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«إن م ســتقبل األمــة العربيــة يكمــن فــي مــدى جناحهــا فــي
تنمي ــة أطفاله ــا التنمي ــة ال س ــليمة؛ ذل ــك ألن رق ــي األمم وتقدمه ــا
ُي قاس ــان مب ــدى اهتمامه ــا بأطفاله ــا ورعايته ــم .فكلما ات س ــعت
امل س ــاحة املخصص ــة لألطف ــال ف ــي األف ــق الفك ــري ملجتم ــع م ــا،
فذل ــك يعن ــي أن ه ــذا املجتم ــع ق ــد وض ــع عين ْيــه عل ــى امل س ــتقبل
ال ــذي تعب ــر إليــه املجتمع ــات عب ــر اس ــتثمارها ف ــي اإلنس ــان
وتنميتــه».

طالل بن عبد العزيز
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الشركاء
املجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية إقليمية غير حكومية تعمل في
مجال تنمية الطفولة .تأسست عام  ،1987مببادرة من صاحب السمو امللكي
األمير طالل بن عبد العزيز ،رئيس املجلس ،وبنا ًء على توصية صادرة من
جامعة الدول العربية.
العنوان :تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العاملية
ص.ب  ٧٥٣٧ :احلي الثامن  -مدينة نصر  -القاهرة  - ١١٧٦٢مصر
هاتف)+202( ٢٣٤٩٢٠٢٤/٢٥/٢٩ :
فاكس)+202( ٢٣٤٩٢٠٣٠ :
www.arabccd.org، accd@arabccd.org

برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة (أجفنــد) منظمــة إقليميــة تنمويــة مانحــة،
تديــر أعمالهــا مــن مدينــة الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية التــي تتخذهــا
اإلدارة التنفيذيــة مقـ ّر ًا ،تأسســت عــام  1980مببــادرة مــن صاحــب الســمو
امللكــي األميــر طــال بــن عبــد العزيــز ،رئيــس أجفنــد ،وبدعــم وتأييــد مــن
قــادة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .ويعمــل أجفنــد فــي مجــال التنميــة علــى
املســتوى الدولــي مــن خــال شــراكة فاعلــة مــع املنظمــات األمميــة واإلمنائيــة
الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة ،والهيئــات احلكوميــة ،والقطــاع اخلــاص،
واملجتمــع املدنــي.
العنوان :ص ب  ١٨٣٧١الرياض  ١١٤١٥اململكة العربية السعودية،
هاتف ،٠٠٩٦٦ )١( ٤٤١٨٨٨٨ :فاكس٠٠٩٦٦ )١( ٤٤١٢٩٦٢ :
www.agfund.org
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تقديــم
تربية األمل

منوذج تنشئة جديد للطفل العربى
مسيرة تنموية ممتدة برعاية ورئاسة صاحب السمو امللكي
األمير طالل بن عبد العزيز
املجلس العربى للطفولة والتنمية منظمة إمنائية عربية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية تعمل في

مجال الطفولة وما يتصل بها ،ورعايتها وتنميتها في الوطن العربى .تأسس عام  ،1987مببادرة من
صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس املجلس ،بناء على توصية صادرة

من جامعة الدول العربية.

وقد قام املجلس بدور كبير لتحقيق األهداف التي تضمنتها اخلطط الدولية والعربية ،من
أجل السعي بثبات لتنشئة جيل عربي من األطفال تقوم على كاهله نهضة األمة العربية.
إن اخلبرة املتراكمة لدى املجلس في مساراته العملية والفكرية املتنوعة خالل أكثر من ثالثني عاماً،
قد أجنزت بالفعل رؤية تنموية على أسس النهج احلقوقي في مفهومه املتكامل ،واتساقا مع االتفاقية
الدولية حلقوق الطفل الصادرة عام  ،1989وتصاعدت هذه اخلبرة لتشمل مفهوم حماية الطفل ،ليس
باعتبارها أحد أعمدة حقوق الطفل فقط ،بل باعتبار احلماية أيض ًا مبدءا أساسيًا ينبغي ترجمته إلى
سياسات فاعلة ،لها قواعد وأسس ومعايير.
ويأتي اهتمام املجلس العربي للطفولة والتنمية لنشر منوذج جديد للتنشئة في املجتمع العربي ،حتى
تنمو مع الطفل ثقافة راسخة من القيم والسلوكيات التي تعزز بناء مجتمع يقوم على احلرية واملواطنة
واملشاركة وقبول اآلخر وتقبل االختالف والقدرة على التعبير وممارسة احلوار وإدارة االختالف وخلق
حالة من التوافق االجتماعي ،مبا يتواءم مع متطلبات املرحلة املقبلة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وقد تكون هذا النموذج في مسار عمل املجلس مرور ًا بثالث مراحل:
أوالً :النهج احلقوقى :وقد ظهر هذا الفكر في دراسات املجلس التى تعبر عن اجتاه النهج
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احلقوقي املتكامل ،وهذه الدراسات هى (املنهج التكاملى لكفالة حقوق الطفل ،ومبادئ النهج احلقوقى فى
كفالة حقوق الطفل ،وكذلك فقد أصدر املجلس دراسة حتليل سياسات حماية الطفل فى تسع دول عربية:
كمرحلة أولى من مشروع وضع دليل استرشادي لصياغة سياسات حماية الطفل في البلدان العربية
وفق النهج احلقوقي.
ثانياً :نهج املشاركة وتنمية القدرات والتمكني :وفى هذا اإلطار فقد مت إصدار دراستني
لدعم مشاركة الطفل مشاركة فاعلة مبا يحقق أسس الدميقراطية واملواطنة والكرامة اإلنسانية والعدالة
االجتماعية ،والوصول إلى مجتمع يكون الطفل فيه شريك ًا أساس ّي ًا فى إحداث التغيير املنشود نحو

مجتمع احلضارة واملعرفة .األول :مشاركة األطفال يف البلدان العربية ،والثانى :مشاركة
األطفال :متكني وحماية  -تنمية واستدامة.
ثالثاً :نهج تنمية الوعي وإيقاظ الذات اإلنسانية :إن النهج احلقوقى ،ونهج تنمية القدرة
والتمكني واملشاركة ال يكتمالن إال بتداخل عضوي مع مفهوم بناء تنمية الوعي وإيقاظ الذات اإلنسانية
داخل اإلنسان .وفى هذا اإلطار فقد مت تنفيذ مشروع "تأهيل ودمج أطفال الشوارع من خالل تربية
األمل"

لقد تكاملت هذه املراحل الثالث وكونت منوذج ًا عربي ًا لتنشئة األطفال من منظور
عصري متكامل ،وهو منوذج (تربية األمل) "منوذج جديد لتنشئة الطفل العربي" ،وهو اإلصدار الذى
بني أيدينا ،ويتناول الفصل األول :تربية األمل ومتكني الطفل العربى  -رؤية املجلس العربى للطفولة
والتنمية ،ويتناول الفصل الثانى :مراحل بناء منوذج تنشئة تربية األمل .،أما الفصل الثالث فيتناول
منوذج التنشئة اجلديد وأهدافه واألسس التي مت االستناد إليها في وضع هذا النموذج ،واخلصائص
األساسية للنموذج ،ومبادئ التعليم والتعلم في منوذج تربية األمل ،واملهارات التى نهدف إلى إكسابها
ألطفالنا في منوذج تربية األمل ،وإستراتيجية تطبيق منوذج التنشئة اجلديد ،وقدم الفصل أيض ًا مقترح
مشروع مستقبلى بإنشاء "مركز تربية األمل" يتبع املجلس العربي للطفولة والتنمية يركز على الطفل
كمحور لتنمية املجتمعات العربية وتطورها ،وفى هذا اإلطار صار الفصل الرابع :دور مؤسسات
التنشئة االجتماعية املختلفة (األسرة واملدرسة واإلعالم ومنظمات املجتمع املدني) ،وضرورة إحداث
تغيرات في البرامج واملشروعات التي تقوم داخل تلك املؤسسات للتحقق من أن أهداف عملية التنشئة
داخلها وهيئة املشاركني في كل منها على وعي بحقوق الطفل ،وتدرك قيمة الوفاء بهذه احلقوق ،وتعزز

من مشاركة األطفال في عمليات تنشئتهم ومبادراتهم وإسهاماتهم ،وأخير ًا يتناول الفصل اخلامس
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تطبيقات منوذج التنشئة من خالل أربعة مشروعات ينفذها املجلس (تنشئة الطفل في مرحلة الطفولة
املبكرة  -تنشئة الطفل في وضعية الشارع  -املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي -دمج الطفل ذي
اإلعاقة في التعليم واملجتمع).

وفى النهاية أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو امللكى األمير طالل بن
عبد العزيز رئيس املجلس العربى للطفولة والتنمية على دعمه الكامل لنا وإلى الشركاء والباحثني
واملفكرين الذين ساهموا بدراساتهم لبناء منوذج تربية األمل ،وأتوجه بالشكر لفريق العمل
الذين أعدوا هذه اللمحات.
أ.د.حسن البيالوي
أمني عام املجلس العربي للطفولة والتنمية
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شكر وتقدير

يتقدم املجلس العربي للطفولة والتنمية بكل االعتزاز والتقدير والعرفان
لصاحب السمو امللكى األمير طالل بن عبد العزيز رئيس املجلس
العربى للطفولة والتنمية على دعمه الكامل للمجلس ،فمن دون دعمه
ورعايته؛ ما كان كل هذا العطاء الوفير من العلم واملعرفة للمجلس.
كما يتقدم املجلس بالشكر إلى الشركاء والباحثني واملفكرين الذين
ساهموا بدراساتهم لبناء منوذج تربية األمل.
والشكر موصول لفريق العمل الذي أسهم يف إخراج هذا اإلصدار،
آملني أن يلقى اهتمام وعناية القارئ العربى .ونخــص بالشــكر
األستاذ الدكتور زاهر أحمد والدكتور عبد اهلل عمارة علــى مشــاركتهما فــي
إعــداد هــذا الكتــاب.
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الفصل األول
تربية األمل وتمكني الطفل العربى
رؤية املجلس العربى للطفولة والتنمية

أنشئ املجلس العربي للطفولة والتنمية عام  ،1987مببادرة كرمية من صاحب السمو
امللكي األمير طالل بن عبد العزيز ،وبتوصية من جامعة الدول العربية ،وبرعاية ورئاسة

سموه ،كان تاريخه حاف ًال باجلهود اجلادة واإلجنازات املتميزة.
وقد متكن املجلس برعاية ودعم صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز من
خالل خبراته املتراكمة ،في مساراته الفكرية والعملية  -عبر ثالثني عاما ،من تكوين رؤية
متكاملة في تنمية الطفل العربي .وقدم منوذج ًا فكر ّي ًا جديدًا ،تتم جتربته بالفعل في مجاالت
عملية (تطبيقية) في تأهيل ودمج أطفال األمل  -األطفال في وضعية الشارع -مع وزارة
التضامن االجتماعي في مصر ،وفي تنمية وتطوير رياض األطفال فى أكثر من دولة عربية
بينها مصر ،وكذلك في دعم املؤسسات العاملة في الطفولة املبكرة في أربع دول عربية
هى (األردن  -لبنان  -السودان  -اململكة العربية السعودية) .وهذا النموذج أيض ًا موجه
للمرصد اإلعالمي وبناء معايير أداء املؤسسات اإلعالمية وتدريب اإلعالميني ،ويتم في أكثر
من بلد عربي وفق مبادئ اتفاقية حقوق الطفل ،وبفضل هذا النموذج متكن املجلس من بناء
أدلة تدريبية لدمج وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم واملجتمع ،وبناء بيئة إنسانية
تفي بحاجات هؤالء األطفال.
والسؤال  :كيف تكوَّ ن هذا النموذج  ،وما مكوناته ومبادئه وفلسفته؟
اجلواب :تكون هذا النموذج وفق التالي:

مكون النهج الحقوقي

تبلور هذا املفهوم في اتساق فكري منضبط مع االتفاقية الدولية حلقوق الطفل (،)1989
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التى وافقت عليها جميع الدول العربية ،وأضاف املجلس مفهومه املتكامل في مبدأين اثنني:
املبدأ األول ،أن حقوق الطفل حقوق متكاملة مترابطة في مجال احلقوق األربعة (حقوق
الطفل في احلياة والنماء ،وحقوق الطفل في تنمية القدرات ،وحقوق الطفل في احلماية،
وحقوق الطفل في املشاركة) .واملبدأ الثاني ،هو ضرورة تفاعل هذه احلقوق في إطار الواقع
الوطنى مبا يحقق:
1 .1كفالة مضمون احلق.
2 .2ضمان إنقاذ كفالة احلق بتحويل احلقوق إلى قوانني وسياسات وبرامج عمل متوازية
متكاملة.
3 .3عدم قابلية حقوق األطفال للتجزئة ،وضمان ذلك من خالل حتقيق التكامل والتوازن
بني كل احلقوق.
4 .4ويترتب على ذلك وجوب متكن األطفال من ممارسة حقوقهم في املشاركة في كل
األدوار.
5 .5تقنني معنى مصلحة الطفل الفضلى ،وهو أحد مبادئ االتفاقية ،والذي كثير ًا ما
يفسر تفسيرات مختلفة في جلسات التحكيم في املنازعات وفق الهوى اإليديولوجي
لألفراد.
وقد ظهر هذا الفكر جل ّي ًا في دراسات املجلس التى صدرت في مطبوعات متعددة
تعبر تعبير ًا وافي ًا عن هذا االجتاه  ..اجتاه النهج احلقوقي واملنهج التكاملي لكفالة حقوق
الطفل يف تنمية ومتكني الطفل يف املجتمعات العربية .وقد أشرف على هذه الدراسات
عالمة جليل هو األستاذ الدكتور عادل عازر ،رحمه الله ،مع مجموعات متميزة من باحثني
أجالء .
مكون نهج املشاركة وتنمية القدرات وسياسات
الحماية االجتماعية واملواطنة

تبلور هذا املكون مع بداية العقد الثاني من القرن احلادي والعشرين ،وعلى وجه
التحديد في عام  2010على دراسة كيفية كفالة وإنفاذ حق املشاركة .واملشاركة هي أحد
املبادئ األربعة األساسية حلقوق الطفل في االتفاقية الدولية .وكما هو معلوم أيض ًا فإن
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املشاركة أحد املبادئ اخلمسة األساسية أيض ًا في االتفاقية الدولية.
وكانت األسئلة الرئيسة :هل هناك قناعة يف ثقافتنا العربية مبشاركة الطفل؟ وهل
الطفل قادر على املشاركة؟ وقد كانت املشاهدات واالنطباعات األولية تشير إلى غياب
املشاركة .وكان السؤال :ما الشروط التربوية التى يجب أن تتوافر في بيئة التنشئة لتنمية
مفهوم املشاركة في األسرة واملدرسة واملجتمع؟
وتأسيس ًا على ذلك جعل املجلس من املشاركة في ضوء هذه األسئلة احلرجة ،الهم
الرئيس في بناء (اخلطة اإلستراتيجية األولى للمجلس متوسطة املدى ثالث سنوات 2011
  .)2013وقد متت في إطار هذه اخلطة دراسة ميدانية في عشر دول عربية.وكان من النتائج املهمة لهذه الدراسة أن الطفل العربي مازال محروم ًا من حقه
يف املشاركة .وأن ثمة هوة كبيرة بني املعرفة باملشاركة واالجتاهات نحوها وبني املمارسة
الفعالة للمشاركة في واقع حياة الطفل .فمازال الطفل العربي يعيش يف كنف األسرة
وهيمنة حياة الكبار وثقافة تراثية أبوية.
وأصدر املجلس دراسة مشاركة األطفال يف البلدان العربية يف ضوء توجهات املجلس
الفكرية ،أما اإلصدار الثاني ،فهو دراسة وفق نهج التحليل البعدي بعنوان (مشاركة
األطفال) لعرض االجتاهات النظرية املعاصرة واملمارسات املتميزة في العالم ،وكذلك
كانت هناك دراسات فى أوراق عمل متعددة من باحثني متميزين ..سارت فى نفس
االجتاه.
مت التوصل من خالل البحوث امليدانية والدراسات املتميزة إلى ثالث ركائز أساسية
يقوم عليها نهج املشاركة كي تتحقق مشاركة الطفل بفعالية واستنارة :الركيزة األولى،
ضرورة تنمية قدرة األطفال لتمكينهم من التعبير وممارسة املشاركة .والركيزة الثانية
توفير سياسات حماية اجتماعية؛ لتدعيم استطاعة الطفل في االختيار واملشاركة لتشكيل
أساس قوي لدعم العدالة االجتماعية .والركيزة الثالثة هي املساواة وعدم التمييز على
أساس الطائفة أو الدين أو اللون  ..مبعنى آخر سياسات تربوية تؤكد معنى املواطنة.
نفذ املجلس في عام  2012مؤمتر ًا إقليم ّي ًا عرب ّي ًا في بيروت  ..عن مشاركة الطفل
العربي في إطار انعقاد املنتدى العربي الثالث ملنظمات املجتمع املدني الذي ينظمه املجلس
ويرعاه .ومت عقد منتدى األطفال من البلدان العربية وورش عمل لهم يناقشون ويتحاورون
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حول املشاركة  .جتوَّل األطفال في شوارع بيروت بعد تدريبهم على قيادة احلوار واستخدام
الكاميرات للتصوير والتوثيق .ذهب األطفال في مجموعات يحملون كاميراتهم يتجولون في
شوارع بيروت  -حددت لهم الشوارع لألمن والتأمني  -يسأل األطفال املارة من الكبار
مت رصد نتائج
حول رؤية الكبار حلق األطفال في املشاركة  ..حتاور األطفال والكبارَّ .
احلوار  ..وحتليلها  ..وفي نهاية املؤمتر كان اإلعالن من قبل املنتدى عن ضرورة وجود
برامج تنشئة اجتماعية لألطفال متكنهم من املشاركة والتعبير .وأن يكون منوذج ًا للدول
العربية على ممارسة تنشئة سليمة لألطفال وحتريرهم من الهيمنة الثقافية القاتلة للمشاركة
وينمى فيهم عقو ًال جديدة قادرة على املشاركة واملساهمة في احلياة ،محل ّي ًا وعامل ّي ًا  ..في
األسرة واملدرسة ومنظمات املجتمع املدني.
مكون بناء الذات وتنمية الوعي اإلنساني داخل الطفل

وفي العام  2013من تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية األولى (" )2013 -2011مشاركة
الطفل" ،بدأ املجلس في مشروع إعادة تأهيل ودمج األطفال في وضعية الشارع .وذلك من
مت تخصيص إحدى
خالل توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التضامن االجتماعي في مصر ،و َّ
مؤسساتها اخلاصة باألطفال في وضعية الشارع.
وجاءت خبرة املجلس السابقة من مشروع سابق قام به في دول عربية عن األطفال في
وضعية الشارع عام  ،2005وقام املشروع على تعليم األطفال في بعض الدول عدة حرف
مثل احلدادة والنجارة  ....إلخ ،وهو املنظور التقليدى املتبع فى أغلب هذه املشروعات،
مت تدريب املختصني من هذا املنظور .ولكن كان الطفل يتعلم احلرفة ،وبعد البرنامج
وكذلك َّ
التدريبي يعود إلى الشارع حيث يجد حريته البوهيمية ،ويجد رزقه في الشارع أكبر من
رزقه من املهنة التى تعلمها (جنارة أو حدادة) ال شيء فارق ًا معه .لذلك فإن تنمية معنى
الذات والوعى اإلنسانى واحلرية اإلنسانية والكرامة واالحترام والتسامح وتذوق العيش
الكرمي بوعي إنساني هو احلل ،لذا .يحتاج الطفل في وضعية الشارع مثله مثل كل طفل أو
كائن مقهور إلى إعادة بناء إنسانيته أو ًال قبل تعليم كسب الرزق .وبناء الشخصية اإلنسانية
وتنمية الوعي اإلنساني هما ما يجب القيام به أو ًال وقبل أي شيء.
رأى املجلس أن النهج احلقوقى ،ونهج املشاركة املستند إلى مفاهيم تنمية القدرات
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وسياسات احلماية االجتماعية واملواطنة ال يكتمالن إال بتداخل عضوي مع مفهوم بناء
الذات وتنمية الوعي اإلنساني داخل اإلنسان .وأن البنية املفاهيمية للطفل يجب أن تتغير

لتكون بنية إنسانية ،وذلك حتى ميكن بناء املدخل لتأسيس ممارسات حتقق احلرية وإنسانية
اإلنسان.

مت الرجوع إلى األدبيات التربوية عند باولو فريرى فيلسوف التربية ،الذي ارتأى أن
القهر ليس بنية اجتماعية واقتصادية فقط ،بل هو  -أيض ًا  -ثقافة .وأطلق عليها البعض
مصطلح "ثقافة القهر" ،وأسماها فريرى "ثقافة الصمت" .إذ هي ثقافة مغتربة Alienated
 ،Cultureيتم فيها قبول األمر الواقع .وأن القهر نفى للنداء اإلنساني داخل اإلنسان،
ومن ثم كي نبنى اإلنسان البد أن نحرره من القهر .والتحرير بوصفه هدف ًا البد أن
يتحقق ،وهو ركيزة عملية لتنمية الشخصية لبناء اإلنسان .وسبيل فريري إلى ذلك :التربية
من خالل "إثارة الوعي وبناء اإلنسان"" .إن العملية التربوية ،أو باألحرى التنمية احلقة
اإلنسانية ،إمنا تكمن في عملية إيقاظ وعي املتعلم وتغيير منط العقلية" .وتتضمن
إدراك الفرد إدراك ًا دقيق ًا وواقع ّي ًا لعالقته بالطبيعة واملجتمع ،وقدرته على التحليل النقدي
للذات وللمجتمع.
لذلك كان استخدام احلوار اخلالق والفنون التشكيلية واملسرحية واملوسيقى والغناء
واالستناد إلى عملية التعليم والتعلم الرسمية وغير الرسمية .مدخ ًال ملكون ثالث ،أو باألحرى
دائرة ثالثة :نهج إيقاظ الذات وتنمية الوعي اإلنساني .تتداخل هذه الدائرة مع الدائرتني
السابقتني :النهج احلقوقي ونهج املشاركة وتنمية القدرات واحلماية االجتماعية .وساعد
املجلس على تنمية مفاهيم بناء الذات وتنمية الوعي لفيف من كبار اخلبراء واملفكرين
واألساتذة ،وكانت إسهاماتهم قيمة أثرت هذا النهج.
وتأسيس ًا على ذلك كان قرار املجلس أن تكون اخلطة اإلستراتيجية الثانية للمجلس -
خطة متوسطة املدى  -ثالث سنوات  2016 - 2014مخصصة لبناء منوذج التنشئة الذي
يشمل كل هذه الدوائر الثالث في تفاعل وتكامل.
وتأسيس ًا على ذلك كان شعار تلك اخلطة الثانية متوسطة املدى (" )٢٠١٦-٢٠١٤عقل
جديد  ..ملجتمع جديد" ،أي نسق ثقايف جديد يحفز العقل على جرأة التفكير وكشف
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املجهول من حوله .انتهت تلك اخلطة وفق ثالث دوائر متداخلة من الفكر الفلسفي :دائرة
النهج احلقوقي ،دائرة نهج املشاركة وتنمية القدرات واحلماية االجتماعية ،ودائرة بناء
الذات وتنمية الوعي اإلنساني ..وأفرزت هذه الدوائر منوذج ًا متكامالً :تربية األمل.
تربية األمل:
تكاملت الدوائر الثالث وتداخلت في عالقة عضوية أنتجت منوذج املجلس :تربية األمل،
وهو منوذج ذو نسق مفتوح قابل للنمو وللتغيير .وسوف يستمر مفتوح ًا باحلوار واملمارسة.
تربية األمل منوذج قائم على أدبيات التربية النقدية باملعنى الواضح للمصطلح التى
تستوعب احلقوق وتستوعب بناء القدرات وتستوعب إيقاظ الذات في شكل متكامل.
تستند في ذلك إلى أدبيات الفلسفة التحريرية عند فريري ،واألنشطة البنائية ،والفلسفة
النقدية.
وتأسيس ًا على ذلك قام املجلس بوضع إستراتيجيته الثالثة متوسطة املدى (2017
  )2020وهي حتمل هدف ًا إستراتيجياً ،تربية األمل :منوذج التنشئة اجلديد للمجلسالعربي للطفولة والتنمية .وحتمل الشعار السابق "عقل جديد ..إلنسان جديد ..ملجتمع

جديد".

