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تقديــم الشركاء

اً عمــا كان عليــه  ــا المعــاش اليــوم، وقــد اختلــف كثــري ي واقعن
عــام بــدور متعاظــم �ف يقــوم الإ

ــل  ــع التواص ــرب مواق ــل وع ــي الهائ ــور التكنولوج ــوء التط ي ض
ــك �ف ــت، وذل ــة مض ــنوات قليل ــىت س ح

عــام أدوار متعــددة المناحــي سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، ول نبالــغ  الجتماعــي. فلقــد أصبــح لاإ

ي بهــا تنهــض الأمــم أو العكــس.
عــام أصبــح مــن أقــوى الأدوات الــىت إذا قلنــا إن الإ

ــري  ــا تأث ــدة له ات ع ــري ــاك تغ ــنجد أن هن ــل، س ــوق الطف ــا حق ــام وقضاي ع ــى الإ ــا ع وإذا ركزن

ــه صــار مــن الصعــب أن  ــار، لعــل أبرزهــا أن ف العتب ــا أن نأخذهــا بعــ�ي متنامــي عــى الأطفــال، علين

عامي بشــكل  عــام الموجــه للطفــل أو الموجــه للكبــار، فالطفــل يتعــرض للمحتــوى الإ ف الإ نفصــل بــ�ي

عــام خاصــة ذلــك المتــاح عــى منصــات التواصــل الجتماعــي، الــذي يتعاطــى معــه الطفــل مشــاهدًة 

عامــي عــرب تلــك المنصــات. ومتابعــًة بــل ومشــاركًة؛ حيــث أصبــح الطفــل ذاتــه صانعــاً للمحتــوى الإ

ــدول  ــة ال ــة وجامع ــة والتنمي ي للطفول ــر�ب ــس الع كاء - المجل ــرش ــا ك عامــي دفعن ــع الإ هــذا الواق

ــام  ع ــة الإ ــي بقضي ــام متنام ــاء اهتم ــد« - إىل إي ــة »أجفن ي للتنمي ــر�ب ــج الع ــج الخلي ــة وبرنام العربي

ي  عامــي لحقــوق الطفــل العــر�ب وع المرصــد الإ ي تنفيــذ مــرش
وحقــوق الطفــل، وذلــك مــن خــال تبــىف

الــذي بــدأ منــذ أكــرش مــن عــرش ســنوات، ليكــون آليــة للرصــد والتحليــل والمتابعــة والتقويــم، وذلــك 

ي تجــاه قضايــا تنشــئة وحقــوق الطفــل بالتعــاون والتنســيق  عامــي العــر�ب مــن أجــل الرتقــاء بــالأداء الإ

ي 
ف �ف عاميــ�ي ي تنميــة قــدرات الإ

هــا مــن المؤسســات التنمويــة، وبمــا يســهم �ف عــام وغري مــع وســائل الإ

ــر  ي إعــداد الدراســات والأبحــاث وإصــدار تقاري
ــة �ف ــرش ثقافــة حقــوق الطفــل، وليكــون أداة ُمعين ن

عامــي، وصــولً إىل إعــام صديــق للطفولــة. دوريــة لتقييــم الأداء الإ

عامــي لحقــوق الطفــل مــن خــال إجــراء دراســة إقليميــة  لقــد جــاءت باكــورة أعمــال المرصــد الإ

ي لمزيــد مــن التعمــق  عــام العــر�ب ورة ســعى الإ شــملت ســت دول عربيــة عــام 2013، توصلــت إىل �ف

�ف تنــاول قضايــا الطفــل وإيجــاد الحلــول لهــذه القضايــا والمشــكات المتعلقــة بالطفــل. ثــم اســتمر 

ــا  ي قضاي ــر�ب ــام الع ع ــة الإ ــة لمعالج ــادئ المهني ــداد المب ــال إع ــن خ ــه م ــذ مكونات ي تنفي
ــد �ف المرص

ي تــم اعتمادهــا مــن ِقَبــل مجلــ�ي وزراء الشــؤون الجتماعيــة العــرب 
حقــوق الطفــل عــام 2016، الــىت

