنسي لألطفال، من اإلبالغ والتشكي والتقاضي بصفة             
م فى ظل مراعاة مصلحتهم      مباشرة أو عن طريق من له النظر قانونا عليه          

 .الفضلي
 

تأمين التأهيل وإعادة التأهيل الصحي والنفسي لألطفال الذين تعرضوا إلساءة          .١٠
 .المعاملة واالستغالل والتحرش الجنسي

 



 

 
 
 
٥٠ 

 
 

 
א ]د [  :אא א
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، وفقا  عمار معينة   أطفال تحت   وتجرم تشغيل األ   تحرم   يسـن التشـريعات الت    . ١
للمعايير الدولية ذات الصلة، والعمل على تأمين وتشديد الرقابة الدورية وتطبيق           

 .القوانين بأقصى قدر من الفعالية المطلوبة
 
بصفة قانونية باحترام األنظمة    طفال   يعمل بها األ   يعمال الت صـحاب األ  ألـزام   إ.٢

 . وظروف عمل األطفالالقانونية المحددة لشروط
 
طفال  يتم من خاللها تسجيل األ     أو تطويـر آليات التفتيش والرقابة التي      نشـاء    إ .٣ 

، جورهم أوإجراءات حمايتهم ، و ،  يعملون فيها  يوالمؤسسـات الت  ،  العامليـن   
 . وغير ذلك من الشروط الخاصة بظروف عمل األطفالوساعات عملهم

 
طفال العاملين  وهيئات غير مؤسسة العمل لأل    ضافية من مؤسسات    إ حوافز   ميدتق .٤

 .ثناء عملهم أ همقابل التحاقهم بالتعليم وتفوقهم في
 
 عمالة  ي المناطق المختلفة ذات الكثافة ف     ي ومراكز الشباب ف   ي الـنواد   تشـجيع  .٥

 يشراكهم ف إو،  طفال العاملين    لأل يفتح فصول مجانية للتعليم المهن    على  طفال  األ
 .ية ورياضية نشطة اجتماعوأبرامج 

 
 شامل على األطفال    بيطفال بتوقيع فحص ط   أ يعمل بها    يلتالـزام المؤسسـات     إ.٦

وتقديم هذا التقرير   ،  شهر  أ هيئات طبية حكومية معتمدة كل ستة        يفلديها  العامليـن   
طفال أو الهيئة الرقابية لمتابعة     دارة االجتماعـية المسـئولة عن متابعة عمل األ        لـإل 

 .حقوق الطفل
 



 

 
 
 
٥١ 

 
 

مراض والحوادث   شامل ضد األ   يطفال العاملين لتأمين صح   ع جميع األ  خضـا  إ .٧
 .صـابات العملإو

 
سرهم لطلب العالج فور مرضهم أو تعرضهم                      أطفال العاملين و  توعية األ  .٨

دارة االجتماعية  صابة لإل و اإل أ عن المرض    يبالغ الفور واإل،  صابات عمـل إل
 .أو الهيئة الرقابية لمتابعة حقوق الطفل، طفالألالمسئولة عن متابعة عمل ا

 
طفـال     يعمـل بها األي صارمة على المؤسسات الت   يتطبيق سياسات أمن صناع    .٩

 .ضافية لحماية األطفالإمــع اشتراطات 
 
ي لعاملين ف ل المناطق الريفية     فى طفالاألفـرض عقوبات تدريجية على عمالة        .١٠

 فى حالة حرمان االطفال من جراءأو كسرية أ المزارع األ يسـواء ف  الـزراعة 
 .حقوقهم االساسية فى الصحة والتعليم والترفيه 

 
واألجهزة ة  مـنع المؤسسات أو الشركات أو الهيئات الحكومية وغير الحكومي         .١١

 صورة من الصور من التعاقد على توريدات أو خدمات أو           يالـتابعة لهـا بأ    
 . ير قانونية بصفة غ أطفالا مشروعات يعمل بهيراك فتشاإل

 
 تشغيل أطفالها من خالل منحها      ىلإ تلجأ   ي دعم األسر الفقيرة الت    يالتوسـع ف   .١٢

