
ــة هــو ملتقــى دوري لمأسســة جهــود منظمــات  ي للطفول ي العــر�ب
ــدى المجتمــع المــد�ن منت

ــة مقرهــا المجلــس  ــه ســكرتارية دائمـ ــولة، ول ي مجــال الطفـ
ي �ن ي العــر�ب

ــد�ن المجتمــع المــ

ونيــة  لك�ت الإ البوابــة  عــى  )مجــداف(  ي 
و�ن إلكــ�ت ورابــط  والتنميــة،  للطفولــة  ي  العــر�ب

ي 
للمجلــس www.arabccd.org، يهــدف إىل تنميــة الوعــي التنمــوي حــول قضايــــا الأطفــال �ن

، ويتبــىن مقاربــة الحقــوق والتنميــة ويــــنطلق مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. ي العالــم العــر�ب

ي 
ي العاملــة �ن ي العــر�ب

ي بنــاء قــدرات منظمــات المجتمــع المــد�ن
يقــوم المنتــدى بــدور محــوري �ن

ي شــاركت 
ي كل دورة مــن دورات انعقــاده الــىت

مجــال الطفولــة، ويتــم تحديــد محــور رئيــ�ي �ن

فيهــا أكــ�ث مــن 400 منظمــة. 

 

بــدأ املنتــدى كفكــرة يف عــام 2001 حيــث قــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة بجهــود 
ــدورة  ــر لل ــة للتحض ــدان العربي ــي يف البل ــع املدن ــات املجتم ــن مؤسس ــيق ب ــة للتنس مكثف
الخاصــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة حــول الطفولــة التــي عقــدت يف مايــو 2002 

ــال« ــر باألطف ــم جدي ــة »عال ــا وثيق ــت عنه ــورك، وانبثق بنيوي

ما املنتدى؟



الهدف العام:
ي البلدان العربية.

ي من أجل تقديم رؤية علمية وعملية للنهوض بأوضاع الطفولة �ن
تفعيل دور منظمات المجتمع المد�ن

األهداف اإلجرائية:
ي صنع السياسات 

ي بالطفولة �ن
ي المعىن

-  التعريف بالدور الذي يلعبه المجتمع المد�ن

وتنفيذها.

ن المنظمات العاملة مع الأطفال. -  العمل عى تكوين شبكات ب�ي

ي مجال دعم 
ي للطفولة �ن ي العر�ب

ي منظمات المجتمع المد�ن
ن �ن -   بناء قدرات العامل�ي

جمع وتبادل المعلومات.

ي قضايا الطفولة. 
ي �ن

-  استخالص الدروس المستفادة من عمل منظمات المجتمع المد�ن

ن العربية والدولية، وإبراز قضايا حقوق  ي بالمستجدات المتعلقة بالطفل عى الساحت�ي ي العر�ب
-   تعريف المجتمع المد�ن

ي البلدان العربية. 
الطفل �ن

-  تطوير أساليب جمع وتبادل المعلومات حول قضايا الطفولة. 

ي مجال الطفولة.
ي العاملة �ن ي العر�ب

كاء جدد من منظمات المجتمع المد�ن -  اكتساب �ث

أهداف املنتدى



الشركاء

املجلس العربي للطفولة والتنمية 

حكومية  غير  إقليمية  عربية  منظمة 

الطفولة،  تنمية  مجال  في  تعمل 

من  مببادرة   ،1987 عام  تأسست 

األمير  امللكي  السمو  صاحب 
رئيس  العزيز،  عبد  بن  طالل 
صادرة  توصية  على  وبناًء  املجلس، 

العربية. الدول  جامعة  من 

 www.arabccd.org

برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة 
)أجفنــد( منظمــة إقليميــة تنمويــة 
مانحــة، تديــر أعمالهــا مــن مدينــة 

الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية 

التنفيذيــة  اإلدارة  تتخذهــا  التــي 

مقــّرًا، تأسســت عــام 1980 مببــادرة 

مــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر 

رئيــس  العزيــز،  عبــد  بــن  طــالل 
أجفنــد، وبدعــم وتأييــد مــن قــادة دول 

