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املشاركة،  مبهارات  نسلحهم  الذين  اليوم  أطفال  “إن 
تالزمها  في  املستنيرة  املواطنة  مبعنى  واملعرفة، 
الذين  املستقبل  مواطنو  أنفسهم  هم  املسئولية،  مع 
سيعملون على تقدم أمتنا العربية للدخول إلى مجتمع 
لن  املعرفة  النهضة.ومجتمع  يحقق  الذي  املعرفة 
يتحقق مبجرد إرساء بنية حتتية لالتصال عبر شبكة 
اإلنترنت مهما كان حجمها، بل يقتضي تغيير الذهنية 
العلمي  التفكير  احترام  األجيال على  السائدة وتنشئة 
التنمية  لتحقيق  السبيل  ميثل  الذي  واإلبداعي  والناقد 

املستدامة”.   

صاحب السمو امللكي 

األمير طالل بن عبد العزيز
رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية
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والتنمية،  للطفولة  العربي  املجلس  جهود  إن 

بن  طالل  األمير  امللكي  السمو  صاحب  برعاية 

اخلليج  برنامج  من  تنموي  وبدعم  العزيز  عبد 

نابعة  جهود  هي  إمنا  )أجفند(،  للتنمية  العربي 

كما   - فالتنمية  حرية.  التنمية  بأن  إمياننا  من 

بتوسيع  اإلنسان  حترير  هي  سن-  أمارتيا  يقول 

سليمة،  تربية  خالل  من  وقدراته،  استطاعته 

سياسات  بناء  عبر  اختياراته  فرص  وتوسيع 

فتحرير  داعمة؛  إنسانية  متكينية  وبيئات  حماية 

اإلنسان من واقـع التخلف، واخلروج به إلى دائرة 

هو  االجتماعي  ورفاهه  كرامته  تعزز  إنسانية 

الهدف األساس لكل تنمية حقيقية.  واملدخل إلى 

ذلك حترير الطفل وإيقاظ وعيه، وإطالق طاقاته 

مبادئ  وفق  واإلبداع،  التفكير  في  اإلنسانية 

سبب،  ألي  أحد  بني  متيز  ال  وحقوق  إنسانية، 

إن  االجتماعية.  الطبقة  أو  العرق  أو  الدين  سواء 

املشاركة  وتربية  األمل،  وتربية  الوعي  إيقاظ 

والعقل اإليجابي لدى الطفل، ينظر إلى املتعلمني 

وغير   سلبيني  غير  نشطون  فاعلون،  أنهم  على 

واملشاركة  احلوار  طريق  عن  التعلم  إن  جزئيني. 

اإليجابية واحلب والتعاطف اإلنساني، والثقة في 

قدرات اإلنسان والصدق، واألمل، والتفكير الناقد، 

إلى  للولوج  األطفال  إلعداد  احلقيقي  املدخل  هي 

والتقدم. والنهضة  املعرفة  مجتمع 

أن  إلى  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  يتطلع 
في  الطفل  حقوق  مجال  في  رائدة  منظمة  يكون 
واألفراد  للمؤسسات  ومرجعية   العربي،  الوطن 
املشاركة  قادر على  واألسر؛ إلعداد طفل عربي 

معه. والتعامل  مجتمعه  تنمية  في 

على  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  يعمل 
تهيئة بيئة عربية داعمة حلقوق الطفل في التنمية 
األسرة  إطار  في  والدمج،  واملشاركة  واحلماية 
الفاعلة  والشراكة  التعاون  خالل  من  واملجتمع 
واإلقليمية،  واحلكومية،  األهلية،  املؤسسات  مع 
والدولية؛ حتى يشب الطفل قادرًا على املشاركة 
لغيره،  متفهمًا  احلياة،  مع  اإليجابي  والتفاعل 

لوطنه. ومحبًا 

رسالة المجلس

رؤية المجلس

إعداد وحدة إعالم الطفولة
املجلس العريب للطفولة والتنمية

تقاطع شارعي مكرم عبيد

ومنظمة الصحة العاملية

 مدينة نرص - ص ب ٥٧٣٧
القاهرة ١١٧٦٢- مرص

هاتف:  ٢٦٧١٢٠٥٠  )٢٠٢+(

فاكس : ٢٦٧١٢٠٥٩ )٢٠٢+(
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accd@arabccd.org