 .قامة المشروعات الصغيرةقروضا ميسرة إل
 
ام ـ لع١٣٨د على االتفاقيتين  ــدق بع ا لم تص  يدعـوة الـدول األعضـاء الت      .١٣

 ١٨ية   واالتفاق  الصادرتين عن منظمة العمل الدولية     ١٩٩٩ لعـام    ١٨٢و ١٩٧٣
 الى   بشـأن تشـغيل االحداث الصادرة عن منظمة العمل العربية          ١٩٩٦لعـام   

 .ى هذه االتفاقياتالمسارعة بالتصديق عل
 



 

 
 
 
٥٢ 

 
 

 حتى مرحلة عمرية   يلزام التعليم اإل  يتحديـد فترة انتقالية يتم خاللها التوسع ف       . ١٤
ن يتم بعدها فرض عقوبات صارمة على       أيكـون العمـل فيها مشروعا، على        

 .طفالألتشغيل ا
 
لفقر والظروف المعيشية المتطرفة    ا تعمـل علـى مكافحة      اسـتحداث آلـيات    .١٥

 .طفال إلى سوق العملألاالنخفاض لمواجهة دفع ا
 
 ي والتوسع ف  ، المناطق الفقيرة والعشوائية   ي ف ي والحرف ي التعليم الفن  يالتوسع ف  .١٦
طفال ألامساعدة  ل ال توفر دخو  ينتاجية الت قامة المعسكرات الصيفية الترفيهية اإل    إ
 .ح  ظروف حرمانهم من التعليم والتروييف

 
אאאאא]هـ[  :א

 

توفير االحصاءات والدراسات   ونشـاء هيـئات بحثية وجمعيات متخصصة        إ.١
والـبحوث العلمـية الخاصـة برصـد ظاهـرة جنوح االطفال وتحليل أسبابها              

اط اآللـيات والحلول الكفيلة بمعالجتها بفاعلية والسرعة        واسـتخالص واسـتنب   
 . المطلوبة

 
اقامـة نظام عدالة خاصة باالطفال يراعى مبادئ العدالة ويضمن مصلحة الطفل            .٢

 .لما يعزز اعادة االندماج فى المجتمع 
 
تدريب المختصين والمهتمين بهذا الموضوع في المؤسسات االجتماعية والصحية    . ٣

 .والجمعيات األهلية وتطوير طرق رصد هذه الظاهرة ودراستها وتقويمهاوالقضائية 
 
ءات خاص قبل المحاكمة،    انظام إجر   في للطفا التشريعات بما يؤمن حق      جعةمرا.٤

 :وذلك بإتخاذ التدابير التالية
 



 

 
 
 
٥٣ 

 
 

 .السعى لرفع السن الدنيا للمساءلة الجنائية  .أ 
 والجنايات  حفي الجن  ئية خاصة بالتتبع والتحقيق   ا قض ةسلط يامق .ب 

 .التي يرتكبها األطفال
 الفطي األ قضائية وقيام قاض  الابات  نإلى اإل ء  جولل ا يةائثنستا .ج 

 عيمذلك بج ل ناشرة أو عن طريق أحد األشخاص المؤهلي       بم
 . إلى الحقيقة لاألعمال واألبحاث الالزمة للوصو

 .نفسي والثاني صحي-لفين أحدهما اجتماعيلمي اضقلد اادإع جوبو .د 
 ن أو المقدم أو الحاضن بإجراءات المتابعة يوالدل امالإع جوبو .ه 
 .ه لحاممام للطفل في حالة عدم وجود حكليف مت جوبو .و 
وذلك بجعل هذا     اطيياص باإليقاف االحت   خام  ظند  اعتما .ز 

و إذا  أاإلجراء محصورا في حاالت الجرائم األكثر خطورة         
 مع الحرص على    بير،ظهر أنه ال يمكن اتخاذ غيره من التدا        

خاص ح  انيص ج خصتة ب صاخلا ت من الضمانا  لة جم تأمين
باألطفال بمركز اإليقاف أو السجن بما يكفل فصل الطفل عن           