عــام والجهــات  ــو 2017(؛ لتعميمهــا عــى وزارات الإ عــام العــرب )يولي )ديســمرب 2016( ووزراء الإ

عاميــة المعتمــدة. ف الإ عــام بالــدول العربيــة، وإدراجهــا ضمــن مواثيــق الــرش ي الإ
المعنيــة �ف
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ــة  ــري أدوات علمي ــال توف ــن خ ي م ــر�ب ــل الع ــوق الطف ــي لحق عام ــد الإ ــل المرص ــتكمالً لعم واس

شــادي  ــا حقــوق الطفــل، جــاء إعــداد الدليــل السرت ف تجــاه قضاي عاميــ�ي وعمليــة تُرّشــد مــن أداء الإ

ي محاولــة 
عــام«، �ف ي وســائل الإ

»تصحيــح المصطلحــات والصــور الخطــأ المتداولــة حــول الأطفــال �ف

عاميــة وفــق مقاربــة حقوقيــة وتنمويــة، تحــدُّ مــن اســتخدام مصطلحات  جــادة نحــو ضبــط اللغــة الإ

ي انتهــاك حقــوق الأطفــال، 
ومفاهيــم وصــور خطــأ لاأطفــال تعمــق مــن الصــور الســلبية وتســهم �ف

بمــا يؤثــر عــى تنميتهــم وتنشــئتهم وبالتــاىلي صعوبــة اندماجهــم المجتمعــي.

، وفق  ي عامــي لحقــوق الطفل العــر�ب ة عمــل المرصــد الإ كاء - باســتمرار مســري ونتعهــد - نحــن الــرش

نســانية، ويدعــو  عــام وحقــوق الطفــل؛ ليكــون إعامــاً يُعــىي مــن القيــم الإ ي مجــال الإ
ات �ف المتغــري

م حقــوق الطفــل، ويرتكــز عــى المهنيــة، وذلــك  بــداع والبتــكار، ويحــرت إىل إعمــال العقــل، ويدعــم الإ

تحقيقــاً لشــعارنا »إعــام صديــق للطفولــة«.

ختامــاً، الشــكر كل الشــكر لصاحــب الســمو الملــ�ي الأمــري عبــد العزيــز بــن طــال بــن عبــد العزيــز 

ي للتنميــة »أجفنــد«، وإىل  ي للطفولــة والتنميــة ورئيــس برنامــج الخليــج العــر�ب رئيــس المجلــس العــر�ب

ف عــام جامعــة الــدول العربيــة؛ لدعــم ورعايــة هــذا العمــل،  معــاىلي الســيد أحمــد أبــو الغيــط أمــ�ي

عامــي لحقــوق  ي تطبيــق مخرجــات وأنشــطة المرصــد الإ
يكــة وطنيــاً وإقليميــاً �ف ولــكل المؤسســات الرش

ي 
اء العــرب وكل مــن يشــارك ويســاهم �ف يكــة والخــرب الطفــل، وكــذا فريــق العمــل مــن الجهــات الرش

الوصــول إىل »إعــام صديــق للطفولــة«.

أ.د. حسن البيالوي
ف عام أم�ي

ي  المجلس العر�ب

للطفولة والتنمية

أ. ناصر القحطاني
المدير التنفيذي

ي للتنمية  برنامج الخليج العر�ب

»أجفند«

السفيرة د. هيفاء أبو غزالة
ف العام المساعد الأم�ي

رئيس قطاع الشؤون الجتماعية 

جامعة الدول العربية
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ما املرصد؟

ــاء  ــن أجــل االرتق ــك م ــم، وذل ــة والتقوي ــل واملتابع ــة للرصــد والتحلي آلي

بــاألداء اإلعالمــي العربــي تجــاه قضايــا تنشــئة وحقــوق الطفــل بالتعــاون 

والتنســيق مــع وســائل اإلعــالم وغريهــا مــن املؤسســات التنمويــة، وبمــا 

ــل،  ــوق الطف ــة حق ــن يف نشــر ثقاف ــدرات اإلعالمي ــة ق يســهم يف تنمي

ويكــون أداة معينــة يف إعــداد الدراســات واألبحــاث وإصــدار تقاريــر 

ــة.  ــق للطفول ــم األداء اإلعالمــي وصــواًل إىل إعــالم صدي ــة لتقيي دوري

ما اإلعالم الصديق للطفولة؟

ــال  ــوق األطف ــذي يحــرم حق ــالم ال ــة هــو اإلع ــق للطفول ــالم الصدي اإلع