ــي. ــاون اخلليج ــس التع مجل

www.agfund.org

جامعــة الــدول العربيــة – قطــاع 
إدارة   – االجتماعيــة  الشــئون 
ُتعــد  والطفولــة:  واألســرة  املــرأة 
والطفولــة  واألســرة  املــرأة  إدارة 

األمانــة الفنيــة للجنــة املــرأة العربيــة 

وجلنــة  العربيــة  الطفولــة  وجلنــة 

ــاؤها  ــي مت إنش ــة الت ــرة العربي األس

بقــرارات مــن مجلــس وزراء الشــئون 

العــرب. االجتماعيــة 

 www.lasportal.org



اكة  بال�ث والتنمية  للطفولة  ي  العر�ب المجلس  عقد 

»أجفند«،  للتنمية  ي  العر�ب الخليج  برنامج  مع 

نسان  الإ لحقوق  ي  العر�ب المعهد  مع  وبالتعاون 

ي لحقوق الطفل بالمغرب ومكتب 
والمرصد الوطىن

وشمال  الأوسط  ق  لل�ث قليمي  الإ اليونيسف 

قليمي الأول لمنظمات  ي الإ إفريقيا، المنتدى العر�ب

رعاية جاللة  تحت  الطفولة  ي حول 
المد�ن المجتمع 

الملك محمد السادس بالرباط بالمملكة المغربية 

.2001 اير  ف�ب  19  -  15 من  ة  الف�ت خالل 

فــت الجلســة الفتتاحيــة بحضــور صاحــب  ت�ث

الســمو الملــ�ي الأمــ�ي طــالل بــن عبــد العزيــز 

ــ�ي  ــ�ي الأم ــمو المل ــب الس ــة، وصاح ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ن الع ــ�ي ــد الأم ــد المجي ــت عب ــور عصم ــاىلي الدكت ومع

ــة  ــدة، وصاحب ــم المتح ــة لالأم ــدورة الخاص ــ�ي لل ــة التحض ــة لمتابع ــة المغربي ــة الوطني ــس اللجن ــيد رئي ــولي رش م

ي لحقــوق الطفــل. 
ة لالمريــم رئيســة المرصــد الوطــىن الســمو الملــ�ي الأمــ�ي

استهدف املنتدى األول التنسيق بني مؤسسات املجتمع املدني في البلدان العربية، وتوحيد الرؤى واملواقف العربية في إطار 

التحضير للدورة اخلاصة للجمعية العامة لألمم املتحدة حول الطفولة التي ُعقدت في مايو 2002 بنيويورك. 

أكــد املنتــدى األول علــى أهميــة دوريــة انعقــاد املنتــدى كآليــة مــن آليــات املتابعــة، فضــًا عــن أهميــة الدعــوة 
لتكويــن شــبكات محليــة وإقليميــة تســاعد علــى دعــم أســس الشــراكة والتنســيق بــن منظمــات املجتمــع 

املدنــي، والعمــل علــى تبــادل الخــرات واملعلومــات وبنــاء قــدرات املجتمــع املدنــي

املنتدى األول )الرباط – 2001(

الجلسة االفتتاحية للمنتدى األول



اكة  ي للطفولة والتنمية بال�ث تحت رعاية صاحب السمو المل�ي الأم�ي طالل بن عبد العزيز، عقد المجلس العر�ب
ي وبالتعاون مع جامعة 

ي للطفولة الثا�ن ي العر�ب
ي للتنمية »أجفند« منتدى المجتمع المد�ن مع برنامج الخليج العر�ب

ة من 29 - 27 نوفم�ب 2005  ق الأوسط وشمال إفريقيا خالل الف�ت قليمي لل�ث الدول العربية ومكتب اليونيسف الإ
بالقاهرة بجمهورية مرص العربية. 

شارك في أعمال املنتدى الثاني أكثر من 200 مشــارك مــن 17 دولــة 

عربيــة إلى جانب رؤساء وأمناء عموم املجالس العليا للطفولة من 

والدولية  اإلقليمية  املنظمات  من  عدد  وممثلي  عربية،  دول  خمس 

واإلعالم. واخلبراء  البحثية  واملراكز 

املدني  املجتمع  احتياجات  على  التعرف  الثاني  املنتدى  استهدف 

كامال،  بدوره  قيامه  أمام  املاثلة  واملعوقات  العربي  بالطفل  للنهوض 

ووضع األولويات للعمل املستقبلي، وحشد الرؤى واألفكار حول كيفية 

توفير الرعاية للطفل وحماية حقوقه وتطوير اخلدمات املقدمة له. 