منوذج تربية األمل للمجلس العربي للطفولة والتنمية يتحدد من خالل املبادئ األساسية
للنموذج ،وكذلك األسس اإلبستمولوجية لبيداجوجيا األمل ،وكذلك القيم التى تستهدفها ،ثم
املهارات األساسية وذلك كاآلتي:
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مبادئ التعليم والتعلم يف نموذج تربية األمل للمجلس العربي للطفولة والتنمية

"التعليم والتعلم لكل فرد  ...في أي مكان  ...وفي أي زمان"
 .1التعليم والتعلُّم مدى احلياة.
 .2التعليم والتعلُّم نشاط يشمل كل مؤسسات املجتمع.
 .3كل إنسان قادر على تعلُّم كل شيء وأي شيء  ..بال حدود
 .4تعبئة كل جهود املجتمع لتقدمي تعليم متكامل  ..تربية متكاملة .
 .5التكنولوجيا أتاحت شبكات تعلم كثيفة في إطار عالقات اجتماعية جديدة.
 .6تعدد نظم البحث والتطوير  ..واإلبداع.
األسس (اإلبستمولوجية) املعرفية للبيداجوجيا النقدية يف نموذج تربية األمل

تنمية قدرة املتعلم على إنتاج املعرفة واإلبداع من خالل احلوار ،والبحث ،وإثارة
الوعي ،واكتشاف التناقضات .وتلزم عن ذلك شروط محددة يجب توافرها في فضاء أو
بيئة عملية التعليم والتعلم .وتتمثل هذه الشروط في األسس اآلتية:
1 .1تنمية إنسانية حقيقية وحترير الفرد واملجتمع من كل أنواع الهيمنة.
2 .2إيقاظ وعي الناس وتغيير منط العقلية  ...وتنمية املدركات الذهنية للفرد نحو واقعه
وعامله احمليط  ..قراءة العالم وليس قراءة الكتاب.
3 .3ثقافة الدميقراطية والعدالة واإلنصاف ،والقيم الكونية.
4 .4موقف تعليمي يتعلم فيه املعلم واملتعلم معاً ،انخراط الشخص في املعرفة وتغيير
الواقع إلى واقع إنساني أفضل و أكثر حرية  ..وأكثر عد ًال ويقضي على أي متييز
من أي نوع.
5 .5االستخدام األمثل لتكنولوجيا االتصال واملعلومات  ICTمبا يتيح انسياب املعرفة
للمتعلم في أي مكان ،من كل مراكز إنتاج املعرفة في العالم.
القيم واملهارات املراد تحقيقها يف إطار تربية األمل.
قيم ومهارات إنسانية كونية :

 تربية تعمل على بناء األمل والقدرة على التغيير ،تشكل إطار ًا لقيم إنسانية كونيةيشارك فيها اجلميع محل ّياً ،وكوكب ّي ًا لتأسيس املواطنة اإليجابية املستنيرة.
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 التسامح  -االحترام  -حرية التعبير-حرية االعتقاد  -املعرفة  -املبادرة  -الصدق-العمل  -احلب  -الفهم  -التعاون  -املسئولية  -الكفاءة  -سيادة القانون  -العدالة
واإلنصاف  -العلم  -التفكير الناقد  -اإلبداع.
املهارات املستهدفة املراد إكسابها ألطفالنا يف نموذج تربية األمل.
مهارات مجتمع المعرفة:

 التأكيد على أهمية القدرات واملهارات "ما بعد املعرفية"  ،Meta-Cognitiveوذلك يعنىأن نعلم النشء كيفية التفكير ،ونعلمه كيفية التعلم .فالقدرات واملهارات ما بعد املعرفية
تعني مهارة الوصول إلى املعارف واختيارها وتقييمها في عالم غارق باملعلومات،
وتعني العمل والتعلم بفعالية ،على نحو فردي ومستقل وعلى نحو تعاوني في فريق
وجماعات ،املعلومات وإتقان استخدام التكنولوجيا.
 كما تعني نقل املعرفة والتكنولوجيا وتوظيفها وإنتاجها ،والتعامل مع املواقف الغامضة،واملشاكل غير املتوقعة ،ومواجهة املهام املتعددة .كما أن تزايد املنافسة في سوق
العمل والتغير السريع في األوضاع االقتصادية قد خلقا احلاجة إلى أفراد يستطيعون
اإلبداع وخلق األفكار اخلالقة ،ويتمتعون باملرونة ،وعلى استعداد لتغيير عملهم عدة
مرات في حياتهم العملية.
 إن مهارات اإلبداع والتطوير الثقافي والتكنولوجي واالختراع أصبحت من املهاراتالتي يتزايد الطلب عليها في مجتمع املعرفة ،وإن تطويرها باستمرار وامتالكها
والتمكن منها يخلق حتدي ًا دائم ًا أمام أنظمة التعليم والتدريب في كل املجتمعات
املعاصرة املتقدمة.
املجلس العربي والثورة الصناعية الرابعة

إن وقائع التطور العاملي في النصف الثاني من العام  2017بالعالم وهو يسك مصطلح
"الثورة الصناعية الرابعة" .وسؤال هذه الثورة لكل مجتمع "هاأنذا ..هنا معك ..أدخل في
كل حياتك  ..هل أنت مستعد؟" اجلواب كان :البد أن نكون مستعدين .لذلك فقد رفع املجلس
شعار (متكني الطفل العربي في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة) لنجعل أطفالنا
مستعدين للقاء هذه الثورة بكل فرصها وبكل مخاطرها .تنشئة الطفل البد أن تتم في ضوء
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"بنية مفاهيمية متكاملة مترابطة" ،وأن القيم والقدرات املطلوب تنميتها البد أن تشكل
من جديد ...عقل الطفل الذي نعمل على جتديده ليقابل مجتمع ًا جديد ًا وعامل ًا جديدًا .البد
أن نفهم كيف يتم إعداده ،وعلى أي شكل .والبد أن نستعد لذلك.
املجلس العربي للطفولة والتنمية يفكر في إعداد اخلطة اإلستراتيجية الرابعة
متوسطة املدى ( )2023 - 2021لتكون التنشئة من أجل متكني الطفل العربي في ظل
الثورة الصناعية الرابعة وما يتبعها من تغيرات في مجال التربية ،بل ميادين احلياة كلها.
وكلمة الرابعة رمبا ال تكون قائمة في العام  ..2021فالتغيير يجري متدفق ًا ال يعوقه شيء.
فمن خصائص الثورة الصناعية الرابعة أنها متت بطريقة غير خطية على عكس الثورات
الصناعية الثالث السابقة عليها .فهي وإن اعتمدت على الثورة الصناعية الثالثة خصوص ًا
فيما يتعلق بالكمبيوتر واإلنترنت ،فسوف تشهد اإلنسانية في الثورة الصناعية الرابعة ما
لم تشهده إطالق ًا في تاريخها السابق.
في الثورة الرابعة ظهر الذكاء االصطناعي وبرامج التفكير والروبوت والنانوتكنولوجي،
ووجدنا أنفسنا كائنات تعيش مع مثيالتها من الكائنات احلية املعلوماتية .وعزاء اإلنسان ..
حينما انتزع منه كل ذلك .أن ظل يفكر " .ال عزاء لدينا سوى التفكير" .هكذا يختم فلوريدى
كتابه "الثورة الرابعة" ليس بشيء من التشاؤم  ..فالفكر اإلنساني قادر على االستمرار
في التعامل مع املعلوماتية الضخمة وباقي منتجات هذه الثورة من اآلالت الذكية والروبوت.
الطفل متفلسفًا:

بدأ املجلس رحلة التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة  ..بندوة بعنوان" :الطفل
فيلسوفًا" .ومنها قدم األستاذ الدكتور مراد وهبة الفيلسوف الكبير ورقته التي انطلق فيها
من قضيتني عند أرسطو :القضية األولى :األطفال يشتهون املعرفة والطفل يشتهى املعرفة
باحلواس .واحلواس مهمة ،وباألخص إحساس البصر .أما القضية الثانية عند أرسطو
فهى "أن الدهشة أساس التفلسف" .وهنا يؤكد د .مراد وهبة أن إحساس البصر والدهشة
متالزمان منذ البداية للطفل ،فصراخ الطفل عند خروجه من الرحم ليس بسبب األلم،
إمنا يصرخ بسبب التناقض الذي ولدته الدهشة مع اإلبصار لعالم مغاير .والدهشة تولد
اإلبداع .وتقتل اإلبداع البيئة احمليطة التى ال تستجيب ألسئلة الطفل املتولدة عن دهشته،
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ومحاولة تلقينه الذات وفرض ثقافة الذاكرة.
عرض الفيلسوف مراد وهبة  -أيضاً -اخلالف بني بياجيه وفالون عن مراحل منو
الطفل ،بينما يؤكد بياجيه عالقة الطفل باآلخر أي بالقيم احمليطة التى ال تنمو إال في مراحل
متتالية وال تكمل إال في سن السابعة من عمره .في البداية يكون الطفل على عالقة مع ذاته
متوحداً ،ثم ينمو في مراحل حتى مرحلة تكوين عالقة مع اآلخر .أما فالون فالعالقة بني
الذات واآلخر بالنسبة إلى الطفل تبدأ منذ والدته.
وأ ّي ًا ما كان األمر ،يؤكد مراد وهبة أن هذا اخلالف ينقل احلوار من سيكولوجية
الطفولة إلى فلسفة الطفولة .ألنه إذا كان اآلخر رمز ًا للمجتمع ،وإذا كان املجتمع نتاج
العالقة بني اإلنسان والبيئة ،فالسؤال إذن :ما طبيعة هذه العالقة بني اإلنسان والبيئة؟
وينشأ عن ذلك سؤال مهم ،وهو :ما طبيعة البيئة نفسها؟
يجيب مراد وهبة بأنها البيئة اإللكترونية التى يبدأ الطفل يف التعامل معها عندما
يكون عمره سنة أو أقل .فهي بيئة تثير فضوله في التساؤل عندما يكون قادر ًا على النطق.

ومن هنا يدخل الطفل في عالقة عضوية مع هذه البيئة اإللكترونية التى يكتشف مع الوقت
أنها تعطيه األخبار واملعلومات ،وتثير فضوله في الكشف عن العالقات الكامنة ،وعن السبب
الكامن وراء هذه العالقات.
معنى ذلك التفلسف عند مراد وهبة ،وهو عملية مالزمة لعقل الطفل ...ويلزم إدخال
الطفل في نسق تعليمي تكون الغاية منه تخريج بشر متفانني مبدعني قادرين على االرتقاء
باحلياة بعيد ًا عن إرهاب هذا الزمان املتمثل في قتل التفلسف في عقل اإلنسان  ...وبالتالي
قتل عقله ذاته.
إذن البد من مواصلة مشروع اإلبداع  ...من وجهة نظر مراد وهبة .ومن وجهة نظر
املجلس العربي البد من مواصلة بناء نسق فكري جديد يؤكد بناء عالقة عضوية بني الطفل
والثورة الصناعية الرابعة ،ليمارس الطفل من خالل هذا النسق التفكير واإلبداع في إطار
وعي كوني.
وعندما أعلن املجلس في خطته اإلستراتيجية الثالثة (عقل جديد ..إلنسان جديد ..
ملجتمع جديد) كان ما يعنيه هو بناء نسق جديد للتنشئة يطلق طاقات عقل الطفل في
التفكير واإلبداع ...واآلن ينظر املجلس إلى هذه التغيرات الدافعة من حولنا في الكون
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احمليط ،ونعلن أننا يجب أال نكون مبعزل عنها حتى ال نخرج نحن وأطفالنا خارج تاريخ
احلضارة من حولنا  ...والعالم لن ينتظرنا ولن يعطينا قبول اعتذار عن التخلف عن مسيرته
ولو لبرهة واحدة.
ماذا بعد؟

لقد رأى املجلس العربي للطفولة والتنمية ،أن تكون مائدة احلوار املنعقدة يومي 28
فبراير واألول من مارس  ،2018مبشاركة أساتذة كبار وخبراء أجالء ،هي بداية ملشروع
مستمر يهدف إلى وضع الرؤى واآلليات التى يجب أن نقدمها لتمكني الطفل العربي من
التعامل مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة؛ باعتبارها ثورة وعي كوني .ومائدة احلوار
هذه هي احللقة األولى من سلسلة حلقات قادمة حتى نكمل ما بدأناه من بناء منوذج جديد
للتنشئة "تربية األمل" بشعار (عقل جديد ..إلنسان جديد ..ملجتمع جديد).
إن تأثيرات الثورة الرابعة  -صناع ّي ًا وفكر ّي ًا  -لها تأثيرات كبيرة متعاظمة علينا
جميع ًا  ...بل ستشكل مستقب ًال جديد ًا في العالم بأسره .لن تؤثر هذه الثورة فقط على ما
نفعله في التربية واملجتمع واإلنتاج فقط ،بل ستؤثر أيض ًا علينا نحن البشر ،وال منلك ترف
االنتظار والفرجة على ما يحدث من حولنا في العالم ،فما يحدث سوف يؤثر علينا شئنا
أم أبينا  ...في كل مجاالت احلياة .واملجال الذي منلكه ونعمل فيه هو تنمية الطفل  ..بناء
أجيال جديدة تواجه املستقبل  ..بوعى كوني جديد.
أسئلة كثرية تثار حينما نقول  :عقل جديد ..إلنسان جديد ..ملجتمع جديد

أو ًال  :أي معرفة وأي مهارات ،وأي قيم ،وأي رعاية يحتاجها أطفالنا في مراحل
منوهم املختلفة من خالل فترة الطفولة من امليالد إلى سن  18لتكسبهم كفاءة التعامل مع
مقتضيات هذه الثورة الرابعة :في األسرة ،في رياض األطفال ،في املدرسة ،في احلياة
العامة؟ وكيف ينمو أطفالنا ويكتسبون هذه املعارف واملهارات والقيم في إطار عقل نقدى
يقظ ...قادر على اإلبداع؟
ثانياً :ما الشروط الواجب توافرها حتى تكون األسرة ورياض األطفال واملدرسة
واحلياة العامة واإلعالم بيئات حاضنة مالئمة لعملية التربية ،وغرس هذه املعارف واملهارات
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والقيم الالزمة؟ و كيف نعد وندعم األب واألم واملعلم واملعلمة ،والثقافة املستنيرة؛ لتحقيق
هذه املهمة احليوية؟
ثالثاً :كيف نرسى دعائم الفرص املتكافئة والعدالة االجتماعية واملواطنة ،وفي الوقت
ذاته تسليح أطفالنا للتعامل مع مقتضيات الثورة الرابعة؟
رابعً ا :كيف نستخدم العلم والتكنولوجيا في التعليم والتعلُّم ونقل العلم والتكنولوجيا
واستخدامها وتوظيفها وإنتاجها؟
بعبارة أخرى ،إذا كان التحليل ملعنى الثورة الصناعية الرابعة أنها ثورة فكرية ...
أنتجها إبداع العقل البشري؛ كي يشاركنا الروبوت واآلالت الذكية واملوبايل الذكي وإنترنت
األشياء حياتنا ،وتعيش معنا ونعيش معها ،فإن السؤال األهم :كيف نربي أبناءنا ليكونوا
مبدعني في كل مجاالت احلياة؟

قد تكون اإلجابة املختصرة  ...هي بناء الذات وتنمية الوعي والشخصية املبدعة.
هناك صعوبات كابحة لبناء عقل جديد إلنسان جديد ملجتمع جديد ...فكيف
نتصدى لها؟

الصعوبة اجلوهرية هي ثقافتنا احمليطة  ...املرتبطة بنمط من التفكير نطلق عليه العقل
املتلقى .عق ًال يقبع فيه تراث مختبئ في جذوره ،يبطل إعماله .تسرى هذه الثقافة وتتغلغل
في كل بيئات تنشئة الطفل ،تعمل على تشكيل املستقبل على غرار احلاضر الذي هو صورة
املاضي فنرى في اليوم ما هو في أخيه.
وبصراحة ووضوح  ...إن لم يكن املستقبل البادي أمامنا في العالم املتقدم هو
املستقبل الذي نعمل من أجله ونكافح لتأسيسه في ظروف احلاضر الثقافي االجتماعي
السياسي غير املواتية  ..فلن يكون هناك مستقبل ألطفالنا  ...وأطفالنا هم مستقبل بالدنا.
واملستقبل صناعة إنسانية  ...اإلنسان صانع املستقبل :فهل ميكن أن نصنع مستقب ًال
ألطفالنا أكثر إشراق ًا وأكثر حرية وأكثر إنسانية وأكثر تقدم ًا وأكثر عد ًال  ...مستقب ًال
يتماهي مع مستقبل حضارة كوكبية قادمة مبدعة متجاوزين حاضرنا املؤلم؟ كم نحلم بهذا
اليوم.
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الفصل الثاني
مراحل بناء تربية األمل
نموذج جديد لتنشئة الطفل العربي
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مراحل بناء نموذج تنشئة الطفل
مت بناؤه في املجلس العربي للطفولة والتنمية إمنا يسعى
إن منوذج "تربية األمل" الذي َّ
فكر ّي ًا إلى تكامل ثالث دوائر أساسية تبلورت لدى املجلس من خالل ممارساته وإجنازاته
في اخلطط اإلستراتيجية السابقة وهي :نهج حقوق الطفل ،نهج تنمية القدرة التي بدونها ال
يستطيع الطفل إنفاذ حقوقه في التعليم والصحة واحلماية ،نهج إيقاظ الذات وتربية األمل
وحترير الطفل من التخلف الثقافي واالجتماعي .وتكامل هذه الدوائر وفق هذه الثالثية
(احلقوق ،والقدرة ،وإيقاظ الذات اإلنسانية) يكفل تنمية األمل لطفل ينعم بالعزة والكرامة،
والقدرة على اإلسهام في بناء مجتمعه على أسس املعرفة والعدالة االجتماعية.

شكل ( )١مراحل بناء منوذج التنشئة
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لقد تكونت لدى املجلس العربى للطفولة والتنمية ثالث مراحل فكرية هى:
املرحلة األوىل  :النهج الحقوقي املتكامل:
إن إحدى اإلشكاليات التي تواجه قضايا الطفولة
في العالم العربي هي كيفية تطوير إستراتيجيات ،يف
إطار رؤية تكاملية ،حلقوق الطفل تفضي إلى جهود
ناجحة في تغيير الوضع املتردي لألطفال في خطر؛
وتساعد على تنمية مستدامة للوفاء بحقوق الطفل
مت
العربي في جميع ميادين احلياة .وعلى الرغم مما َّ
بذله عرب ّي ًا من جهود متعاظمة في مجال الطفولة ،فإن
معظم هذه اجلهود كان مرتكز ًا على االحتياجات املادية
الضرورية أكثر من النظر إلى االقتراب احلقوقي الالزم
لضمان تنمية مستدامة ،وقد بينت الدراسات والتقارير الدولية فشل منهج االحتياجات
األساسية في حتقيق أثر ملموس للتخفيف من حدة الفقر ومعاناة الفئات الهشة في
املجتمع؛ مما أدى إلى دعوة األمم املتحدة ملنظماتها كافة بالتوجه نحو منهج يقوم على
إدماج حقوق اإلنسان يف كل برامج التنمية.

تنمية املنهج الفكرى فى النهج الحقوقى للطفل :

ميثل تبني املجلس العربي للطفولة والتنمية النهج احلقوقي في مجال الطفولة حتو ًال
كيف ّي ًا من مرحلة توفير احتياجات أساسية لألطفال ،إلى تبني معايير معترف بها دول ّي ًا
للحقوق كافة  ،غير أن هذا التحول ليس مقصور ًا على مجرد التزام الدول باحترام احلقوق

وضمان كفالتها ،بل هو حتول حيوي يقتضي االلتزام برؤية خاصة حلقوق معيارية متسقة
ومتكاملة ،بوصف األطفال مستحقني وحائزين حقوق ًا إنسانية حسب مواصفات محددة في
اتفاقية عام .1989
وبنا ًء على ذلك قدم املجلس العربي للطفولة والتنمية إسهامات كبيرة في هذا الشأن
من خالل تكليف فريق من األكادمييني املتخصصني بإعداد دراسة تلقي الضوء على طبيعة
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هذا املنهج ،وتشرح مقتضيات تطبيقه في مجاالت
عديدة منها :تنشئة الطفل ،التعليم ،الثقافة،
املشاركة ،الصحة ،احلماية.

وقد أقر املجلس في جميع دراساته تطبيق
حقوق الطفل' حيث يتعني مراعاة املعايير التالية

في مراحل برمجة احلقوق ،وصياغتها في سياسات
وبرامج قابلة للتنفيذ ،واملتابعة وتقييم األداء.

 -1ضمان كفالة املضمون /احملتوى اجلوهري
للحقوق The Substantive Content

تتصف احلقوق االجتماعية واالقتصادية
والثقافية مبواصفات ومعايير دولية ال يُكفل "احلق"
من دون مراعاتها .وقد نبهت اللجنة الدولية حلقوق الطفل إلى أن هذه املواصفات واملعايير
متثل "معايير احلد األدنى" التي يتعني االلتزام بها ،مثل أن يكون التعليم موجه ًا نحو تنمية
شخصية الطفل وقدراته كما نصت املادتان  29 ،28من االتفاقية ،وأن يكون حق الطفل
يف مستوى املعيشة مالئم ًا لنموه البدني والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي ،كذلك
حق الطفل يف التغذية والكساء واإلسكان املالئم كما نصت املادة  27من االتفاقية.
 -2األخذ بالتطبيق املتكامل حلقوق الطفل من خالل "املنهج القائم على برمجة مضامني
حقوق الطفل Programming of child rights

يقضي األخذ بهذا املنهج إحداث تغيير جذري في األسلوب املتبع في رسم السياسات
وتطوير أساليب تنفيذها مبا يضمن االتساق والتكامل بني النظرية والتطبيق ،كما يؤكد

هذا املنهج على أن كفالة احلقوق ال تتحقق من خالل التطبيق املجزأ لنصوص االتفاقية،
وبذلك نضمن كفالة احلقوق ومراعاة االتساق والتكامل بني احلقوق.
 -3احلق يف الرعاية األسرية.

تلعب التنشئة األسرية دور ًا أساس ّي ًا في تشكيل شخصية األبناء ومنوهم النفسي
السليم وتنمية قدراتهم العقلية والشخصية وتوافقهم االجتماعي والنفسي؛ حيث إن مرحلة
الطفولة ذات تأثير فارق وأهمية خاصة في حياة الفرد ومستقبله ،وتوفر االتفاقية إطار ًا
قانون ّي ًا وسياس ّي ًا وأخالق ّي ًا من أجل رعايتهم وحماية حقوقهم.
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 -4احلق يف املشاركة.
املشاركة هي عملية االشتراك يف القرارات التي تؤثر يف حياة الفرد واملجتمع،
والدميقراطية حق أساسي للمواطنة .هذا باإلضافة إلى :حرية التعبير ،حرية الفكر
والوجدان والدين ،حرية تكوين اجلمعيات واالجتماع السلمي ،احلق يف اخلصوصية،
إمكانية احلصول على املعلومات ،احلق يف تعليم يعزز حقوق اإلنسان ،املشاركة بحرية يف
احلياة الثقافية والفنون ،حق مشاركة الطفل ذي اإلعاقة .وعلى الدولة أن تكفل بقاء ومنو
الطفل إلى أقصى حد ممكن ،وأن حتترم قدرات األطفال ،وأن حتمي األطفال من أشكال
الضرر أو اإلساءة أو االستغالل كافة .

ومن حيث اجلانب التطبيقي ،فإن مشاركة األطفال وكيفية برمجة مشاركة األطفال في
إطار املنهج احلقوقي تنقسم إلى مستويني:
 مستوى يدعم بشكل مباشر ممارسة املواطنة الدميقراطية. مستوى يدعم تقدمي برامج مختلفة معنية باألطفال لدمج الفتيات والفتيان. -5حق الطفل يف احلماية.

جرى العرف على أن تنشئة الطفل مسئولية األسرة دون تدخل من الغير ومحدودية
تدخل الدولة في هذا الشأن ،إال في احلاالت التي تتعرض فيها األسرة للتصدع أو تعجز
عن الوفاء مبسئولية تنشئة الطفل وتربيته .وقد تتدخل أجهزة بعض الدول في حاالت قليلة
من خالل مبادرات لعالج اآلثار التي يتعرض لها بعض األطفال نتيجة االستغالل أو أشكال
العنف املختلفة.
بناء سياسات حماية وبيئات تمكينية إنسانية داعمة للطفل:

إن مفهوم حماية حقوق األطفال واألسرة يعنى  -في صميمه  -صيانة حقوق الطفل
واألسرة .وفى ضوء ذلك تتبنى املنظمات الدولية املهتمة بحماية الطفل ،وعلى رأسها
اليونيسف ،التأكيد على مفهوم حماية الطفل الذي يشير إلى منع العنف ،واالستغالل،

وسوء استخدام األطفال مبا يف ذلك االجتار بهم واستغاللهم جنس ّياً ،وتشغيلهم ،وتزويجهم
وممارسة عادات ضارة جتاههم (مثل اخلتان) ،كما تعنى احلماية أيض ًا التدخل ملعاجلة آثار
هذه املمارسات على االطفال.
إن حماية الطفولة ال تعنى مجرد حماية احلقوق ،حق وراء حق ،مبعزل عن النطاق
العام ،والبيئة العامة التي يعيش فيها الطفل .ولذلك فإن التفسيرات التي تقدم لهذا املفهوم
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متيل إلى توسيع رؤيته لتتحول إلى رؤية اجتماعية ثقافية عامة .فاحلماية ترمى إلى بناء
بيئة حماية لألطفال عبر وسائل متعددة منها تعزيز االلتزام احلكومي والقدرة احلكومية
على الوفاء بحقوق األطفال يف احلماية ،وتطوير نظم تشريعية كافية وتنفيذها لتحقيق
احلماية ،ومحاربة العادات واملمارسات الضارة ،وتشجيع املناقشات املفتوحة حول قضايا
احلماية يف وسائل االتصال واملجتمع املدني ،وتطوير املهارات احلياتية لألطفال ومعارفهم
ونطاق مشاركتهم؛ وبناء قدرات األسرة واملجتمعات احمللية ،وتقدمي اخلدمات الضرورية التي
تساعد على حتقيق احلماية كالتعليم األساسي والصحة وخدمات الرعاية االجتماعية.
تحليل سياسات حماية الطفل فى تسع دول عربية :

أصدر املجلس هذا التقرير كمرحلة أولى من مشروع وضع دليل استرشادي لصياغة
سياسات حماية الطفل يف البلدان العربية وفق النهج احلقوقي ،حتقيق ًا لرؤية املجلس في

تبنى النهج احلقوقي في إعمال حقوق الطفل ،واستمرار ًا إلسهاماته في هذا املجال.
وميثل تبني النهج احلقوقي في شئون الطفولة حتو ًال كيف ّي ًا من توفير االحتياجات
األساسية لألطفال إلى تبني معايير معترف بها دول ّي ًا حلقوق الطفل ،تتعهد الدول باحترامها
وبالوفاء بها .هذا التحول ليس مقصور ًا على
االلتزام بقائمة من احلقوق ،بل هو حتول حيوي
للتيقن من أن االتفاقية متثل رؤية خاصة،
حلقوق متسقة وشاملة وغير قابلة للتجزئة.
ويقتضي تبني النهج احلقوقي إجراء
عملية فنية "لبرمجة" programming
مضامني احلقوق ،تتمثل يف ترجمة النصوص
املعيارية التي تضمنتها االتفاقية الدولية
حلقوق الطفل إلى سياسات وإجراءات
لتحقق من خاللها كفالة مضمون احلق.

فعلى الرغم من التصديق شبه اجلماعي
على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،واجهت
دول عديدة صعوبات في صياغة سياسات
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وبرامج تتمشى ورؤية االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،ومراعاة املعايير الدولية املقررة
لكفالة هذه احلقوق.
وقد بذلت الدول العربية جهود ًا للوفاء بهذا االلتزام بتطوير تشريعاتها الوطنية .إال أن
تطوير التشريعات لم يؤ ِّد ولم يصاحبه تطوير مقابل للسياسات والبرامج املعنية بالطفولة،
فمازالت هذه السياسات والبرامج ترتكز على نهج تلبية االحتياجات األساسية لألطفال.