مقــــدمة

والفكرية  العملية  مساراته  في  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  لدى  املتراكمة  اخلبرة  إن 
املتنوعة، قد أجنزت بالفعل رؤية تنموية على أسس النهج احلقوقي، في مفهومه املتكامل. وتصاعدت 
هذه اخلبرة لتشمل مفهوم حماية الطفل، ليس باعتبارها أحد أعمدة حقوق الطفل فقط، بل باعتبار 
احلماية أيضًا مبدأ أساسيًا يجب ترجمته إلى سياسات فاعلة، لها قواعد وأسس ومعايير. إضافة 
إلى تبنيه مفهوم مشاركة الطفل، وجهوده  في منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة الرابع الذي 
عقد في بيروت في ٣ - ٤ يوليه ٢٠١٢؛ كل ذلك دفع إلى ضرورة تبنى بيداجوجيا تعتمد على التعلم 
النشط وإيقاظ الوعي لدى الطفل وإطالق إبداعاته وقدراته اإلنسانية لتحريره من التخلف الثقافي، 
ثالثة، هي: مفهوم  املجلس مفاهيم  لدى  تراكمت  لقد  واإلبداع.  العلمي  التفكير  في  قدراته  وتنمية 
هذه  وأحدثت  األمل،  تربية  ومفهوم  التعليم،  في  املجتمعية  املشاركة  ومفهوم  الطفل،  مشاركة 
املفاهيم دفعة قوية في تطوير األطر الفكرية لدى املجلس، وبلورت اهتمامه بضرورة تقدمي منوذج 
استرشادي جديد لتنشئة الطفل في العالم العربي يقوم على هذه املفاهيمك مبا يحقق إنفاذ حقوق 

الطفل التي كفلتها االتفاقيات واملواثيق العاملية والعربية. 
لتنشئة  استرشادي  بناء منوذج  أن  املجلس  أمام  فقد وضح جليًا  تقدم؛  ما  وتأسيسًا على 
الفلسفية، إمنا هي فكرة شاملة  أبعاده وتوجهاته  الذي بينا  النحو  العربي، على  العالم  الطفل في 
ينبغي أن تكون إطارًا موجهًا لكل عمل املجلس في السنوات الثالث القادمة؛ فهي الفكرة التي تبطن 

وتشمل كل جهود املجلس، والتي تعتبر أساسًا لبرنامج واحد للعمل في الفترة القادمة. 
املنطقة  دول  كل  إلى  اجلديد  االسترشادي  التنشئة  منوذج  تقدمي  إلى  املجلس  يهدف  لذلك 
العربية، وهو ليس فقط منوذجًا فكريًا مجردًا، بل هو منوذجل فاعل في ممارسات ميدانية فاعلة 
القادمة في إطار اخلطة اإلستراتيجية متوسطة املدى  الثالث  يقدمها املجلس على مدار السنوات 

 .)٢٠١٦  - ٢٠١٤(
وندعو اهلل جميًعا أن يحقق أهدافنا، ملا فيه رفاه اإلنسان في بالدنا العربية.

أ. د. حسن البيالوي 

أمني عام
املجلس العربي للطفولة والتنمية 
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الهدف الرئيسي للخطة اإلستراتيجية 
في ضوء رؤية املجلس ورسالته وأهدافه والدروس املستفادة واخلبرات املتراكمة من تنفيذ اخلطة السابقة، 
للخطة  الرئيسي  الهدف  فقد حتدد  الطفولة،  مجال  في  العاملة  املؤسسات  احتياجات  دراسة  وفي ضوء 

اإلستراتيجية للمجلس العربي للطفولة والتنمية للفترة )٢٠١٤-٢٠١٦( ومنطلقاتها، على النحو التالي:

فلسفة بناء نموذج التنشئة الجديد
تسعى اخلطة إلى تقدمي رؤية جديدة لتنشئة الطفل في البلدان العربية؛ مبا يساعد على إطالق طاقاته الكامنة 
العربي، وذلك من خالل تفعيل دور املؤسسات  التفكير واإلبداع للمساهمة في بناء مجتمع املعرفة  في 
التعليمية لتقوم بدورها البناء الهام في إعداد الطفل لبناء مجتمع جديد، باإلضافة إلى تفعيل دور األسرة 
واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية والبرملانية والثقافية والفنية واإلعالمية لتنشئة الطفل. على أن يتم 

ذلك من خالل عدد من احملاور تتناوله اخلطة تفصيليًا، كما في الشكل التالي. 