عربية  تجربة   37 استعراض  الثاني  املنتدى  جلسات  شهدت  وقد 

وخمس تجارب دولية على مدى تسع جلسات عامة وست ورش عمل. 

ي المنتــدى، وهــم يثمنــون مبــادرة صاحــب 
حــرص المشــاركون �ن

ــذا  ــاد ه ــز لنعق ــد العزي ــن عب ــالل ب ــ�ي ط ــ�ي الأم ــمو المل الس

المنتــدى، أن يؤكــدوا عــى دعــوة ســموه بــأن يســفر هــذا 

ــة  ــرد فاعلي ــون مج ــن ألَّ يك ــة تضم ــة فعال ــة متابع ــن آلي ــدى ع المنت

ــة  ي العامل
اً لمنظمــات المجتمــع المــد�ن ــ�ب ــل من ــة أو موســمية، ب طارئ

كاء مــن الجهــات  ي مجــال الطفولــة، ومجــال مفتوحــا لــكل الــ�ث
�ن

ــ�ي  ــداث تغي ي إح
ــد �ن ــاندة والتأيي ــوا المس ــة ليقدم ــمية والدولي الرس

ــة. ــاع الطفول ــة قط ــىي لخدم فع

املنتدى الثاني )القاهرة – 2005(

أوصى املنتدى بتأسيس 
سكرتارية دائمة للمنتدى مقرها 
املجلس العربي للطفولة والتنمية 
وإنشاء رابط إلكرتوني للتعريف 
بمنظمات املجتمع املدني العاملة 
يف مجال الطفولة 



تحــت رعايــة صاحــب الســمو امللــي األمــر طــال 

بــن عبــد العزيــز، عقــد املجلــس العــريب للطفولــة 

ــريب  ــج الع ــج الخلي ــع برنام ــة م ــة، بالرشاك والتنمي

للتنميــة »أجفنــد«، منتــدى املجتمــع املــدين العريب 

للطفولــة الثالــث تحــت شــعار »املعرفــة مــن أجــل 

ــة  ــدول العربي ــة ال ــع جامع ــاون م ــق« وبالتع الح

الكشــفية  واملنظمــة  الطفولــة  إنقــاذ  وهيئــة 

العربيــة ومركــز معلومــات املــرأة والطفــل مبملكــة 

ــة.  ــة مــر العربي ــر 2010 بالقاهــرة بجمهوري ــن، خــال الفــرة مــن 23- 25 فرباي البحري

شــارك فــي أعمــال املنتــدى الثالــث أكثــر مــن 350 مشــاركاً مــن 18 دولــة عربيــة ميثلــون املجتمع املدنــي العربي ومســئولو 

املجالــس العليــا واللجــان الوطنيــة للطفولــة واملؤسســات الرســمية وعــدد مــن املنظمــات اإلقليمية والدوليــة املعنية.

شهد املنتدى الثالث عقد الفعاليات التالية: 
قليميــة حــول  -  منتــدى »المعرفــة مــن أجــل الحــق« حيــث تــم إطــالق الدراســة الإ

ي لــدى 
ي التخطيــط، ومشــاركة الأطفــال مــن منظــور حقــو�ت

»اســتخدام البيانــات �ن

ي البلــدان العربيــة« التــي أجراهــا املجلــس العربــي 
ي �ن

منظمــات المجتمــع المــد�ن

ــي 11  ــد« ف ــة »أجفن ــي للتنمي ــج العرب ــج اخللي ــع برنام ــة بالشــراكة م ــة والتنمي للطفول

ــا  ــال وليبي ــراق والصوم ــن والســعودية والســودان والع ــة )األردن والبحري ــة عربي دول

وموريتانيــا واملغــرب ومصــر واليمــن(، إضافــة إلــى مناقشــة 16 ورقــة عمــل وأكــ�ث مــن 

ــي فــي هــذا الشــأن.    ــة للمجتمــع املدن 12 تجرب

ي الرابــع رفيــع المســتوى لحقــوق الطفــل حيــث متــت مناقشــة  ي التمهيــدي للمؤتمــر العــر�ب
- منتــدى المجتمــع المــد�ن