وقد نبهت اللجنة الدولية حلقوق الطفل في مالحظات أبدتها على التقارير الدولية
املقدمة من بعض الدول العربية إلى احلاجة لبذل املزيد من اجلهد في ترجمة أحكام
االتفاقية الدولية إلى سياسات تكفل مضامني احلقوق وااللتزام باملعايير الدولية املقررة
لكفالة احلقوق .واستقر الرأي على املستوى الدولي على اتباع النهج احلقوقي في "برمجة"
مضامني احلقوق ومراعاة املبادئ التالية:
 االلتزام بكفالة مضمون كل حق وفق ًا للمواصفات واالشتراطات املتضمنة فياالتفاقية الدولية حلقوق الطفل.
 مراعاة أن كفالة احلقوق ال تتحقق من خالل تطبيق مجزأ لنصوص االتفاقية ،فقدجاءت االتفاقية الدولية حلقوق الطفل برؤية متسقة لشئون الطفولة كافة ،تنشد
التكامل والتناغم بني سائر احلقوق.
وقد تتضمن هذا العمل حتلي ًال للوضع الراهن لسياسات حماية األطفال في عدد من
الدول العربية .وينشد التحليل التعرف على مدى اتباع النهج احلقوقي في صياغة سياسات
احلماية في هذه الدول ،ومدى شمول هذه السياسات كفالة حماية الطفل من أشكال الضرر
واإلساءة كافة ،وكذلك حماية حقوق الطفل األساسية في سائر القطاعات املعنية بالطفولة.
وقد روعى في اختيار الدول التي شملتها الدراسة متثيل البيئات العربية املختلفة ،وتنوع
نظم احلماية ،باإلضافة إلى اعتبارات عملية من بينها توافر مسوح ودراسات عن نظم
إن وضع األطفال يف الدول العربية ونظم احلماية املتاحة لهم يدعوان إلى القلق؛
حيث أظهر هذا التقرير إشكاليات عديدة مشتركة تواجه هذه النظم ومنها
االعتقاد بأن التشريعات وحدها كافية ملعاجلة األوضاع ،وتأثير العادات والتقاليد
وصياغة السياسات على أساس قطاعي ،ووضع سياسات جزئية أو غير متسقة.
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احلماية في هذه الدول .وتبني من خالل هذه الدراسة تشابه املبادئ والنظم في حماية
الطفولة في معظم الدول العربية.
الدليل االسرتشادى لصياغة سياسات حماية الطفل فى البلدان العربية
وفق النهج الحقوقى:

قام املجلس العربي للطفولة والتنمية بإعداد
الدليل االسترشادي لسياسات حماية حق الطفل
في املنطقة العربية وفق ًا لرؤية متكاملة لكفالة حقوق
الطفل ،يلزم عنها إدماج تدابير احلماية في القطاعات
املعنية بحقوق الطفل ،وبنا ًء على ذلك يتسع مفهوم
حماية الطفل لكي يشمل حقوق الطفل في كل
القطاعات االجتماعية ،إضافة إلى احلماية العامة
واخلاصة بالطفل.
وقد جاء هذا الدليل في بابني أساسيني ،تعقبهما
خامتة تنطوي على ملخص وتوجهات عامة في بناء
سياسات كفالة حقوق الطفل في املنطقة العربية،

وفيما يلي عرض ألهم املكونات التي اشتمل عليها الدليل:

أوالً :المبادئ العامة لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل:

نصت االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،على أربعة مبادئ عامة )1( :عدم التمييز)2( ،
إيالء اعتبار أول ملصالح الطفل الفضلى )3( ،كفالة وضمان بقاء الطفل ومنائه )4( ،وحق
الطفل في إبداء الرأى واملشاركة في كل شأن يتصل به .ويقدم الدليل قوائم استرشادية
لكل مبدأ على حدة.
ثانيًا :دالالت النهج الحقوقي في صياغة سياسات حماية شاملة
في المنطقة العربية:

يقدم الدليل رؤية وهدف ًا حول دالالت النهج احلقوقي يف سياسات حماية الطفل يف
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"احلياة والبقاء والنماء" ،ويعتبر هذا احلق هو "استثماراً" في صحة وتنمية قدرات املوارد
البشرية للمستقبل القريب ورفاهها؛ ألنها القادرة على االبتكار والتطور والتحكم في املوارد
األخرى.
ويؤكد الدليل على أن سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية من أهم السياسات
التي تساعد على حتقيق مستوى معيشة جيد لألطفال .كما يوضح أن مجال تنمية قدرات
الطفل عملية متواصلة ومتكاملة تشارك فيها جهات مؤسسية ومجتمعية كثيرة تشمل
محاور التنشئة والثقافة والتعليم واإلعالم.
ويتضمن الدليل أيض ًا حق الطفل في احلماية اخلاصة ،وتشمل حماية األطفال من
املخاطر التي تعترض سبيل رفاههم ورعايتهم من النواحي العقلية والبدنية والعاطفية ،مبا
في ذلك املخاطر الناجتة عن األوضاع الطارئة ،والنزاع مع القانون ،والعنف ،واإلساءة،
واالستغالل ،واإلهمال ،والتمييز.
ثالثًا :الموقف الراهن في الدول العربية:

يتناول هذا اجلزء موجز املوقف الراهن في الدول العربية في املجاالت األربعة:
 .1حق الطفل يف احلياة والبقاء والنماء
 .2حق الطفل يف مستوى معيشي مالئم
 .3حق الطفل يف تنمية قدراته
 .4حق الطفل يف احلماية اخلاصة
رابعًا :القوائم االسترشادية:

يطرح هذا الدليل قوائم استرشادية ترسي رؤية علمية شاملة ،وتؤسس لسياسات
حماية اجتماعية تقوم على نهج حقوق الطفل؛ وذلك حتقيق ًا للعدالة االجتماعية من خالل
كل متكامالً.
برمجة متكاملة لكل حقوق الطفل في كل مجاالتها االجتماعية باعتبارها ّ ً
 .1حق الطفل يف احلياة والبقاء والنماء
يقترح الدليل قائمة استرشادية تراعى في كفالة وحماية حق الطفل في احلياة والبقاء
والنماء ،وذلك في أربعة محاور:
 احلوكمة إلدارة التزام الدولة بكفالة وحماية حقوق الطفل.34
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 نظام الرعاية الصحية لألطفال. تدخالت القطاعات األخرى. ممارسات الوالدين وأفراد األسر. .2حق الطفل يف مستوى معيشي مالئم
يضع الدليل قائمة استرشادية لسياسات كفالة وحماية حق الطفل في مستوي معيشي
مالئم ،وأكد فيه على أن حتقيق مستوى معيشي مالئم للطفل يحتاج إلى تبني مجموعة من
السياسات على كل من املستويني الكلي والقطاعي تعمل مع ًا على كفالة هذا احلق.
 .3حق الطفل يف تنمية قدراته
يتناول الدليل السياسات الوقائية والعالجية لبعض محاور تنمية قدرات الطفل ومن
أمثلة ذلك:
(أ) محور التنشئة
(ب) محور التعليم
(ج) محور الثقافة
(د) محور اإلعالم
 .4حق الطفل يف احلماية اخلاصة
تشمل مكونات السياسات العامة للحماية:
 السياسات الوقائية للحماية العامة (دعم األسرة  -دعم املجتمع احمللي  -تطويرنظم التعليم  -االهتمام باألعوام اخلمسة األولى من احلياة؛ بهدف منع انتشار
السلوك املنطوي على اخلطر بني الشباب ).
 السياسات العالجية والتأهيلية :االكتشاف والتدخل واحلماية وتتضمن أنشطةاحلماية في شقها العالجي آليات يتم من خاللها التعرف على احلاالت ،وتخطيط
التدخالت وتنفيذها ومتابعتها .وتستدعي هذه العمليات املتداخلة بعض اإلجراءات
واملعايير التي تضمن التعاون بني الهيئات.
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تكمن أهمية هذا الدليل في تطلعه إلى إرساء رؤية علمية شاملة ،استرشادية ،تؤسس
لسياسات حماية اجتماعية تقوم على نهج حقوق الطفل ،وأساليب برمجة هذه احلقوق
وكفالة إنفاذها؛ لتأسيس مجتمع عربي يقوم على العدالة االجتماعية ويحول كتلته
السكانية الكبيرة من أطفال وشباب ،إلى ثروة بشرية متكنه من إجناز تنمية شاملة تؤكد
على رفاه اإلنسان في املنطقة العربية وتعزز كرامته .وفي النهاية نؤكد على أن ضمان
العدالة االجتماعية في أي مجتمع ال يكتمل ،بل ال يتحقق ،إال بكفالة مكون احلماية
االجتماعية حلقوق الطفل ،وفق ًا لسياسات تقوم على رؤية شاملة ،وبرمجة متكاملة لكل
حقوق الطفل في كل مجاالتها االجتماعية باعتبارها كّال متكامالً :البقاء والنماء ،تنمية
القدرات ،نوعية احلياة من أجل مستوى معيشى مالئم ،احلماية اخلاصة.
ويعرض الدليل منوذجني لسياسات نوعية للحماية:

 )1سياسة كفالة حق الطفل يف التحرر من جميع أشكال العنف
 )2سياسات التعامل مع عمل األطفال
املرحلة الثانية  :نهج املشاركة وتنمية القدرات والتمكني:
منذ إقرار االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،وفي إطار املناخ احلضاري واإلنساني
لثقافة االحترام للطفل وحلقوقه التي أرستها هذه االتفاقية ،وتالزم ًا مع إقرارها واقع ًا
والتزاماً ،صارت مشاركة األطفال موضوع ًا ومجا ًال لفيض متزايد من اجلهود واملبادرات

واإلبداعات التي تسعى بشأنها الدول واملجتمعات واملؤسسات إلى إحراز سبق ومزايا ،إدراك ًا
وتقدير ًا منها حلقيقة الطفولة وإلمكانات األطفال وحاجاتهم ،وملا يكتنزونه من قابليات
النمو والتقدم استلهام ًا لصورة املستقبل التي يشكلها أصحابها وهم األطفال.

إن مشاركة األطفال هكذا ليست مجرد أنشطة وإجراءات ومبادرات وتشريعات
ومشروعات مما يزخر به هذا املجال من االهتمام ،ولكنها بالدرجة األولى نقلة حضارية
وإنسانية للمجتمع ،ومعيار وضمان حقيقيان جلودة احلياة والستدامة التنمية في املجتمع.
يدعونا ذلك إلى إمعان النظر في إقرار احلق في املشاركة واقع ًا مُعيش ًا وأسلوب حياة
مأمول ومأمون منذ بواكير حياتهم وفي مجاالت ودوائر حياتهم كافة ،بقدر ما هو من صميم
عملية تنشئتهم وتعلمهم ومنوهم .وتبدو اإلشكالية هنا في التساؤل بشأن :ما املقاربة املثلى
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حلسن توظيف املشاركة يف اجتاه مصلحة الطفل الفُ ْضلَى؟
إن اإلجابة التي تزيل عنا عناء احليرة ،هي :مقاربة التمكني :فمشاركة األطفال
هي بالضرورة مشاركة قائمة على التمكني ،وموجهة إلى التمكني؛ وحيث يكون التمكني
بدوره مدخ ًال إلى احلماية والتنمية ،وأساس ًا عمل ّي ًا وبراجمات ّي ًا للحماية والتنمية؛ ومن

ثم ضمان أن تنمو املشاركة ومردودها صوب االستدامة .ففي مدخل التمكني ملشاركة
األطفال حماية للمشاركة ذاتها من أن تكون وقتية أو منعزلة أو شكلية أو محدودة .وفي
مدخل التمكني ضمانات جلدوى إستراتيجيات وبرامج وجهود حماية األطفال من اإلساءة
واإلهمال والعنف ،ومن االستغالل ،وفي املناطق ذات اخلطر املرتفع؛ وفي مدخل التمكني
تركيز على فاعلية ونفعية مدخل احلماية لألطفال.

بهذا التوجه تكون رؤية املجلس العربي للطفولة والتنمية ملشاركة األطفال  -ففى
التمكني بناء للقدرات وتعليم ملهارات احلياة ،وتعزيز آلليات حماية الذات والتحصني
الدفاعي اجليد ،واكتساب ملهارات حل املشكالت ،والتعامل مع ضغوط احلياة؛ فالتمكني
 إيجاز ًا  -هو متكني بناء شخصية الطفل مبعطيات ومقومات الصحة النفسية ،ولتكونشخصية الطفل منظومة مفتوحة للتعلم والتغير ،وللنمو واالرتقاء على مدى دورة حياته.

وتكتمل دائرة الرؤية ملشاركة األطفال من منظور التمكني ،بالتركيز أيض ًا وبالضرورة
على متكني الكبار وليس فقط على متكني األطفال؛ فال يكون التمكني من جانب واحد أو
جلانب واحد؛ فالتمكني توجه إستراتيجي للصغار وللكبار ،قائم على املعرفة والوعي ،والقيم
واالجتاهات ،واألداء واملمارسة  -وتلك قضايا رئيسة للتعلم والتدريب للكبار ولألطفال،
بقدر كون املشاركة ذاتها تعلُّم ًا ومن ّواً .يقتضي ذلك إيالء اهتمام خاص بإستراتيجيات
التمكني للكبار من مهارات مشاركة األطفال ،ومن مهارات تعليم املشاركة لألطفال ،في إطار
برامج للتدريب وللتعليم املستمر للوالدين (برامج التربية الوالدية وإرشاد الوالدين) وللمعلمني
ومقدمي الرعاية لألطفال ولغيرهم من املعنيني مبشاركة األطفال وبحمايتهم وتنميتهم.
وفى ضوء ذلك ،فإن املجلس العربى للطفولة والتنمية يعمل ويدعم كل اجلهود
العربية الفاعلة التى تعمل على إفساح أكبر قدر من فرص مشاركة الطفل فى عامله احمليط
به  ..فى األسرة ،واملدرسة ،واإلعالم ،واملجتمع.
وفى هذا اإلطار فقد متَّ إعداد إصدارين لدعم مشاركة الطفل مشاركة فاعلة مبا
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يحقق أسس الدميقراطية واملواطنة والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية ،والوصول
إلى مجتمع يكون الطفل فيه شريك ًا أساس ّي ًا فى إحداث التغيير املنشود نحو مجتمع
احلضارة واملعرفة.
أوالً :مشاركة األطفال يف البلدان العربية :

أصدر املجلس هذه الدراسة والتى قام بها األستاذ
الدكتور أحمد زايد ومجموعة من الباحثني وانطلقت
من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ( )1989وال سيما
مبدأ احلق يف املشاركة؛ والذي يؤكد على حق الطفل
يف احلصول على املعلومات التي متكنه من تكوين
آرائه اخلاصة يف القضايا التي تخصه .حيث ميثل ذلك

إستراتيجية قوية في تنمية قدرات الطفل ومتكينه مبا
يؤثر إيجاب ّي ًا على مستقبله .إن دراسة مشاركة األطفال
في الوطن العربي في صناعة القرارات املتصلة بحياتهم
إمنا تستند إلى فكرة قوية بأن املشاركة تعني احلماية.
فاحلماية األساسية حلقوق الطفل تأتي من خالل منحه مزيد ًا من مساحة املشاركة في
القرارات املتصلة بحياتهم والقرارات املتصلة بالعالم احمليط بهم ،ويتطلب ذلك تنمية قدراتهم
على املشاركة والتعامل اليومي البناء .فهل ميكن لنا توسيع فرص التنمية والنماء ألطفالنا
مبا ميكنهم من املشاركة االإيجابية في إطار مواطنة مستنيرة؛ لتحقيق االندماج االجتماعي
والوطني بكل أبعاده جلميع األطفال من أجل وطن دميقراطي يكفل مواطنة مستنيرة؟
تناولت الدراسة مفهوم املشاركة باملعنى التالى" :إتاحة الفرصة لألطفال للتعبير عن
آرائهم أو القيام بعمل باالشتراك مع الكبار أو مبفردهم أفراد ًا كانوا أو جماعات" .وقد قامت

الدراسة بعمل محدداته اإلجرائية على مستوى الفرد واألسرة والفرد واملجتمع احمللي
واملجال االتصالي العام .وفي ضوء مستويات املشاركة التي تندرج من مجرد املعرفة إلى
املمارسات الفعلية التي يتحمل فيها األطفال مسئولية أداء أعمال بعينها.
وقد هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية :ما واقع الطفولة في وطننا العربي؟
وإلى أي مدى طورت البلدان العربية أطر ًا تشريعية حلماية األطفال؟ وهل هناك اجتاهات
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إيجابية نحو املشاركة (لدى األطفال واآلباء واألمهات وأعضاء األسرة)؟ وما أبعاد املشاركة
ومستوياتها ومجاالتها املختلفة؟ وإلى أي مدى يكون ملؤسسات التنشئة األساسية (األسرة
واملدرسة) دور ًا في حفز األطفال على املشاركة؟ وهل هناك دور للمجتمع املدني ووسائل
اإلعالم في هذا الصدد؟ وما املعوقات التي يضعها السياق الثقافي واالجتماعي ،وكيف
ميكن التغلب عليها في املستقبل؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة اعتمدت الدراسة على بيانات
وأدوات متعددة املصادر كمية وكيفية من ثماني دول عربية غطتها الدراسة وهي :األردن،
تونس ،السعودية ،العراق ،قطر ،لبنان ،مصر .وقد اشتملت البيانات التي اعتمدت عليها
الدراسة على بيانات حول الواقع الدميوجرافي لألطفال في الوطن العربي .وبيانات حول
مت جمعها من خالل
األوضاع القانونية واملؤسسية للطفولة .باإلضافة إلى بيانات ميدانية َّ
ثالثة استبيانات .طبق االستبيان األول على عينة من األطفال في املرحلة العمرية من 8
سنوات حتى  17سنة قوامها  2064مفردة .وطبق الثاني على عينة من اآلباء واألمهات
قوامها  1824مفردة .وطبق الثالث على عدد من املؤسسات العاملة في مجال الطفولة (مدنية
وحكومية) بواقع  10مؤسسات من كل قطر عربي من األقطار التي غطتها الدراسة .هذا
مت احلصول عليها من خالل جلسات مناقشات بؤرية مع
بجانب االعتماد على بيانات كيفية َّ
األطفال ومقابالت متعمقة مع العاملني في املجتمع املدني واملؤسسات التربوية واإلعالمية.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ميكن تلخيص أهمها على النحو التالي:

-

إن الطفل العربي ما زال محرومأ من حقه في املشاركة.
إن ثمة هوة كبيرة بني املعرفة باملشاركة واالجتاهات نحوها وبني املمارسات الفعلية
للمشاركة في واقع حياة الطفل.
ال تزال املشاركة متارس في كنف األسرة األبوية والهيمنة الذكورية مع األخذ في
االعتبار أن التعليم يسهم  -وإن كان ذلك بقدر طفيف -في تغيير هذا الوضع.
ال يزال األطفال يعيشون في عالم الكبار .ويشكل هذا العالم بالنسبة إليهم العالم
الذي يصنع لهم حياتهم وحدود مشاركتهم.
يقل مستوى املشاركة كلما خرجنا من دائرة األسرة إلى دائرة املدرسة فدائرة
املجتمع املدني.
ما تزال األسرة العربية هي املكان األول الذي ميكن للطفل فيه أن يشارك مشاركة
إيجابية وفعالة
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 ال تعد املدرسة العربية بيئة حاضنة للمشاركة فهي ال توفر ظروفًأ مواتية لها ،وهيإن شجعت عليها ال تعكسها في ممارسات فعلية.
 ال يلعب املجتمع املدني واإلعالم دور ًا كبير ًا في دعم املشاركة أو تفعيلها .فما يزالً
املجتمع املدني أسير كوابح قانونية وبيروقراطية ،وال يزال اإلعالم موجه ًا
ومتناقضا.
 تعكس املشاركة في مستوياتها املختلفة فروق ًا جذرية تؤكد استمرار ثقافة متييزيةبني اجلنسني.
ثانياً :مشاركة األطفال :تمكني وحماية  -تنمية واستدامة

مت مببادرة كرمية من األستاذ الدكتور طلعت منصور على
يحتوي هذا املجلد الذى َّ
وخبْرية مبنية على جتارب عاملية
ذخيرة معرفية ِ
وخبرات وطنية ونتائج بحثية ومناذج إبداعية
متنوعة ملشاركة األطفال في مجاالت متنوعة وفي
الظروف العادية وغير العادية.
وينتظم هذا العمل في نسق عشرة أقسام
تتضمن ثمانية وعشرين فصالً ،وبإطاللة على هذا
العمل نرى أنه يركز على "مشاركة األطفال مدخل
صدق للطفولة وحق لألطفال" ،وعلى مقاربة التمكني
في مشاركة األطفال في إستراتيجيات وجهود
حماية وتنمية األطفال ومآلها من االستدامة في
التنمية واحلماية.
يتضمن القسم األول مفاهيم ومبادئ مشاركة األطفال ومحدداتها وأهدافها والنواجت
املتوقعة من مشاركة األطفال وإشكاليات مشاركة األطفال .وعلى أساس هذا اإلطار
املفاهيمي يركز القسم الثاني على مقومات فاعلية مشاركة األطفال ومتطلبات جودتها
وفي إطار إرساء ثقافة االحترام حلق األطفال في املشاركة .ويتواصل هذا القسم مع
قضايا وموضوعات القسم الثالث ومحورها هو مقاربة التمكني في تنمية املشاركة الفعالة
واملستدامة لألطفال ،وتقدمي جتارب وطرق للتعلم والتدريب التمكيني ،ومناذج عاملية وعربية
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في مشاركة األطفال ،وأشكال متكني األطفال ،وإعدادهم للمشاركة السياسية ،واالهتمام
اخلاص بتمكني األطفال من مهارات استخدام "األدوات التشاركية" في عملية املشاركة.
يختص القسم الرابع مبجاالت مشاركة األطفال ،وهي وكاالت ومؤسسات التنشئة
االجتماعية لألطفال  -مشاركة األطفال في األسرة واملدرسة واملؤسسات املعنية باألطفال
ومؤسسات املجتمع املدني ،مع االهتمام مبشاركة األطفال في اإلعالم ،وتأكيد ًا في كل ذلك
على "تعلم تشاركي" و"إعالم تشاركي" ،وعلى حق األطفال في املشاركة في اإلعالم ،ويتناول
هذا القسم العالقة املتبادلة بني املشاركة واملواطنة؛ تأكيد ًا على أن مشاركة األطفال تربية
خاص ًا للدمج باعتباره توجه ًا إستراتيج ّي ًا
ّ
مواطنة وثقافة مواطنة .كما يفرد أيض ًا فص ًال
للمشاركة الصادقة بني األطفال املعاقني وغير املعاقني في إطار حتقيق مصلحة الطفل
ُضلَى باعتبارها غاية الدمج األمثل.
الف ْ
أما مشاركة األطفال في املعرفة والثقافة ،فهي محور القسم اخلامس في ضوء توجهات
مجتمع املعرفة ومشاركة األطفال في إدارة املعرفة؛ تركيز ًا على متكني األطفال من مهارات
املشاركة في إدارة املعرفة واستثمار مصادر املعرفة ووسائطها من أجل التنمية .ويتواصل
هذا القسم في حتديد مجاالت مهمة لتعزيز املشاركة مساحة وإتاحة في احلياة الثقافية
والفنية والترويحية ،وفي أدب األطفال؛ مع االهتمام بتقدمي مناذج عملية تطبيقية في هذه
املجاالت املهمة من مشاركة األطفال والتي رمبا ال تلقى ما تستحقه من االهتمام.
يعرض القسم السادس مناذج من مبادرات وجتارب عاملية ودراسات حالة ملشاركة
خاص ًا على "نهج من طفل  -إلى-
األطفال في إعادة بناء احلياة في ظروف صعبة تركيز ًا ّ
طفل" ،مقابل مشاركة األطفال في بناء معنى للحياة في إطار "نهج ريجيو إميليا" للتربية في
الطفولة املبكرة.
تتجلى إبداعات األطفال بوصفهم قوى للتغيير وشركاء في التنمية فيما يعرضه
القسم السابع عن مشاركة األطفال في إدارة مشروعات التنمية ،وفي عملية اتخاذ القرار
واحملاسبية ،وفي سياق تنوع أشكال ومستويات مشاركة األطفال ،تركيز ًا على املشروعات
واألنشطة التشاركية وما مييزها من خصائص ومواصفات للمشاركة الفعالة لألطفال.
وتبرز قضايا وإشكاليات مشاركة األطفال في البحث العلمي ركن ًا رئيس ًا ومتميز ًا في
مشاركة األطفال ،وهي محور القسم الثامن ،ويتضمن فصلني خاصني بالشأن العلمى
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والبحثي هما :األطفال باحثون ومبحوثون فعالون ،ومشاركة األطفال موضوع للبحث العلمي.
وفي سياق هذا التوجه يتناول القسم التاسع قضايا وإشكاليات مراقبة وتقومي مشاركة
األطفال ،ومشاركة األطفال في مراقبة وتقومي مشاركاتهم بوصفهم قيمة مضافة تأكيد ًا على
أن األطفال مراقبون ومُقوِّمون فعالون ملشاركاتهم .وتولي في ذلك أهمية خاصة إلستراتيجيات
ومناذج التمكني لألطفال من مهارات املشاركة في البحث العلمي وفي مراقبة وتقومي مشاركة
األطفال .ويتوجه القسمان األخيران إلى التركيز على االستدامة باعتبارها توجه ًا مستقبل ّي ًا
ملشاركة األطفال في إدارة احلياة في املجتمع ،ولتطوير مناذج عربية واعدة ملشاركة األطفال.
املرحلة الثالثة  :نهج تنمية الوعي وإيقاظ الذات اإلنسانية
إن النهج احلقوقى ،ونهج تنمية القدرة والتمكني واملشاركة ال يكتمالن إال بتداخل
عضوي مع مفهوم بناء تنمية الوعي وإيقاظ الذات اإلنسانية داخل اإلنسان .لذلك فإن
البنية املفاهيمية للطفل يجب أن تتغير لتكون بنية إنسانية ؛ وذلك حتى ميكن بناء
املدخل لتأسيس ممارسات حتقق احلرية وإنسانية اإلنسان.

