
ي للطفولة والتنمية المجلس العرب 



... لجيل جديد ... لعقل جديد ... تنشئة جديدة
لمجتمع جديد

الطفلةلتنشئجديدنموذجلتقديمرؤيةالمجلسلدىتبلورت

فل،الطوعيتنميةإلىيهدفحقوقينهجعلىقوميالعربي

قالنيالعالتفكيرفياإلنسانيةطاقاتهوإطالقذاته،وإيقاظ

فيوالُخلقيةوالمهاريةالمعرفيةقدراتهوبناءواإلبداعي،

ققيحبمااالجتماعي،الدمجوتنميةواألسرةالتعليممجاالت

ةالمعرفمجتمعتأسيسنحولالنطالقاإليجابيةالمواطنة

العدلءومبادىواإلبداعالناقدوالتفكيرالعقالنيةعلىالقائم

.االجتماعي



...  لجيل جديد ... لعقل جديد ... تنشئة جديدة
لمجتمع جديد

.. نحو تنشئة تنمي الحق في 

المشاركة* 

التمكين* 

المواطنة* 

الحق في االسم والهوية التفكير الناقد واالبداع  * 



...  لجيل جديد ... لعقل جديد ... تنشئة جديدة
لمجتمع جديد

.. نحو تنشئة تنمي الحق في 

الدمج* 

الدعم والمساندة* 

التفاعل االجتماعي* 

الحرية والديمقراطية* 
الحق في عدم التمييز 

الحق في الرعاية الوالدية 



ي للطفولة والت نمية نموذج المجلس العرب 
ي  "ملتربية ال "لتنشئة الطفل العرب 



"األملتربية"نموذجتأسيسفيالمجلسرحلة

رحمهطاللاألميرالمؤسسبقيادةثريةمسيرةكانت..عاما  ثالثينمنذالمجلسمسيرة•

توشكلتكاملتفكريةدوائرثالثةالمسيرةهذهعبرتكونت1987عامتأسيسهمنذهللا

.فكريا  إطارا  

oاألولىالدائرةأنجزتوقد:

.إليهاجديدةأبعادا  وأضافت،1989الطفلحقوقاتفاقيةمرجعيتهوفق..الحقوقيالمدخل-

oالثانيةالدائرةوأنجزت:

فـيجليا  ذلكوظهــرالفعالة،المشاركةمــــنلتمكينهالطفللدى"القدراتبناء"مدخل-

بناءوتعنيالمشاركة،بعنوانوكانت،(2013-2011)للمجلساالستراتيجيةالخطة

.المشاركةمنالطفلوتمكينالقدرات



األملتربيةنموذجتأسيسفيالمجلسرحلة

oالثالثةالدائرة:

لطفلالدى"العقالنيوالتفكيرالوعيوتنميةالذاتبناء"مدخلالمجلسلدىتبلور-

نحوبعنوان(2016–2014)االستراتيجيةخطتهممارسةفيعملحينماوخاصة

يفاألطفالمعالعملممارسةعلىالخطةهذهركزتوقدالطفل،تنشئةلجديدنموذج

.لالطفداخلاإلنسانيالوعيوتنميةالذاتبناءبعملياتواهتمتالشارع،وضعية

oالرابعةالدائرة:

موذجنوهو"األملتربية"نموذج:لتكونوتفاعلهاوتداخلهاالدوائرتكاملمرحلةوهي-

وهى2020-2017المجلسلعملاالستراتيجيةالخطةعليهتأسستالذيالمجلس

."األملتربية"النموذجهذاعلىوأطلقنا.الحاليةالخطة



:هكذا اكتمل النموذج

ي تر 
اكمت الدوائر الفكرية الت 

ة عمل المجلس  خالل مسير

ية ترب"اتخذ المجلس شعار 
ر ليكون حاكما للدوائ" المل
الثالثة



األملتربيةنموذجفلسفة

يطلقمستنيرعقالنىوعيتنميةخاللمنالطفل،لدىاألملبناءإلىيهدف-

الحاديالقرنمهاراتمنويمكنهواالبداع،الناقدالتفكيرفيطاقاته

يؤهلهووالحياة،والعملالمستمرالتعلُّمفيقدراتهويبنىوالعشرين،

اءبنجانبإلىوالعالمي،المحليمجتمعهفيالكاملباالندماجللمشاركة

.مواطنةللالشاملالمفهوملتحقيقالداعمةالتمكينيةوالبيئاتالسياسات



مكونات اإلطار السائد .. واقع التنشئة العربية 

مفارقات

وطأة اإلطار 
االجتماعى والثقافى

ماضوية

جمود اإلطار والتعلق بالماضي•

اإلعالء من ثقافة الطاعة واإلذعان•

تجذر ثقافة التمييز•

المفارقة بين القول والفعل•

المفارقة بين عالم الكبار وعالم الصغار•

سةالمفارقة بين التنشئة في األسرة والتنشئة في المدر•

ضيق حيز الحرية•

الميل إلي الفردية•

التباين االجتماعي والثقافي•

فيالتنشئةلياتعمتتمأنيمكنأساسية،خلفيةمنالتنشئةمؤسساتكافةفيالطفلتنشئةعملياتمختلفانطالقأهميةيتبينوهكذا

