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إن مســتقبل األمــة العربيــة يكمــن فــي مــدى جناحهــا فــي تنميــة أطفالها 

التنميــة الســليمة، ذلــك ألن رقــي األمم وتقدمهــا ُيقــاس مبــدى اهتمامهــا 

بأطفالهــا ورعايتهــم، فكلمــا اتســعت املســاحة املخصصــة لألطفــال فــي 

ــك يعنــي أن هــذا املجتمــع قــد وضــع  األفــق الفكــري ملجتمــع مــا، فذل

عينيــه علــى املســتقبل الــذي تعبــر إليــه املجتمعــات عبــر اســتثمارها فــي 

اإلنســان وتنميتــه.

األمير طالل بن عبد العزيز                    
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العربــي للطفولــة والتنميــة  الــذي يقــوم املجلــس  التنشــئة  إن نمــوذج 
بتطبيقــه عمليــا يف كل مجــاالت عملــه وأنشــطته هــو نمــوذج شــامل يهــدف 
إىل تنميــة وعــي الطفــل وإيقــاظ ذاتــه املبدعــة، وإطــالق طاقاتــه اإلنســانية 
الخالقــة، وبنــاء قدراتــه، ملســاعدته علــى العيــش الكريــم بمــا يحقــق  
ــالق  ــة يف اإلنط ــالده العربي ــاعدة ب ــن مس ــه م ــة، وتمكين ــة اإليجابي املواطن

ــة. ــع املعرف ــيس مجتم ــو تأس نح

الرؤية: 
يتطلع املجلس أن يكون منظمة رائدة في مجال حقوق الطفل في الوطن العربي، ومرجعية  

للمؤسسات واألفراد واألسر إلعداد طفل عربي قادر على املشاركة في تنمية مجتمعه والتعامل 

مع املتغيرات العاملية املتسارعة.

الرسالة: 
يعمل املجلس على تهيئة بيئة عربية داعمة حلقوق الطفل في التنمية واحلماية واملشاركة 

والدمج، في إطار األسرة واملجتمع من خالل التعاون والشراكة الفاعلة مع املؤسسات األهلية، 

واحلكومية، واإلقليمية، والدولية، حتى يشب الطفل قادرًا على املشاركة والتفاعل االيجابي مع 

احلياة، متفهمًا لغيره، ومحبًا لوطنه.

املجلــس العــريب للطفولــة والتنميــة منظمــة عربيــة إقليميــة غــر 

حكوميــة تعمــل يف مجــال تنميــة الطفولــة، تأسســت عــام 1987 مببــادرة 

ــس  ــز، رئي ــد العزي ــن عب ــال ب ــر ط ــي األم ــمو املل ــب الس ــن صاح م

ــة.  ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــادرة م ــة ص ــى توصي ــاء ع ــس، وبن املجل
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تربية األمل
نموذج جديد لتنشئة الطفل العربي 

عقل جديد ..إلنسان جديد ..ملجتمع جديد

في ضوء مسيرة املجلس العربي للطفولة والتنمية وما حققه من 

إجنازات مببادرة كرمية من صاحب السمو امللي األمر طال بن عبد العزيز، 

)أجفند(،  للتنمية  العريب  الخليج  برنامج  من  تنموي  وبدعم  املجلس،  رئيس 

واستنادا إلى خبراته املتراكمة عبر أكثر من ثالثني عامًا، واتساقا مع 

االتفاقية الدولية حلقوق الطفل الصادرة عام 1989، وحتقيقا ألهداف 

منطقية  سياقات  في  املجلس  رؤية  جاءت   ،20٣0 املستدامة  التنمية 

متكاملة لتكوين رؤية متكاملة في تنمية الطفل العربي وتقدمي منوذج 

فكري جديد لتنشئة الطفل العربي يتم جتربته بالفعل في مجاالت عملية 

وهي: (تطبيقية)؛ 

التضامن  وزارة  مع  بالتعاون  الشارع  وضعية  يف  األطفال  ودمج  تأهيل   :)1

مرص. يف  االجتامعي 

2(  تنمية وتطوير رياض األطفال ىف أكرث من دولة عربية بينها مرص، وكذلك 

يف دعم املؤسسات العاملة يف الطفولة املبكرة يف أربع دول عربية هى 

)األردن - لبنان - السودان - اململكة العربية السعودية(. 