ويعمــل علــى إنفاذهــا، إعــالم يدعــم منظومــة قيميــة تقــوم علــى املهنيــة 

والتمكــن واملواطنــة والعــدل االجتماعــي والحريــة والشــفافية، إعــالم 

يرســي ثقافــة تعــزز مبــادئ التنشــئة تقــوم علــى التعلــم الحــر النشــط 

واملشــاركة الجــادة والفعالــة وقبــول حــق االختالف وعــدم التمييــز واإلقرار 

بالتعدديــة والتنــوع، إعــالم يرتكــز علــى حمايــة مصلحــة الطفــل الفضلــى 

ــرد  ــة وحــق ال ــان الحــق يف الخصوصي ــة الشــخصية وضم ــة الهوي وحماي

والتصحيــح. 
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اتيجيات أساســية  ي عــى عــدة اســرت عامــي لحقــوق الطفــل العــر�ب يعتمــد عمــل المرصــد الإ

 : تتمثــل فيمــا يــىي

-  التوعية واملناصرة:

عــام، لكســب التأييــد وإحــداث تغيــري  رفــع الوعــي بقضايــا حقــوق الطفــل عــرب وســائل الإ

مجتمعــي. 

-  تنمية املعرفة:

إتاحة المعرفة عرب الأبحاث والدراسات حول قضايا إعام وحقوق الطفل.

-  بناء القدرات:

ف الأداء  عمليــة تراكميــة متجــددة مســتمرة، إحــدى أدواتهــا التدريــب، تقــود إىل تحســ�ي

ــل.    ــوق الطف ــا حق ــاول قضاي ي تن
ــي �ف عام الإ

-  التشبيك:

عاميــة  ف العــرب والمؤسســات الإ عاميــ�ي ف المؤسســات المعنيــة بالطفولــة والإ التشــبيك بــ�ي

ات والمعلومــات. ي تبــادل الخــرب
بمــا يســهم �ف

-  مشاركة األطفال:

ي تخصهم. 
عامية الىت ي تقييم وإنتاج المواد الإ

ف �ف أن يكون الأطفال فاعل�ي

اسراتيجيات عمل املرصد
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مراحل املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي
يف خطوات وأرقام

بــدأت املراحــل التحضرييــة يف عــام 2010 مــن خــالل اســتعراض واقــع 

املراصــد الشــبيهة يف الــدول العربيــة ورســم رؤيــة املرصــد وأهدافــه وآليات 

عملــه، وخــالل عــام 2011 قــام املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة بإعــداد 

املشــروع والتوجهــات الفكريــة للمرصــد، ورحبــت لجنــة الطفولــة العربيــة 

يف دورتهــا الـــ )17 املنعقــدة يف أكتوبر/تشــرين األول 2011 بدولــة قطــر( 

بفكــرة املرصــد وثمنــت الخطــوات التــي اتخذهــا املجلــس العربــي للطفولــة 

والتنميــة، ووافــق برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة »أجفنــد« علــى الشــراكة 

يف هــذا املشــروع. 
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خمسة مراحل لتنفيذ املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي
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ي 6 دول عربيــة هــي: تونــس - اجلزائــر - 
جــرى إجــراء هــذه الدراســة الميدانيــة �ف

ي اجتماعــات الدورة الـــ )19( للجنة 
الســعودية - العــراق - لبنــان - مصــر، وتــم إطاقهــا �ف

ــة.  ــة عربي ــة مــن 14 دول ــان عــام 2013 بحضــور مســؤوىلي الطفول ي لبن
ــة �ف ــة العربي الطفول

قدمت هذه الدراسة خاصة ثالث دراسات فرعية وهي: 

ــوق  ــا حق ي لقضاي ــر�ب ــام الع ع ــاول الإ ــم تن ــة تقيي دراس  - 1

الطفــل.