وفى هذا اإلطار ،كان املجلس العربى للطفولة والتنمية من أولى املؤسسات التي
اهتمت بقضية أطفال الشوارع منذ عام  ،1990مببادرة رائدة من صاحب السمو امللكي
األمير طالل بن عبد العزيز رئيس املجلس ،خصوص ًا منذ أن أطلق دعوته "مع ًا حتى ال ينام
طفل عربي في الشارع"،
إن نظريات التنشئة االجتماعية ومنها النظرية التحريرية عند  ،Paulo Freireوالتى
تدور حول اآلليات التي ميكن أن نبني بها اإلنسان احلديث عبر تربيته على املكنة واحلرية
واألخالق والدميقراطية واحلب والوعي الناقد.والتى أطلق فيها مصطلح إثارة الوعي
 Conscientizationبهدف تنشئة أفراد واعني بحقيقة واقعهم ،فاهمني له ،مفكرين فيه،
مهتمني به ،ناقدين له ،وعاملني على تغييره دائم ًا نحو األفضل ،وفق مبادئ إنسانية حرة.
لقد وصف باولو فريرى فى كتابه تعليم املقهورين Pedagogy of The Oppressed
بناء برنامج تربوي عملي ميكن من خالله للطبقات املهمشة سياس ّي ًا واقتصاد ّي ًا واجتماع ّي ًا
أن تسيطر على حياتها وعلى تعليمها عن طريق التحليل النقدي ألوضاع وسياسات القوى
االجتماعية املهيمنة وأساليب استغاللها.
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الفصل الثالث
نموذج تربية األمل
نموذج جديد لتنشئة الطفل العربي
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تربية األمل
لقد تكاملت مراحل بناء منوذج التنشئة :نهج حقوق الطفل ،ونهج تنمية القدرة التي
من دونها ال يستطيع الطفل إنفاذ حقوقه في التعليم والصحة واحلماية ،ونهج إيقاظ الذات
وتربية األمل وحترير الطفل من التخلف الثقافي واالجتماعي ،وكونت منوذج ًا عربي ًا لتنشئة
األطفال من منظور عصري متكامل ،وهو منوذج (تربية األمل).
وتأتي أهمية قضايا الطفولة وتنشئتها في ظل ما تعانيه املجتمعات العربية من عدم
القدرة على التعامل مع التنوع الديني والثقايف ،وانتشار األمية وغياب الوعي ،وتدني
األوضاع االجتماعية واالقتصادية ،وانتشار األفكار املتطرفة ،وتفجر النزاعات املسلحة
وتداعياتها ،وهو األمر الذي فرض مزيدً ا من التحديات التي تواجهها البلدان العربية

ومن بينها وفاة األطفال بسبب احلروب والنزاعات املسلحة مع تواضع آليات احلماية
الدولية والعربية ،والعنف والضرب واإلساءة واالستغالل ،واحلرج من تناول بعض القضايا
مثل ختان الفتيات والزواج املبكر ،والتغيرات التي حلقت بالدول العربية بفعل اآلثار السلبية
للعوملة والتحديث واإلعالم التي ألقت بظاللها على تنشئة األطفال وشخصية الطفل وثقافته
وقيمه ومفاهيمه واجتاهاته الفكرية وأمناطه السلوكية ،وكذلك تتبنى بعض املؤسسات
االجتماعية رؤية لعملية التنشئة تتأسس على وضع
الطفل في أسفل سلم األولويات ،مع إهمال القيمة
والكرامة في أحيان كثيرة.
وتكشف دراسة املجلس العربي للطفولة والتنمية
التي قام بها األستاذ الدكتور أحمد زايد (باحث
رئيس) يف ست دول عربية هي :مصر ،لبنان ،العراق،
السودان ،اململكة العربية السعودية ،تونس ،عن أن ثمة
مظاهر للخلل يف نسق التنشئة االجتماعية العربية
على مستوى األسرة واملدرسة ،وعلى مستوى مدركات
الوالدين ومدركات األطفال .
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ويف ضوء هذه التحديات التي تواجه املجتمعات العربية يف عملية التنشئة ألطفالها،
وفي سياق الرؤى السلبية ملضمون التنشئة واالنتهاكات التي حتدث كل يوم حلقوق األطفال
العرب يبدو أنه ال خيار أمام املجتمع العربي ،إ َّال باملبادرة بالتفكير والبحث عن "منوذج
عربي بديل" لتنشئة األطفال من منظور عصري متكامل يستهدف حدوث تغييرات في الرؤى
واألفكار واملمارسات التربوية التي سيكون لها على املدى الطويل ظال ًال على الشخصية
العربية القادرة على العمل .وانطالقا من ذلك  ،فإن املجلس العربي للطفولة والتنمية يسعى
لنشر منوذج جديد للتنشئة يف املجتمع العربي يساهم في بناء اإلنسان العربي احلر
القادر على الفعل ،واملشاركة الفعالة في بناء مصيره؛ منوذج ينفض كوابح التسلطية والقهر
وينشغل ببناء التفاعل اخلالق؛ منوذج يستفيد من تطورات علم التربية من ناحية واخلبرات
التربوية املعاصرة اخلالية من التسلط والقهر من ناحية أخرى؛ منوذج يفتح اآلفاق لتكوين
مجتمع عربي جديد يحقق فيه اإلنسان أقصى درجات إنسانيته ،ويتحول فيه اإلنسان إلى
نقطة املركز فيصبح هو الهدف والغاية والوسيلة .ويصور منوذج التنشئة املأمول عالقات
املؤسسات القائمة على التنشئة على أنها عالقات تفاعلية إيجابية حتتوي الطفل في عملية
تنشئة متكاملة األبعاد.
ويعد هذا النموذج خطوة جادة يف ميدان ثقافة تنشئة الطفل العربي بالعمل على نشر
رؤية جديدة لنمط عربي في التنشئة قوامها توجه حضاري وإنساني ينطلق من اتفاقية
حقوق الطفل ومن طبيعة الطفولة ،وتركز على إتاحة فرص املشاركة واملساهمة بفاعلية
واقتدار في بناء وطنه وتنميته والوصول إلى مجتمع املعرفة الذي يتسم أعضاؤه بخصائص
معرفية ومهارية وسلوكية وقيمية وقدرة على املشاركة واإلبداع.
وميثل النموذج هدف ًا أساسي ًا تبناه املجلس العربي للطفولة والتنمية يف خططه
اإلستراتيجية حتى العام  ٢٠٢٠آخذ ًا في اعتباره التوجهات واإلستراتيجيات الدولية
اجلديدة في مجال تنشئة الطفل وفق ًا للنهج احلقوقي اإلنساني  ،ويركز على دعم ثقافة
حقوق الطفل ونشرها وحتقيق التنمية الشاملة للطفل معرفي ًا ووجداني ًا وبدني ًا وثقافياً،
إضافة إلى العمل على حمايته من العنف واإلساءة وحتقيق مشاركة ضعيفة لألطفال ودمج
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وأطفال الشوارع.
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إن منوذج التنشئة الذي يقوم املجلس العربي للطفولة والتنمية بتبنيه هو منوذج
شامل يهدف إلى تنمية وعي الطفل وبناء عقله وإيقاظ ذاته من خالل التفكير
الناقد واإلبداع ،وإطالق طاقاته اإلنسانية اخلالقة ،وبناء قدراته ،ملساعدته على
العيش الكرمي مبا يحقق املواطنة اإليجابية ،ومتكينه من مساعدة بالده العربية
يف االنطالق نحو تأسيس مجتمع املعرفة .ينطلق النموذج من مجموعة من املبادئ
واملعايير تنفذ عبر مختلف وسائط التنشئة االجتماعية من أسرة ومدرسة وإعالم
ومنظمات املجتمع املدني .ويتحقق هذا النموذج من خالل تقدميه إلى كل القوى
املجتمعية واألفراد واملؤسسات واملنظمات وخاصة منظمات املجتمع املدني التي تعنى
بقضايا الطفولة إلدارة حوار عربي حول موضوع تنشئة الطفل ،وتأييد منوذج عربي
جديد لتنشئة األطفال يف البلدان العربية ،يتأسس يف صميمه على تنشئة األمل.

شكل ( :)2منوذج "تربية األمل"
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أهداف النمـــوذج :

1 .1الوقوف على واقع تنشئة األطفال العرب والكشف عن مالمح النموذج الذي
يستخدمه املجتمع العربي عن طريق مؤسساته االجتماعية في تنشئة األطفال،
عن طريق دعم السلوك املرغوب فيه لدى النشء وقمع السلوك غير املرغوب فيه
وحتديد العالقة الوظيفية بني هذه األساليب وما يترتب عليها من سمات سلوكية
وتقومي هذا النموذج في ضوء التحديات التي يواجهها الوطن العربي اليوم ،وفي
إطار اخلبرات الدولية املعاصرة.
2 .2طرح رؤية لتطوير األساليب الراهنة لتنشئة الطفل ميكن أن تساعده يف املستقبل
على املشاركة واملساهمة بفاعلية يف بناء وطنه وتنميته والتمكن من اخلصائص
املعرفية واملهارات السلوكية والقيمية والقدرة على املشاركة واإلبداع والتجديد
تلك التي يتطلبها بناء مجتمع املعرفة العربي.
3 .3حتقيق االتساق بني مؤسسات التنشئة يف املجتمع نظر ًا لعدم االتساق في اآلراء

بني مختلف املؤسسات املسئولة عن التنشئة أو التربية الثقافية .حيث جند أن
املدارس ووسائل اإلعالم ودور العبادة قد تعمل أحيان ًا على غرس مجموعة من القيم
املتناقضة ،كإنكار الذات في مقابل مجموعة القيم املؤكدة على الذات ،واالنضباط
في مقابل التساهل واالنغماس في الشهوات في مقابل التفرغ للنضال ،بحيث
يشير كل ذلك إلى تناقضات صارخة في منظومة القيم التي يستوعبها الفرد .ومن
الطبيعي أن يؤدي تناقض القيم  -التي تعمل بحسبها مختلف املؤسسات خالل
عملية التنشئة  -إلى إضعاف مضمون التنشئة ،ومن ثم عدم استيعابه بصورة
كاملة ،أو رفضه واخلروج عليه للبحث عن مضامني قيمية متماسكة حتكم السلوك
االجتماعي .قد يجدها الفرد من خالل اخلضوع جلماعات مضادة للنظام القائم،
وقد يتغلب الفرد على هذه املعضلة عن طريق اعتناق بعض القيم التي تؤكد على
املصلحة اخلاصة ،بغض النظر عن طبيعة عالقتها باملصلحة العامة ،وهو املدخل
إلى كثير من السلوكيات االنتهازية لدى األجيال اجلديدة.

4 .4استخدام النموذج كأداة لتنمية ثقافة املجتمع وتوعية الكبار بأهمية تغيير منط
التنشئة احلالي وتأثير هذا النمط على النمو النفسي االجتماعي للطفل ،ومنو

شخصيته مستقب ًال في الوطن العربي .وكذلك تأثير السمات الشخصية للفرد
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الناجتة عن هذا النمط من التنشئة على أشكال السلوك املميزة للمجتمع بأكمله.
ومن ثم توعية الرأي العام املعني بتنشئة الطفل باحلاجة امللحة إلحداث تغييرات
كثيرة وعميقة في منط التنشئة السائد وفي املجتمع باسره.
5 .5من الضروري إذن استخدام النموذج في توعية الكبار بأهمية تقدير إمكانات
األطفال والثقة فيها واالعتراف بإمكانياتهم لتنمية ذواتهم وعاملهم .وهذا التغيير

املنشود في عالم الكبار وفي ثقافاتهم واجتاهاتهم وأساليب تفكيرهم يحتاج إلى
وقت وجهد ملساعدة الكبار للتهيؤ لتوجهات منوذج التنشئة العربي اجلديد.

6 .6التوجه نحو تغيير دور مؤسسات تنشئة الطفل لتقوم بدورها البناء الهام يف
إعداد الطفل لبناء مجتمع عربي جديد ،وتفعيل دور األسرة واملدرسة واإلعالم
ومنظمات املجتمع املدني ،والتأكيد على دورهم الفاعل واألصيل في احلياة في

إطار عالم متغير.

7 .7دعوة الرأي العام العربي وتعبئته لدعم املفاهيم واملبادىء التي يقوم عليها
النموذج اجلديد لتنشئة الطفل العربي ،والتي تكفل التنمية واحلماية واملشاركة

والدمج االجتماعي لضمان سعادة الطفل في الوطن العربي ،وبناء بيئة تربوية
إنسانية آمنة يتشرب من خاللها أجيال املستقبل قيم احلب والتعاون والعمل
والعيش املشترك وقبول االخر.

8 .8يستهدف النموذج اجلديد الدعوة أيض ًا إلى تكوين حركة مجتمعية عربية ،بني
املجتمعات العربية وداخل املجتمعات العربية ،شاملة الفاعليات التشريعية
والثقافية واالجتماعية والتربوية والصحية ،وفي توجه نحو تأييد ومساندة

منوذج التنشئة العربي اجلديد وتثقيف األفراد واملؤسسات املعنية بتنشئة األطفال
مبا يحمله هذا النموذج من مبادىء لتفعيل مشاركة األطفال وبناء قدراتهم وتهيئة
بيئات تربوية تكفل لهم حقوقهم اإلنسانية.
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منطلقات النمـــوذج:

إن بناء أي منوذج لتطوير أساليب تنشئة الطفل العربي أو حتديثها البد أن يكون
يف ضوء مجموعة من األسس واملفاهيم االجتماعية والتربوية تستقي جذورها
من واقع عمليات التنشئة االجتماعية وآثارها على تكوين الشخصية االجتماعية
للمواطن العربي.
إن األسس التي مت االستناد إليها يف وضع هذا النموذج ميكن تلخيصها فيما يلي:

1 .1إن منطلقنا األساسي في التفكير في مالمح منوذج عربي للتنشئة ،هو أن التنشئة
االجتماعية كعملية اجتماعية ،هي الوسيط الرئيسي في شخصية الفرد واحلضارة
االجتماعية التي ينتمي إليها ،وأن شخصية الفرد تتكون ضمن األسرة ومؤسسات
التنشئة األخرى وأن قيم وأمناط السلوك فيه تنتقل ،إلى حد كبير ،من خالل هذه
وتتقوى بواسطتها.
2 .2إن طرق تنشئة الطفل متثل دور ًا حاسم ًا في تعيني نوعية الشخصية ،من حيث
ارتباطها مبجتمع معني ،وداللتها عليه ،ولذا فإن فهم طرق تنشئة الطفل يؤدي إلى
فهم السلوك االجتماعي ودوافعه في املجتمع.
3 .3تعتبر األسرة واملدرسة ووسائل االتصال اجلماهيري أهم قنوات التنشئة
االجتماعية .وبناء عليه فإن اآلباء واألمهات واملدرسني ،اإلعالميني هم الفاعلون
الرئيسيون في عملية التنشئة ،كما أن األطفال هم الطرف املتلقي للتنشئة.
4 .4األطفال ال يشكلون فئة متجانسة ،بل عدة فئات تتفاوت فيما بينها تباين ًا
شديد ًا من حيث موقعها في البناء االجتماعي وفي نوعية فرص احلياة األسرية
والتعليمية املتاحة لكل منها .فهناك أطفال الصفوة ،والطبقات الوسطى ،والطبقات
األقل حظاً ،ناهيك عن الفروق اإليكولوجية واملكانية ،أطفال احلضر ،والريف،
والبادية .وتتعاظم هذه الفروق واالختالفات بتعاظم الفوارق البيئية واالجتماعية
واالقتصادية ،إلى املدى الذي ال تسمع به جماهير غفيرة من فقراء األطفال
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في الريف واملناطق الفقيرة والعشوائية في احلضر ،والذين تنغمس أسرهم في
الكفاح الدائم من أجل االستمرار في البقاء ،ويعملون ويتعلمون في نفس الوقت
في أحيان كثيرة ،شيئ ًا عن مشكالت ساخنة يثيرها األطفال في الفئات االجتماعية
العليا والوسطى.
5 .5يرتبط األطفال  -رمزي ًا  -باملستقبل ،فهم ميثلون احتما ًال مستقبلياً .ومن ثم،
تتجه املجتمعات إلى التفكير في األطفال والشباب في عالقاتهم باملستقبل سواء
مستقبلهم اخلاص بهم أو مستقبل املجتمع األكبر.
6 .6من املهم ،بل من الضروري تبني وجهة النظر القائلة بأن األطفال والشباب ميثلون
حيوية فاعلة ونشطة في حياتهم الشخصية وليس مجرد موضوعات للنمو أو مجرد
كائنات أقل نضج ًا وعقالً .كل األطفال والشباب كائنات إيجابية فعالة يستطيعون
ممارسة بعض الضبط ملواقفهم الشخصية ويتعني إدراك صناع السياسات
واملسئولني والباحثني لهذه احلقيقة.
7 .7متثل "تربية األمل" مبدء ًا أساسي ًا من مبادئ "النموذج العربي اجلديد" ألنه ال ميكن
تطوير منط التنشئة التقليدي السائد اليوم في الدول العربية ،ما لم يتضمن جميع
األطفال العرب ،مبن فيهم األكثر ضعف ًا وتعرض ًا للمخاطر .فكثير من األطفال
من أصحاب االحتياجات اخلاصة وأطفال الشوارع وعمالة األطفال واألطفال
الالجئني ،يعانون كثير ًا بسبب ظروف التنشئة االجتماعية والتي يعيشون في
ظلها .وال شك أن التفكير في منوذج جديد للتنشئة يتطلب البحث عن فرص لهؤالء
األطفال لكي يتم تنشئتهم وتنمية قدراتهم ومشاركتهم في القرارات املتصلة
بحياتهم ومن مبادئ وقوانني حقوق الطفل ،لكي يعيشوا حياة حرة كرمية.
الخصائص األساسية لنموذج التنشئة الجديد

ثمة مجموعة من اخلصائص تتوفر في النموذج اجلديد للتنشئة االجتماعية ويكفل
حتقيق أهداف هذه التنشئة وأداء دورها بفاعلية خالل املرحلة الصعبة التي مير بها الوطن
العربي ،وأيض ًا جتعلها ذات فاعلية في ربط األطفال مبجتمعهم ،بعالقات ذات طبيعة
إيجابية سوية ومن ثم تسهم في حتقيق نهضة املجتمع العربي بسهولة وبقدرة كبيرة على
51
مسيرة املجلس في تكوين اإلطار الفكري للنموذج وتطبيقاته

جتاوز التحديات الداخلية والدولية الراهنة .وهذه هي أهم هذه اخلصائص:
( )1رؤية جديدة :إن فلسفة النموذج اجلديد تنطلق من النهج احلقوقي والنظر إلى الطفل
على أنه عضو فاعل وشريك رئيسي ومؤثر في عملية التنشئة وال يخضع لعملية
تنشئة وتربية بل هو مشارك في األسرة وفي املدرسة ،ومن ثم فإن إطالق قدراته
ورفض الوصاية عليه هي من املكونات الرئيسة للنموذج واملشاركة في هذا النموذج
يجب أن تكون ركن ًا أساسي ًا من ثقافة املؤسسات املعنية بالطفولة والتنمية حيث تقدم
هذه املؤسسات فرص ًا حقيقية ومبادرات صادقة ملشاركة األطفال.
( )2العمومية (إطار عام لكافة مؤسسات التنشئة) :إن النموذج العربي مبا يطرحه من
رؤية شمولية تنطلق منها مختلف عمليات التنشئة كخلفية أساسية يؤكد ضرورة أن
يتأسس اإلطار العام والوعي الذي ميكن أن تتم مختلف عمليات التنشئة في ظلها،
أي أن يكون هناك خط تربوي يعد القاسم املشترك الذي تتجمع حوله بواتق التنشئة
املختلفة ،بحيث تصبح املعايير املشتقة من هذا اإلطار ذات طبيعة متسقة ومتواءمة
لكل تفاعالت مختلف مؤسسات التنشئة .يلتزم بها اآلباء في األسر واملعلمون في
املدرسة ،وفي اإلعالم ،واملجتمع بكافة مجاالته ،وذلك حتى يتمكن األطفال والنشء
من بناء حياته بالشكل الذي يبتغيه والذي يتالئم بواسطته مع املجتمع .سوف يفيد
االسترشاد مببادئ النموذج للتنشئة في انتقاء التناقضات التي قد تنشأ بني مختلف
املؤسسات أو بينها جميع ًا وبني التجسيدات الواقعية ألهدافها وفلسفاتها.
( )3الشمولية :يتميز النموذج اجلديد بتغطية كافة محاوالت وفئات شريحة األطفال فهو
ال يهتم بتنشئة أطفال املنازل أو رياض األطفال فقط ،لكنه يتعامل أيض ًا مع الفئات
املهمشة من األطفال الفقراء أو أطفال الشوارع وذوي االحتياجات اخلاصة ألن هذه
الفئات متثل قسم ًا مهم ًا من األطفال لهم نفس االحتياجات ونفس احلقوق .فتنشئة
كل األطفال العرب مستهدفون من هذا النموذج مع توجيه اهتمام وتركيز أكبر أو
انحياز إيجابي للبنات ولألطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة.
( )4املرونة :يقدم النموذج احلالي إطار ًا مرن ًا للتطبيق مبعنيني .األول يتعلق باختالف
االنتماءات واملواقع االجتماعية ومتايز البيئات والتوجهات الثقافية لألسر واألطفال
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وتنوع التطلعات واالختيارات التربوية نظر ًا لتباين األوضاع االقتصادية واختالف
اإلمكانيات املادية وتباين أمناط العيش والسلوك .وقد مت تصميم النموذج بحيث
يتيح ملؤسسات التنشئة ابتداع أمناط ثقافية وتربوية جديدة في إطار املبادئ العامة
للنموذج العربي اجلديد .املعنى الثاني للمرونة يتعلق بخصوصية املجتمعات العربية
وثقافة كل منها األمر الذي قد يتطلب اختالفها في مدى االهتمام مبعايير سلوكية
معنية في عمليات التنشئة.
إن النموذج احلالي ميثل إطار ًا استرشادي ًا عاماً ،فاألفكار واملعايير واالجراءات التي
يتضمنها هذا النموذج ،إن هي إ َّال أمثلة وبعض املوجهات العامة لتنشئة الطفل ،وهي
ليست وصفات كاملة ومفروضة على مؤسسات التنشئة لتطبيقها كما هي بل هي
مطروحة لتجريبها واإلضافة إليها مبا يتناسب مع ظروف وأوضاع مؤسسات التنشئة
وبيئاتها وظروفها وعلى النحو الذي يساعد يف حتقيق الرؤية العامة اجلديدة التي
تستهدف يف نهاية األمر تغيير النمط التقليدي يف التنشئة وتبني منوذج جديد
يستهدف حتقيق حياة سعيدة لألطفال وإعادة صياغة النظام االجتماعي العام يف
نفس الوقت.

( )5العصرية :يؤكد النموذج العربي اجلديد على عصرية مضمون التنشئة الفكرية
والقيمية التي ينبغي أن تكون مشتقة من ثقافة ذو طبيعة عصرية .أي أن تكون
قادرة على إعداد شخصية الطفل مبضمون قيمي أو فكري يرشد حركتها في املجال
االجتماعي .بحيث يجعلها قادرة على مواجهة ما قد تطرحه التفاعالت املعاصرة من
مشكالت وقضايا .بيد أنه من الضروري أن يتواكب ذلك مع االتصال بالتراث ،من
خالل انتقاء عناصره األكثر قابلية لإلحياء والتجديد ،واألكثر قدرة على استيعاب
أكثر التفاعالت معاصرة ،مبا يدعم في النهاية الهوية أو الذاتية احمللية .بحيث
يتحول تراث املاضي  -من خالل هذه العملية  -إلى قدرة متجددة تساعد املجتمع
والفرد على التقدم .في ضوء هذه الرؤية اهتم النموذج اجلديد مبوضوع القيم التي
ينشأ عليها الطفل العربي ودعا إلى جتديد القيم واستبدال القيم التقليدية املاضوية
بقيم مستقبلية تواكب العصر احلالي وحتدياته.
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مبادئ التعليم والتعلم يف نموذج تربية األمل للمجلس العربي للطفولة والتنمية.

ينطلق منوذج التنشئة "تربية األمل" من مجموعة من املبادئ واملعايير تنفذ عبر مختلف
وسائط التنشئة االجتماعية من أسرة ومدرسة وإعالم ومنظمات املجتمع املدني .ويتحقق
هذا النموذج من خالل تقدميه إلى كل القوى املجتمعية واألفراد واملؤسسات واملنظمات
وخاصة منظمات املجتمع املدني التي تعنى بقضايا الطفولة إلدارة حوار عربي حول
موضوع تنشئة الطفل ،وتأييد منوذج عربي جديد لتنشئة األطفال في البلدان العربية،
يتأسس في صميمه على تنشئة األمل ،اعتمادا على املبادئ واملفاهيم املعاصرة من أهمها:
 -1التعليم والتعلٌ م مدى احلياة .لكل فرد  ...يف أي مكان  ...ويف أي زمان"

لقد أصبحت املعرفة واملهارات في عصر "مجتمع املعرفة" معرفة ومهارات إجرائية
ووظيفية وتشاركية ،وهي قوة وثروة على كل املستويات .لذلك فإن تنمية قدرات األطفال
املعرفية والوجدانية واملهارية لكل فرد  ...في أي مكان  ...وفي أي زمان ؛ ضرورة إلدراك
عاملهم االجتماعي وفهم القضايا االجتماعية واإلنسانية ذات املغزى بالنسبة لهم وملستقبلهم
 ،وبناء جيل من األطفال واع ومستنير ،متمكن من املهارات األساسية الالزمة للمشاركة
في بناء مجتمع املعرفة متمث ًال للمثل العليا في السلوك الفردي واالجتماعي النابعة من
األديان السماوية ومنابع األخالق اإلنسانية الكرمية ومن ثم وجب التأكيد على جعل حياة
الطفل في املدرسة غنية ومتنوعة تعتمد على االستقصاء وأسلوب حل املشكالت واإلبداع
واالبتكار والتجديد.
 -2التعليم والتعلٌ م نشاط يشمل كل مؤسسات املجتمع.

ثقافة مؤسسات التنشئة واملنظمات املعنية بالطفولة والتنمية القائمة على قيم حقوق
اإلنسان واملشاركة وتنمية قدرات الطفل وغيرها من مبادئ النموذج العربي اجلديد ،وحيث
تكون تلك املؤسسات مبثابة العامل الفعال في توفير فرص حقيقية ملمارسة تنشئة حقوقية،
وتقدمي مبادرات صادقة وأدوار فعالة الحتواء األطفال داخل سياق ثقافة النموذج احلقوقي
التشاركي.
ويتطلب نشر مبادئ النموذج اجلديد ،إحداث تغيرات داخل املؤسسات املعنية
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بتربية الطفل ،للتحقق من أن أهدافها والعاملني بها على وعي مببادئ التنشئة احلقوقية/
التشاركية ،وتدرك قيمة االلتزام بهذه املبادئ وتعزز من استخدامها مع األطفال ،ويتطلب
ذلك بطبيعة احلال أن يتلقى العاملون مع األطفال تدريبًا على حماية األطفال وحتسني
مهارات العالقات اإلنسانية والتواصل معهم.
 -3كل إنسان قادر على ٌ
تعلم كل شيء وأي شيء  ..بال حدود

من الضروري أن يكون الطفل هو "بؤرة" التركيز في كل مراحل وعمليات التنشئة
االجتماعية والثقافية ولهذا فمن املقومات األساسية لنجاح عملية التنشئة هو تأسيسها على
مشاركة األطفال ومبادراتهم ،وكسب تأييدهم ،وحتفيز دافعيتهم ،وتأكيد التزامهم ،بحيث
تكون نقطة البداية هي موافقتهم ورغباتهم .فلألطفال أهداف خاصة بهم فلنبدأ بها في
عملية التنشئة ،ولتحسني استثمارها .ويقتضي هذا التوجه تشجيع األطفال على حب العلم
والتعلم ومساعدتهم على تعريف اهتماماتهم وخبراتهم ومهاراتهم وحتديد اختياراتهم في
احلياة ،ومساعدتهم على التخطيط ألداء أدوارهم في األسرة وفي املدرسة وفي املجتمع،
واحترام توقعاتهم ومتابعة نشاطهم وتقوميه على أساس من املراقبة الذاتية ،وكذلك دعم
الدالالت اللغوية واملعاني والتفضيالت القيمية واالجتماعية لديهم التي متكنهم من فهم ما
يدور حولهم  ،والتفاعل معه بالقدر املطلوب واملرغوب.
 -4تعبئة كل جهود املجتمع لتقدمي تعليم متكامل  ..تربية متكاملة .

إن إحدى اإلشكاليات التي تواجه قضايا الطفولة في العالم العربي هي كيفية تطوير
استراتيجيات ،في إطار رؤية تكاملية ،حلقوق الطفل تفضي إلى جهود ناجحة في تغيير
الوضع املتردي لألطفال في خطر؛ وتساعد على تنمية مستدامة للوفاء بحقوق الطفل العربي
في جميع ميادين احلياة .ورغم ما مت بذله عربيًا من جهود متعاظمة في مجال الطفولة،
فإن معظم هذه اجلهود كان مرتكزًا على االحتياجات املادية الضرورية أكثر من النظر
لالقتراب احلقوقي الالزم لضمان تنمية مستدامة ،ولقد بينت الدراسات والتقارير الدولية
فشل منهج االحتياجات األساسية في حتقيق أثر ملموس للتخفيف من حدة الفقر ومعاناة
الفئات الهشة في املجتمع ،مما أدى إلى دعوة األمم املتحدة لكافة منظماتها بالتوجه نحو
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منهج يقوم على إدماج حقوق اإلنسان في كل برامج التنمية.
وفي هذا السياق يبذل املجلس العربي للطفولة والتنمية جهودًا كبيرة لدراسة املناهج
املتعددة لكفالة حقوق الطفل في البدان العربية ،وأن يضع بني أيدي العاملني على قضايا
الطفولة والقائمني على صياغة استراتيجيات الطفولة وقوانينها والدارسني لقضاياها رؤية
علمية تساهم في بلورة فكر يرتكز على مبدأ احلق وليس احلاجة ويفضي إلى خلق تنمية
مستدامة ركيزتها الطفل ثم اإلنسان ،بعيدًا عن استراتيجيات قد تؤدي في نهاية املطاف
إلى التبعية ملزيد من االحتياج للخدمات التي تستبعد العمل على متكني األطفال واألسر من
خالل نهج تكاملي يفضي إلى تطوير واستقاللية.
 -5التكنولوجيا أتاحت شبكات تعلم كثيفة يف إطار عالقات اجتماعية جديدة.