 بنــاء نمــوذج لتنشــئة الطفــل العربــي للمســتقبل يمكنه من المشــاركة والمســاهمة
 بفاعليــة واقتــدار فــي بنــاء وطنــه وتنميتــه ، والدخــول إلــى مجتمــع المعرفــة الــذي
 يتســم أعضــاؤه بخصائــص معرفيــة ومهاريــة وســلوكية وقيميــة وقــدرة علــى

المشــاركة واإلبــداع والتجديــد.
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األهداف العامة للخطة اإلستراتيجية للمجلس )٢٠١٤ - ٢٠١٦(:
العالم . 1 في  األطفال  وتنمية  لتعليم  استرشاديًا  فكريًا  إطارًا  ميثل  للتنشئة،  جديد  وتطبيق منوذج  بناء 

العربي. 
إطار منوذج . 2 في  واملجتمع،  التعليم  في  اإلعاقة  ذوي  األطفال  لدمج  استرشادي  علمي  تقدمي منوذج   

اجلديد. التنشئة 
تأهيل ودمج أطفال الشوارع اجتماعيًا في عدد من دور اإليواء في بعض محافظات مصر، من خالل . 3

برنامج تربية األمل.
تفعيل دور املجتمع املدني لدعم تطبيق منوذج التنشئة اجلديد.. 4
العالم . 5 في  واملواطنة  التنشئة  واقع  ورصد  اجلديد،  النموذج  لدعم  التنشئة  لسياسات  املعرفي  الدعم 

.٢٠١5 بعد  اإلمنائية ملا  األهداف  العربي في ضوء 
االرتقاء باألداء اإلعالمي العربي جتاه قضايا تنشئة وتنمية وحماية حقوق الطفل بالتعاون والتنسيق مع . 6

وسائل اإلعالم وغيرها من املؤسسات التنموية. 
تعزيز دور املجلس في نشر وتنمية ثقافة حقوق وتنشئة الطفل في البلدان العربية؛ للتوعية وكسب التأييد . 7

واملناصرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم وغيرها من املؤسسات التنموية، انطالقًا من 
النموذج اجلديد لتنشئة الطفل في العالم العربي.

تطويـر البيـئة املعلوماتيـة، وتوفيـر قـواعــد بيانــات نوعية.. 8

فلسفة بناء منوذج التنشئة الجديد
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والتعـريف . 9 الطفـل،  الطفـولة وحقـوق  املعرفـة بقضـايا  لتنميـة  العلميـة  والبحــوث  الدراسات  نشر 
املنطقــة  في  اإلمكانــات  هـذه  لتنمـية  املفتوحـة  واآلفــاق  وإمكاناتـه  العربــي  الطفـــل  بواقـع 

العربية.
إصدار مجلة متخصصة في أبحاث وسرديات اخلبرات الذاتية للممارسني العاملني في مجال رعاية . 10

وتنمية الطفل؛ لتحقيق تنمية مهنية فاعلة قائمة على نقل وإنتاج املعرفة وتشجيع املمارسات العلمية 
اخلالقة بني املمارسني واملهتمني.

تقدمي برامج التنمية املهنية وبناء القدرات لألفراد واملؤسسات، واخلدمات االستشارية، وإجراء البحوث . 11
والدراسات فى مجال تنمية الطفل فى البلدان العربية.

توجهات الخطة اإلستراتيجية: 
تتمثل مجموعة املبادئ والتوجهات العامة للخطة اإلستراتيجية للمجلس العربي للطفولة والتنمية )٢٠١٤ – 

٢٠١٦( في:

• مع 	 والتنسيق  والتعاون،  الشراكة  أسس  وتوسيع  توطيد  من خالل  للمجلس  واإلقليمي  الدولي  الدور 

واألطفال  للطفولة،  الوطنية  واللجان  العليا  واملجالس  املدني،  املجتمع  اإلقليمية وحركة  املؤسسات 

أنفسهم.

• الدولية 	 واإلستراتيجيات  والتوجهات  الطفل،  حلقوق  العاملية  واإلعالنات  والبروتوكوالت  االتفاقيات 

الطفل. مجال حماية  في  اجلديدة 

• استمرار آليات كسب التأييد واملناصرة والتشبيك؛ من أجل النهوض بالطفل في األقطار العربية. 	

