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رأسة  المجلس العربي للطفولة والتنمية منظمةة رربيةة ريةر ميوميةة  
ئ أنشةة.األميةةر ر ةةع العب ةةب بةة  بةةال بةة  ر ةةع العب ةةبصةةبما الوةةمو المليةةي 

األميةر بةال ، بم بدرة كر مةة مة  صةبما الوةمو المليةي 1987المجلس ربم 
تمةب  ، وبتوصية م  جبمعة الةعول العربيةة،  ةال ا جب  ر ع العب ب رمم  هللا 

التأسيوةةةي للمجلةةةس ببلممليةةةة األردنيةةةة الحبوةةةمية ،  ةةةال م ةةةور مةةةب   ةةةبر 
لمجلةسوأرل   ي  قيةبم اثاثمبئة م  الخ راء والمفير   والشخصيبت العبمة

ل تبر خة  مةب اب بةبلجحود الجةبدة وازنجةبلات المتميةبة  ةام ة  وجوةع الذى 
.مويرة تععت الثاثي  ربمب 
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مقـــــدمة



ب "األملتربية"نموذج تيون رمليرةمو يتبر خيةمراملر ردوائرأربعم  ير ب

ب 30استمرت يةازستراتيج طط  يوإنجبلات ممبرسبت  الم المجلسلعىوت لورتربمب

.الوبب ة
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مراحل تكوين 
نموذج تربية األمل

القدرةبيكتسحتىواالجتماعىالثقافىالتخلفمنالطفلعقلتحريرتكفلالدوائرهذهتكاملإن

.تقبلالمسمنقادمأملضوءفىوكرامتهوعزتهبطفولتهوينعممجتمعهبناءفىالمشاركةعلى

تمكين الطفل العربي 
في عصر الثورة 
الصناعية الرابعة

وبناء نهج إيقاظ الذات
التفكيروتنميةالعقل

الوعى العلمي و
اإلنسانى داخل الطفل

نهج تنمية القدرة 
والتمكين والمشاركة 
وسياسات إنفاذ حقوق 

، وحمايتهالطفل

نهج حقوق الطفل



نقد واقع النسق القائم في تنشئة الطفل العربي

مفارقات

وطأة اإلطار 
االجتماعى والثقافى

ماضوية

نسق ثقافي ماضوي•

اإلعالء من ثقافة الطاعة واإلذعان•

تجذر ثقافة التمييز•

المفارقة بين القول والفعل•

المفارقة بين عالم الكبار وعالم الصغار•

تكرس األسرة والمدرسة والمجتمع مبادئ وقيم التلقي واإلذعان•

الحريةالتفكير وممارسة العقل وضيق حيز •

الفردية الذائبة في هيمنة الجماعة•

التباين االجتماعي والثقافي•

.  نمط التنشئة العربية السائد يعتمد على التسلط والطاعة والرعاية الزائدة•

.  ئة حاضنةضرورة البحث عن نموذج جديد لتنشئة الطفل، يحتاج إلى إرادة واعية وجادة للتغيير وبي•
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نموذج تربية األمل

برربينموذجبالعوائرهذهوكونتالمراملهذهتيبملتل ع
رصريمنظورم األبفبللتنشئةنو بببألمرىأو

إلالب نع ل،"األملتربية"رلي أبل نبمبوهومتيبمل،
موقي يرمعلنتفبرلالرابعةالصنبريةالثورةرصر

.بنبتحيطجع عةم برة يكونيةومحبرات
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نحو نسق قادم جديد لتنشئة الطفل العربي
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استراتيجيات ومجاالت تطبيقات النموذج الجديد



مبادئ التعليم والتعلم 

لفي نموذج تربية األم

ر م  مجمورة م  الم بدئ والمعب ي" تربية األمل"التنشئة (نو  )  نطل  نموذج
:تنفذ ر ر مختلف وسبئط التنشئة ا جتمبرية

األسرة-
المعرسة-
راماز-
منظمبت المجتمع المعني-

9

تهدف إلى تعبئة ثقافية اجتماعية لتنفيذ نموذج تربية األمل لبناء 

.لمجتمع جديد.. إلنسان جديد .. عقل جديد 



المهارات المراد إكسابها ألطفالنا في
نموذج تربية األمل

النشءنعلمأن عنالوذلك،Meta-Cognitive"المعر يةبععمب"والمحبراتال عراتأهميةرلالالتشع ع❑
المعبرفإلالالوصولمحبرةتعنيالمعر يةبععمبوالمحبرات بل عرات.التعلمكيفيةونعلم التفيير،كيفية

ورلال لوموت ردينحورلالبفعبلية،والتعلمالعملوتعنيببلمعلومبت،ربرقربلم يوت ييمحبوا تيبرهب
.التينولوجيباستخعاموإت بنالمعلومبتوجمبربت، ر   يتعبونينحو
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.الثورة الصناعية الرابعة في عصر مهارات مجتمع المعرفة 

يرروالمشبكلالغبم ة،المواقفمعوالتعبملوإنتبجحب،وتوظيفحبوالتينولوجيبالمعر ةن لرلالال عرة❑
األوضب  يالور عوالتغيرالعملسوق يالمنب وةتبا عأنكمب.المتععدةالمحبمومواجحةالمتوقعة،
ورلالببلمرونة،و تمتعونالخاقة،األ يبرو ل ازبعا  وتطيعونأ رادإلالالحبجة ل بقعا قتصبد ة
.العمليةميبتحم يمراترعةرملحملتغييراستععاد