نتائــج الدراســة التحليليــة التــي أضطلــع بهــا كل مــن املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة وجامعــة الــدول العربيــة 

حــول »مــدى معرفــة منظمــات املجتمــع املدنــي باخلطــة العربيــة للطفولــة«؛ لتقــدمي رؤيــة نقديــة حــول هــذه اخلطــة 

املنتدى الثالث )القاهرة – 2010( 

 استهدف  املنتدى 
الثالث التأكيد على 
أهمية استخدام البيانات 
للتخطيط لرامج 
األطفال وأهمية إشراك 
األطفال يف الرامج 
املوجهة لهم

جلسة استعراض نتائج منتدى األطفال



واخلــروج بتوصيــات يتــم تقدميهــا فــي املؤمتــر 

العربــي الرابــع رفيــع املســتوى حلقــوق الطفــل 

الــذي عقدتــه جامعــة الــدول العربيــة فــي مدينــة 

ــرة مــن 19 - 21  ــة خــالل الفت مراكــش املغربي

ديســمبر 2010. 

تحــت  التأســي�ي  العــرب  الأطفــال  منتــدى    -

ي المشــاركة« خــالل الفتــرة مــن 
شــعار »الحــق �ن

 34 بالقاهــرة، مبشــاركة  فبرايــر   24 -   22

ــة هــي:  ــع دول عربي ــون تس ــالً يمثل ــة وطف طفل

تونــس، وجــزر القمــر، والســودان، والصومــال، 

وفلســطني، وقطــر، وليبيــا، ومصــر، واليمــن. 

وجــاءت فكــرة تأســيس منتــدى األطفــال العــرب 

ــدأ مشــاركة األطفــال إعمــاال  ــى مب تأكيــدًا عل

حلقوقهــم، ومت اختيــار املجلــس العربــي للطفولــة 

والتنميــة الســتضافة ســكرتارية منتــدى األطفال 

ــرب.  الع

حرص املنتدى الثالث على دعوة السيدة مارتا 
سانتوس باييس املمثل الخاص لألمن العام 

لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال؛ 
لتفعيل الشراكات بن الحكومات العربية 

ومؤسسات املجتمع املدني العربي ومنظمات 
األمم املتحدة، وعلى هامش املنتدى تم تنظيم 

تابع املنتدى الثالث )القاهرة – 2010( 

جلسة حوارية مع األطفال

جلسة حوارية مع املفكرين

جلسات حوار بن السيدة باييس واألطفال العرب وممثلي املجالس العليا واللجان الوطنية العربية املعنية 
بالطفولة واملفكرين واإلعامين العرب. 



تحت رعاية صاحب السمو امللي األمر طال بن عبد العزيز ومعايل السيد وائل أبو فاعور وزير الشؤون االجتامعية يف لبنان، عقد 

املجلس العريب للطفولة والتنمية بالتعاون مع وزارة الشئون االجتامعية اللبنانية - املجلس األعىل للطفولة، وبالرشاكة مع برنامج 

الخليج العريب للتنمية »أجفند« وجامعة الدول العربية وهيئة إنقاذ الطفولة السويدية ومؤسسات الرعاية االجتامعية اللبنانية، 

منتدى املجتمع املدين العريب للطفولة الرابع تحت شعار »الحق يف املشاركة .. املشاركة تعني الحامية« خال الفرة من 3-4 يوليو 

2012 يف العاصمة اللبنانية بروت. 

شارك في أعمال املنتدى الرابع، الذي افتتح أعماله صاحب السمو المل�ي الأم�ي تركي بن طالل 

بن عبد العزيز ممثالً لصاحب السمو المل�ي الأم�ي طالل بن عبد العزيز، ومعاىلي الوزير وائل أبو 

فاعور، أكثر من 250 مشاركاً من 16 دولة عربية هي: )األردن - اإلمارات - البحرين - تونس 

- جزر القمر - السعودية - السودان - العراق - سلطنة عمان - فلسطني - قطر - لبنان 

- ليبيا - مصر - املغرب - اليمن( ميثلون املجتمع املدني العربي ومسئولي املجالس العليا 