• استمرار بناء قدرات األفراد ومؤسسات املجتمع املدني، واملجالس العليا واللجان الوطنية للطفولة، 	

وتقدمي خدمات التدريب.

• توفير املعلومات الصحيحة؛ من أجل وضع اخلطط والسياسات على أسس علمية سليمة.	

• إثارة الوعي االجتماعي بقضايا الطفولة في الوطن العربيك إلحداث التأثير املنشود.	
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شطة الداعمة له
شئة الجديد واألن

ت منوذج التن
مكونا
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نحو نموذج جديد لتنشئة الطفل في العالم العربي

المكون األول : تربية الطفل

المكون الثاني: دمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع

المكون الثالث: تربية األمل لدمج أطفال الشوارع

المكون الرابع : منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة

المكون الثالث: تربية األمل لدمج أطفال الشوارع

المكون الرابع : منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة

المكــون الخامــس : تنميــة المعرفــة بسياســات التنشــئة لدعــم النمــوذج 

الجديــد

المكون السادس : المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي

األنشطة الداعمة للخطة اإلستراتيجية  

١٠



المكون األول

تربية الطفل

الهدف العام: 
لتعليم وتنمية  إطارًا فكريًا استرشاديًا  للتنشئة، ميثل  بناء وتطبيق منوذج جديد  إلى  يهدف هذا املكون  

العربي.  العالم  في  األطفال 

إستراتيجية التنفيذ:
تربية  للوقوف على طرائق  بها املجلس  يقوم  التي سوف  الدراسة  نتائج  التربية على  تنفيذ مكون  يعتمد 
الطفل وينمي قدراته ومعارفه  لتقدمي إطار فكري جديد يعزز ثقافة احترام  العربي؛  األطفال في املجتمع 
هذه  من  االستفادة  وستتم  العربية،  البيئة  تناسب  للتربية  معايير  بناء  ذلك  يلي  املشاركة،  من  وميكنه 
املعايير في بناء أدلة تدريبية تطبق على عدد من مجاالت العمل مع فئات مختلفة من العاملني في مجال 
تربية وتعليم الطفل من املعلمني واملوجهني واإلخصائيني االجتماعيني والنفسيني، والداعمني لتربية الطفل 
من املثقفني واإلعالميني؛ األسر واألطفال أنفسهم. ويبني الشكل التالي مرحلتي بناء وتطبيق منوذج تربية 

الطفل.

	تربية الطفل فى الوطن العربي وفق منوذج تنشئة جديد

	مرحلة بناء النموذج

	رؤية جديدة  لتربية الطفل العربي

	بناء شراكات فاعلة 

	مرحلة تطبيق النموذج

	بناء أدلة 

مناصرة وكسب تأييد والدعم 
	اإلعالمي

تدريب املعلمني واملوجهني واألخصائيني 
	االجتماعيني والنفسيني

توعية األطفال من خالل منتديات 
	 نشر منوذج التربية	األطفال

.

	

تطبيق منوذج  التنشئة اجلديد مبكوناته اbتلفة وفق األساليب التجريبية 
	العلمية

	بناء معايير التربية 

	إسترشاديإطار فكري 

	دراسة االجتاهات العاملية	دراسة واقع التربية
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المكون الثاني: دمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع

الهدف العام: 
يهدف هذا املكون إلى تقدمي منوذج علمي استرشادي لدمج األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم واملجتمع، في إطار 

منوذج التنشئة اجلديد.

إستراتيجية التنفيذ:
العادية  الدمج االجتماعي لألطفال ذوي  اإلعاقة في املدارس  التي يقوم عليها هذا املكون، هو  الفلسفة  إن 
Mainstreaming ؛ حيث االعتماد على النظام والنهج االجتماعي املتكامل للمجتمع الذي يعيش فيه الطفل ذو 
اإلعاقة مع مراعاة إمكاناته وقدراته ومستواه املعرفي والتحصيلي؛ وذلك تأكيدًا ألن ُيعطى الطفل ذو اإلعاقة 
حقه املشروع والقانوني من خالل دمجه في أطر وبرامج تعليمية تصمم بعناية فائقة من أجل حتقيق التوازن 
النفسي واالنفعالي واجلسدي واالجتماعي املناسب والضروري للطفل في جميع املراحل واألوقات. ومن أهم 