تمتع الن   م إليقاف مدة ا   خالل فلن الط يين ، وتمك  وف الموق يةبق
 .ة يالرسم داباالجازات األسبوعية واجازات األعي

 
أثناء  ءات خاص انظام إجر   في للطفا التشريعات بما يؤمن حق        جعة مرا .٥

 :ضي فضال عن ذلك بما يلي يقا بمالمحاكمة، 
م بالحق الشخصي في قضايا األطفال وذلك        ياالق ازجودم  ع .أ 

  في رأث يت ي ال ضية من ناحية، وجعل القا    قضلتجنب طول مدة ال   
ات المقدمة من قبل     بلطا بال هذخجرائاته والتدابير التي يت    إ

 .المتضرر
 .ايات ما عدا جرائم القتلجنالل  كنيحجت .ب 



 

 
 
 
٥٤ 

 
 

 .ل الدفاعوسائميع اذ ج باألحكام بعد استنفقنطالو اءلقضا .ج 
اقي وبحاضنه  و   عليه أ  مقدمفل ووالديه أو ال   ط ال عاسم جوبو .د 

 .نالشهود والخبراء و المحامي
 .هتصلحم من الحضور وفقا للفطالعفاء إية نمكاإ .ه 
سات المحاكمة واالقتصار على عدد معين من       لة ج ير س نأميت .و 

،النائب الشرعي، الحاضن،    ل، الوالدان    طف ال صاألشخا
وب ندولة أوم طفاء، ممثل المؤسسة المهتمة بال    ري، الخب مالمحا

 .حماية حقوق الطفل 
مع  حنحق الطفل الجا   يفذ  خت أن ت  مكنيتي  ل ا اتارالقر نوعت .ز 

 تدابير الرعاية والقرارات ذات الصبغة التربوية           بيلتغ
 .واإلصالحية

رد لتواند ا عض ع  لبعضها الب  جنلسبا العقوبات   مأ ض دب م رقراإ .ح 
ذه  ه وفي. لكف ذ كم القاضي بخال  حال إذا   إالمادي للجرائم،   

 .ة يجب أن يكون ذلك بقرار معللورالص
 

 وضع برامج التأهيل النفسي والتربوي واالجتماعي والمهني بهدف وقاية األطفال        .٦
الجانحين من ظاهرة العود بعد قضاء فترة اإلصالح وإكسابهم فرص حقيقية             

 .دماج والقيام بدور بناء في المجتمعإلعادة اال
 
تشـجيع تكويـن الجمعيات المتخصصة وتأمين مشاركتها الفاعلة مع بقية مكونات             .٧

 المجـتمع المدني في برامج وقاية االطفال من االنحراف وإعادة االدماج االجتماعي           
 .لهم
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اإلسـراع بوضـع خطط وطنية للطفولة ذات مراحل زمنية محددة، استرشادا              .١

 .العربيةالدول بخطة العمل العربية هذه الصادرة عن جامعة 
 
 ضوء  ي ف –وضـع نظـم رصـد ومتابعة تفصيلية لتنفيذ أهداف هذه الخطة               .٢

 ي ف والمجالس المتخصصة للطفولةمن خالل الهيئات  -مؤشـرات يمكن قياسها     
 هذه الهيئات والمجالس وفى     ي ف تنمية القدرات اإلحصائية  العمل على   ، و الدولـة 
نماذج الرصد  ، مع استخدام    وبنوك المعلومات الخاصة بالطفولة   البحث   مراكـز 

 إعداد التقرير   في سهموالمتابعة الموحدة التي تضعها جامعة الدول العربية، بما ي        
 .كل سنتين الذي تصدره الجامعة ير الدوالعربي

 
إصـدار تقرير وطني سنوي حول أوضاع الطفولة ومؤشرات األداء واإلنجاز             .٣

ومـا يواجهها من عقبات في كل مجاالت عمل الخطة، يشترك في إعداده أوسع              
قطاعـات العمـل الحكومـي واألهلي، ويناقش على أعلى المستويات الرسمية            

د التقارير الدورية للدول األعضاء التي تقدمها إلى     في إعدا ة، وبما يساعد    واألهلي
دارة المختصة بالطفولة بجامعة    والى اإل اللجـنة الدولـية لحقوق الطفل بجنيف        