إن من أهم مبادئ التعليم والتعلم في منوذج تربية األمل  ،متكني الطفل من الثورة
الصناعية الرابعة اآلن ،ذلك ألن العالم لن ينتظرنا إذا تخلفنا عن مسيره التطورات احلادثة
من حولنا والتفاعل معها وبناء قدرات أطفالنا للمساهمة فيها بوعى وجهود هادفة  ،األمر
إذن يحتاج إلى بناء نسق جديد للتنشئة يطلق طاقات عقل الطفل في التفكير الناقد
واإلبداعى واستخدام التكنولوجيا.
واملقصود هنا بتكنولوجيا التعليم أنها وسيلة أو عملية متكاملة تشترك فيها نظريات
تربوية وأفكار وتطبيقات يتم عن طريقها إدخال وسائل تكنولوجية حديثة بحيث تتوافق
وأهداف التعليم املتمثلة في تطوير وتسهيل عملية التعليم والتعلم ،وإيجاد حلول مجدية
ملشاكل وصعوبات التعليم التي تواجه املعلم واملتعلم .فعندما تتفاعل وسائل التكنولوجيا من
برامج على أجهزة احلاسب اآللي واالنترنت في إثراء التعليم ،تصبح عملية التعليم والتعلم
مبسطة وسهلة بحيث يسمح بكل سهولة للعاملني في مجال التعليم التغلب على تلك املشاكل
التي تواجه املؤسسات التعليمية.
ومن إيجابيات التكنولوجيا في العصر احلديث أنها منحت اإلنسان الشعور باحلرية،
فبات من السهل أن يحصل اإلنسان على ما يشاء وقتما يريد ،وإتاحة الفرصة للتواصل
وتبادل اآلراء واألفكار مع اآلخرين ،وفتحت أبواب ًا للنقاش واحلوار مع مختلف األطياف
والتوجهات في شتى املواضيع.
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 -6اإلبداع و تعدد نظم البحث والتطوير.

التفكير ال ينمو دون مقدمات وعلى املربني مراعاة املتعلم ومساعدته في اكتساب
املعارف واملهارات واملعلومات التي تشكل له اخللفية العلمية الالزمة بطريقة جتعله يبحث
فبدل من أن يكون منفع ًال ومتلقيًا سلبيًا
ويدقق ويتمحص في سبيل تشغيل قدراته العقليةً ،
للمعلومات ،ينبغي أن يكون فاع ًال نشطً ا إيجابيًا ومؤثرًا في العملية التربوية .لذلك توجد
ضرورة ملحة لتنمية القدرات التفكيرية لدى الطالب وعلى رأسها التفكير اإلبداعي بتهيئة
جو من األنشطة املدرسية احملفزة للطالب يكون للمتعلم الدور الفعّال فيها.
واإلبداع قدرة طبيعية لدي الطفل كما أن ممارسة هذه القدرة ال ميكن أن تتحقق إال
من خالل تهيئة البيئة املساعدة على ذلك وهى املنهج الدراسي بشكل عام مبا ينطوي عليه
من رؤية لبناء عقل وشخصية الطفل وتهيئة مناخ احلرية الذي يساعد على اإلبداع.
وميكن تنمية التفكير اإلبداعي وتطويره لدى األطفال بغض النظر عن حتصيلهم
شريطة أن تكون الظروف مناسبة وأن يكونوا قد اكتسبوا مهارات ومعارف أساسية في
امليادين كافة ،وأن تتاح لهم الفرص ملمارسة أنشطة متنوعة تدعم مهارات التفكير العليا
لديهم.
األسس (اإلبستمولوجية) املعرفية للبيداجوجيا النقدية يف نموذج تربية األمل.

تنمية قدرة املتعلم على إنتاج املعرفة واإلبداع من خالل احلوار ،والبحث ،وإثارة
الوعي ،واكتشاف التناقضات .وتلزم عن ذلك شروط محددة يجب توافرها في فضاء أو
بيئة عملية التعليم والتعلم .وتتمثل هذه الشروط في األسس اآلتية:
1 .1تنمية إنسانية حقيقية وحترير الفرد واملجتمع من كل أنواع الهيمنة.
2 .2إيقاظ وعي الناس وتغيير منط العقلية  ...وتنمية املدركات الذهنية للفرد نحو واقعه
وعامله احمليط  ..قراءة العالم وليس قراءة الكتاب.
3 .3ثقافة الدميقراطية والعدالة واإلنصاف ،والقيم الكونية.
4 .4موقف تعليمي يتعلم فيه املعلم واملتعلم معاً ،انخراط الشخص في املعرفة وتغيير
الواقع إلى واقع إنساني أفضل و أكثر حرية  ..وأكثر عد ًال ويقضي على أي متييز
من أي نوع.
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5 .5االستخدام األمثل لتكنولوجيا االتصال واملعلومات  ICTمبا يتيح انسياب املعرفة
للمتعلم في أي مكان  ،من كل مراكز إنتاج املعرفة في العالم.
القيم واملهارات املراد تحقيقها يف إطار تربية األمل

قيم ومهارات إنسانية كونية:
تربية تعمل على بناء األمل والقدرة على التغيير  ،تشكل إطار ًا لقيم ومهارات
إنسانية كونية يشارك فيها اجلميع محلياً ،وكوكبي ًا لتأسيس املواطنة اإليجابية
املستنيرة.
التسامح  -االحترام  -حرية التعبير-حرية االعتقاد -
املعرفة  -املبادرة  -الصدق  -العمل  -احلب  -الفهم
 التعاون  -املسئولية  -الكفاءة  -سيادة القانون -العدالة واإلنصاف  -العلم  -التفكير الناقد  -اإلبداع.

عقل جديد
قيم كونية
إنسانية

املهارات املستهدفة املراد إكسابها ألطفالنا يف نموذج تربية األمل

مهارات مجتمع املعرفة وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة
 التأكيد على أهمية القدرات واملهارات "ما بعد املعرفية "  ،Meta-Cognitiveوذلكيعنى أن نعلم النشء كيفية التفكير ،ونعلمه كيفية التعلم .فالقدرات واملهارات
ما بعد املعرفية تعني مهارة الوصول إلى املعارف واختيارها وتقييمها في عالم
غارق باملعلومات ،وتعني العمل والتعلم بفعالية ،على نحو فردي ومستقل وعلى
نحو تعاوني في فريق وجماعات ،املعلومات وإتقان استخدام التكنولوجيا .
 كما تعني نقل املعرفة والتكنولوجيا وتوظيفها وإنتاجها ،والتعامل مع املواقفالغامضة ،واملشاكل غير املتوقعة ،ومواجهة املهام املتعددة .كما أن تزايد
املنافسة في سوق العمل والتغير السريع في األوضاع االقتصادية قد خلقا
احلاجة إلى أفراد يستطيعون اإلبداع وخلق األفكار اخلالقة ،ويتمتعون باملرونة،
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وعلى استعداد لتغيير عملهم عدة مرات في حياتهم العملية.
 إن مهارات اإلبداع والتطوير الثقافي والتكنولوجي واالختراع أصبحت مناملهارات التي يتزايد الطلب عليها في مجتمع املعرفة ،وإن تطويرها باستمرار
وامتالكها والتمكن منها يخلق حتديا دائم ًا أمام أنظمة التعليم والتدريب في كل
املجتمعات املعاصرة املتقدمة.
إسرتاتيجية تطبيق نموذج التنشئة الجديد

إن التخطيط الدقيق والشامل الستراتيجية البدء في تطبيق منوذج التنشئة العربي
اجلديد وخطة تنفيذه ،يعد من أهم العوامل احلاسمة في إجناح انتشار هذا النموذج
ومفاهيمه ومبادئه في أرجاء الوطن العربي ،فهي املوجه األساسي إلجراءات وأنشطة
تطبيق النموذج وأساس تنفيذ خطواته ،وهي في الوقت نفسه حتدد التغيرات املستهدفة
منه.
وكلما اتسعت دائرة املشاركني في وضع استراتيجية التطبيق ومتابعتها واكتسبت
الصالحيات الكافية ،زاد شعور الفئات املجتمعية املشاركة بتملكهم للنموذج اجلديد
واستعدادهم للمساهمة في تطويره وتطبيقه بأفضل شكل يخدم طموحاتهم ومصاحلهم
االجتماعية ولذلك ،اعتمدت عملية التخطيط بوضع استراتيجية تطبيق النموذج وحتديد
أساليب وأنشطة تنفيذها على جميع املؤسسات والفئات املعنية بتنشئة الطفل املشاركة في
تطبيق االستراتيجية اجلديدة.
وفي ضوء هذه املشاركة الواسعة جلميع املؤسسات املعنية بتنشئة الطفل العربي في
عملية تطبيق النموذج اجلديد ،مت حتديد اخلطوات األربع التالية ،وما تتضمنه  -بشكل
مبدئي  -من أنشطة وإجراءات وأساليب تنفيذها ،كتصور عام ملجريات العمل في تطبيق
النموذج اجلديد خالل فترة محددة قادمة (عامني قادمني على سبيل املثال).
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شكل ( )٣اخلطوات األربع إلستراتيجية تطبيق النموذج اجلديد

اخلطوة األولي:
اإلعداد لبناء املعرفة
ودعم منوذج التنشئة
اجلديد

اخلطوة الثانية
تنظيم جهود الشراكة
مع األهل واملعلمني
واإلعالميني وممثلي
املجتمع املدني

اخلطوة الرابعة:
تقومي النموذج اجلديد
واألدلة االسترشادية

اخلطوة الثالثة:
تنمية معارف األهل
واملدرسني وممثلي
املنظمات احلكومية
وغير احلكومية

 )1اإلعداد لبناء أدلة استرشادية
"(لألسرة  -وللمعلمني  -ولرجال
اإلعالم -وملسئولي املجتمع املدني
واحلكومي)

 )2وضع مواصفات األدلة
االسترشادية

إصدار األدلة االسترشادية
القائمة على أساس مبادئ
ومعايير النموذج اجلديد

 )3مراجعة األدلة

 )4مزيد من التقومي مبشاركة
مجموعات من مؤسسات التنشئة

 )5إعداد األدلة االسترشادية
للطباعة والتوزيع

ندوات وورش عمل مع ممثلي
 األهل. املعلمني. رجال اإلعالم. -ممثلي املجتمع املدني.
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فتح باب احلوار مع ممثلني
ملؤسسات التنشئة لبناء
حركة مجتمعية لدعم النموذج
اجلديد

•اخلطوة األولى :اإلعداد لبناء املعرفة ودعم منوذج التنشئة اجلديد.
•اخلطوة الثانية :تنظيم جهود الشراكة مع األهل واملعلمني واإلعالميني وممثلي
املجتمع املدني.
•اخلطوة الثالثة :تنمية معارف األهل واملعلمني وممثلي املنظمات احلكومية وغير
احلكومية
•اخلطوة الرابعة :تقومي النموذج اجلديد واألدلة االسترشادية
الطريق إىل املستقبل

في ضوء التحديات التي تواجه ترسيخ ثقافة التنشئة اإلنسانية احلقوقية في املجتمعات
العربية ،فإن النجاح طويل املدى ملواجهة هذه التحديات ونشر ثقافة منوذج التنشئة العربي
اجلديد فيتطلب االهتمام ببناء رؤية جديدة يكون من شأنها البدء فور ًا في استخدام
سياسات وآليات تعمل على تعزيز مبادئ التنشئة اجلديدة.
والشك ،أن تكريس هذه املبادئ اجلديدة في املجتمعات العربية يتطلب اتباع
استراتيجيات وآليات جديدة يكون من شأنها إجناز مجموعة الظروف املواتية وصياغة
سياسات تربوية ومجتمعية عامة تتفق مع كفالة وحماية حقوق الطفل ومشاركته ومتكينه.
ومن أهم هذه االستراتيجيات واآلليات ما يلي:
 -1تنمية وعي الكبار :ويتحقق ذلك عن طريق تقدمي برامج تدريبية لكل املعنيني بتنشئة
الطفل (اآلباء واملعلمني والعاملني في اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني واملؤسسات
احلكومية والتشريعية) في مجاالت حقوق األطفال ،ومبادئ منوذج التنشئة اجلديد،
والتربية الوالدية ،واحلمالت اإلعالمية ،وبناء القدرات.
 -2تهيئة األطفال للتعامل وفق ًا ملبادئ النموذج اجلديد :لكي تتحقق مشاركة األطفال
في عمليات التنشئة وفق ًا للمبادئ اجلديدة ،تبرز حاجة مجتمعية إلى خلق بيئة
يشعرون فيها باألمان والثقة ،وبالتشجيع واملساندة ،لكي يتمكنوا من التعبير عن
ذواتهم ،واالندماج في خبرات التنشئة وفق ًا ملبادئ النموذج اجلديد.
 -3إعداد املؤسسات الحترام مبادئ التنشئة احلقوقية التشاركية :يتطلب نشر مبادئ
النموذج العربي اجلديد ،إحداث تغيرات داخل املؤسسات املعنية بتربية الطفل للتحقق
من أن أهدافها والعاملني بها على وعي مببادئ التنشئة احلقوقية  /التشاركية،
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وتدرك قيمة االلتزام بهذه املبادئ وتعزز من استخدامها مع األطفال ويتطلب ذلك
بطبيعة احلال أن يتلقى العاملون مع األطفال تدريب ًا على حماية األطفال وحتسني
مهارات العالقات اإلنسانية والتواصل معهم.
تطوير آليات للتأثير يف القرارات العامة :التدريب وبناء القدرات ،والبيئة املدرسية
الدميقراطية ،وتطوير اخلدمات العامة التعاونية والصديقة لألطفال ،واملؤسسات
الداعمة لألطفال ،واإلتاحة لإلعالم ،وإتاحة املعلومات وتعبئة املجتمع احمللي،
واملشاركة في حوارات احلكومة في اجلوانب املهمة لألطفال لتطوير السياسات.
إصدار التشريعات الالزمة لدعم مبادئ التنشئة احلقوقية التشاركية :يحتاج نشر
النموذج العربي اجلديد إلى إصدار كثير من التشريعات املتعلقة بالرقابة على مدى
التزام املؤسسات بحماية حقوق األطفال في املشاركة وتنمية قدراتهم ،وفي آليات
الشكوى واالدعاء وأهلية األطفال ليكونوا مسموعني في األسرة واملدرسة وفي
وسائل اإلعالم ،وحمايتهم من كل أشكال العنف واإلساءة واإلهمال.
تنشيط حركة دعم مبادئ التنشئة احلقوقية التشاركية :في مواجهة التحديات التي
ميكن أن تعرقل تطبيق النموذج العربي اجلديد ،تظهر احلاجة امللحة لتنشيط حركة
مناصرة ودعم للمبادئ اجلديدة .وفي هذا املجال من الضروري بذل جهود من
املنظمات املعنية بالطفل ،موجهة إلى التهيئة النفسية واالجتماعية والثقافية للمجتمع،
وملؤسساته وأفراده كبار ًا وصغار ًا تهيئة املناخ العام في املجتمع لتقبل وتعزيز
مبادئ التنشئة احلقوقية التشاركية ،وتعزيز عالقات التنشئة القائمة على أساس
هذه املبادئ.
مراجعة وتقييم التقدم املجتمعي يف حتقيق مبادئ التنشئة اجلديدة :حتديد
مؤشرات ومعايير التقدم في االلتزام مببادئ التنشئة اجلديدة من جانب مؤسسات
التنشئة املختلفة ،وتقدير جدوى البرامج واملشروعات في هذا املجال ،مع النظر إلى
مشاركة األطفال في املراقبة واملراجعة والتقييم أساسية للتأكد من موثوقية تلك
البرامج واملشروعات.
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مشروع مستقبلى
إنشاء مركز "تربية األمل"

ال ميكن أن تتم تنشئة الطفل مبعزل عن املجتمع الذي يعيش وينمو فيه ،وإذا كان
املجلس العربي للطفولة والتنمية يسعى إلى نشر وتطبيق منوذج جديد للتنشئة ،منوذج
"تربية األمل" فمن األفضل أن يكون املجلس بيتًا للخبرة لهذا النموذج الذي يتوقع أن ينمو
ويتطور مع الزمن في ضوء املتغيرات واملستحدثات املتوقعة .لذلك فإن املجلس العربي
للطفولة والتنمية يدرس فكرة إنشاء مركز لنشر وتعميم وتطبيق منوذج "تربية األمل" يبدأ
افتراضيا ،ثم ينمو ويتحول إلى كيان يكون الذراع التطبيقية للمجلس التي تقوم بأدوار
متعددة في ضوء رؤية ورسالة وأهداف هذا املركز.

رؤية مركز "تربية األمل"
مركز "تربية األمل" هو مركز يتبع املجلس العربي للطفولة والتنمية ويركز على
العنصر البشري وهو الطفل كمحور لتنمية املجتمعات العربية وتطورها ،وهو ما
يجعله أكثر قدرة على اإلبداع واإلبتكار واإلنتاج ،كما يعنى بالتوعية والتدريب على
تنشئة الطفل يف هذه املجتمعات وفق منوذج "تربية األمل".
رسالة مركز "تربية األمل"
منوذجا يحتذى به يف
ً
يقدم مركز "تربية األمل" باملجلس العربي للطفولة والتنمية
تنشئة الطفل يف املجتمعات العربية ،ويرتكز املركز على تقدمي أفضل املمارسات العاملية
واإلقليمية والتدريب للقائمني على تنشئة الطفل وفقً ا لنموذج "تربية األمل" ،مبا
يعود بالفائدة على األطفال أنفسهم واملجتمع الذي ينتسبون إليه.
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منظومة قيم مركز "تربية األمل"
يعمل مركز "تربية األمل" على تبني القيم التالية :التفكير العلمي والنقدي واالبتكاري،
مهارات احلياة والعمل ،املواطنة ،العدل االجتماعي ،الدميوقراطية وحرية التعبير عن
الرأي ،املشاركة ،الدمج ،التمكني ،احترام التعددية والتنوع الثقايف ،التوظيف األمثل
للتكنولوجيا.

أهداف مركز "تربية األمل"
n

تهيئة وتطوير قدرات الفئات املعنية بتنشئة الطفل بحيث تتعرف على أسس
التنشئة السليمة ،مبا يضمن التفاعل ،ودعم تطبيق النموذج.

n

زيادة مكاسب الطفل النمائية والتعليمية والعناية بتنمية مواهبه اإلبداعية.

n

رفع مستوى التوعية املجتمعية بأسس التنشئة احلديثة ،وصياغة رأي عام داعم
لنموذج "تربية األمل".

n

التواصل مع صانعي السياسات من السلطتني التنفيذية والتشريعية ومن املجالس
الوطنية املعنية بالطفولة على مستوى البلدان العربية.

n

عقد ملتقيات فكرية علمية لدراسة وحتليل ومناقشة السياسات املعنية بتنشئة
الطفل مبا يدعم التطبيقات العملية للنموذج ،وتطوير أداء العمل يف املؤسسات
املعنية بتنشئة الطفل يف البلدان العربية.

n

إحداث تراكم معريف بسياسات التنشئة واملواطنة من خالل استقطاب خبرات علمية
للتدراس والتحاور حول الظواهر والقضايا املتعلقة بالطفل والتي يعمل عليها
املجلس من خالل مشروعاته املتنوعة.
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الفصل الرابع
دور مؤسسات التنشئة
فى تطبيق نموذج تربية األمل
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الفصل الرابع
دور مؤسسات التنشئة فى تطبيق نموذج تربية األمل
تتطلب التنشئة وفقاً لنموذج تربية األمل من مؤسسات التنشئة االجتماعية املختلفة
(األسرة واملدرسة واإلعالم ومنظمات املجتمع املدني) ،في البرامج واملشروعات التي تقوم
بها ،إحداث تغيرات داخل هذه املؤسسات للتحقق من أن أهداف عملية التنشئة داخلها
وهيئة املشاركني في كل منها على وعي بحقوق الطفل ،وتدرك قيمة الوفاء بهذه احلقوق،
وتعزز من مشاركة األطفال في عمليات تنشئتهم ومبادراتهم وإسهاماتهم.
إن أشد ما نحتاج إليه في منوذج التنشئة االجتماعية للطفل العربي اجلديد هو
تشجيع األطفال على املشاركة وتعليمهم نظام احلقوق والواجبات في املجتمع  ،وتنشئتهم
على أساليب التعايش املشترك مع اآلخرين  ،وتدريبهم على فهم املساواة وااللتزام بسلوك
املساواة واجتاهاته  ،وتضمني هذه القيم اإليجابية في برامج مؤسسات التنشئة (األسرة-
املدرسة -اإلعالم  -منظمات املجتمع املدني).
أوالً :دور األسرة العربية يف تطبيق نموذج التنشئة الجديد
األسرة هي مهد التربية ،وهي منطلق التطبيع االجتماعي ،وتتضح أهمية األسرة في
تشكيل شخصية الطفل ،إذا ما تذكرنا املبدأ البيولوجي الذي يقول" :كلما كان الكائن
صغير ًا ازدادت القابلية للتشكيل".
بعض اآلليات التي تساعد على تنمية العالقة بني الوالدين واألبناء:
• تضمني الطفل في املناقشات العائلية ،وإعطائه الفرصة للمشاورة في قرارات األسرة
وقواعد العمل بها والتوقعات املستقبلية .وهذه طرق جيدة تساعد الطفل على فهم
كيف ميكن للناس العمل جنب ًا إلى جنب ومع اآلخرين.
• تعويد الطفل على أن يستمتع بالتعليم والتعلم ،وأن تبدو العملية التعليمية مثيرة
لالهتمام وممتعة بد ًال من أن تكون عم ًال روتين ّياً؛ لذلك ينبغي أن يكون للطفل موقف
إيجابي جتاه املدرسة.
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•

•
•
•
•

تعويد الطفل على إبداء رأيه وتدريبه على املشاركة منذ الصغر ومعرفة رأيه من
خالل قبوله ورفضه لألشياء املقدمة له ،ومن خالل تعبيرات وجهه ،ومن خالل حركاته
وانصرافه عن األشياء ،ومن خالل ضحكه وبكائه.
تعويد الطفل على أن تكون له دائم ًا مواقف إيجابية ،وأن يفكر ويعمل ويتحدث
بطريقة متفائلة.
تعويد الطفل على عدم إلقاء اللوم على أشخاص آخرين أو ظروف أخرى ،وعليه
حتمل املسئولية من خالل االعتراف بأخطائه اخلاصة والبحث عن كيفية تصحيحها.
تعويد الطفل على استخدام مهارات حل املشكالت للتعامل مع التحديات أو النزاعات
بطريقة هادئة ومنتجة.
إظهار اللطف واالحترام لآلخرين.

دور األسرة والرتبية الجسمية لألبناء

األسرة توفر للطفل املأكل واملشرب واملسكن وفيها ينمو جسمه ،ويترتب على الوالدين
أن يلما بقواعد الصحة وقاية وعالجً ا ،وكثير من أولياء األمور يجهلون أصول العناية بصحة
أوالدهم ،فهم يتركون أمرها للطبيعة أو يلجئون إلى أساليب خرافية ال تليق بهم ،فينشأ عن
ذلك تأخر في الصحة العامة ونسبة عالية من الوفيات بني األطفال.
دور األسرة يف الرتبية النفسية لألبناء

أصبحت الصحة النفسية في العصر احلاضر هاجس املجتمعات ،وأصبح االعتالل
النفسي من مظاهر املدنية؛ لذلك على األسر مراعاة ما يلي مع أبنائهم:
• جتنب االهتمام املبالغ فيه ،ومنه احلماية الزائدة والتدليل الزائد والتسلط والسيطرة
والغلو في التربية على القيم والقسوة .
• جتنب اإلهمال والتساهل في القيم والنبذ واضطراب العالقات بني الوالدين وانحراف
الوالدين أو أحدهما أخالق ّياً.
• جتنب املعامالت القاسية مع األبناء واالبتعاد متام ًا عن أسلوب الضرب واإليذاء
البدني أو املعنوي.
• تعزيز فكرة التنشئة اجلامعة بأن تكون معاملة األوالد والبنات متساوية بصرف
النظر عن قدراتهم أو مهاراتهم أو غير ذلك من اعتبارات.
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دور األسرة يف تنمية التفكري

يتعلم الطفل في املنزل اللغة
والتعبير ،وعن هذا الطريق تنتقل
إليه أفكار الكبار من أفراد أسرته
وآراؤهم ،وهو يسمع منهم إجابات
عن أسئلته املتالحقة؛ فمنها ما
تكون معقولة ومناسبة تساعده
على التفكير وتشحذ ذهنه على
البحث؛ومنها ما تكون مضللة تدعوه
لإلحباط والتشويش الفكري ،مثل
القصص واحلكايات واخلرافات
التي تنتقل للطفل وهو جالس يسمع
الكبار.

النمو العقلي واجلسمي
تطوير األداء
رعاية الطفل
التعليم
مساعدة الطفل
البناء على ما سبق
على الفهم
إرشاد الطفل أثناء
أنشطته اليومية
االهتمام بتغذية الطفل
تشجيع الطفل وعدمه

شكل ()4
دور األسرة في التربية الفكرية والعقلية للطفل

دور األسرة يف تربية األبناء على املواطنة

إن التربية على املواطنة تستطيع أن تنشئ املواطن املتزن الصالح القادر على اإلنطالق
بكل طاقاته وقدراته إلعزاز عقيدته وخدمة أمنه ،ولكن ذلك مرهون بحسن البرنامج وإحكام
اخلطط ،ووعي حضاري وإدراك متطور يالزمان تنفيذهما.
شكل ( :)5األسرة وقيم املواطنة
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دور األسرة يف الرتبية الجمالية لألبناء

إن التذوق وتنمية احلس اجلمالي واكتساب القيم اجلمالية واالستمتاع باجلمال ،إمنا
تتم عن طريق املعايشة واملمارسة واالحتكاك املستمر بالبيئة اجلميلة ،املفعمة بالقيم الفنية
واجلمالية البسيطة واملنسجمة مع مرحلة منو الطفل.ويعتبر البيت هو البيئة األولى التي
حتتضن اإلنسان ،فال بد أن تتمتع ببعض اللمسات اجلمالية ،فهذا األمر ال يتعارض مع
احلالة االقتصادية لألسرة.
ثانياً :دور املدرسة يف تطبيق نموذج التنشئة الجديد
خالل العقود األخيرة من البحث في املجال التعليمي تغيرت نظرة األنظمة التربوية
التي كانت تعتمد على جهد املعلم فقط في العملية التعليمية حيث الطالب هو املتلقي ،إلى
أن يكون املتعلم هو األساس في عملية التعليم والتعلم ،واملعلم مجرد مرشد وموجه له،
وأصبحت النظرة إلى التعليم نظرة إيجابية فالتعليم عملية طبيعية ،عملية اجتماعية ،عملية
إيجابية مؤثرة وليست سلبية ،عملية متسلسلة ،عملية تكاملية وسياقية ،عملية تعتمد على
مواطن القوة عند املتعلم ،عملية تهدف إلى إيجاد حلول ملشكالت املجتمعات.
إن هناك عديد ًا من القضايا التي تواجه التربية العربية خالل القرن احلادي والعشرين،
مثل :التحدي الثقافي ،التربية املستدامة ،قيادة التغيير ،ثورة املعلومات ،متهني التعليم،
األزمة البيئية ،وهي جميعها منطلقات إلبراز دور وأهمية ومالمح مدرسة املستقبل ،وهي
غالب ًا مدارس إلكترونية يجري التعليم اإللكتروني فيها من خالل الشبكات املمتدة عبر العالم
حيث تتعدد املصادر التي تضخ كميات هائلة من املعلومات واملعارف ،يستطيع الطالب
بسهولة ويسر تلقيها؛ مما يفرض على معلم املستقبل تنمية قدراته الفكرية والثقافية والفنية،
وفهم دوره اجلديد في توجيه هذه املصادر خلدمة األهداف التربوية التي تصب في مصلحة
وطنه وأمته  ،باإلضافة إلى شكل املنهج الذي يواكب القرن احلادي والعشرين ،ودور املعلم
واملتعلم ،والعالقة بني األسرة واملدرسة ،وكل ذلك يعتبر أساس النموذج التربوي اجلديد.
عناصر املنظومة التعليمية لنموذج التنشئة
المحور األول :تنمية التفكير اإلبداعي في النموذج المقترح

إن رعاية مهارات التفكير اإلبداعي في القاعات الدراسية مهمة ضرورية ،ولكنها ينبغي
َّأل تكون شاقة؛ لذلك ميكن للمعلم تنفيذ إستراتيجيات تعليمية فعالة بصفة يومية ملساعدة
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الطالب علي االستفادة من إبداعاتهم .وينبغي على املعلم إكساب الطالب مهارات التفكير
اإلبداعي من خالل تعلم كيفيه تخيل ما ال ميكن تصوره وشحذ مهاراتهم اإلبداعية .وقد
أشار خبير اإلبداع روبرت ابشتاين  ،Robert Epsteinإلى أربع كفاءات أساسية للتعبير
اإلبداعي ،هي على النحو املبني بالشكل التالي:

2

1

تشجيع الطالب على حتدي أنفسهم
مبواجهة مشكالت صعبة وإيجاد
حلول لها.