عــام  دراســة أنمــاط تعــرض الأطفــال العــرب لوســائل الإ  - 2

ــا. ــم به ــة قضاياه ــم لمعالج وتقييمه

ي مجــال 
دراســة تقييــم البيئــة المهنيــة للقائــم بالتصــال �ف  - 3

إعــام الطفــل.

 

توصلــت الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج املهمــة فيمــا يتعلــق باهتمــام القنــوات 

العربيــة بقضايــا حقــوق الطفــل ومــدى مشــاركة األطفــال يف تقديــم حقوقهــم ومناقشــتها، 

وقدمــت مجموعــة مــن املقرحــات التــي دعــت اإلعــالم العربــي إىل املزيــد مــن التعمــق يف 

ــا الطفــل.  ــاول قضاي تن

أكــدت الدراســة علــى الحاجــة امللحــة لصياغــة معايري مهنيــة ومدونة 
ســلوك أخالقيــة خاصــة باإلعــالم وتغطيــة شــئون وقضايــا حقــوق 
ــة تحــرم  ــة مهني ــة عربي ــان وجــود ممارســات إعالمي الطفــل؛ لضم

حقــوق الطفــل العربــي. 

املرحلة األوىل: 
دراسة ميدانية يف 6 دول عربية

اإلعالم ومعالجة قضايا حقوق الطفل بالدول العربية
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الدراسة يف أرقام: 

الدول العربية محل عينة الدراسة 6

ي شملتها الدراسة
الدراسات الفرعية الىت 3

ف  اوح أعمارهــم بــ�ي ي عينــة الدراســة )تــرت
ف �ف الأطفــال العــرب المشــارك�ي

ــة ي 6 دول عربي
ــنة( �ف 12 - 15 س 1260

امــج التليفزيونية  ي عينــة معــدي ومقدمي الرب
ف �ف اء العــرب المشــارك�ي الخــرب

ي 6 دول عربية
الموجهــة لاأطفــال، ومحــرري وُكتَّاب الطفــل بالصحــف، �ف

152

ي 6 دول عربية 
قناة عربية جرى تحليل مضمونها �ف 12

ي 6 دول عربية
صحيفة عربية جرى تحليل مضمونها �ف 12

ة شــهر كامــل، مــن خــال  ي فــرت
حلقــة تليفزيونيــة تــم تحليــل مضمونهــا �ف

ي 12 قنــاة عربيــة
تحليــل 36 برنامجــاً �ف

813

اء العــرب واللجنــة الستشــارية والقــراء )أكاديميــون  أعضــاء فريــق الخــرب
عــام( ي مجــالت حقــوق الطفــل والإ

اء متخصصــون �ف وإعاميــون وخــرب 40

الدراســة وضعــت اســراتيجية مســتقبلية لتطويــر أداء 
اإلعــالم يف مجــال الطفولــة علــى املســتوى العربــي.

لتحميل الدراسة
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ي إعــداد دليــل المبــادئ 
تمثلــت المرحلــة الثانيــة �ف

ــوق  ــا حق ي قضاي ــر�ب ــام الع ع ــة الإ ــة لمعالج المهني

ــة  ات الدولي الطفــل؛ تأسيســاً عــى التجــارب والخــرب

قليميــة ذات الصلــة، وتحليــاً لمهنيــة العمــل  والإ

شــد  ؛ وذلــك حــىت يسرت ي
عامــي مــن منظــور حقــو�ت الإ

ي معالجتهــم قضايــا حقــوق 
عاميــون العــرب �ف بــه الإ

الطفــل. 

تأسســت املبــادئ علــى مجموعــة مــن القيــم الحاكمــة لــأداء 

واملواطنــة  واملوضوعيــة  والتمكــن  املهنيــة  وهــي  اإلعالمــي 

واملحاســبية واإلنســانية، وتســتهدف تحقيــق اإلرشــاد والتثقيــف 

والتقييــم والتطويــر.