 .الدول العربية
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 من مجالس أو هيئات وطنية      – وتطوير القائم منها     -إنشـاء اآللـيات الالزمة       .٤

فة المجاالت المتعلقة   للطفولـة وتأكـيد مسؤولياتها في التخطيط والمتابعة في كا         
 .بحقوق الطفل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية

 
وضع قانون خاص بالطفل استرشادا بالدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل           .٥

الذي تصدره وتعمل على تطويره جامعة الدول العربية، ووضع التدابير الالزمة           
 .لتنفيذ هذا القانون

 
ت العمل والعاملين فى مجاالت حقوق الطفل حول        وضـع برامج تدريبية لقيادا     .٦

در تصميم المشاريع وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها ووضع موازناتها وتوفير مصا        
 .وفقا الحدث االتجاهات العلمية والنظرية التمويل 

 
 وتطوير القائم منها    -تأسيس مراكز أو قواعد معلومات وطنية خاصة بالطفولة          .٧

لبيانات وإجراء ونشر وتبادل المعلومات واألبحاث       لتـتولى تجمـيع وتوثيق ا      -
والدراسـات المتخصصـة فـي كافـة مجاالت الطفولة واحتياجاتها ومعالجة            

 .مشكالتها، وأن تتعاون في ذلك مع المراكز المماثلة العربية والدولية
 
العمـل علـى االسـتفادة مـن المبادرات الرائدة الخاصة بحماية الطفل، مثل                .٨

المحاكم صديقة الطفل، تعين مراقب     /المدارس/المستشفيات  / نالمد/المجـتمعات 
دولـة أو مـندوب حماية الطفل، إنشاء لجنة خاصة بحقوق الطفل في المجالس              
التشـريعية أو االستشارية، وغير ذلك من المبادرات الرائدة التي أنجزت عربيا            

 .وعالميا
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تلفة خاصة المشكالت   عقد ندوات ومؤتمرات وطنية لتدارس قضايا الطفولة المخ        .٩
التي قد تنشأ أثناء العمل بهذه الخطة، واإلعالم عن التقدم          في الدولة، و  الملحـة   

 . الوطنية للطفولةالخطةالمحرز في مجال تنفيذ 
 

العمـل علـى مـتابعة المالحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن التقارير              .١٠
 من اتفاقية حقوق    ٤٤مادة  األولـية والدورية المقدمة من الدول األطراف طبقا لل        

الطفـل وفتح حوار بناء للغرض بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية،     
 على بعض مواد االتفاقية     – إن وجدت    –مـع السـعي إلى مراجعة التحفظات        

المذكورة واالستفادة في ذلك برأي لجنة حقوق الطفل والخبراء والمختصين في           
 . هذا المجال

 
************* 

***** 
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 آليات  ىلطفولة بوصفها إحد   العربية ل   تعزيـز مهـام وأنشطة اللجنة االستشارية       .١

 - نظرا لعدم وجود مجلس وزاري عربي للطفولة         -العمـل العربي المشترك     
ولتعدد مجاالت العمل لتفعيل حقوق الطفل، ولكونها تضم في عضويتها القيادات           
المسئولة عن الطفولة من ممثلي المجالس والهيئات واللجان العليا للطفولة أو ما            
يماثلها من أجهزة في الدول األعضاء، وممثلي األمانات الفنية للمجالس الوزارية 

ية ذات الصلة التي تعمل في نطاق       العربـية المتخصصـة، والمـنظمات العرب      
 : وتتولى اللجنة المهام التالية وفق الئحة داخلية تنظم عملها. الجامعة
اقـتراح السياسات والخطط والبرامج العربية التي تتوافق مع التشريعات            .أ

 لالسماوية وأحكام  كافة االتفاقيات والمواثيق العربية المتعلقة بحقوق الطف         
التي صادقت عليها الدول العربية فى هذا المجال، بما         ، والمواثيق الدولية    

 .يكفل تعزيز التعاون والتنسيق عربيا ودوليا
 متابعة الدول األعضاء وأجهزة العمل العربي المشترك، في تنفيذ أهداف          .ب