تزويد الطالب بطريقة اللتقاط األفكار
اجلديدة واحلفاظ عليها وذلك بصفة
يومية على أن يحتفظ بها في مجلد
 Idea folderأو صندوق األفكار
 Idea boxاإلبداعية.

4

3

توسيع وتعزيز اإلبداع لدى وضع الطالب في مواجهة
الطالب عن طريق تعلم أشياء أشياء وأفراد متنوعني ومثيرين
جديدة مثيرة لالهتمام.
لالهتمام.

شكل ( :)6كفاءات التعبير اإلبداعي للمتعلم
المحور الثاني :شكل المناهج الدراسية في نموذج "تربية األمل"
صياغة األهداف التعليمية في النموذج المقترح

يشير بعض الباحثني التربويني إلى أن األهداف التعليمية تتأثر بحاضر كل أمة
وماضيها ومستقبلها،كما أنها تتأثر بخبراتها وتاريخها وواقعها بجميع وجوهه املادية
واالجتماعية واالقتصادية؛ حيث إن احلياة اإلنسانية متطورة ومتغيرة باستمرار ومعها
تتغير األهداف التعليمية بتطور الزمان واملكان ،وتطور األفراد واجلماعات اإلنسانية،
وعلى ذلك ميكن للمؤسسة صياغة األهداف التعليمية  Instructional objectivesفي ضوء
الهدف العام . Goal
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تصميم املناهج الدراسية يف النموذج الجديد

عند تصميم املناهج الدراسية ،من الضروري مراعاة االعتبارات العامة التالية:
 أن يشارك جميع األطراف املعنية في وضع املناهج الدراسية. أن يراعي خصائص النمو السيكولوجي والتربوي للمتعلمني ،من حيث مراعاة ميولهمواهتماماتهم واستعداداتهم فيما يقدم لهم من معارف وخبرات ومعلومات متكاملة.
 أن يراعي السياق الذي يعيش فيه املتعلمون وشمولية املشكالت املجتمعية . أن تكون املادة التعليمية مناسبة ألعمار املتعلمني وتعمل على حتفيزهم . أن يراعي إكساب الطالب مهارات حل املشكالت والتفكير اإلبداعي والناقد ،وهيطرائق في التعليم تستثمر في مراحل حياة اإلنسان ومنوه.
 أن يراعي تعليم مهارات التعلم الفردي وفهم الذات"ما وراء التعلم املعرفي Meta( "cognitive learningالتعلم عن الطرق التي نتعلم بها).
 أن يراعي عدم التكرار ،والذي غالب ًا ما يظهر في املناهج التقليدية. أن يراعي رفع املستوى العلمي للمعلمني.أسس تصميم املناهج

يعتمد تصميم املناهج على التسلسل السليم للخبرات التعليمية سواء من تفاعل املتعلم
مع احملتوي ،أو املشاركة في األنشطة التي تعمل على بناء مهارات املتعلم ،ويستلزم ذلك
حتليل احملتوى العلمي واملهارات والعمليات التي تعتبر شرط ًا مسبق ًا للتعلم.

Knowledge-oriented

Society - Centered

توجه نحو التعليم

توجه نحو املشكالت

Learner - Centered

Problem - Centered
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شكل ( :)7توجهات تصميم املنهج الدراسي

توجه نحو املعرفة
(موضوعات الدراسة)

توجه نحو املجتمع

التقويم

يعتبر التقومي جزءًا ال يتجزأ من العملية التعليمية ،خصوص ًا في مرحلة الطفولة املبكرة؛
حيث إن األطفال يتعرضون للنمو والتغيير بصورة مستمرة،لذلك ينبغي أن يستخدم التقييم
وسيلة إلبالغ التعليمات وليس لتقييم أداء األطفال .والتقييمات في مرحلة الطفولة املبكرة
تكون قائمة على األداء ؛ وهو ما يعني تقييم كيفية اإظهار األطفال ملعارفهم ومهاراتهم.
املحور الثالث :طبيعة التعلم (التعلم النشط)

يعد التعلم ح ّق ًا إنسان ّي ًا أصي ًال من حقوق األطفال والشباب باعتبارهم مواطنني
مسئولني ،وقوة فاعلة في مجتمعاتهم اآلن وفي املستقبل ،لهم أدوار ذات قيمة مضافة
لالرتقاء باحلياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية؛ ولذلك تهتم املجتمعات
بإتاحة الفرص التعليمية لكل األطفال والشباب دون متييز؛ حيث إن التعلم يعد حق ًا إنساني ًا
أصي ًال طبق ًا للمواثيق واألعراف الدولية ،لذلك ينبغي أن يتميز التعلم في منوذج التنشئة
اجلديد باخلصائص التالية:
 اإلندماج والتفاعل مع اجلماعة االجتماعية التي متتد إلى ما وراء املدرسة ،وهذامستقلي جترى فيهما عملية
ْ
اجتماعيي
ْ
موقعي
ْ
يعني أن املنهج التعليمي يتطلب
التعلم :داخل املدرسة وخارجها؛ لذلك من الضروري توافق اجلماعة حول طبيعة
املعرفة وصدقها.
 تفعيل التواصل عن طريق املناقشة اجلماعية ،احلديث ،الغناء ،التمثيل ،الدرامااالجتماعية ،النحت ،العمل اجلماعي ،بغرض تطويرالتعلم التقليدي الذي يعتمد على
نقل اخلبرات غير املباشرة من الكتب املدرسية ،والصور ،أو احملاضرات.
 التأكيد على قدرة الطالب على جمع الوقائع وتصنيفها ،والتفكير في احلياة الواقعيةونقدها ،وصناعة القرارات والفعل االجتماعي بغرض إعادة بناء املجتمع.
 التأكيد على التعلم التفاعلي الذي يتحقق بشكل أفضل داخل اجلماعة االجتماعيةألنها تؤثر على املتعلم كما يؤثر املتعلم على اجلماعة ،ومن ثم من املهم ومن املفيد
أن يشارك الطالب باستمرار في بيئة اجتماعية يضفون عليها بهذه املشاركة ثراء
وإيجابية وتثري البيئة بدورها شخصياتهم.
 التأكيد على أن التعلم عملية "معرفية  -اجتماعية  -حتررية" يفهم بها املتعلمون73
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العالم الذي يعيشون فيه ،ويغيرونه.
 التأكيد على االبتكار واإلبداع ،واالختيار واتخاذ القرارات؛ لذلك ينبغي أن يدخلاملعلمون واملتعلمون في حوار حقيقي ،وأن يقوموا منذ البداية بدور إبداعي خالق
وإل يكتفوا مبجرد ترديد ما يلقى إليهم من معرفة ومعلومات
في عملية التعلمَّ ،
واستظهارها ،وأن يدركوا طبيعة العالقة والوحدة بني الفكر واللغة والواقع ،ومن ثم
ينبغي َّأل فصل عملية التعلم عن اإلطار االجتماعي الذي حتدث فيه.
دور التكنولوجيا يف التعليم

تزداد أهمية التكنولوجيا في مجال التعليم من عام تلو اآلخر،وبسبب كون العالم سريع
التغير والتطور؛ لذا توجب على املختصني في مجال التعليم أن يخاطروا في تفكيرهم املبدع
لبناء سياسة تعليمية دائمة مرتبطة بالتكنولوجيا احلديثة.
التعليم اإللكرتوني E-Learning

إن فلسفة التعليم اإللكتروني تقوم على أسس علمية بحتة تتمثل في مبادئ تكنولوجيا
التعليم املتمركزة  -في املقام األول -على تفريد التعليم ،والتعلم الذاتي املعني بتقدمي تعليم
يتوافق وخصائص كل متعلم' مما يعني الفردية والتفاعلية واحلرية ،والتعلم القائم على
سرعة املتعلم في التعلم ،والهادفة  -في نهاية املطاف  -إلى اإلتقان في األداء ،وحتقيق
أكبر قدر ممكن من األهداف ،ومن قبل أكبر عدد ممكن من املتعلمني تصل نسبتهم إلى%90
وتتجاوزها في كثير من األحيان.
المحور الرابع :استخدام الفنون واللعب في التعليم

أول :استخدام الفنون يف التعليم
ً

ينبغي أن ميارس الطفل الفن وفق آخر ما توصلت إليه األبحاث التربوية والنفسية
التي تهتم بتعليم الفن وال تبني الشخصية املتكاملة للفرد إال من خالل تعلم كل مواد
املعرفة والفهم املرتبطة بالفن حيث تبنى عالقة سوية ومنسجمة مع بعضهما البعض ،وبهذا
أشخاص ًا متزنني عقلي ًا وسيكولوجياً.
ّ
نستطيع أن نكون
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ثان ًيا :استخدام اللعب يف التعليم

األلعاب التربوية ممارسة وطريقة تربوية لها تأصيالتها النظرية في جامعات عاملية
عريقة ،وتطبيقاتها العملية في قاعات الدراسة في املدارس الغربية ،وهي تستند إلى ثروة
من األبحاث والدراسات األكادميية ،تقدم حتت مسمى "التعلم من خالل املمارسة" ،أو
"التعليم الترفيهي  ،"Edutainmentأو "التعليم باملرح" ،والعملية التربوية = في محصلتها
النهائية  -هي عملية تعلم هدفها إكساب الفرد معلومات ومهارات جديدة ،وغرس سلوك
حميد ،وتغيير اجتاهات وقناعات.
ثالثاً  :دور اإلعالم يف تطبيق نموذج التنشئة الجديد
أضحى اإلعالم إحدى أهم وسائل التنشئة االجتماعية خصوص ًا في ظل التطورات التقنية
املتالحقة في مجال تكنولوجيا االتصاالت ،فتشير إحدى الدراسات إلى أن وسائل اإلعالم
من بني املؤسسات االجتماعية التي كشفت عن جدارتها في التأثير على حياة األفراد
خالل مراحل عملية التنشئة ،إذ لم يعد للشك مكان في التأثيرات العميقة التي باتت
تتركها وتبصمها في حياة أفراد املجتمع ،السيما على األطفال منهم الذين يكونون محط
استقبال لكل ما تقدمه هذه الوسائل اإلعالمية ،وخصوص ًا عندما زادت من فعاليتها
وحدَّة أثرها بشكل كبير نتيجة للتطورات التكنولوجية احلديثة .وتختلف وتتفاوت تأثيرات
ِ
هذه الوسائل (وسائل اإلعالم) على األفراد واجلماعات بحسب مقدرة أشكالها ووسائلها
الكثيرة واملتنوعة ،املقروءة منها واملرئية واملسموعة وغيرها ،من حيث قدرتها على نقل اخلبر
في حينه ،وإشراك املتلقي مع املضمون اإلعالمي ،واستقطاب عدد كبير من اجلماهير،
ولإلعالم عموما أهمية كبيرة ال ميكننا أن ننكرها ،وهي ما جعلته يصنف من بني املؤسسات
الفاعلة واملدعمة لدور األسرة في التنشئة ،ويتضح ذلك من خالل الوظائف واألدوار املتعددة
التي يقدمها لألفراد واجلماعات ،والتي نذكر من أهمها :إفهام أفراد املجتمع ملهامهم
واحتياجاتهم في التربية على اإلعداد النفسي للعمل واحلركة ،وإسهامه في تكوين االجتاه،
والترويح عن النفس ،وتنمية اخلبرات واملعارف واملهارات ،ونشر القضايا املهمة والقيم
السائدة في املجتمع ،والضبط االجتماعي ،وصياغة الواقع وغيرها.
وإميان ًا بأهمية اإلعالم بوصفه وسيلة في حتقيق هذا النموذج اجلديد في التنشئة
75
مسيرة املجلس في تكوين اإلطار الفكري للنموذج وتطبيقاته

وإدراك ًا ملكانته املؤثرة في مجال دعم ومساندة حقوق الطفل عبر أدواره املتطورة والتي
تتمثل في :دور رقابي :من خالل رصد الوقائع ومراقبة النشاط اخلاص بالطفولة .ودور
تربوي :من خالل نشر األفكار والقيم واملبادئ؛ حيث باتت وسائل اإلعالم منافس ًا حقيقي ًا
لألسرة واملدرسة ،ودور توعوي :عبر التوجه إلى األطفال واألهل واملربني مع ًا لنشر آليات
العمل اآليلة إلى التطوير االجتماعي املطلوب .ودور ثقافي :من خالل إطالع الطفل على
ما يجري في محيطه وإغناء معرفته الضرورية في اتخاذ قراراته واحلفاظ على ثقافته.
ودور وطني واجتماعي :في التعريف بالتراث والعادات وبناء الهوية الوطنية والتضامن
االجتماعي والشعور باالنتماء ،وأخير ًا دور سلطة اجتماعية ضاغطة للتأثير في اتخاذ
القرارات الالزمة ،فإن املجلس سيستمر في إطار إستراتيجيته اجلديدة ()٢٠٢٠ - ٢٠١٧
في تنفيذ مشروع املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي.
وميكن لإلعالم أن يلعب دور ًا في نشر منوذج "تربية األمل" من خالل:
 اإلسهام فى تثقيف وتوعية فئات املجتمع املختلفة بالنموذج ومخرجاته املتوقعةوآثاره القريبة والبعيدة املدى.
 خلق املثال االجتماعي وذلك بالتقدمي اإليجابي للنموذج. تبنى مبادئ منوذج "تربية األمل" ،والتي من شأنها أن تغير األمناط السائدة لتحقيقالتطور والتقدم الذيْن يرفعان من مستوى البالد.
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خطوات نشر نموذج "تربية األمل"

شكل ( :)8خطوات نشر منوذج "تربية األمل" من خالل الوسائط اإلعالمية
• إعادة توجيه الرأي العام

املقصود بإعادة تشكيل الرأي العام هو تشكيل هوية جديدة نحو املبادئ الفكرية لنموذج
"تربية األمل" التي تراعي بالضرورة معايشة الطفل للثورة التكنولوجية واملستجدات العلمية
املعاصرة؛ لذلك ينبغي إعمال حقوقه وتنميته وتنشئته اعتماد ًا على املبادئ واملفاهيم املعاصرة،
ومن أهمها :التفكير العلمي والنقدي واالبتكاري ،مهارات احلياة والعمل ،املواطنة ،العدل
االجتماعي ،الدميقراطية وحرية التعبير عن الرأي ،املشاركة ،الدمج ،التمكني ،احترام التعددية
والتنوع الثقافي ،وذلك وفق مقتضيات مجتمع املعرفة والتطور التكنولوجي.
• تحديد الرسالة

من الضروري حتديد طبيعة الرسالة أو الرسائل التي نريد إيصالها إلى أفراد املجتمع
من خالل حملة الدعوة وكسب التأييد.
• تحديد وسائط نشر الرسالة

من الضروري الوقوف على الوسائط واألساليب اإلعالمية واملجتمعية التي ينبغي
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اعتمادها بوصفها األساليب املناسبة ،مثل :الصحافة ،التلفزيون ،اإلذاعة ،النشر
اإللكتروني ،باإلضافة إلى منظمات املجتمع املدني .وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺎش واﻤﻟﻨﺎﺑﺮ
وورش اﻟﻌﻤﻞ أدوات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ ﺠﺗﺎه ﻗﻀﻴﺔ التنشئة من أجل إﺷﺮاك أﻧﺎس ﺟدد.
 ممارسة التوعية بقضايا احلقوق واملشاركة والتمكني ،فاملواطن الواعي بإمكانهاإلسهام على نحو أفضل وبنشاط أكبر في عمليات صنع القرار في مجتمعه.
 تعزيز قدرات املواطنني من خالل تزويدهم باملعلومات ،وتيسير تدفق املضامني التيتعزز مبدأ املواطنة وفك طالسم كل أشكال التمييز ما بني الشعب الواحد ومكوناته
النوعية واجلنسية.
 فتح آفاق قوية مع املجتمع املدني ،وجتذير العالقة معه على أسس واقعية ومقنعةلدعم قضايا التنشئة.
بناء قدرات اإلعالميني من أجل نشر وتطبيق نموذج "تربية األمل"

نظر ًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه وسائل اإلعالم في توعية وتثقيف اجلماهير على
مختلف مستوياتهم الثقافية والعلمية ،ولتجاوزها كل احلواجز واحلدود ووصولها إلى
أبعد نقطة في العالم بعد أن أصبح العالم أشبه بقرية عصرية نتيجة التطورات العلمية
والتكنولوجية ،أصبح لهذه الوسائل دور كبير في تقدمي املعلومات واحلقائق والبيانات
وزيادة معرفة األفراد مبجريات األمور؛ مما يساعد على حتقيق املزيد من القدرة لدى
الرأي العام على الفهم واحلكم الصحيح على القضية املثارة .وحتى يكون لإلعالم دور فعال
في نشر منوذج "تربية األمل" ،ينبغي دعم وتنمية قدرات اإلعالميني بصفة مستمرة ملواكبة
أحدث النظريات واملناهج املتبعة في التخطيط والتنمية البشرية واملجاالت التخصصية التي
تتطلب فهم ًا أعمق وتتطلب مهارات خاصة مثل قضايا تنشئة الطفل في البلدان العربية
بعيد ًا عن التشدد واألفكار الظالمية.
دعم مشاركة وتمكني األطفال

 فتح حوارات مكثفة عبر وسائل اإلعالم املختلفة مع أولياء األمور حول: أساليب مشاركة األطفال والتعبير عن آرائهم في بعض األمور التي تخصهم فياألسرة ،وتقدمي مناذج حية عبر الفضائيات تتناول مناذج تعلم مهارات املشاركة
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لدى األطفال مثل :برملان األطفال ،نوادي األطفال ،منتديات األطفال.
آليات تعميق انتماء الطفل ألسرته واحلي واملنطقة التي يعيش فيها.
أساليب ممارسة قيم التسامح والتضامن املجتمعي وعدم التمييز.
استثمار وقت الطفل بني استيفاء متطلبات العملية التعليمية والترويح والثقافة.
أساليب اتخاذ القرارات التي متس حياة األطفال سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر .
أساليب حماية الطفل من االنحراف أو االشتراك في تنظيمات أو جماعات مشبوهة.
إدارة حلقات نقاشية تلفزيونية يشارك فيها األطفال حول:االستخدام الفعال لوسائط
التواصل االجتماعي وتوظيفها ملمارسة املشاركة اإليجابية والفعالة لألطفال بعيد ًا
عن اإلسفاف اللغوي وانتهاك خصوصيات البشر.

رابعاً  :دور منظمات املجتمع املدني يف تطبيق نموذج التنشئة الجديد
تقوم منظمات املجتمع املدني في إطار الدولة القومية احلديثة بدور حيوي في دعم
التطور الذي تصبو إليه املجتمعات ،وتشارك هذه املنظمات تطلعات مؤسسات الدولة
وطموحات املجتمع في مجاالت متعددة رمبا يأتي في مقدمتها تطوير التعليم ،وتوسيع
مستويات إتاحته لفئات اجتماعية لم تكن قادرة على الوصول إليه دون مخاطر التعثر،
وقامت منظمات املجتمع املدني بدور ال ميكن إغفاله على مستوى مساندة الفئات األكثر
فقرًا ،وتطورت وظائفها وآلياتها تبع ًا لتطور مفاهيم وآليات العمل اإلنساني املدني /األهلي
على املستوى احمللي والعاملي ،فقد امتدت أنشطتها لتشمل مجاالت متنوعة تغطي مناحي
احلياة االجتماعية والثقافية املختلفة ،وهو األمر الذي يعكس دورها وأهميتها على مستوى
الفرد واملجتمع؛ إذ متكنت من خالل عملها من مساندة الفئات "األكثر هشاشة" تلك التي
يتزايد عددها نتيجة للظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة على مستوى العالم.
أدوار ووظائف منظمات املجتمع املدني من أجل نشر نموذج "تربية األمل"

في مواجهة التحديات التي ميكن أن تواجه تطبيق منوذج التنشئة اجلديد ،تظهر
احلاجة امللحة لتنشيط حركة مناصرة وتأييد ودعم ملبادئ النموذج اجلديد.
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أوالً :على مستوى منظمات المجتمع المدني نفسها

يتم نشر منوذج "تربية األمل" بني اجلمعيات واملنظمات األهلية التي تتواصل بصفة
مستمرة مع األهالي واملدارس ومؤسسات الثقافة ،من خالل:
 تنظيم لقاءات مع ممثلي املنظمات غير احلكومية لنشر مبادئ منوذج "تربية األمل"،واالستماع لوجهة نظرهم بشأن آليات نشر النموذج.
 تشجيع املنظمات غير احلكومية على التقدم مبشروعات للحصول على دعم ماليلنشر النموذج بني القطاعات احلكومية واألهالي بالوسائل املختلفة مثل تنظيم ورش
عمل أو التواصل املباشر أو طبع مطويات تتضمن مبادئ النموذج.
 تشجيع املنظمات غير احلكومية لتنظيم لقاءات مع اإلعالميني املعنيني بالطفولةوالتنشئة لتنظيم حمالت إعالمية لنشر مبادئ النموذج.
وفي هذا السياق من الضروري أن تبذل منظمات املجتمع املدني املعنية بتنشئة الطفل
جهود ًا كبيرة توجه إلى التهيئة النفسية واالجتماعية والثقافية للمجتمع ،وملؤسساته وأفراده،
وتهيئة املناخ العام في املجتمع لتقبل وتعزيز مبادئ التنشئة اجلديدة ،وتعزيز عالقات التنشئة
القائمة على أساس هذه املبادئ ،وذلك على عدة مستويات ،على النحو التالي.
ثانيًا :على مستوى الدولة ومؤسسات التنشئة

-

-

-

-

دعوة الدولة لتوفير التدابير التي حتد من عدم املساواة بني أطفال الفئات االجتماعية
املتنوعة ثقافي ًا أو عرقي ًا داخل حدودها؛ بوصفهم جميع ًا مواطنني متساوين لهم
احلق نفسه في تنشئة سليمة.
دعم القدرات القانونية واإلجراءات التي متكن مؤسسات التنشئة من القيام بأدوارها
في توفير احلماية لألطفال من أشكال التمييز من بعض اجلهات أو املؤسسات
األخرى في املجتمع.
دعوة املؤسسات التشريعية لسن قوانني وتشريعات جترم التعدي واالجتراء على
حقوق الطفل وتعمل على حمايته جسم ّي ًا ونفس ّي ًا من اإليذاء أو العنف ،وهو أحد
املبادئ املهمة في النموذج.
دعم التعاون الفعال بني املؤسسات الوطنية واملجتمع املدني للكشف عن ومواجهة
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-

-

-

أي من حاالت االنتهاك حلقوق األطفال ،ومن ثم حمايتها والدفاع عنها ،فض ًال عن
كفالتها؛ حتى ميكن أن ينعم الطفل بتنشئة سليمة وفق مبادئ النموذج.
دعم جهود شبكات الرعاية االجتماعية في املناطق واملستويات والفئات األقل قدرة
على حتسني مستوى البيئات االجتماعية الفقيرة احلاضنة لألطفال؛ حتى يرسلوا
أبناءهم إلى املدارس للتفرغ للدراسة.
دعم مشاركة األطفال في اللجان والهيئات املسئولة عن رسم السياسات
واإلستراتيجيات وإعداد اخلطط ،وأن تتاح لهم فرص حقيقية ملشاركة صادقة في
التعبير عن وجهات نظرهم حتى يتم تنشئتهم وفق مبادئ النموذج.
متكني األطفال من املشاركة في عمليات صناعة واتخاذ القرارات؛ حتى يتمكنوا من
حتقيق مبادئ النموذج.
اختيار مجموعات متابعة وتقومي من بني األطفال ملا يتخذ من قرارات وإجراءات تؤثر
في أساليب تنشئتهم.
إتاحة فرص مناسبة لدعوة مسئولني يقوم األطفال مبناقشتهم بشأن ما يتحقق من
إجنازات أو يظهر من مشكالت تخص تنشئتهم.

ثالثًا :على مستوى األسرة

 التوعية باآلثار السلبية الناجتة عن قيام األسرة مبمارسات مباشرة أو ضمنية تؤديإلى التمييز أو احلرمان ضد األطفال.
 إدارة حمالت منظمة لتشجيع األهالي على إحلاق أطفالهم باملدرسة خصوص ًا فيالقرى واملناطق النائية.
 تشجيع العائالت في االنخراط في تعليم األطفال من خالل تنفيذ عديد من األنشطةالالصفية مثل الرحالت الترفيهية وممارسة األنشطة الرياضية والفنية في األماكن
املناسبة.
رابعًا :على مستوى المؤسسات التعليمية

 توثيق الصالت والتعاون املشترك بني اآلباء واملعلمني في جو يسوده االحتراماملتبادل؛ من أجل دعم العملية التعليمية ورعاية األبناء.
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عرض أفكار متميزة بشأن تنمية املوارد لتطوير األداء املدرسي مبا يالئم مبادئ
النموذج.
التأكد من عدم وجود عقبات حتول دون ممارسة الطفل حلق التعبير عن ذاته وعن
آرائه بحرية داخل املؤسسات التعليمية ،وخالل العملية التعليمية.
تدريب العاملني باملدرسة على األسس الصحيحة واملناسبة للتعامل التربوي مع
األطفال.
تنفيذ برامج إرشادية للمعلمني واالختصاصني لتنمية قدراتهم الذاتية لتعريف
األطفال بحقوقهم األساسية.
دعم مشاركة األطفال في اتخاذ القرارات داخل املدارس من خالل نظام مؤسسي
محكم.
تعزيز دور املدرسة في انخراط األطفال في خدمة البيئة احمليطة والتعامل مع
مشكالتها وطموحاتها خالل فترات اإلجازات.