ــزام  ــدى الت ــاس م ــة لقي ــن األدوات العلمي ــة م ــادئ مجموع ــل املب ــن دلي يتضم

ــون  ــل مضم ــن أدوات رصــد وصحــف تحلي ــادئ م ــك املب ــي بتل ــالم العرب اإلع

لــكل الوســائل اإلعالميــة التقليديــة والجديــدة؛ لتســتخدمها املؤسســات 

ــه.  ــد ذات ــة واملرص ــة العربي اإلعالمي

املرحلة الثانية:

املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل

لتحميل الدليل
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تــم عقــد 4 ورش عمــل للتوافــق علــى مســودة املبــادئ املهنيــة مــع اإلعالميــن 
العــرب يف 4 دول عربيــة وهــي: اإلمــارات - الســعودية - لبنــان - مصــر، وتــم 
ــي يف  ــالم اللبنان ــر اإلع ــي وزي ــة معال ــان برعاي ــة يف لبن ــادئ املهني ــالق املب إط

شــهر نوفمــر/ تشــرين الثانــي عــام 2015.  

وت برعاية معالي وزير  ي ب�ي
إطالق المبادىء المهنية �ف

ي - عام 2015.
عالم اللبنا�ف الإ

منتدى إعالم صديق للطفولة - السعودية عام 2017.

ي عام 2015. ورشة عمل إعالم صديق للطفولة - مرص عام 2015.ورشة عمل إعالم صديق للطفولة - أبو ظ�ب
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اعتماد املبادئ من مجالس الوزراء العرب
تــم اعتمــاد وثيقــة املبــادئ املهنيــة مــن مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة 
العــرب يف ديســمر/كانون الثانــي 2016، ومــن مجلــس وزراء اإلعــالم 
العــرب يف يوليو/تمــوز 2017 واعتبارهــا وثيقــة اسرشــادية لوســائل 
اإلعــالم أثنــاء تناولهــا لقضايــا حقــوق الطفــل يف املنطقــة العربيــة وإدراجهــا 

ــة املعتمــدة. ــق الشــرف اإلعالمي ضمــن مواثي

مكونات املبادئ
ــبعة  ــة س ــة الخاص ــادئ املهني ــملت املب ــة، ش ــة العام ــادئ املهني ــة إىل املب إضاف
محــاور وهــي: مشــاركة األطفــال يف إنتــاج املحتــوى اإلعالمــي، والتغطيــة 
اإلخباريــة لقضايــا حقــوق األطفــال، والتعامــل اإلعالمــي مــع اإلعالنــات التــي 
تســتهدف األطفــال، وقضايــا األطفال املنشــورة عــر اإلعالم الجديــد، واألطفال 

ــارع.    ــة الش ــال يف وضعي ــن، واألطف ــال املوهوب ــة، واألطف ذوي اإلعاق

لتحميل الوثيقة
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الدليل يف أرقام: 

المبادئ العامة  7

موضوعات المبادئ الخاصة  7

المبادئ الخاصة  27

ي تناولتها قوائم المبادئ المهنية
ات الىت المؤ�ش 100

ف العــرب حــول مســودة  عاميــ�ي ي ُعقــدت مــع الإ
الــورش التوافقيــة الــىت

ــادئ  المب 4

ــرب  ف الع ــ�ي عامي ــع الإ ــدت م ي ُعق
ــىت ــة( ال ــة وإقليمي ــل )وطني ورش العم

ــة  ي 6 دول عربي
ــادئ �ف ــى المب ــب ع للتدري

10

اء العــرب واللجنــة الستشــارية والقــراء )أكاديميــون  أعضــاء فريــق الخــرب
عــام( ي مجــالت حقــوق الطفــل والإ

اء متخصصــون �ف وإعاميــون وخــرب 35
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ف  عاميــ�ي الإ وعــي  تنميــة  الدليــل  هــذا  يســتهدف 