 المصادق  -االستراتيجيات واإلعالنات واالتفاقيات العربية وكذلك الدولية       
 ، من خالل إجراءات الرصد والمتابعة ،         الخاصة بالطفولة  -عليها عربيا   

 .على المستوى العربي بصورة دورية  
 عن أوضاع الطفولة العربية ومؤشرات      - كل سنتين    -إصـدار تقرير    . ج

األداء واإلنجـاز العربـي، فـي ضـوء تقاريـر اإلنجاز الوطنية للدول              
ن األعضـاء، ومـتابعة إعداد الدول األعضاء لتقاريرها الدورية التي يتعي          

 .تقديمها إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل بجنيف
مسـاندة الجهـود الوطنـية الحكومية وغير الحكومية المعنية على كافة            .د

المستويات، التي تدعم حقوق الطفل العربي، واإلعالم عن الجهود المتميزة          
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 .والرائدة فى مجال تنفيذ أهداف هذه الخطة
وجعلها ترتقي إلى    للطفولة    العربية تشارية تطويـر الالئحـة الداخلية للجنة االس       .٢

مسـتوى لجنة خبراء من ذوي االختصاص والكفاءة العالية في قضايا الطفولة،            
وتحديد مرجعيتها في إطار إعادة هيكلة األمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما            

 .يمكنها من رفع توصياتها إلى مجلس الجامعة لضمان تفعيل هذه التوصيات
والتقرير العربي الموحد   " حقوق الطفل العربي    " سـعي ألن يكـون موضوع        ال .٣

بندا دائما على   ،  وأهم اإلنجازات والمشكالت  العربية  حـول أوضـاع الطفولـة       
 لضمان حصوله على أرفع - كلما أمكن    -جـدول أعمال القمة العربية الدورية       

 .درجات االهتمام والمتابعة
رة والمرأة والطفولة باألمانة العامة لجامعة الدول        تولي قسم الطفولة بإدارة األس     .٤

العربـية مهام األمانة الفنية للجنة إضافة إلى المهام اإلنسانية األخرى التي يقوم             
بهـا، مـع تعزيز قدراته بالدعم المادي والفني المناسب بما يمكنه من التعاون              

لعربية المعنية  ، والمنظمات ا  المتخصصةوالتنسيق مع المجالس الوزارية العربية      
والمنظمات الدولية والمكاتب اإلقليمية لمنظمة األمم المتحدة       ،  الحكومية واألهلية 

 .ذات العالقة، إلى جانب األجهزة الوطنية المعنية بالطفولة في الدول األعضاء
بـرامج عمـل المجالس الوزارية والمنظمات العربية واإلدارات         أن تتضـمن     .٥

 برامج ومشروعات   - كل فى مجاله     -الدول العربية   واألقسـام المعنية بجامعة     
خاصة بالطفولة، بالتنسيق مع اللجنة الفنية االستشارية للطفولة العربية وأماناتها          

 .الفنية
وضـع بـرامج تدريبـية متقدمة لقيادات العمل في مجاالت حقوق الطفل، وفي               .٨

اهات العلمية  تصميم المشروعات وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها وفقا ألحدث االتج       
والـنظرية بالتعاون بين األمانة العامة للجامعة وأجهزتها المتخصصة والمجالس          

 .والهيئات المعنية اإلقليمية الحكومية وغير الحكومية
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الذي وضعته  " الدلـيل التشـريعي النموذجي لحقوق الطفل العربي         "   تطويـر     .٧

ورية كل خمس سنوات، الجامعة واعتمده مجلس وزراء العدل العرب، بصورة د 
لـيكون مـرجعا تسترشـد به الدول األعضاء في مراجعة وتطوير تشريعاتها             

 .المتعلقة بالطفولة، وفي سن قانون خاص للطفل
 تأسـيس غـرفة طـوارئ أو غرفة عمليات لإلغاثة اإلنسانية في إطار الجامعة          .٨