خامسًا :على مستوى المؤسسات الثقافية

-

-

-

تشجيع املؤسسات الثقافية على طرح أطر وأنشطة ثقافية (فنية وأدبية) تنمي
مهارات األطفال في التعليم؛ وبالتالي حتقق مبادئ النموذج.
توجيه التراث الثقافي الوطني واحمللي وما يتضمنه من أساطير وحكايات شعبية
إلى ما ينمي قدرات الطفل على اخليال واإلبداع واالبتكار ،ويحقق الهوية الثقافية
للطفل مبا يدعم مبادئ النموذج.
إسهام األنشطة املوجهة إلى األطفال في تنمية الثقافات احمللية باعتبارها مدخ ًال
لعالج صور التعصب والتمييز الثقافي املختلفة؛ ولتأكيد مبدأ التعددية الثقافية في
إطار الهوية القومية الواحدة للمجتمع.
تشجيع األطفال على القراءة واحلوار ومعرفة الثقافات األخرى واحترامها لتنمية
ثقافتهم واجتاهاتهم اإليجابية نحو اآلخرين وعدم التمييز.
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سادسًا :على مستوى المشاركة المجتمعية لدعم قيم المواطنة الفعالة
لدى األطفال

تعمل منظمات املجتمع املدني على نشر منوذج "تربية األمل" من خالل دعم مشاركة
األطفال في أنشطة مجتمعية مأمونة ومحسوبة ،عبر طرق مبتكرة؛ لبناء ثقافتهم ومهاراتهم
ومعارفهم ،ومتكينهم ،من أجل الوصول إلى منو سوي ومتوازن ،وهو مبدأ رئيس في سياق
منوذج "تربية األمل" ،وميكن أن يتم ذلك من خالل:
 نشر وممارسة قيم املواطنة وتقدير التنوع وتقبل االختالف في الرأي واملشاركةوحتمل املسئولية ،من خالل مشاركة األطفال في بعض األعمال التطوعية.
 تدريب األطفال على األعمال التطوعية ومساعدة اآلخرين ،واملشاركة في بعضاألعمال املناسبة لسنهم.
 تدريب األطفال على فهم وااللتزام بسلوك املساواة وعدم التمييز بني الناس بأيشكل من األشكال.
 تشجيع مشاركة األطفال في أعمال وأنشطة املجتمع احمللي ،وفي عمليات اتخاذالقرارات مبا يتفق مع مصلحة األطفال الفُضلى.
 إتاحة الفرص أمام األطفال في التعبير عن وجهات نظرهم وأفكارهم ومشاعرهموخياالتهم ،وهمومهم واهتماماتهم بحرية.
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الفصل الخامس
تطبيقات نموذج تربية األمل
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تطبيقات نموذج تربية األمل
يستخدم مفهوم "تربية األمل" في منوذج تنشئة الطفل العربي بصورة أكثر توسع ًا
لإلشارة إلى برامج التنشئة والتأهيل التي ميكن استخدامها في جميع املجاالت ،في
األسرة واملدرسة ،ورياض األطفال ،ومع األطفال في وضعية الشارع ،إنه مفهوم يستخدم
في تنشئة جميع األطفال مبا في ذلك األطفال في الظروف الصعبة أو غير العادية املتعلقة
باحلرمان الثقافي واحلرمان التربوي والتصدع األسري ،وبالبيئات اخلطرة وغير ذلك ،مما
يندرج حتت ثقافة الفقر وهي الظروف التي تدعم فئات من األطفال ذوي اخلطر املرتفع.
أوالً :تنشئة الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة
وفق توجهات صاحب السمو امللكى األمير طالل بن عبد العزيز بدأت املرحلة األولى
ملشــروع «االرتقــاء مبركــز تنميــة الطفولــة املبكــرة وحتسـيـن االســتعداد املدرســي»
وكانت البداية فى وزارة التربية والتعليم مبصر عام ( ،)2003من خالل تأسيس مركز تنمية
الطفولة املبكرة بدعم من أجفند ،واستمرت هذه املبادرة من عام ( )2013-2011باعتبارها
مرحلة ثانية لتقدمي الدعم التكنولوجي للمركز ،وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
وتأتى املرحلة الثالثة خالل الفترة من ( )2020 - 2017ليقوم بدوره بوصفه مركز ًا
إقليم ّي ًا متميــز ًا في املنطقــة العربيــة للنهــوض بالطفولــة املبكــرة.
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األهداف واألنشطة
•

•

•

االرتقاء مبركز تنمية رياض األطفال ؛ ليكون مركز ًا متميزًا ،واتخاذه ركيزة لبناء
شبكة تنظيمية تربط سلسلة متميزة من املؤسسات التعليمية ملرحلة الطفولة املبكرة:
(رياض األطفال والصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسى).
تأسيس منوذج روضة التنمية املهنية لرياض األطفالProfessional Development :
) Pre-School (PDPSهي روضة أطفال يتم تأهيلها لتقدم خدمة التنمية املهنية
املستمرة لنفسها ،وملجموعة من رياض األطفال املرتبطة بها في النطاق اجلغرافي
ذاته ()Cluster of Schools؛ وذلك لكي تكون قادرة على إكساب األطفال املهارات
واملعارف األساسية ،ومهارات التفكير وتنمية اإلبداع لديهم في ضوء متطلبات القرن
احلادي والعشرين.
بناء منوذج متميز متكامل لتطوير البيداجوجيا (التعليم والتعلم ،واالستخدام األفضل
للتكنولوجيا والفنون واللعب) في رياض األطفال؛ بحيث يكون منوذج ًا قاب ًال للتعميم
محل ّي ًا وإقليم ّياً ،في مرحلة رياض األطفال والصفوف الثالثة األولى من مرحلة
التعليم األساسى.
يرتكز العمل على مدخل متكامل يشمل تطوير البيداجوجيا وحتسني
االستعداد املدرسي (العلمي -الرياضياتى ،احلركي ،العقلي ،اإلبداعي،
اللغوي) ،وتنمية االجتاهات والقيم ومهارات احلياة لدى األطفال من خالل
االستخدام األفضل للتكنولوجيا والفنون واللعب مبا يتالءم مع متطلبات
القرن احلادي والعشرين.

مراحل التنفيذ
المرحلة األولي :تأسيس النموذج

من ( )2017وحتى ( )2018وتهدف إلى االرتقاء مبركز تنمية الطفولة املبكرة ،وبناء
منوذج متميز متكامل قابل للتعميم ،من خالل:
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أوالً :دعم القدرة املؤسسية ملركز تنمية الطفولة املبكرة باملدينة التعليمية ويشمل
ذلك:
1 .1إعــادة هيكلــة املركــز مبــا يتناســب مــع أهــداف املشــروع ،ودوره في املرحلــة
القادمة.
2 .2توفيــر التجهيــزات املطلوبــة (التكنولوجيــة  -اللوجســتية) لتطويــره في ضــوء
اإلطــار املرجعــي.
3 .3دعم وحدة التكنولوجيــا والبرمجيات ،ووحدة التنمية املهنية والتدريب وبناء الكوادر.
4 .4إنشــاء وحدة ضمــان اجلــودة ،ونظــام للمتابعــة وللتقــومي ،ونظــام للدعــم الفنــي
باملركــز.
ثانيً ا :استحداث منوذج متميز لروضات التنمية املهنية وذلك من خالل:
1 .1توفير التجهيزات املطلوبة (التكنولوجية  -اللوجستية) إلعداد روضة التنمية املهنية
النموذجية.
2 .2إنشاء نظم لضمان اجلودة ،واملتابعة والتقومي ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصال،
والدعم الفني لروضة التنمية املهنية النموذجية.
3 .3تنمية قدرات ومهارات العاملني على تنفيذ وتفعيل النظم املستحدثة للتنمية املهنية
وفق اآلتي:
• إعداد ( )25مدرب ًا خبير ًا ( )Master Trainersمبركز تنمية الطفولة املبكرة باملدينة
التعليمية.
• تنمية قدرات العاملني بروضة التنمية املهنية والروضات العشر التابعة لها.
• تدريب ( )88معلمة على تنفيذ األنشطة التربوية ،و( )10موجهني على مهارات
التوجيه الفعال ،و( )22من اإلداريني على مهارات اإلدارة الرشيدة ،وتنظيم لقاءات
تنويرية ألولياء أمور األطفال لضمان املشاركة والتواصل.
ثالثً ا :التطوير التكنولوجى للمركز وروضة التنمية املهنية النموذجية من خالل:
1 .1اإلدارة اإللكترونية  Electronic managementملركز تنمية الطفولة املبكرة ،وروضة
التنمية املهنية.
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2 .2تطوير البيداجوجيا  Developing pedagogyباستخدام التكنولوجيا ومصادر
املعرفة اإللكترونية املتاحة فى تنفيذ األنشطة التربوية فى الروضات لتحسني
االستعداد املدرسي ومهارات احلياة لألطفال.
3 .3التواصل اإللكترونى  :Electronic communicationللتواصل بني الروضة وأولياء
أمور األطفال لدعم املشاركة املجتمعية.
رابعاً :حتسني االستعداد املدرسي (العلمى -الرياضياتى ،احلركي ،العقلي ،اإلبداعي،
اللغوي) ،وتنمية االجتاهات والقيم ومهارات احلياة لـ ( )1400طفل بالروضات
املستهدفة فى املرحلة األولى مبا يتالءم مع متطلبات القرن احلادي والعشرين من
خالل:
1 .1تنفيذ األنشطة التربوية لتنمية االستعداد املدرسي فى املدارس العشر املختارة
(رياض األطفال  -الصفوف الثالثة األولى من التعليم األساسى) ،والروضة
النموذجية باملدينة التعليمية.
2 .2متابعة تنفيذ األنشطة التربوية لتنمية االستعداد املدرسي بواسطة املوجهني ،واإلدارة
التعليمية ،واإلدارة العامة لرياض األطفال بالوزارة.
3 .3إعــداد أدلــة وبرامــج تدريبيــة معتمــدة قائمــة علــى اســتخدام (التكنولوجيــا/
الفنــون /اللعب /مشــاركة الطفل).
ومن هنا كان االهتمام باستحداث وحدة إبداع الطفل وذلك بهدف:

-

تنمية إبداع الطفل من خالل برامج وأنشطة بيداجوجية مبدعة.
إتاحة فرص تعلم وممارسة برامج حركية ،عقلية معرفية ،اجتماعية وفق ًا مليول
وقدرات األطفال.
تصميم برامج للكشف املبكر عن إبداع الطفل.
الكشف املبكر عن اإلعاقات والصعوبات التعليمية واملشكالت السلوكية لدى األطفال
في مرحلة الطفولة املبكرة.
تقدمي االستشارات والدعم لألسر والقائمني على رعاية األطفال في مرحلة الطفولة
املبكرة مبن فيهم ذوو االحتياجات اخلاصة.
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مت تصميم أنشطة بيداجوجية
وفي إطار هذه الرؤى اجلديدة في تنمية إبداع الطفلَّ ،
متنوعة تناسب جميع األطفال ،وإنتاج حزم برامج متنوعة لتنمية أشكال اإلبداع كافة لدى
الطفل محددة أهدافها وخطة العمل بها ومتطلباتها ،ووضع معايير لوحدات إبداع الطفل
في ضوء جتربتها ،وتدريب وتأهيل الكوادر من خالل ورش العمل والدورات التخصصية
والتدريب العملي.
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خامساً :املنحة الدراسية
تتيح اجلامعة العربية املفتوحة ( )200منحة تعليمية للحصول على درجة دبلوم
الدراسات العليا ملعلمات رياض األطفال ،بواقع  50منحة سنوياً ،خالل فترة تنفيذ املشروع
(من العام الدراسى  - 2017/2018إلى العام الدراسى .)2020/2021
المرحلة الثانية :التوسع

مت تطبيقه والتدريب عليه في املرحلة األولى
تعنى هذه املرحلة بتعميم النموذج الذي َّ
والتوسع في محافظات أخرى في جميع أنحاء اجلمهورية ،واالستدامة ،Sustainability
وتطبيقه في الصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي .وكذلك من املستهدف
تطبيق هذا النموذج في بعض البلدان العربية؛ بوصفه منوذج ًا عرب ّي ًا لتنمية الطفولة املبكرة
وتستمر هذه املرحلة حتى نهاية ديسمبر عام (.)2020
ثانياً :تأهيل ودمج األطفال يف وضعية الشارع "أنا اخرتت األمل"
أولى املجلس العربي للطفولة والتنمية اهتمام ًا متعاظم ًا بقضية األطفال في وضعية الشارع
مببادرة رائدة من صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز ،رئيس املجلس ،وبذل
في ذلك العديد من اجلهود التي أثمرت عن تنفيذ مشاريع تستهدف حماية األطفال في
وضعية الشارع .ويواصل املجلس جهوده  -في إطار منوذج التنشئة  -بتنفيذ مشروع
"تأهيل ودمج األطفال في وضعية الشارع خالل تربية األمل" أنا اخترت األمل" في جمهورية
مصر العربية  -بدعم من برنامج اخلليج العربي للتنمية "أجفند"  -وبالشراكة مع وزارة
التضامن االجتماعي ووزارة التربية والتعليم وعدد آخر من الشركاء .ويستهدف املجلس
أن يكون هذا املشروع منوذج ًا استرشاد ّي ًا قاب ًال للتعميم عرب ّي ًا لتأهيل ودمج األطفال في
وضعية الشارع.
وومت استهداف دمج وتأهيل ألف طفل على مدى أربع سنوات ،معتمد ًا على رؤية
مفادها تأهيل ودمج األطفال في وضعية الشارع في حياة إنسانية كرمية في مسارات
صحيحة تعليم ّي ًا ومهن ّي ًا وفن ّي ًا ورياض ّياً ،عبر تطبيق حزمة من البرامج التي تقوم على كسب
الثقة وتربية األمل واكتشاف الذات وتنمية مهارات احلياة املؤهلة للدمج االجتماعي .كما
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اعتمد املشروع على الفن بصفته مدخ ًال حيو ّي ًا إليقاظ ذات األطفال التي لم جتد رعاية
كافية ،وحرمت من االحتياجات األساسية ،فالفن يعمل على تهذيب السلوك وغرس مقومات
اجلمال ومعاييره في نفس الطفل لالرتقاء مبستواه لتنشيط القدرات واملهارات االجتماعية
والعقلية والوجدانية املستهدف تنميتها.
املبادئ األساسية

تقوم مبادرة "أنا اخترت األمل" على مجموعة من املبادئ األساسية:

 - 1إيقاظ الذات وبناء اإلنسان داخل الطفل.
حيث يرمى إلى تقدمي منوذج جديد لتأهيل ودمج األطفال يقوم على تعزيز احترام
الذات وبناء اإلنسان داخل الطفل لتعزيز ثقته بنفسه وباملجتمع ومؤسساته املختلفة من
خالل حلقات نقاش تشاركية تسمح له بالتعبير عن رأيه بعيد ًا عن اخلوف والعنف .وإكسابه
املهارات احلياتية الضرورية ومحو أميته وإيقاظ الذات لديه من خالل محاور التعليم ومحو
األمية ،برامج بناء الذات ومهارات احلياة ،الفنون بأنواعها (الفن التشكيلي واجلداريات،
الغناء ،املوسيقى ،املسرح) ،الصحة والتوعية الصحية ،والرياضة البدنية.
 - 2تهيئة وبناء بيئة إنسانية
ترتكز إستراتيجية التنفيذ على اإلصالح الشامل القائم على اعتبار املؤسسة "دار
اإليواء" وحدة كلية لفعل اإلصالح املتكامل (.)Institution Based Reformوذلك من خالل:
• تأهيل األطفال من خالل تعزيز احترام الطفل وتنمية معارفه.
• إرساء بيئات متكينية إنسانية من خالل التشريع وحوكمة مؤسسات اإليواء والتشبيك
بني األطراف املعنية كافة بقضية أطفال الشوارع.
• بناء قدرات العاملني مع أطفال الشوارع خللق كوادر قادرة على ممارسة تربية األمل
وبناء اإلنسان لضمان جناح العمل واستمراريته في دمج األطفال.
• املناصرة وكسب التأييد ،السياق اإلعالمي لبناء ثقافة جديدة.
• حشد اجلهود وبناء الشراكات حول املشروع وضمان استمراريته وجودته.
 - 3تعزيز عوامل االستدامة والتوسع وتغطية مؤسسات أخرى
• منهجية جديدة لتنشئة الطفل من خالل التوعية وإيقاظ الذات وإعادة بناء اإلنسان
داخل كل طفل.
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•

االستدامة والتوسع واالنتقال بنموذج "أنا اخترت األمل" إلى مؤسسات أخرى
باإلمكانات ذاتها ،ويعني ذلك أن التوسع واالستدامة ميكن أن يتمَّا بأقل التكاليف
بالتعاون مع احلكومة املصرية.

اإلنجازات
أوالً :تأهيل األطفال:

تنمية العقل وبناء الشخصية وإعادة بناء اإلنسان داخل الطفل

يقوم تأهيل األطفال على مفهوم "تربية األمل" الذي يعني بتقدير كل طفل بوصفه قيمة
إنسانية عليا له احلق في احلياة في جتمع إنساني يقدر حق اإلنسان في النمو والتقدم.
وقد عمل املشروع على تأهيل األطفال وتعديل سلوكياتهم باستخدام الفن ،إضافة إلى
أساليب املشاركة واللعب واحلكي وذلك عبر خمسة محاور أساسية هي :التعليم ،الفنون،
تنمية الذات ومهارات احلياة ،الصحة ،والرياضة على النحو التالي:
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 -1التعليم

التعليم املمتع يثير شغف الطفل نحو املعرفة

كل من وزارة التربية والتعليم ،ووزارة التضامن
مت توقيع بروتوكول تعاون ثالثي ض َّم ًّ
َّ
االجتماعي ،واملجلس العربي للطفولة والتنمية؛ وذلك بهدف مأسسة ومنهجة التعليم باملدرسة
االبتدائية باملؤسسة ،إضافة إلى توفير التعليم املجتمعي ملن فاتتهم سن االلتحاق باملدرسة.
وتضمن العمل
يف محور التعليم
أربعة مجاالت هي:
أ .التعليم النظامي،
ب .محو األمية ،ت.
املجتمعي،
التعليم
إضافة إلى التعرف
التكنولوجيا
على
احلديثة عبر ث .تعليم
ا لكمبيو تر .

 -2محو األمية
كل طفل قادر على تعلم كل شيء من محو األمية  ..إلى ICDL

مت توقيع بروتوكول ثنائي بني املجلس العربي
استمرار ًا ملأسسة العمل في التعليم َّ
مت مبوجبه استثناء األطفال باملؤسسة من
للطفولة والتنمية والهيئة العامة لتعليم الكبار َّ
مت النزول بالسن اخلاضعة حملو األمية
بعض الشروط اخلاصة بدورات محو األمية؛ حيث َّ
إلى  14بد ًال عن  16عاماً ،إضافة إلى السماح لألطفال باجللوس لالمتحان مبوجب الرقم
القومي في شهادة امليالد وليس بالبطاقة الشخصية.
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•

مت عقد دورتني حملو األمية لألطفال والعاملني مبؤسسة دور التربية
في هذا الصدد َّ
وتخريج  22دارساً.

 -3الفنون

الفن لبناء ثقة الطفل بنفسه  ،وإذكاء القيم اإلنسانية داخله

الفن هو السبيل لتهذيب النفوس وتنمية امللكات العقلية واالبتكارية ،ويعتبر ضرورة
للتنفيس عن االنفعاالت السلبية ،كما يسهم بصورة مباشرة في تزكية التفكير اإليجابي
مت التعاقد مع مدربني محترفني في مجاالت
لدى الطفل وبناء ثقته بنفسه .في هذ املجال َّ
الفن التشكيلي ،اجلداريات ،املوسيقى والغناء ،املسرح.
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 -4الصحة

الصحة والتوعية الصحية لدعم اإلنسان داخل الطفل

مت تنفيذ  7قوافل طبية شملت كل قافلة منها جميع التخصصات مع توفير العالج
َّ
مت توفير معمل للفحص مصاحب للقوافل ،إضافة إلى التطعيم ضد السحائي.
الالزم .كما َّ
مت تنفيذ أكثر من  100ورشة في التوعية الصحية ضمت جميع األطفال وشملت
كما َّ
موضوعات النظافة ،جسم اإلنسان ،األمراض املعدية ،اإلسعافات األولية ،التغذية ،األمن
والسالمة وغيرها من موضوعات التوعية الصحية.

 -5تنمية الذات ومهارات الحياة

إيقاظ الذات وأنسنة العالقات مع املجتمع

مت تنفيذ أكثر من  570نشاط ًا في تنمية الذات ومهارات احلياة جلميع األطفال
َّ
باملؤسسة تعاملت مع سلوكيات مثل الالمباالة ،العدوانية ،السرقة ،الكذب ،السلبية،
االنتهاكات اجلنسية ،كما عملت على تزكية التفكير السليم واإليجابي واإلبداعي ،االتصال
والتواصل ،معرفة الذات ،التفكير في املستقبل ،والعديد من املوضوعات األخرى.
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 -6الرياضة

نشر روح التسامح والعمل يف فريق واجلماعية
•

•
•

مت تأهيل ثالثة مالعب
من خالل التواصل والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة َّ
تضم ملعب كرة قدم كبير ًا وآخر خماس ّياً ،إضافة إلى ملعب صغير لألطفال حتت 9
وجار العمل على تأهيل ملعب متعدد.
ٍ
أعوام.
مت عقد أكثر من  75نشاط ًا في التوعية الرياضية وعالقة الرياضة بالصحة.
َّ
إقامة عدد من الدوريات بني األقسام مصحوبة بكئوس وجوائز.

ثانياً :بناء قدرات االختصاصيني والعاملني مع األطفال

مت تنفيذ  21دورة تدريبية استفاد منها  65من العاملني مبؤسسة دور التربية للرعاية
َّ
االجتماعية لألطفال شملت املوضوعات التالية:
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ثالثًا :بناء بيئات تمكينية إنسانية:

لبناء اإلنسان البد من بناء البيئة اإلنسانية التى ينمو من خاللها
•
•
•
•

مت إعداد اخلطة اإلستراتيجية للتطوير املؤسسي ملؤسسة دور التربية للرعاية
َّ
مت إعداد اخلطة التنفيذية للعام األول منها.
االجتماعية لألطفال خلمسة أعوام  .و َّ
مت إنشاء شبكة حاسبات داخلية بكابالت وأجهزة فائقة اجلودة والسرعة (10
َّ
أضعاف السرعة العادية) ضمت كل مباني املؤسسة
مت إصدار دراسة حول أوضاع احلوكمة واملناخ التنظيمي واألنسنة في مؤسسة دور
َّ
التربية للرعاية االجتماعية لألطفال شملت العديد من التوصيات.
مت إصدار دليل إجرائي للحوكمة.
َّ

رابعا :المناصرة والدعم اإلعالمي
•
•
•
•

التعريف بالقضية وأبعادها من خالل إجراء تغطيات إعالمية لفعاليات وأنشطة
املشروع وتوزيع نشرات إخبارية على وسائل اإلعالم ،وعقد لقاءات مع إعالميني.
توفير بيانات عبر رابط إلكتروني عن املشروع على بوابة املجلس العربي للطفولة
والتنمية االلكترونية.
جار العمل على بناء قدرات اإلعالميني من خالل ورشة عمل حول كيفية التناول
ٍ
املهني لقضايا حقوق األطفال في وضعية الشارع.
جار إنتاج فيلم توثيقي يسهم في رفع الوعي بأبعاد قضية أطفال الشوارع وكيفية
ٍ
التعامل معها.

خامسًا :األدلة التدريبية

مت تطوير أدلة تدريبية واقعية من
نتيجة للعمل بالنموذج الفكري "أنا اخترت األمل" َّ
خالل العمل مبؤسسة دور التربية للرعاية االجتماعية لألطفال ،وميكن استخدامها في دور
الرعاية األخرى املعنية باألطفال بال مأوى وهي:
• دليل حقوق الطفل وتربية األمل.
• دليل التربية بالفن.
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•
•
•
•
•
•

دليل التربية بالفن التشكيلي.
دليل املهارات احلياتية والصحية.
دليل امليسر للمهارات احلياتية والصحية.
اإلطار النظري لدليل املهارات احلياتية والصحية.
دليل أنسنة ورعاية أطفال الشوارع  -احلوكمة واملناخ التنظيمي.
برنامج الكبسولة.

سادسًا :بناء شبكة عريضة من الشراكات

 - ١اإلشراف على املدرسة اإلبتدائية بالدار.
 - ٢توفير معلمني في أنشطة فنية مختلفة.
 - ٣اإلشراف على فصول املجتمع.
وزارة الرتبية
والتعليم
 -١إنشاءعالعب
متعددة.

وزارة الشباب
والرياضة

 -٢توفير مدربني
للعمل باملؤسسة.

املجلس العريب
للطفولة والتنمية
"مرشوع تربية األمل"

منظمة
أرض البرش

 -١املساهمة في التدريب في مجالي دراسة

الهيئة العامة
لتعليم الكبار

وزارة
الثقافة

 -١اإلشراف على
برنامج محو األمية
بالدار.
 -٢تدريب بعض
اإلخصاصني للعمل
في محو األمية.

 -١إنشاء مركز ثقافة الطفل بالدار.

احلالة ،والدعم النفسي واالجتماعي لإلخصائيني

 - ٢اإلشراف على املركز ومتابعته.

واملتعاملني مع األطفال باملؤسسة

شكل رقم ( )10بناء شبكة الشراكات
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ثالثاً :املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي
بادر املجلس العربي للطفولة والتنمية  -بناء على اإلطار الفلسفي والفكري لنموذج
تنشئة الطفل العربي واعتماد ًا على مجموعة من املعايير واملبادئ املستندة إلى اتفاقية
حقوق الطفل -إلى تأسيس مرصد إعالمي حلقوق الطفل العربي ليكون آلية تعنى برصد
ومتابعة ومراقبة اإلعالم العربي فيما يخص أساليب تنشئة الطفل وحقوقه وحتري املهنية؛
بهدف املزيد من التواصل والفعالية للمنتج اإلعالمي العربي والتزامه بالبعد احلقوقي
والتنموي ،من خالل تنمية قدرات كوادر إعالمية لتكون قادرة على نشر ثقافة حقوق الطفل
ورصد االنتهاكات واخلروقات اإلعالمية والعمل على تعديلها إيجاب ّياً ،ومبا يسهم في دعم
منوذج التنشئة اجلديد.
ماهية المرصد:

• آلية تعنى برصد ومتابعة ومراقبة اإلعالم العربي فيما يخص حقوق الطفل وحتري
املهنية بهدف املزيد من التواصل والفعالية للمنتج اإلعالمي العربي؛ والتزامه بالبعد
احلقوقي؛ ولترشيد مسار البعض منه.
• أو مبعى آخر ،أن يكون آلية متميزة لرصد ومتابعة وحتليل ما ينشر عن حقوق الطفل
بغية أن تكون املضامني ملتزمة باحلقوق.
وميكن للمرصد أن يكون أداة معينة في إعداد الدراسات واألبحاث والتقارير ،أو
وضع السياسات واخلطط ،كما متثل اتفاقية حقوق الطفل املرجعية األساسية.

الهدف العام:

االرتقاء باألداء اإلعالمي العربي جتاه قضايا تنشئة وتنمية وحماية حقوق الطفل
العربي ،بالتعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم وغيرها من املؤسسات التنموية.
األهداف اإلجرائية:
•
•
•

تشغيل املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل.
رصد ومتابعة املواد اإلعالمية في مجال حقوق الطفل.
تنمية قدرات اإلعالميني.
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•

نشر ثقافة حقوق الطفل واملبادئ املهنية ملعاجلة اإلعالم العربي قضايا حقوق
الطفل.