وقضايــاه  الطفــل  بشــؤون  ف  المهتمــ�ي مــن  هــم  وغري

عــام المختلفــة بقوائــم المصطلحــات  ي وســائل الإ
�ف

ي يتــم تداولهــا حــول الأطفــال 
والصــور الخطــأ الــىت

والمقــروءة  المســموعة  العربيــة  عــام  الإ بوســائل 

تداولهــا.  تجنــب  ي 
�ف رغبــة  ونيــة؛  لكرت والإ والمرئيــة 

ف  عاميــ�ي لاإ مهنيــة  بدائــل  عــدة  الدليــل  يقــدم 

شــاد بهــا، ولمســاعدتهم عــى الرتقــاء بالمســؤولية  لاسرت

ــل.  ــا الطف ــع قضاي ــل م ي التعام
ــة �ف المهني

ــى  ــدت عل ــي اعتم ــل الت ــة الدلي ــق منهجي جــرى تطبي
ــع  ــزة م ــاش مرك ــات نق ــي وإجــراء مجموع الرصــد اإلعالم
كل مــن األطفــال والخــراء يف 4 دول عربيــة هــي: اإلمــارات 

- تونــس - لبنــان - مصــر. 

إضافة إىل قوائم املصطلحات، تضمن الدليل عدداً من الدراسات وهي: 

دراســات كيفيــة عــى مســتوى رصــد وتحليــل المصطلحــات والصــور المتداولــة حــول    - 1

ونيــة  لكرت عــام العربيــة عــى مســتوى الصحــف والمواقــع الإ ي وســائل الإ
الأطفــال �ف

مــارات - تونــس - لبنــان -  ي 4 دول عربيــة )الإ
امــج التليفزيونيــة �ف عانــات والدرامــا والرب والإ

ة مــن عــام 2007 حــىت  مــر( مــن خــال عينــة زمنيــة امتــدت عــرش ســنوات خــال الفــرت

ــام 2017.  ع

ــائل  ي وس
ــة �ف ــأ المتداول ــور الخط ــات والص ــري المصطلح ــة بتأث دراســات ميدانيــة خاص  - 2

ي أجريــت مــع 
عــام العربيــة عــى الأطفــال مــن خــال مجموعــات النقــاش المركــزة الــىت الإ

ــان - مــر(.  مــارات - تونــس - لبن ــة )الإ ي 4 دول عربي
اء �ف ــات مــن الأطفــال والخــرب عين

املرحلة الثالثة: 
دليل تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة حول األطفال 

بوسائل اإلعالم العربية 

لتحميل الدليل
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اعتماد الدليل من مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
ــم  ــرار رق ــه الـــ )41( الق ــرب يف دورت ــة الع ــس وزراء الشــؤون االجتماعي أصــدر مجل
ــاد  ــى: »اعتم ــرة )4( عل ــص يف الفق ــذي ن ــون األول 2021 ال ــمر/ كان )960( يف ديس
دليــل املصطلحــات والصــور الخطــأ املتداولــة حــول األطفــال يف وســائل اإلعــالم كوثيقة 
اسرشــادية لوســائل اإلعــالم أثنــاء تداولهــا لقضايــا األطفــال يف املنطقــة العربيــة«. 

قراءة جندرية للدليل :
ــة  ــراءة جندري ــراء ق ــر( بإج ــوث )كوث ــب والبح ــة للتدري ــرأة العربي ــز امل ــام مرك ق

ــز.  ــن الخــراء باملرك ــة م ــن خــالل نخب ــل م للدلي

الدليل يف أرقام: 

ي رصدهــا 
المصطلحــات الخطــأ والغامضــة والصــور الخطــأ الــىت

شــادية اح بدائــل اسرت الدليــل مــع اقــرت
869

ي شملتها الدراسات الكيفية والميدانية للدليل 
الدول العربية الىت 4

ي 4 
ي مجموعــات النقــاش المركــزة مــع الأطفــال �ف

ف �ف الأطفــال المشــارك�ي
دول عربيــة 144

ي 4 دول 
اء �ف ي مجموعــات النقــاش المركــزة مــع الخــرب

ف �ف اء المشــارك�ي الخــرب
بية  عر 82

ي 4 دول عربية
ي تطبيق منهجية الدليل �ف

الجهات المشاركة �ف 6

اء العــرب،  ي ناقشــت مســودات الدليــل بحضــور الخــرب
ورش العمــل الــىت

ف  عاميــ�ي ف والإ ي ذلــك الحقوقيــ�ي
بمــا �ف

6

اء العــرب واللجنــة الستشــارية والقــراء )أكاديميــون  أعضــاء فريــق الخــرب
عــام( ي مجــالت حقــوق الطفــل والإ