الحروب  ظروف الكوارث الطبيعية واألوبئة واألضرار الناجمة عن         يلألطفال ف 
، وهيئات اإلغاثة باألمم    عضاء التنسيق بين الدول األ    عمـل على  ت أو الحصـار  
 حدوث الطوارئ خالل مدة زمنية      عند عمليات اإلمداد الفوري     تتولىالمتحدة ، و  

 .محددة 
 إنشاء صندوق عربي للطفولة في إطار جامعة الدول العربية، وتوفير           ىلإالسعي  .٩

ل إسهامات الدول األعضاء والتبرعات الطوعية      الموارد المالية الالزمة من خال    
لـتمويل األنشـطة والبرامج في مجاالت الطفولة المتعددة وفي مجاالت تدريب            
وتأهـيل األطر القيادية العاملة في مجاالت الطفولة ، وإقامة ودعم المشروعات            

ل القومية واألنشطة النموذجية الرائدة والمشتركة في الدول العربية ، خاصة الدو          
األقـل يسـرا   وإجـراء الـبحوث والدراسـات المتعلقة بالمشكالت الملحة ،       

تنفيذ البرامج الخاصة بإغاثة األطفال في حاالت الطوارئ الناتجة        المشاركة في   و
 .عن الكوارث الطبيعية واألوبئة واألضرار الناجمة عن الحروب  والحصار 

 المالي للصندوق العربي للطفولة      دعوة الصناديق اإلنمائية العربية لتقديم الدعم      .١٠
وإعطـاء األولويـة لـتمويل مشـروعات رعاية الطفولة واألمومة في الدول             

 . الدول األقل يسراياألعضاء خاصة ف
على مستوى جامعة الدول العربية،     " مفوض عام لحقوق الطفل العربي    " تعيين  .١١

صادقت عليها الدول   اتفاقية االمم المتحدة لحقوق الطفل كما        يعنى بمتابعة إعمال  
 .العربية 
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 إنشـاء مرصـد عربـي فـي إطار جامعة الدول العربية، يكون مقره إحدى                .١٢
وروبية أو إحدى المدن األمريكية، تكون مهمته الدفاع عن المصالح          العواصم األ 
من خالل رصد ومتابعة وتجميع المواد      وحقـوق األطفـال العـرب       العربـية   

شأنها مع الدول العربية والمؤسسات والهيئات      اإلعالمـية، والتنسـيق الفوري ب     
 الالزمة ونشرها على أوسع المواد االعالميةالعربـية المعنـية، وكذلـك إعداد     

نطـاق، واتخاذ إجراءات رد االعتبار بما في ذلك اإلجراءات القانونية وفقا لما             
 .االتفاقيات الدوليةتقضي به 

 وتوثيق وتبادل ونشر المعلومات   إنشـاء مركز معلومات للطفولة العربية لجمع       .١٣
المـتعلقة بواقـع الطفـل العربـي والخـبرات المتوفرة في المجال، والخطط              
والمشروعات والدراسات واإلحصاءات، واالستفادة من خبرات المراكز الدولية        
والعربـية القائمة  لتكوين قاعدة بيانات معلوماتية قومية للطفولة العربية يستفيد            

لدارسون وواضعو السياسات واالستراتيجيات ومتخذو القرار      مـنها الباحثون وا   
 .في الوطن العربي 

 في إطار الموقع    - اتخـاذ موقع إلكتروني للطفل العربي على شبكة اإلنترنت           .١٤
 بما يحقق تواجد الطفل العربي على الساحة        -اإللكتروني لجامعة الدول العربية     

 العصر، ويوفر له المعلومات الثقافية  يؤهله للتعامل مع تقنياتبما المعلوماتية و
والحضـارية لوطنه العربي ويعرفه بأهم األحداث والشخصيات التراثية العربية          
وإسـهامات العـرب في العلم وإثراء المعرفة اإلنساني، وأهم المعالم السياحية            
واألثـرية في األقطار العربية، وأغاني وأناشيد األطفال التراثية، وذلك بأسلوب           

بما يسهم فى   العربية واإلنجليزية والفرنسية،    " باللغات الثالث   "  جذاب   طـمبس
 .    العربية الثريةوالثقافة الحضارة وأطفال العرب ب تعريف الطفل العربي

 
 

************************* 
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