األسس التي سوف يقوم عليها مكون الدمج في إطار منوذج التنشئة اجلديد، ما يلي:
الطفل هو محور العملية التربوية مشاركًا ومناقشًا، ولديه احلرية في اختيار وتنفيذ األنشطة التربوية مع . 1

أقرانه من األطفال العاديني.
مراعاة الفروق الفردية بني األطفال داخل قاعات الدرس وفي غرف مصادر التعلم واملختبرات.. 2
تصميم برامج فردية Personalized System of Instruction للتغلب على مشكلة التأخر في الفهم واالستيعاب.. 3
وإدارة . 4 ونفسيني،  اجتماعيني  وإخصائيني  وموجهني  معلمني  من  التربوية  العملية  على  القائمني  تأهيل 

تربوية.
دعم مشاركة األسر في العملية التربوية، وهو أمر ال غنى عنه إلجناح برامج الدمح.. 5
تأهيل أفراد املجتمع من إعالميني ومثقفني ومنظمات مجتمع مدني لدعم املجتمع بكافة مؤسساته لعملية . 6

الدمج التربوي.
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المكون الثالث: تربية األمل لدمج أطفال الشوارع

الهدف العام: 
يهدف هذا املكون إلى: تأهيل ودمج أطفال الشوارع اجتماعيًا، في عدد من دور اإليواء في بعض محافظات 

مصر، من خالل برنامج تربية األمل.

إستراتيجية التنفيذ:
يعتمد تنفيذ هذا املكون على تقدمي منوذج جديد لدمج أطفال الشوارع يرتكز على تأهيل األطفال، ومتكينهم 
تعليميًا واقتصاديًا، انطالقا من اإلجتاهات التربوية املعاصرة ملا يعرف بتربية األمل، التي تعزز احترام 
الطفل وتنمي معارفه؛ إليقاظ الذات لديه ومساعدته على معرفة مشكالته وخلق هدف حلياته ومتكينه من 
مهارات احلياة األساسية ليصبح قادرًا على التدامج االجتماعي. كما سوف تعتمد هذه االستراتيجية على 
بناء قدرات العاملني مع أطفال الشوارع لضمان جناح العمل واستمراريته في دمج األطفال، وإرساء بيئات 
املعنية  كافة  األطراف  بني  والتشبيك  اإليواء  مؤسسات  وحوكمة  التشريعات  إصالح  من خالل  متكينية 

بقضية أطفال الشوارع، ومناصرة وكسب تأييد، السياق اإلعالمي لبناء ثقافة جديدة.
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المكون الرابع
منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة

الهدف العام: 
التنشئة  تطبيق منوذج  لدعم  للطفولة؛  العربي  املدني  املجتمع  منتدى  دور  تفعيل  إلى  املكون  هذا  يهدف 

اجلديد.

إستراتيجية التنفيذ:
إعداد مجموعة من املدربني من منظمات  للطفولة على  العربي  تقوم فكرة مكون منتدى املجتمع املدني 
املجتمع املدني على فلسفة وأبعاد وأهداف وآليات تفعيل منوذج التربية املقترح في إطار منوذج التنشئة 
اجلديد، واالستعانة بهذه املجموعة لقيادة فريق من ورش العمل واحللقات النقاشية مع األسر في منطقة 
جتريب النموذج، والتشبيك بني منظمات املجتمع املدني العاملة على حقوق الطفل لنشر املعرفة بنموذج 
التربية اجلديد من خالل موقع مجداف، والتشبيك بني األسر العربية التي مت إطالعها على منوذج التربية 
اجلديد لتبادل اخلبرات والتجارب فيما بينها، واالستفادة من خبرات الشبكات املهنية من معلمني وإعالميني 

ومثقفني وغير ذلك من الفئات املهتمة بتربية الطفل على أسس حديثة. 
وسوف يركز منوذج التربية اجلديد على تنمية البعد اإلنساني من خالل التأكيد على حقوق اإلنسان وثقافة 
التسامح الديني والسياسي والتعددية واحلوار الثقافي والسالم االجتماعي، والتأهيل ملمارسة الدميقراطية 
في الفضاء املدرسي؛ لدرء املخاطر التي يتعرض لها األطفال مثل اإلدمان والتطرف واإلرهاب، باإلضافة 
على  والتأكيد  والتقومي(،  والتركيب  )التحليل  العليا  التعلم  ومهارات  الناقد  التفكير  مهارات  ممارسة  إلى 
صالحيات مجالس األمناء للمساعدة في وضع أسس التربية السليمة للطفل في املدرسة. ويبني الشكل 

التالي اخلطوات التنفيذية ملرحلتي بناء وتطبيق مكون املجتمع املدني وفق منوذج التنشئة اجلديد. 