مراحل التنفيذ

املرحلة األولى :دراسة واقع األداء اإلعالمي العربي يف مجال حقوق الطفل

بالتعاون بني املجلس العربي للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية (إدارة املرأة
مت إجراء دراسة
واألسرة والطفولة) وبرنامج اخلليج العربي للطفولة والتنمية "أجفند" َّ
علمية حول واقع األداء اإلعالمي جتاه قضايا حقوق الطفل .وتعد هذه الدراسة مركبة حيث
تضمنت ثالث دراسات فرعية؛ األولى تناولت تقييم تناول اإلعالم العربى لقضايا حقوق
الطفل من خالل حتليل محتوى عينة من املضامني املقدمة للجمهور العام بعينة من وسائل
اإلعالم العربية؛ وتتناول الدراسة الثانية استطالع آراء عينة من األطفال فى عدد من الدول
العربية فيما يقدم لهم فى وسائل اإلعالم؛ في حني تقدم الدراسة الثالثة تقييم البيئة املهنية
التى يعمل فى إطارها القائم باالتصال فى مجال إعالم الطفل فى الدول العربية .كما أنها
تعد أول دراسة إقليمية  -شملت ست دول عربية  -تتناول بالرصد والتحليل مضمون ما
تقدمه وسائل اإلعالم العربي في مجال حقوق الطفل في ظل ما يشهده الوطن العربي من
تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية متالحقة لعب فيها اإلعالم دور ًا مؤثراً.
شملت الدراسة ست دول عربية هى( :تونس  -اجلزائر  -السعودية  -العراق -
لبنان -مصر) ،عبر حتليل مضمون  12صحيفة على مدى شهر .حيث مت حتليل مضمون
 813حلقة تلفزيونية في  36برنامج ًا في  12قناة تلفزيونية حكومية وخاصة ،واستمارات
آراء  1260طف ًال من سن  15- 12سنة ،واستمارات آراء  152من القائمني باالتصال فى
مجال إعالم الطفل.
وخلصت الدراسة  -التي َّ
مت إطالقها في نوفمبر  2013في بيروت  -إلى عدم وجود
سياسة إعالمية لدى املؤسسات بشأن قضايا الطفل ،وتهميش قضاياه ،وضعف املساحة
الزمنية التي حظيت بها قضايا حقوق الطفل في القنوات العربية ،وعدم توافر أجندة
بقضايا حقوق الطفل ،وإغفال إتاحة الفرصة ملشاركة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.
وكانت هذه الدراسة هي خارطة طريق للمرصد اإلعالمي حلقوق الطفل؛ حيث استهدفت
102
مسيرة املجلس في تكوين اإلطار الفكري للنموذج وتطبيقاته

الوصول إلى مجموعة من املعايير املهنية واألدوات املنهجية التي ميكن استخدامها في عمل
املرصد مستقبالً ،كما أنها تقدم إستراتيجية مستقبلية تسهم فى تطوير أداء اإلعالم فى
مجال الطفولة على املستوى العربى.
املرحلة الثانية :املبادئ املهنية ملعاجلة اإلعالم قضايا حقوق الطفل

في ضوء ما انتهت إليه دراسة واقع األداء اإلعالمي جتاه قضايا حقوق الطفل ،جاءت
املرحلة الثانية من املرصد لتترجم توصيات الدراسة من خالل العمل على إعداد مجموعة
من املبادئ املهنية ملعاجلة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل بالتعاون بني كل من املجلس
العربي للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية (إدارة املرأة واألسرة والطفولة) وبرنامج
اخلليج العربي للتنمية "أجفند" ،وذلك تأسيس ًا على التجارب واخلبرات الدولية واإلقليمية
ذات الصلة ،وحتلي ًال ملهنية العمل اإلعالمي من منظور حقوقي تنموي ،وذلك ليسترشد به
اإلعالميون العرب في معاجلتهم قضايا حقوق الطفل .حيث كان واضحا بأن هناك ضعف ًا
في االهتمام بالكود املهنى واألخالقى املنظم لألداء اإلعالمى فى تغطية قضايا وشئون
األطفال فى مؤسسات اإلعالم العربية ،وضعف اهتمام مؤسسات اإلعالم العربية بتدريب
كوادرها اإلعالمية على تغطية شئون األطفال وقضاياهم وفق املبادئ املهنية احلاكمة لألداء
اإلعالمى فى هذا املجال.
تضمنت املبادئ مجموعة من املعايير واملؤشرات في مجاالت حقوق الطفل بشكل عام،
إضافة إلى مجموعة من املعايير واملؤشرات في مجاالت نوعية منها املشاركة ،واإلعالن،
وتضمنت املبادئ مجموعة من املعايير واملؤشرات في مجاالت حقوق الطفل بشكل عام،
إضافة إلى مجموعة من املعايير واملؤشرات في مجاالت نوعية منها املشاركة ،وضحايا
العنف واالعتداءات اجلنسية أو مرتكبوها ،واالستغالل السياسي ،وضحايا النزاعات
واحلروب ،واإلعالنات ،و عبر وسائل اإلعالم اإللكتروني ،والتعامل اإلعالمى مع األطفال
مت إعداد
ذوى اإلعاقة واملوهوبني واألطفال في وضعية الشارع .وفي نقلة نوعية جديدة َّ
دليل علمي من هذه املبادئ يتضمن مجموعة من األدوات العلمية لقياس مدى التزام اإلعالم
العربي بتلك املبادئ املهنية من أدوات رصد وصحف حتليل مضمون لكل الوسائل اإلعالمية
التقليدية واجلديدة ،لتستخدمها املؤسسات اإلعالمية العربية واملرصد ذاته.
واجلدير باإلشارة أن هذه املبادئ املهنية قد أعلنت حتت رعاية وزارتي الشئون
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االجتماعية واإلعالم في لبنان عام  ،2015ومتت املوافقة عليها من قبل مجلس وزراء الشئون
مت اعتمادها من قبل مجلس وزراء اإلعالم العرب
االجتماعية العرب في ديسمبر  ،2016كما َّ
مت التدريب عليها في أكثر من دولة عربية (مصر  -األردن -
في يولية  .2017إضافة إلى أنه َّ
اإلمارات  -السعودية  -السودان) ،وكان نتاج ذلك أن أعلنت األهرام مؤسسة صديقة للطفل
في أكتوبر  ،2016ومؤسسة الشارقة لإلعالم مؤسسة صديقة للطفل في أكتوبر ،2017
وأعلنت وزارة اإلعالم السودانية أهمية العمل بهذه املبادئ في ديسمبر .2017
املرحلة الثالثة :دليل تصحيح املصطلحات واملفاهيم والصور اخلطأ املتداولة حول
الطفولة يف وسائل اإلعالم
املربرات:

في ضوء تفشي ظاهرة التداول الواسع للمصطلحات والصور والفيديوهات اخلطأ حول
ومعان ومفاهيم سلبية حول
ٍ
األطفال بوسائل اإلعالم؛ مبا أسهم في الترويج لصور ذهنية
األطفال ،انعكست آثارها االجتماعية والنفسية السلبية في إعاقة اندماج األطفال في محيطهم
االجتماعى ،بادراملجلس العربي للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية (إدارة املرأة واألسرة
والطفولة) وبرنامج اخلليج العربي للتنمية "أجفند" إلى إعداد دليل تصحيح املصطلحات
واملفاهيم والصور اخلطأ املتداولة حول األطفال في وسائل اإلعالم العربية؛ بهدف ترشيد أداء
اإلعالميني وغيرهم فى التعامل مع قضايا األطفال باملصطلحات املالئمة والصحيحة.
وقد اعتمد الدليل على منهجية علمية في إعداده من خالل رصد عينة املضامني السلبية
التى تنطوى على جتاوز فى اللفظ أو الصورة املتداولة بوسائل اإلعالم حول األطفال ،في
عينة من الوسائل اإلعالمية  :القنوات التلفزيونية ،الصحف املطبوعة ،املواقع اإللكترونية
للصحف ،خالل فترة زمنية وصلت إلى عشر سنوات ( .)2017 - 2007إضافة إلى إجراء
مقابالت متعمقة مع األكادمييني واإلعالميني واخلبراء املعنيني بالطفولة ،وإجراء مجموعات
نقاش مركزة مع األطفال.
وجار تطبيقه في ثالث
مت االنتهاء من تطبيق الدليل في جمهورية مصر العربيةٍ ،
وقد َّ
دول عربية أخرى ،مبا يسهم في إضفاء البعد العربي ،وتأكيد ًا على أن قضية االنتهاكات
واخلروقات اإلعالمية ظاهرة عربية ال تخص قطر ًا بعينه أو وسيلة بعينها.
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تقوم هذه املرحلة على تدريب اإلعالميني والراصدين والتشبيك مع وسائل اإلعالم
وإعداد تقارير دورية حول األداء اإلعالمي في مجال حقوق الطفل ،وسيتم تنفيذ هذه املرحلة
بالتعاون مع الشركاء واملؤسسات اإلعالمية.
متكني اإلعالميني:

يقوم املرصد بالتوازي مع هذه املراحل باالستمرار في عقد ورش عمل لإلعالميني في
مجاالت نشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد األطفال والترويج للمبادئ املهنية
والقيام بالرصد اإلعالمي ،اعتماد ًا على مجموعة من األدلة التدريبية واملرجعية في هذه
املجاالت.
دليل اإلعالميني العرب لنشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف ضد األطفال :

قام املجلس العربي للطفولة والتنمية منذ عام  2006بدعم من برنامج اخلليج العربي
للتنمية (أجفند) ،إدراك ًا ألهمية اإلعالم ودوره التنموي املتصاعد في احلياة العامة للشعوب،
بتبني فكرة العمل مع اإلعالميني من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل ،ومناهضة العنف ضد
مت تنفيذ عديد من ورش العمل
األطفال ،ومناصرة قضايا تنمية الطفولة في بالدنا العربية .و َّ
التدريبية في  14دولة عربية باستخدام أدلة تدريبية أعدها خبراء من العالم العربي في
مختلف التخصصات في اإلعالم وحقوق الطفل ،وأسس املجلس شبكة لإلعالميني العرب،
وأسهم في نشر ميثاق شرف أخالقي لإلعالميني ملناهضة العنف ضد األطفال.
ومن واقع هذه اخلبرة التراكمية؛ متكن املجلس من كسب مجموعة كبيرة من اإلعالميني
ملناصرة قضايا حقوق الطفل والتوعية بها ،وبناء ثقافة داعمة لتنمية الطفل العربي للولوج
إلى مستقبل أكثر إشراق ًا وأكثر رفاه ًا وكرامة وإنتاجية.
ويتكون الدليل التدريبي لإلعالميني العرب لنشر ثقافة حقوق الطفل ومناهضة العنف
متكاملي ،هما :دليل مرجعي يتضمن مادة معرفية وإثرائية تتناول
ْ
ضد األطفال من جزأيْن
واقع حقوق الطفل في املنطقة العربية وحقوق الطفل في االتفاقيات والوثائق الدولية،
إضافة إلى قضايا اإلعالم وحقوق الطفل واألخالقيات املهنية في اإلعالم وقضايا الطفل،
كما يتعرض الدليل أيض ًا لقضية مناهضة العنف ضد األطفال ،ويتطرق الدليل أيض ًا إلى
اإلعداد العلمي والفني للمدرب ،من حيث أساسيات عملية التدريب وأهدافها ومراحلها
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وخطواتها األساسية ،إضافة إلى تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها وكيفية اختيار
أساليب التدريب ،ودليل تدريبي يتضمن مجموعة من الوسائط التدريبية.
املرحلة الرابعة :تشغيل املرصد اإلعالمي يف ضوء توافر املبادئ املهنية واملؤشرات لقياس
درجة التزام وسائل اإلعالم بها

سيتم العمل في املرحلة املستقبلية وفق عدة مسارات تقوم على االنتهاء من إعداد
دليل تصحيح املصطلحات اخلطأ املتداولة حول الطفولة بوسائل اإلعالم ،وإجراء الرصد
اإلعالمي الدوري ،واالستمرار في تدريب اإلعالميني ،وتقدمي الدعم الفني واالستشاري
إلنشاء مراصد إعالمية وطنية.
رابعاً :دمج الطفل ذي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع
في إطار منوذج التنشئة اجلديد وانطالق ًا من وعي املجلس العربي للطفولة والتنمية
بضرورة االضطالع بدور فاعل من أجل متكني األطفال ذوي اإلعاقات املختلفة ،من
املشاركة الفعالة في جوانب احلياة كافة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي ،متامًا ،كأقرانهم
من غير ذوي اإلعاقة ،وإميان ًا من املجلس العربي للطفولة والتنمية بوجوب التأكيد على
دعم األطفال ذوي اإلعاقة بالوسائل كافة ،فقد قدم املجلس مشروع ًا بعنوان "بيئة آمنة
حلماية الطفل العربي ذي اإلعاقة من اإلساءة" وأصدر من خالله دليل استرشادي وكتيبات
وقصص لتوعية الطفل واألسرة واملجتمع ،كما قدم املجلس في مشروع دمج الطفل العربي
ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع أدلة استرشادية للعاملني في مؤسسات الرعاية وقصص
لألطفال للتوعية بقضية دمج الطفل ،كما مت عقد ورشة تدريبية في هذا املجال لتنمية قدرات
العاملني في مجال دمج الطفل ذي اإلعاقة شارك فيها مجموعة متميزة من البالد العربية.
يواصل املجلس مشروعاته بالعمل في مجال استخدام التكنولوجيا املساندة في دمج
الطفل في التعليم واملجتمع ،من أجل تيسير ممارسة هؤالء األطفال أنشطة احلياة اليومية
واالندماج في مجتمعهم؛ حرص ًا على تأكيد جانب حقوقي وآخر رعوي ضمان ًا لتمتع ذوي
اإلعاقات املختلفة بحياة طبيعية كأقرانهم من غير ذوي اإلعاقة وأداء واجباتهم وأدوارهم
االجتماعية.
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المبررات

هناك أكثر من مليار شخص من ذوي اإلعاقة ،أي حوالي  %15من سكان العالم (وفقا
للتقديرات العاملية للسكان لعام  ،)2010وهي نسبة أعلى من التقديرات السابقة ملنظمة
الصحة العاملية والتي يرجع تاريخها إلى السبعينيات والتي كانت تشير إلى حوالي،%10
يعيش  %80من ذوي اإلعاقة في البلدان النامية وفي بعض هذه البلدان تقدر النسبة املئوية
لذوي اإلعاقة بنحو ،%20وهؤالء يجب أن تتوفر لهم كل احلقوق املعترف بها للناس جميعاً؛
األطفال والكبار ،لهذا كان استخدام التكنولوجيا املساندة لدمج األطفال ذوي اإلعاقة في
التعليم واملجتمع هو الهدف الرئيس الذي نسعى إليه في هذا املشروع اجلديد.
التكنولوجيا المساندة

تُعرّف التكنولوجيا الداعمة للعملية التعليمية بأنها تلك التكنولوجيا التي تساعد املعلم
على عرض احملتوى العلمي باستخدام الصوت والصورة واحلركة لتوضيح املفاهيم املجردة
وتقريبها لذهن الطفل حتى يستوعبها ويتفاعل معها.
كما تُعرّف التقنيات املساندة لألطفال ذوي اإلعاقة بأنها الوسائل التكنولوجية احلديثة
املختلفة التي تعني هذه الفئة على القيام باألعمال اليومية احلياتية؛ مما يحسن قدرتهم
على التعلّم ،وهي مرحلة جديدة من املراحل التي قطعتها األجهزة واألدوات التي ابتكرها
اإلنسان واستخدمها في التغلب على إعاقاته وتطويعها لدمجه في املجتمع ،وتتراوح بني
األجهزة منخفضة التقنية مثل ماسك القلم اخلاص بالكتابة وأدوات وأجهزة أكثر تقدم ًا
مثل املعينات السمعية أو النظارات ،أو األجهزة مرتفعة التقنية مثل الكمبيوتر ذي البرنامج
اخلاص مبساعدة الطالب ذوي عسر القراءة.
األهداف

التعريف باألجهزة املساندة بني املعلمني وأولياء األمور ،وإعداد كوادر مدربة من املعلمني
والعاملني في مؤسسات الرعاية على استخدامها بكفاءة ،ورفع وعي األطفال باستخدام
التكنولوجيا املساندة.
مراحل تنفيذ المشروع

 -١إعداد إطار فكري -مفاهيمي استرشادي يتضمن:
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 أبرز البرامج والبرمجيات التعليمية في املرحلة املرحلة األولى من التعليم األساسيوالتكنولوجيا املساندة للطفل ذي اإلعاقة.
 املفاهيم واملعلومات واملعارف األساسية اخلاصة بتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيااملساندة للطفل ذي اإلعاقة ،وإمكانية تعميم ذلك في الدول العربية.
 -٢إعداد أدلة تدريبية.
 - ٣بناء قدرات املعلمني واملهنيني العاملني في مجال الطفل ذي اإلعاقة من خالل:
 عقد ورشة تدريبية  TOT´sإلعداد  60مدربًا من املعلمني والعاملني في مؤسساتالتعليم ومراكز رعاية األطفال ذوي اإلعاقة ووزارات التربية والتعليم في الدول
العربية ،وتأهيليهم لالضطالع مبهمة تطوير معرفة ومهارات واجتاهات املعنيني
بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة ،في مجال التقنيات املساندة مبا يدعم قيامهم بأدوارهم
في دمج هؤالء األطفال في التعليم واملجتمع باستخدام التكنولوجيا املساندة.
 ورشة لتدريب األطفال من إعاقات مختلفة على التكنولوجيا املساندة والتعرف علىجتاربهم في هذا الصدد.
 .4رفع الوعي بصفة عامة باستخدام التكنولوجيا املساندة للدمج
 إعداد قصتني مصورتني لألطفال من غير ذوي اإلعاقة واألطفال ذوي اإلعاقة تشرحلهم بواسطة الصور والقصص واحلكايات البسيطة أهمية التكنولوجيا وتقنياتها،
وحتببه لهم وتثير حماستهم لتعلم استخدام التكنولوجيا املساندة.
 إع ــداد كتي ــب يتضم ــن أب ــرز القوان ــن واملواثي ــق العربي ــة الت ــي تتن ــاول حق ــوق الطف ــل ذياإلعاق ــة ف ــي اس ــتخدام التكنولوجي ــا امل س ــاندة بطريق ــة مب ــسطة للطف ــل .ومجموع ــة م ــن
األجه ــزة والبرام ــج التكنولوجي ــة امل س ــاندة.

 إقامة معرض للمؤسسات والشركات املهتمة بإنتاج البرمجيات التعليمية وكذلك الشركاتاملنتجة لألجهزة /األدوات املساندة للطفل ذي اإلعاقة ،خالل الورشة التدريبية.
 إعداد فيلم تسجيلي يشرح بشكل بسيط ماهية التكنولوجيا املساندة لدمج اإلعاقاتوأهمية استخدام الوسائط التكنولوجية املساندة للدمج ،باستدعاء مواد مرئية من
الشركات املنتجة لألجهزة  /األدوات أو تصور املعرض.
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النتائج المتوقعة:

يسعى املشروع إلى حتقيق النتائج التالية:
 .1دراسة تعريفية ملا وصلت إليه التجارب العربية والدولية اخلاصة بالتكنولوجيا
املساندة لألطفال ذوي اإلعاقة في التعليم .وكذلك توافر دراسة حتليلية للوضع
القائم في الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا املساندة لألطفال ذوي
اإلعاقة في الدول العربية والتعرف على التجارب العربية الناجحة في هذا املجال.
 .2أدلة تدريبية عالية اجلودة ،تستخدم لبناء كوادر التدريب  ،TOT´sوالكوادر الوطنية
املهنية العاملة في دمج األطفال ذوي اإلعاقة ،إلى جانب اآلباء واألمهات في مجال
التكنولوجيا.
 .3توفر مجموعة من املواد التوعوية من أفالم ،ورسوم وقصص تصدر في كتيبات
لألطفال لتمكينهم من احلياة العادية من خالل التكنولوجيا املساندة.
 .4كوادر عالية التدريب ذات كفاءة متميزة في إجراء التدريب على الوسائط واألجهزة
املساندة.
املصادر :
1.1التقرير الختامي ملنتدى اإلعالميني التمهيدي للمؤمتر العريب الرابع رفيع املستوى لحقوق الطفل ( .)2010اإلعالميون
أنصار حقوق الطفل ،بريوت ،جامعة الدول العربية ،قطاع الشئون االجتامعية ،إدارة األرسة والطفولة 26 ،25 ،مايو
.2010
2.2املجلس العريب للطفولة والتنمية ( )2008الطفل العرىب ىف مهب التأثريات الثقافية .
3.3املجلس العريب للطفولة والتنمية ( )2008الدليل التدريبى لإلعالميني العرب لنرش ثقافة حقوق الطفل .
4.4املجلس العريب للطفولة والتنمية ( .)2011مبادئ النهج الحقوقي يف كفالة حقوق الطفل ،إعداد عادل عازر .املجلس
العريب للطفولة والتنمية.
5.5املجلس العريب للطفولة والتنمية ( ) 2012تحليل سياسات حامية الطفل يف تسع دول عربية .
6.6املجلس العرىب للطفولة والتنمية ( .)2012مشاركة األطفال يف البلدان العربية .القاهرة :املجلس العريب للطفولة
والتنمية.
7.7املجلس العريب للطفولة والتنمية ( .)2014اإلعالم ومعالجة قضايا حقوق الطفل بالدول العربية ،دراسة من إعداد عادل
عبد الغفار وآخرين ،املجلس العريب للطفولة والتنمية.
8.8املجلس العريب للطفولة والتنمية ( .)2014الخطة اإلسرتاتيجية للمجلس العريب للطفولة والتنمية (:)2016 –2014
منوذج جديد لتنشئة الطفل يف العامل العريب ،القاهرة ،املجلس العريب للطفولة والتنمية.
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9.9املجلس العريب للطفولة والتنمية ( .)2014مشاركة األطفال :متكني وحامية – تنمية واستدامة.
1010املجلس العريب للطفولة والتنمية ( .)2014نحو رؤية متكاملة لتنشئة األطفال يف املجتمع العريب يف مرحلة الطفولة
املبكرة ،دراسة (غري منشورة) من إعداد إلهام نارص.
1111املجلس العريب للطفولة والتنمية ( .)2016 - 2014الخطة اإلسرتاتيجية للمجلس العريب للطفولة والتنمية :منوذج جديد
لتنشئة الطفل يف العامل العريب.
1212املجلس العريب للطفولة والتنمية ( .)2015التنشئة االجتامعية لألطفال يف البلدان العربية :نحو منوذج جديد للتنشئة
أحمد عبد الله زايد (باحث رئييس).
1313املجلس العريب للطفولة والتنمية (  )2015دليل اسرتشادي لصياغة سياسات حامية حقوق الطفل وفق النهج الحقوقي
يف املنطقة العربية
1414املجلس العريب للطفولة والتنمية ( .)2016الخصائص النفسية والعقلية واالجتامعية لألطفال يف وضعية الشارع وأساليب
التنشئة املناسبة للتعامل معها داخل دور الرعاية( ،دراسة غري منشورة من إعداد :ليىل طعيمة).
1515املجلس العريب للطفولة والتنمية () 2016دليل اسرتشادى لدمج الطفل العريب ذي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع"وغدا ً
سترشق الشمس بكم"
1616املجلس العريب للطفولة والتنمية ( .)2016نحو رؤية متكاملة لتنشئة األطفال يف املجتمع العريب يف مرحلة الطفولة
املبكرة (دراسة غري منشورة من إعداد :إلهام نارص) ،القاهرة ،املجلس العريب للطفولة والتنمية.
1717املجلس العريب للطفولة والتنمية ( .)2016منوذج تنشئة الطفل يف املجتمع العريب يف عامل متغري (دراسة غري منشورة
من إعداد :كامل نجيب).
1818املجلس العريب للطفولة والتنمية ( .)2017الخطة اإلسرتاتيجية للمجلس العريب للطفولة والتنمية  :منوذج املجلس العريب
للطفولة والتنمية :تربية األمل.
1919املجلس العريب للطفولة والتنمية ( : ) 2017تنشئة الطفل العريب سلسلة لقاءات فكرية ،العدد الثاين.
2020املجلس العريب للطفولة والتنمية  :وثيقة املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل.
2121األمم املتحدة ( .)1989اتفاقية حقوق الطفل ،قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  25/44املؤرخ يف  20ترشين الثاين/
نوفمرب . 1989
2222بحث وسائل اإلعالم والتنشئة االجتامعية جامعة زيان عاشور كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتامعية واإلنسانية
)(http://barboura.arabblogs.com/SH2010/archive/2010/7/1067218.html

2323بحث اإلعالم كمؤسسة تنشئوية مدعمة ومنافسة لدور األرسة يف التنشئة اإلجتامعية (http://www.ahewar.
org/debat/show.art.asp?aid=237313

2424كامل نجيب ( .)2015املفاهيم البيداجوجية األساسية من منظور نقدي ،مجلة الطفولة والتنمية ،املجلس العريب
للطقولة والتنمية ،العدد ( )22يناير  ،2015ص ص .210 -171

110
مسيرة املجلس في تكوين اإلطار الفكري للنموذج وتطبيقاته

who enjoy dignity, honor and the ability to participate in building their society
on the basics of knowledge and social justice.
Moreover, this book tackles the new upbringing model and its objectives,
foundations and basic characteristics, as well as the principles of education
and learning according to the model of “Education for Hope”. It also explains
the epistemological foundations of critical pedagogy in the new model, the
targeted skills to be acquired by children according to the new model and its
implementation strategies.
This book highlights ACCD’s implementation of the new model in the
following practical fields:
1- The rehabilitation and inclusion of children in street situation.
2- Developing and innovating kindergartens in a number of Arab countries.
3- Media observatory for Arab child rights "child friendly media", and
providing professional guidelines for media institutions, as well as
building the capacity of Arab media professionals according to the
principles of child protection and development.
4- The rehabilitation and inclusion of Arab children with disability in
education and society, in addition to utilizing assistive technology and
providing a safe humanitarian environment that meets the needs of those
children.
The upbringing model that ACCD is practically implementing in all its
areas of work and activities is a comprehensive model that aims at developing
children's awareness and awakening their creative self, in addition to
unleashing their creative human energies and building their abilities, in order
to help them live a decent life, achieve positive citizenship and enable them to
help their Arab countries towards establishing knowledge society.
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“Education for Hope”
A New Model for Arab Child Upbringing
ACCD’s March of Developing
the Intellectual Framework of the Model and its Applications
Abstract
Under the patronage of HRH Prince Talal Bin Abdul Aziz, ACCD
President and upon its march and achievements with the developmental
support of AGFUND, ACCD has developed a vision based on its accumulated
experience over more than thirty years and in accordance with the Convention
on the Rights of the Child (CRC) issued in 1989 as well as seeking to achieve
the Sustainable Development Goals. ACCD's vision has emerged in logical and
integrated contexts to formulate a comprehensive vision in developing Arab
children and providing a new intellectual model for Arab child upbringing.
This book reviews ACCD’s efforts and achievements to develop
the model of "Education for Hope" that seeks intellectually to achieve the
integration of three main circles that have been accumulated by ACCD
through its experience and achievements while implementing the previous
strategic plans. These circles are: 1) the rights-based approach, 2) the
approach of developing capacity that is essential in enabling children of
enforcing their rights to education, health and protection, 3) the approach of
self-awakening, education for hope and liberating children from cultural and
social backwardness. The integration of these circles according to this trilogy
(rights, capacity and self-awakening) ensures developing hope for children
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“The future of the Arab nation lies in its success in
developing Arab children soundly, since nations' prosperity
and progress are measured by the extent of their interest in
and care for their children; the more expanded the space
allocated for children on a society's intellectual horizon,
the more it reflects that this society focuses on the future,
to which communities cross through investment in human
development”.
Talal Bin Abdul Aziz
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