اء متخصصــون �ف وإعاميــون وخــرب 105
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ف  ة ومنــا�ة بــ�ي ي إىل بنــاء ثقافــة مســتنري عامــي لحقــوق الطفــل العــر�ب يســعى المرصــد الإ

ــا حقــوق الطفــل ونــرش  عــام قضاي ــة لمعالجــة الإ ــادئ المهني ف العــرب حــول المب ــ�ي عامي الإ

ــال  ــوق الأطف ــول حق ــة ح ــة معرفي ف خلفي ــ�ي عامي ــاب الإ ــدف إكس ــل؛ به ــوق الطف ــة حق ثقاف

عاميــة، وصــولً إىل  ي رســالتهم الإ
وقضاياهــم الملحــة وتمكينهــم مــن تنــاول قضايــا الأطفــال �ف

إعــام صديــق للطفولــة.

بــدأت جهــود املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة يف تهيئــة بيئــة 
ــن  ــام 2006 م ــذ ع ــل، من ــوق الطف ــا حق ــة لقضاي ــة داعم إعالمي
ــل  ــوق الطف ــة حق ــذ مشــروع إعــالم داعــم لنشــر ثقاف خــالل تنفي
ومناهضــة العنــف ضــده، بالشــراكة مــع برنامــج الخليــج العربــي 

ــد«.  ــة »أجفن للتنمي

املرحلة الرابعة: 
بناء ثقافة مستنرية ومناصرة لقضايا حقوق الطفل

)مرحلة مستمرة( 

ف العرب عامي�ي قليمية والوطنية مع الإ ورش العمل الإ 15

قليمية والوطنية ي ورش العمل الإ
ي شاركت �ف

الدول العربية الىت 14

ي الورش
ف �ف ف العرب المشارك�ي عامي�ي الإ 600

ــة  ــتويات الوطني ــى المس ــل ع ــذ ورش العم ي تنفي
ــة �ف يك ــات الرش الجه

ــة ــة والدولي قليمي والإ 35
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ي ضــوء توافــر الأدوات العلميــة، 
عامــي �ف تقــوم هــذه المرحلــة عــى تشــغيل المرصــد الإ

ــل  ــال، ودلي ــا الأطف ــة قضاي ي معالج
ــام �ف ع ي لاإ

ــىف ــاس الأداء المه ات قي ــؤ�ش ــل م ــل دلي مث

تصحيــح المصطلحــات، إىل جانــب النتهــاء مــن إعــداد نظــام العمــل ومنهــج الرصــد؛ وذلــك 

مــن أجــل: 

ف العــرب لنــرش ثقافــة حقــوق الطفــل  عاميــ�ي -   اســتمرار عقــد ورش العمــل مــع الإ

ي قضايــا حقــوق الطفــل.  عــام العــر�ب والتدريــب عــى المبــادئ المهنيــة لمعالجــة الإ

ــولً إىل  ــل وص ــوق الطف ــال حق ي مج
ــي �ف عام ــول الأداء الإ ــة ح ــر الدوري ــدار التقاري -  إص

ــة.  ــق للطفول ــام صدي إع

ي لهــا لتكــون 
عاميــة والتعــاون معهــا وتقديــم الدعــم الفــىف -  التشــبيك مــع المؤسســات الإ

مؤسســات صديقــة لاأطفال. 

يســتهدف املرصــد توفــري األدوات العلميــة والعمليــة التــي 
ــة داعمــة ومناصــرة لقضايــا حقــوق  ــة إعالمي تتيــح توفــري بيئ
الطفــل عربيــًا وتقديــم الدعــم الفنــي واالستشــاري لتأســيس 

ــة.  ــة وطني مراصــد إعالمي

املرحلة الخامسة:
تشغيل املرصد اإلعالمي

)مرحلة مستقبلية(

عالم عىل المبادىء  توقيع سمو رئيس مؤسسة الشارقة لالإ

عالم صديقة للطفولة  المهنية معلنًا مؤسسة الشارقة لالإ

)عام 2017(.

توقيع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عىل المبادىء 

المهنية معلنًا مؤسسة الأهرام صديقة للطفولة

)عام 2016(. 
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