	مكون منتدى ا>تمع املدني العربي  وفق منوذج تنشئة جديد

	مرحلة بناء النموذج

تفعيل دور منظمات ا>تمع املدني لنشر منوذج 
	التنشئة اجلديد من خالل التأهيل والتشبيك

نشرة أصداء مجداف (موقع 
	مجداف)

	مرحلة تطبيق النموذج

	املنتدى السادس 
	)نشر نتائج تطبيق النموذج(

	
التشبيك بني منظمات ا>تمع 

املدني العاملة في مجال 
	الطفولة

	

	
	تعريف األسر بالنموذج 

	

.

	

تطبيق  منوذج  التنشئة اجلديد مبكوناته اeتلفة وفق األساليب 
	التجريبية العلمية  

املنتدى اخلامس 
	)التعريف بالنموذج(

إعداد كتيب لتحسني قدرات 
	منظمات ا>تمع املدني

	
تدريب منظمات ا>تمع 

	املدني 
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المكون الخامس
تنمية المعرفة بسياسات التنشئة

لدعم النموذج الجديد
الهدف العام: 

يهدف هذا املكون إلى الدعم املعرفي لسياسات التنشئة لدعم النموذج اجلديد، ورصد واقع التنشئة واملواطنة 
في العالم العربي، في ضوء األهداف اإلمنائية ملا بعد 2015.

إستراتيجية التنفيذ:
سوف يتم تنفيذ هذا املكون على ثالث مراحل، على النحو التالي:

املرحلة األولى: مرحلة بناء املعرفة لدى األفراد العاملني في املؤسسات التعليمية واملجالس النيابية احمللية؛ 
لدعم تطبيق منوذج التنشئة اجلديد من خالل التعريف بالقوانني والسياسات اخلاصة بتنشئة الطفل.

املرحلة الثانية: مرحلة بناء املعرفة بسياسات التنشئة للمهتمني بدعم تطبيق منوذج التنشئة اجلديد وذلك لدى 
األفراد العاملني في املؤسسات التعليمية، ومجالس أمناء املدارس، وجلان التعليم باملجالس احمللية، وسوف 
يتم ذلك من خالل مجموعة من ورش العمل فى منطقة تطبيق النموذج داخل مصر وفى أي من األقطار العربية 
التى ترغب فى ذلك، على أن يصاحب ذلك دعم إعالمى من خالل ملصقات وكتيبات وندوات وتغطيات إعالمية 

متهد الطريق لتطبيق النموذج املقترح.
املرحلة الثالثة: مرحلة إصدار تقرير عن مدى حتقيق التنشئة واملواطنة في إطار اإلجنازات التي حتققت في 
ضوء األهداف التنموية لأللفية، واألهداف اإلمنائية ملا بعد عام 2015، ومنوذج التنشئة اجلديد الذى يسعى 
املجلس إلى حتقيقه، وذلك ملساعدة دول املنطقة العربية من خالل رصد واقع التنشئة واملواطنة على إعادة 
النظر فى سياساتها وصياغة سياسات تنشئة حتقق مفهوم العدل االجتماعى وتكفل مضامني حقوق الطفل.

	تنمية املعرفة بسياسات التنشئة لدعم النموذج اجلديد لتنشئة الطفل 

توجهات سياسات تنشئة الطفل وتنمية املواطنة وفق منوذج 
	التنشئة اجلديد 

	معايير سياسات التنشئة واملواطنة  بناء املعرفة بسياسات التنشئة اجلديدة 
	واملواطنة 

 لتنمية املعرفة  لدى اNالس إسترشاديدليل 
	النيابية احمللية واملؤسسات التعليمية 

كتيب لبناء قدرات صانعي السياسات لدى 
	السلطتني التنفيذية والتشريعية واNالس الوطنية 