وبناء  للطفولة«  صديق  »إعام  العريب  الطفل  لحقوق  اإلعامي  املرصد    )3

معاير أداء املؤسسات اإلعامية وتدريب اإلعاميني يف أكرث من بلد عريب 

وفق مبادئ حامية الطفل وتنميته.

4(  تأهيل ودمج الطفل العريب ذي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع واستخدام 

هؤالء  بحاجات  تفي  آمنة  إنسانية  بيئة  وبناء  املساندة  التكنولوجيا 

األطفال.
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التنشــئة العربيــة، تكشــف عــن أن مــن أهــم النتائــج العامــة التــي تؤكــد عليهــا بيانــات الدراســة هــي 

أن التنشــئة العربيــة »مغرقــة فــي تقليديتهــا« وذلــك علــى مســتوى املدرســة وعلــى مســتوى األســرة، 

كمــا أن اســاليب التنشــئة املســتخدمة لــدى غالبيــة األســر العربيــة تؤثــر بصــورة ســلبية علــى منــو 

االســتقالل والثقــة بالنفــس والكفــاءة االجتماعيــة. وتعــود الطفــل علــى اخلضــوع واالمتثــال والتهــرب 

مــن املســئولية، وتــؤدي بالتالــي إلــى زيــادة الســلبية وضعــف مهــارات اتخــاذ القــرار ليــس فقــط فــي 

ــر. ــة التفكي الســلوك وإمنــا فــي طريق

الواقع الراهن لتنشئة الطفل العربي

املجلــس  أجراهــا  التــي  امليدانيــة  الدراســة  كشــفت 

العربــي للطفولــة والتنميــة بالشــراكة مــع برنامــج اخلليــج 

العربــي للتنميــة »أجفنــد« فــي ســت دول عربيــة هــي (تونــس - 

الســودان - الســعودية - العــراق - لبنــان - مصــر) عــن أن 

ــل فــي نســق التنشــئة االجتماعيــة العربيــة  ثمــة مظاهــر للخل

ــدركات  ــى مســتوى م ــى مســتوى األســرة واملدرســة، وعل عل

لواقــع  املتأنيــة  فالنظــرة  األطفــال.  ومــدركات  الوالديــن 

نمــط التنشــئة العربيــة الســائد يعتمــد علــى التســلط 
والطاعــة والرعايــة الزائــدة 

ــة البحــث عــن نمــوذج  ــى أهمي ــج الدراســة عل أكــدت نتائ
جديــد لتنشــئة الطفــل يحتــاج إىل إرادة واعيــة وجــادة 

ــة  ــة حاضن ــري وبيئ للتغي
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مراحل بناء نموذج التنشئة

ــدى  ــورت ل ــية تبل ــر أساس ــة دوائ ــل ثالث ــى تكام ــًا إل ــعى فكري ــل« يس ــة األم ــوذج »تربي  إن من

ــتراتيجية  ــط اإلس ــي اخلط ــه ف ــاته وإجنازات ــالل ممارس ــن خ ــة م ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب املجل

ــاذ  ــل إنف ــا ال يســتطيع الطف ــي بدونه ــدرة الت ــة الق ــج تنمي ــل، نه ــوق الطف ــج حق الســابقة وهــي: نه

ــن  ــل م ــر الطف ــل وحتري ــة األم ــذات وتربي ــاظ ال ــج إيق ــة، نه ــة واحلماي ــم والصح ــي التعلي ــه ف حقوق

التخلــف الثقافــي واالجتماعــي. وتكامــل هــذه الدوائــر وفــق هــذه الثالثيــة (احلقــوق، القــدرة، وإيقــاظ 