والمعاييرادىءالمبتصبحبحيثالمختلفةالتنشئةبواتقحولهتتجمعالذيالمشتركالقاسميعدتربويخطهناكيكونأنأي.ضوئها
.الطفلتنشئةمؤسساتلكلمرنةاسترشاديةطبيعةذاتالمشتركةالخلفيةهذهمنالمشتقة



ي وأسس مبادئ
 
التعليم والتعلم ف
ي  نموذج تربية المل للمجلس العرب 

للطفولة والتنمية

.الحياةمدى“زمانأيوفي...مكانأيفي...فردلكلوالتعلمالتعليم"❑

.المجتمعمؤسساتكليشملنشاطوالتعلُّمالتعليم❑

.حدودبال..شيءوأيشيءكلتعلُّمعلىقادرإنسانكل❑

.متكاملةتربية..متكاملتعليملتقديمالمجتمعجهودكلتعبئة❑

.جديدةاجتماعيةعالقاتإطارفيكثيفةتعلمشبكاتأتاحتالتكنولوجيا❑

.واإلبداع..والتطويرالبحثنظمتعدد❑

المعرفة وتغيير الواقع إلى واقع إنسانيانتاج انخراط الشخص في ❑



قها نريد تحقيىالقيم الت
في إطار تربية األمل 

:قيم إنسانية كونية

سانية تربية تعمل على بناء األمل والقدرة على التغيير، تشكل إطارا  لقيم إن▪

.جابية المستنيرةكونية يشارك فيها الجميع محليّا  وكوكبيّا  لتأسيس المواطنة اإلي

-المبادرة -المعرفة -حرية االعتقاد -حرية التعبير-االحترام -التسامح ▪

سيادة -الكفاءة -المسئولية -التعاون -الفهم -الحب -العمل -الصدق 

.العلم-العدالة واإلنصاف -القانون



فة
عر
لم
 ا
مع
جت
 م
ت
را
ها
م

                     Complex Problem Solvingحل المسائل المركبة.1

                                               Critical Thinkingالتفكير النقدى.2

                                                                     Creativityاإلبداع.3

                                          People Managementإدارة الناس.4

                      Coordinating with Othersالتعاون مع اآلخرين.5

                                   Emotional Intelligenceالذكاء العاطفى.6

      Judgement and Decision Makingالحكم واتخاذ القرارات.7

                                         Service Orientationالتوجه للخدمة.8

                                                               Negotiationالتفاوض.9

                                    Cognitive Flexibilityالمرونة المعرفية.01



من وجهة 

نظرك ما هي 
3أهم 



اتخاذ القرار

.  مجموعة من الشباب يقررون مع المعلم اإلقالع عن التدخين ومساعدة اآلخرين على فعل الشيء نفسه
.تحدثوضعوا أهداف ا لتشجيع أنفسهم وبعضهم البعض ومحاولة التفكير في المشكالت والفوائد التي قد

حل المشكالت

الفتيات يجب أن تعمل على البحث عن مساعدة . تصرخ مجموعة من األوالد األكبر سن ا وتهدد فتاتين
. إذا حدث هذا مرة أخرى

التفكير الناقد

.طفل قادر على تقييم المخاطر لقبول دعوة من شخص غريب للتوصيل الى أطراف المدينة

مهارات حياتية أساسية



االبداع

ير في يستطيع الشاب التفكير في مختلف خيارات العمل في المستقبل والتفك
.كيفية العمل من أجل هذه الخيارات

التواصل و العالقات الشخصية 

.الطفل قادر على مناقشة المشاكل مع الوالدين أو شخص مناسب

الطفل قادر على مقاومة ضغط األقران عندما يسخر أصدقاؤه من رفضه 
.للتدخين

مهارات حياتية أساسية



هل هذا ما 

تريد؟

قل ما تريد..أنا 

استمع لآلخر لتعرف ما يريد

قل ما فهمته

فكرا سويا 
للوصول الى حل

اتفقا على حل

جربا الحل، وحاوال 
مجددا اذا لم ينجح

مهارة التفاوض



مهارة التفاوض

صديقك يلعب الموسيقى بصوت 

عالي بينما أنت تحاول أن تقوم 

بأداء الواجبات المدرسية؟؟



مهارة اتخاذ القرار

تاإليجابيات والسلبياالخياراتالتحدي أو القرار



مهارة اتخاذ القرار

هل يجب أن أشترك في األنشطة بعد المدرسة ؟؟

هذه التحدث الى صديق يشارك في -1

لمعرفة المزيداألنشطة 

البحث عن نادي لممارسة هذه األنشطة-2

صرف النظر عن المشاركة في أي -3
أنشطة



مهارة اتخاذ القرار





شركاء المجلس العربي للطفولة والتنمية في مسيرته التنموية