ورش عمل للتوعية بسياسات التنشئة 
واملواطنة في املؤسسات التعليمية واNالس 

	النيابية احمللية 
ورش عمل ملناقشة سياسات التنشئة واملواطنة 

	لصانعي السياسات  	مرحلة بناء الثقافة والدعم املعرفى

	مرحلة بناء املعرفة 
	)مرحلة بناء النموذج (

الدعم اإلعالمي لسياسات التنشئة 
	اجلديدة واملواطنة املستنيرة 

التقرير العربي عن واقع التنشئة 
	١5واملواطنة وتوجهاتها املستقبلية   



املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي ودوره في دعم 
	منوذج تنشئة جديد

	رصد وحتليل املواد اإلعالمية والتوعية بحقوق الطفل مرحلة بناء النموذج
	ومنوذج التنشئة اجلديد

وثيقة مبادىء ومعايير إعالمية ملساندة ودعم 
	تنشئة وحقوق الطفل

	مرحلة تطبيق النموذج

كتيب آلليات الرصد والتحليل اإلعالمي في 
	قضايا التنشئة وحقوق الطفل 

تشغيل وتغذية املرصد اإلعالمي 
	وإصدار تقارير دورية 

نشر ثقافة حقوق الطفل ومنوذج 
التنشئة اجلديد من خالل شبكة 

	اإلعالميني العرب

تأهيل اإلعالميني والعاملني في 
مجاالت الطفولة بحقوق الطفل 
وأساليب التنشئة وفق النموذج 

	اجلديد

تشكيل مجموعة إعالميني 
	مناصرين لنموذج التنشئة 



	

	تطبيق  منوذج التنشئة اجلديد   
	مبكوناته اnتلفة وفق األساليب التجريبية العلمية 

المكون السادس

المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي

الهدف العام:  
يهدف هذا املكون إلى االرتقاء باألداء اإلعالمي العربي جتاه قضايا تنشئة وتنمية وحماية حقوق الطفل، 

بالتعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم وغيرها من املؤسسات التنموية. 

إستراتيجية التنفيذ: 
يعتمد عمل املرصد على حقوق الطفل وأسس تنشئته، باعتبار أن تلك احلقوق واألسس متكاملة ومتسقة 
ومتثل مؤشرات للقياس في عملية الرصد، ويكون هذا املرصد أداة معينة في إعداد الدراسات واألبحاث 
والتقارير، ووضع  السياسات واخلطط اإلعالمية. كما سيعمل املرصد على تنمية قدرات اإلعالميني في 
إيجابيًا مبا يسهم في دعم منوذج  والعمل على تعديله  األداء اإلعالمي،  الطفل ورصد  ثقافة حقوق  نشر 

اجلديد. التنشئة 
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األنشطة الداعمة للخطة اإلستراتيجية  

تتطرق اخلطة إلى األنشطة الداعمة للمجلس ككل، ولبناء هذا النموذج اجلديد. وتتضمن األنشطة الداعمة 
للخطة اإلستراتيجية اآلتي:

في  الطفل  وتنشئة  ثقافة حقوق  وتنمية  في نشر  املجلس  دور  تعزيز  إلى  وتهدف  اإلعالمية:  األنشطة 
اإلعالم  وسائل  مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك  واملناصرة،  التأييد  وكسب  للتوعية  العربية؛  البلدان 

العربي. العالم  في  الطفل  لتنشئة  اجلديد  النموذج  من  انطالقًا  التنموية،  املؤسسات  من  وغيرها 
تطوير البنية التكنولوجية: وتسعى إلى تطوير البيئة املعلوماتية، وتوفير قواعد بيانات نوعية.

إصدارات علمية دورية )مجلة الطفولة والتنمية، ومجلة خطوة(: من أجل نشر الدراسات والبحوث العلمية 
لتنمية املعرفة بقضايا الطفولة وحقوق الطفل، والتعريف بواقع الطفل العربي وإمكاناته واآلفاق املفتوحة 

لتنمية هذه اإلمكانات في املنطقة العربية.
واخلدمات  واملؤسسات،  لألفراد  القدرات  وبناء  املهنية  التنمية  برامج  ليقدم  التنمية:  دعم  مركز  إنشاء 

العربية. البلدان  في  الطفل  تنمية  مجال  في  والدراسات  البحوث  وإجراء  االستشارية، 
وميثل الشكل التالي العالقات التي تربط األنشطة الداعمة ببعضها ووصلها بنموذج التنشئة اجلديد، من 

جهة، وبأنشطة املجلس العربي للطفولة والتنمية ككل.
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