الــذات اإلنســانية) تكفــل تنميــة األمــل لطفــل ينعــم بالعــزة والكرامــة، والقــدرة علــى املســاهمة فــي 

ــة. ــة االجتماعي ــة والعدال ــى أســس املعرف ــه عل ــاء مجتمع بن
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ــة،  ــة عربي ــة مجتمعي ــن حرك ــوة إىل تكوي ــد الدع ــوذج الجدي ــتهدف النم يس

بــن املجتمعــات العربيــة وداخــل املجتمعــات العربيــة، شــاملة الفاعليــات 

توجــه  ويف  والصحيــة،  والرتبويــة  واالجتماعيــة  والثقافيــة  التشــريعية 

ــراد  ــف األف ــد وتثقي ــي الجدي ــوذج التنشــئة العرب ــد ومســاندة نم ــو تأيي نح

واملؤسســات املعنيــة بتنشــئة األطفــال بمــا يحملــه هــذا النمــوذج مــن مبــادىء 

لتفعيــل مشــاركة األطفــال وبنــاء قدراتهــم وتهيئــة بيئــات تربويــة تكفــل لهــم 

ــانية. ــم اإلنس حقوقه

ينطلــق نمــوذج تربيــة األمــل مــن مجموعــة مــن املبــادئ واملعايــري تنفــذ عــر 

مختلــف وســائط التنشــئة االجتماعيــة من أســرة ومدرســة وإعــالم ومنظمات 

ــي. ويتحقــق هــذا النمــوذج مــن خــالل تقديمــه إىل كل القــوى  املجتمــع املدن

املجتمعيــة واألفــراد واملؤسســات واملنظمــات وخاصــة منظمــات املجتمــع 

ــوع  ــول موض ــي ح ــوار عرب ــة إلدارة ح ــا الطفول ــى بقضاي ــي تعن ــي الت املدن

تنشــئة الطفــل، وتأييــد نمــوذج عربــي جديــد لتنشــئة األطفــال يف البلــدان 

ــى تنشــئة األمــل. ــة، يتأســس يف صميمــه عل العربي
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األسس )اإلبستمولوجية( املعرفية للبيداجوجيا النقدية
يف نموذج تربية األمل

ــارة  ــاج املعرفــة واإلبــداع مــن خــالل احلــوار، والبحــث، وإث ــى إنت ــم عل ــة قــدرة املتعل تنمي

الوعــي، واكتشــاف التناقضــات. وتلــزم عــن ذلــك شــروط محــددة يجــب توافرهــا فــي فضــاء أو 

بيئــة عمليــة التعليــم والتعلــم. وتتمثــل هــذه الشــروط فــي األســس اآلتيــة:

تنمية إنسانية حقيقية وحترير الفرد واملجتمع من كل أنواع الهيمنة.  .1

ــرد نحــو  ــة للف ــدركات الذهني ــة امل ــة ... وتنمي ــر منــط العقلي ــاس وتغيي ــاظ وعــي الن إيق  .2

ــاب. ــراءة الكت ــس ق ــم ولي ــراءة العال ــط .. ق ــه احملي ــه وعامل واقع

ثقافة الدميقراطية والعدالة واإلنصاف، والقيم الكونية.  .٣

موقــف تعليمــي يتعلــم فيــه املعلــم واملتعلــم معــًا، انخــراط الشــخص فــي املعرفــة وتغييــر   .4

الواقــع إلــى واقــع إنســاني أفضــل وأكثــر حريــة .. وأكثــر عــداًل ويقضــي علــى أي متييــز 

مــن أي نــوع.

االســتخدام األمثــل لتكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات ICT مبــا يتيــح انســياب املعرفــة   .5

للمتعلــم فــي أي مــكان ، مــن كل مراكــز إنتــاج املعرفــة فــي العالــم.