واللجان الوطنية للطفولة واملؤسسات الرسمية وعدد من املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية، 

وقد شهد املنتدى الرابع عدداً من الفعاليات املهمة وهي:

إطاق دراسة مشاركة األطفال يف البلدان العربية 
مت إطالق دراسة مشاركة األطفال في البلدان العربية التي أعدها املجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع برنامج اخلليج 

العربي للتنمية »أجفند« في 8 دول عربية هي: األردن وتونس والسعودية والسودان والعراق وقطر ولبنان ومصر. وقد استهدفت 

هذه الدراسة التعرف على مدى مشاركة األطفال في الدول العربية في البرامج املوجهة لهم والقرارات التي تخصهم على 

مستوى األسرة واملدرسة واملجتمع احمللى، والبرامج اإلعالمية.

املنتدى الرابع )بروت – 2012( 

استهدف املنتدى 
الرابع بناء قدرات 
منظمات املجتمع املدني 
واملؤسسات املعنية 
بحقوق الطفل واملناصرة 
لدعم حق األطفال العرب 
يف املشاركة

سمو األمير تركي بن طالل بن عبد العزيز ممثاًل لصاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز، ومعالي الوزير وائل أبو فاعور في افتتاح املنتدى



منتدى األطفال العرب األول
بالتوازي مع املنتدى الرابع، ُعقدت فعاليات منتدى 

طفالً   40 من  أكثر  مبشاركة  األول  العرب  األطفال 

- 14 سنة( من 8 دول عربية   9 )من سن  وطفلة 

هي: تونس - السعودية - السودان - فلسطني - 

الفترة  خالل  اليمن،   - مصر   - العراق   - لبنان 

الرعاية  مؤسسات  مبقر   2012 يوليو   4  -  2 من 

بيروت. في  االجتماعية 

تعبــرًا عــن رأيهــم فيمــا يخصهــم، طالــب األطفــال خــال هــذا املنتــدى أن ينفصــل منتداهــم عــن منتــدى 
املجتمــع املدنــي العربــي للطفولــة، وأن تتــاح لهــم الفرصــة كاملــة للتعبــر عــن رأيهــم، وعــرض ذلــك فيمــا 

بعــد علــى املعنيــن بالطفولــة يف املنتديــات واللقــاءات الخاصــة بالطفولــة. 

فيلم وثائقي حول مشاركة األطفال يف الدول العربية
شهدت جلسات املنتدى الرابع إطالق ومناقشة الفيلم الوثائقي حول مشاركة األطفال في الدول العربية الذي أعده املجلس 

العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع برنامج 

اخلليج العربي للتنمية »أجفند« وبالتعاون مع 

مؤسسة جدران للفنون والتنمية. تناول الفيلم 

القرارات  اتخاذ  في  األطفال  مشاركة  واقع 

العربية  املجتمعات  في  بحياتهم  املتعلقة 

منو  دعم  مع  اجتماعيني  فاعلني  باعتبارهم 

تيار من الوعي بأهمية مشاركة األطفال، كحق 

يحميهم ويجعلهم مواطنني فاعلني مستقباًل مبا 

التأييد ونشر املعرفة  يتضمنه ذلك من كسب 

في  األطفال  حق  تدعم  ممارسات  وتأصيل 

املشاركة. 

اعتمــدت منهجيــة عمــل هــذا الفيلــم )مدتــه 15 دقيقــة ومرتجــم إىل اللغــة اإلنجليزيــة( علــى إجــراء بحــث 
فنــي حــول مشــاركة األطفــال الفاعلــة والبيئــة الداعمــة لتلــك املشــاركة يف أربــع دول عربيــة هي الســعودية 

ولبنــان واملغــرب ومصــر. 