مبادئ التعليم والتعلم يف نموذج تربية األمل 
»التعليم والتعلم لكل فرد ... يف أي مكان ... ويف أي زمان«

1.  التعليم والتعٌلم مدى احلياة.

2.  التعليم والتعٌلم نشاط يشمل كل مؤسسات املجتمع.

٣.  كل إنسان قادر على تعٌلم كل شيء وأي شيء .. بال حدود

4.  تعبئة كل جهود املجتمع لتقدمي تعليم متكامل .. تربية متكاملة .

5.  التكنولوجيا أتاحت شبكات تعلم كثيفة في إطار عالقات اجتماعية جديدة.

6.  تعدد نظم البحث والتطوير .. واإلبداع.
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االعتقاد  حرية  التعبير-  حرية   - االحترام   - التسامح 
الفهم-   - - احلب  العمل   - الصدق   - املبادرة   - املعرفة 
التعاون - املسئولية - الكفاءة - سيادة القانون - العدالة 

واإلنصاف - العلم - التفكير الناقد - اإلبداع.

عقل جديد

قيم كونية

إنسانية

املهارات املستهدفة ملجتمع املعرفة وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة
نشــدد علــى أهميــة القــدرات واملهــارات »مــا بعــد املعرفيــة« Meta-Cognitive، وذلــك   -

يعنــى أن نعلــم النــشء كيفيــة التفكيــر، ونعلمــه كيفيــة التعلــم؛ فالقــدرات واملهــارات مــا 

بعــد املعرفيــة تعنــي مهــارة الوصــول إلــى املعــارف واختيارهــا وتقييمهــا فــي عالــم غــارق 

باملعلومــات، وإتقــان اســتخدام التكنولوجيــا.

ــف  ــع املواق ــل م ــا، والتعام ــا وإنتاجه ــا وتوظيفه ــة والتكنولوجي ــل املعرف ــي نق ــا تعن كم  -

الغامضــة، واملشــاكل غيــر املتوقعــة، ومواجهــة املهــام املتعــددة. كمــا أن تزايــد املنافســة 

فــي ســوق العمــل والتغيــر الســريع فــي األوضــاع االقتصاديــة قــد خلقــا احلاجــة إلــى 

أفــراد يســتطيعون اإلبــداع وخلــق األفــكار اخلالقــة، ويتمتعــون باملرونــة، وعلى اســتعداد 

لتغييــر عملهــم عــدة مــرات فــي حياتهــم العمليــة.

إن مهــارات اإلبــداع والتطويــر الثقافــي والتكنولوجــي واالختــراع أصبحــت مــن املهارات   -

التــي يتزايــد الطلــب عليهــا فــي مجتمــع املعرفــة، وإن تطويرهــا باســتمرار وامتالكهــا 

والتمكــن منهــا يخلــق حتديــا دائمــًا أمــام أنظمــة التعليــم والتدريــب فــي كل املجتمعــات 

املعاصــرة املتقدمــة.

القيم واملهارات املراد تحقيقها يف إطار تربية األمل
قيم ومهارات إنسانية كونية:

تربيــة تعمــل علــى بنــاء األمــل والقــدرة علــى التغييــر، وتشــكل إطــارًا لقيــم ومهــارات إنســانية كونيــة 

يشــارك فيهــا اجلميــع محليــًا، وكوكبيــًا لتأســيس املواطنــة اإليجابيــة املســتنيرة.

القيم املراد إكسابها ألطفالنا يف نموذج تربية األمل
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دور مؤسسات التنشئة فى تطبيق نموذج تربية األمل 

تتطلــب التنشــئة وفقــا لنمــوذج تربيــة األمــل مــن مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة املختلفــة 

ــوم  ــي تق ــي البرامــج واملشــروعات الت ــي)، ف ــع املدن ــات املجتم (األســرة واملدرســة واإلعــالم ومنظم

بهــا إحــداث تغيــرات داخــل تلــك املؤسســات للتحقــق مــن أن أهــداف عمليــة التنشــئة داخلهــا وهيئــة 