تابع املنتدى الرابع )بروت – 2012( 



تحت رعاية معايل السيد/ أحمد أبو الغيط األمني العام لجامعة الدول العربية وصاحب السمو امللي األمر 

طال بن عبد العزيز رئيس املجلس العريب للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العريب للتنمية »أجفند« ومعايل 

األستاذة غادة وايل وزيرة التضامن االجتامعي بجمهورية مر العربية، ينظم املجلس العريب للطفولة والتنمية 

بالرشاكة مع برنامج الخليج العريب للتنمية »أجفند« وجامعة الدول العربية منتدى املجتمع املدين العريب 

للطفولة الخامس تحت شعار »التنشئة يف عامل متغر .. عقل جديد إلنسان جديد ملجتمع جديد .. مسرة 

تنموية ممتدة برعاية صاحب السمو امللي األمر طال بن عبد العزيز« خال الفرة من 13 - 14 أكتوبر 

2018 بالقاهرة يف جمهورية مر العربية. 

يهدف منتدى املجتمع املدني العربي للطفولة الخامس إىل إطاق نموذج تنشئة 
الطفل العربي يف عالم متغر »تربية األمل« الذي أعده املجلس العربي للطفولة 
والتنمية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية »أجفند«، واالحتفال باملسرة 
التنموية املمتدة برعاية صاحب السمو امللكي األمر طال بن عبد العزيز بمناسبة 

مرور ٣0 عامًا على تأسيس املجلس العربي للطفولة والتنمية. 

فعاليات املنتدى الخامس: 
-  إطالق منوذج تنشئة الطفل العربي في عالم متغير »تربية األمل«، حيث سيتم استعراض 

مع  بالشراكة  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  أجراها  التي  التحليلية  الدراسة  نتائج 

برنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند« في 6 دول عربية )تونس - السعودية - السودان- 

العراق - لبنان - مصر( حتت عنوان »التنشئة االجتماعية لألطفال في البلدان العربية«، 

وكذلك إلقاء الضوء على اإلطار الفكري والنظري لبناء النموذج. 

-   استعراض تطبيقات النموذج في مجاالت األطفال في وضعية الشارع وتنمية الطفولة 

املبكرة وإعالم صديق للطفولة ودمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع. 

املنتدى الخامس )القاهرة – 201٨( 

جلسة حوارية »إضاءات 

تنويرية يف  مسرة 

تنموية لصاحب السمو 

امللكي األمر طال بن عبد 

العزيز .. ٣0 عامًا على 

تأسيس املجلس العربي 

للطفولة والتنمية« 



-  ورش عمل حول تطبيق منوذج التنشئة في مؤسسات التنشئة املختلفة )املدرسة - األسرة- اإلعالم والثقافة - املجتمع 

املدني(. 

-   حلقة نقاشية لنخبة من اخلبراء واملفكرين واملثقفني حول متكني الطفل العربي في الثورة الصناعية الرابعة.

-  استعراض التجارب والنماذج الرائدة ذات الصلة؛ لتبادل اخلبرات وحتقيق التكامل بني احلكومات واملجتمع املدني. 

أهداف املنتدى الخامس: 
-  تعريف املجتمع املدني العربي بواقع التنشئة في العالم العربي.

-  التعرف على رؤية املجتمع املدني العربي في منوذج التنشئة ودور األسرة واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية والتعليمية 

والثقافية والفنية واإلعالمية في تبني هذا النموذج. 

-  عرض تطبيقات منوذج التنشئة »تربية األمل« وكيفية االستفادة منها، في إطار شراكة فاعلة مع املؤسسات العاملة في 

مجال الطفولة في ضوء أهداف التنمية املستدامة. 

- عرض التجارب وتبادل اخلبرات على املستويني الدولي واإلقليمي في مجاالت تنشئة وحماية الطفل.  

نموذج التنشئة »تربية األمل«

طاقاته  وإطاق  املبدعة،  ذاته  وإيقاظ  الطفل  وعى  تنمية  إىل  الشامل  النموذج  هذا  يهدف 

اإليجابية.  املواطنة  يحقق  مبا  الكريم  العيش  عىل  ملساعدته  قدراته،  وبناء  الخاقة،  اإلنسانية 

ويتطلب تحقيق هذا النموذج تقدميه إىل كل القوى املجتمعية واألفراد واملؤسسات واملنظامت 

موضوع  حول  عريب  حوار  إلدارة  الطفولة  بقضايا  تعني  التي  املدين  املجتمع  منظامت  وخاصة 

تنشئة الطفل، وكسب التأييد لنموذج عريب جديد لتنشئة األطفال يف البلدان العربية يتأسس يف 

األمل. تربية  صميمه عىل 
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