املشــاركني فــي كل منهــا علــى وعــي بحقــوق الطفــل وتــدرك قيمــة الوفــاء بهــذه احلقــوق وتعــزز مــن 

ــات تنشــئتهم ومبادراتهــم وإســهاماتهم.  ــال فــي عملي مشــاركة األطف

ــي  ــل العرب ــة للطف ــئة االجتماعي ــوذج التنش ــه يف نم ــاج إلي ــا نحت ــد م إن أش
الجديــد هــو تشــجيع األطفــال علــى املشــاركة وتعليمهــم نظــام الحقــوق 
والواجبــات يف املجتمــع ، وتنشــئتهم علــى أســاليب التعايــش املشــرتك 
ــزام بســلوك املســاواة  ــى فهــم املســاواة وااللت ــن، وتدريبهــم  عل مــع اآلخري
واتجاهاتــه ، وتضمــن هــذه القيــم اإليجابيــة يف برامــج مؤسســات التنشــئة 

ــي(. ــع املدن ــات املجتم ــالم - منظم ــة- اإلع ــرة - املدرس )األس

إن النمــوذج الحالــي يمثــل إطــارًا اسرتشــاديًا عامــًا، فاألفــكار واملعايــري 
واالجــراءات التــي يتضمنهــا هــذا النمــوذج، إن هــي إالَّ أمثلــة وبعــض املوجهــات 
علــى  ومفروضــة  كاملــة  وصفــات  ليســت  وهــي  الطفــل،  لتنشــئة  العامــة 
مؤسســات التنشــئة لتطبيقهــا كمــا هــي بــل هــي مطروحــة لتجريبهــا واإلضافــة 
إليهــا بمــا يتناســب مــع ظــروف وأوضــاع مؤسســات التنشــئة وبيئاتهــا وظروفهــا 
وعلــى النحــو الــذي يســاعد يف تحقيــق الرؤيــة العامــة الجديــدة التــي تســتهدف 
ــد  ــوذج جدي ــي نم ــئة وتبن ــدي يف التنش ــط التقلي ــري النم ــر تغي ــة األم يف نهاي
ــي  ــة النظــام االجتماع ــادة صياغ ــال وإع ــاة ســعيدة لألطف ــق حي يســتهدف تحقي

ــت.   ــام يف نفــس الوق الع
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ــًا يف  ــة أن تلعــب األســرة دورًا محوري ــى أهمي ــل عل ــة األم ــوذج تربي ــد نم يؤك
تربيــة األبنــاء علــى قيــم املواطنــة: االنتمــاء والتســامح وقبــول اآلخــر والتمكــن 
وتحمــل املســئولية واملســاواة وعــدم التمييــز، وتنميــة التفكــري والرتبيــة الجمالية 

لألبنــاء.

عناصــر املنظومــة التعليميــة لنمــوذج التنشــئة تركــز علــى تنميــة التفكــري 
حــل  مهــارات  األطفــال  إلكســاب  الدراســية  املناهــج  وتصميــم  اإلبداعــي 
املشــكالت والتفكــري اإلبداعــي والناقــد، إضافــة إىل التعلــم النشــط واالعتمــاد 

علــى التكنولوجيــا والتعليــم اإللكرتونــي واســتخدام الفنــون واللعــب.

اإلعــالم وفــق نمــوذج التنشــئة يقــوم بإعــادة توجيــه الــرأي العــام نحــو املبــادىء 
ــم  ــر وتعمي ــن لنش ــدرات اإلعالمي ــاء ق ــل« وبن ــة األم ــوذج »تربي ــة لنم الفكري

النمــوذج ودعــم مشــاركة األطفــال يف مختلــف وســائل اإلعــالم.

منظمــات املجتمــع املدنــي تعنــي بتنشــيط حركــة مناصــرة وتأييــد ودعــم 
الثقافيــة  واملؤسســات  واملدرســة  األســرة  مــع  الجديــد  النمــوذج  ملبــادىء 

اإلعــالم.  ووســائل 