 يرليحبالطلا تبا عالتيالمحبراتم أص حتوا  ترا والتينولوجيالث ب يوالتطو رازبعا م التمي ❑
ب تحع ب خل منحبوالتمي وامتاكحبببستمرارتطو رهبوإنالمعر ة،مجتمع لتعر اواالتعليمأنظمةأمبمدائمب

.المت عمةالمعبصرةالمجتمعبتكل ي

الثورة الصناعية الرابعةوفقا لمتطلباتالعربي التنشئة لتمكين الطفل 



بي المشروعات التي ينفذها المجلس العر
نموذج تربية األملتأسيساً على 

:"األملةتربي"نموذجتنفيذ يالمجلسبحب  ومرئيويةتط ي بتأربعة-
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.ة المبكرةنموذج لتطوير التعليم في مرحلة الطفول" الطفولة المبكرة تنمية : أوال 

.(أنا اخترت األمل ) األطفال في وضعية الشارع تأهيل ودمج :ثانيا 

عالمي المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي، كآلية للرصد والمتابعة بهدف تقويم األداء اإل: ثالثا 
.تجاه قضايا حقوق الطفل

.دمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع: رابعا 

.الطفل والثورة الصناعية الرابعة–تنمية المعرفة : خامساً 



كورونا _من_أطفالنا_حماية#تحت شعار 

ي للطفولة والتنمية  حملة  المجلس العرب 

عىل األطفال ( 19–كوفيد )لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد 

ي والمساعدةالتعاونإىليدعو المجلسرئيس
 
لظف

:المستجدكورونا جائحةأجواء

12

أطلق سموه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 
يونيو من كل 12الموافق )عمل األطفال 

بيانا دعا من خالله المؤسسات ( عام
الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع 

المدني والمنظمات الدولية بتوحيد جهودهم 
ومضاعفتها للتصدي لتأثيرات جائحة 

كورونا وعواقبها الوخيمة على األطفال، 
والعمل معًا لضمان بقائهم على مقاعد 

الدراسة

بادر صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز 
بن طالل بن عبد العزيز  رئيس المجلس 

ت العربي للطفولة والتنمية، باالهتمام بتداعيا
جائحة كورونا المستجد في أوج انتشارها، 

حيث أعرب في تصريحات خاصة لسموه عن 
قلقه وتضامنه مع فقراء العالم وأرامله 

وأطفاله ومعدميه



كورونا _من_أطفالنا_حماية#تحت شعار 
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:االجتماعي التواصلمواقععىلالتوعيةحملة-أوال

بإباق مملة تورية رلال مواقعببدر المجلس العربي للطفولة والتنمية•

كورونب منذ مبرس_م _أبفبلنب_ممب ة#التواصل ا جتمبري تحت هبوتبج 

الجميع ميومبت ومؤسوبت ووعوبب إلال التيبتف ،  عرو م   الحب 2020

والتعبون لتجبول هذه األلمة، والعمل بروح الموئولية وا لتبام م  أجل 

. الفيروسوقف انتشبر هذا

لواجاابب متيبببتا لتبامرلالوتركبرلمية،مرجعيبترلالالحملةتعتمع•

.ا جتمبريالتواصلمواقعرلالصفحبت ر رات برحب
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:المعرفةتنمية-ثانيا

:كوروناجائحةظلفيلألطفالالنفس يالدعمندوة-

رقميةنعوةةالعربياليشفيةالمنظمةمعببلشراكةوالتنميةللطفولةالعربيالمجلسر عالمشتركالتعبونبروتوكولإببر ي

موئوليم 50م أكثروبح ور،2020مب و5 وموذلك،"كورونبجبئحةظل يلألبفبلالنفويالعرم"بعنوان

.رربيةدولة13م والشراكبتال رامجومع ريالعربيةاليشفيةالجمعيبت

:الطفلحقوق علىكوروناجائحةلتداعياتاإلعالميالتعاطيعملورشة-

 وليو15 وم،( ونب)ازساميالتعبونمنظمةدولأن بءوكب تاتحبدمعببلتعبونوالتنميةللطفولةالعربيالمجلسنظم

العربيةببللغةقعمتالتي،"الطفلم وقرلالكورونبجبئحةألمةلتعاريبتازراميالتعببي"مولرملوروة،2020

ب 250لفبئعةوالفرنوية،ازنجليب ةاللغتي إلالبترجمةمصحوبة وال نواتوازذاربتاألن بءوكب تمنووبيم إراميب

ازذاربتواتحبدببلمنظمةازرامإدارةمعببلشراكةوذلكدولة،40م ا لييترونيةوالمنصبتوالصحفالتليفب ونية

.ازسامية
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:المعرفةتنمية-ثانيا

:كوروناأزمةظلفيالعربيةاملجتمعاتفيالعنفظاهرةتنامي"ندوة-

 يالعربيةالمجتمعبت يالعنفظبهرةتنبمي"مولا  تراضيةالنعوة يوالتنميةللطفولةالعربيالمجلسوبرك

أنأكعميث.2020 وليو4 وم(األليوو)والعلوموالث ب ةللتربيةالعربيةالمنظمةم بتنظيم"كورونبألمةظل

المؤسويازببرتعب برلالالعمل الم ذلكلمواجحةداريب.19كو يعجبئحةبتأثيرتنبميلين موجودالعنف

ا النبأثرم والحمب ةا جتمبرية،الحمب ةسيبسبتوإصاحا قتصبديال عفم والحمب ةوالتشر عي،

.ميالظااألصوليالفير يحب تفشالالتيلإلرهب المولعةال يئبتوم ازرهب ،م والحعوالحمب ةالمولح،



فرصةالىأزمةمن

تحت شعار 

كورونا _من_أطفالنا_حماية#

ي للطفولة  حملة  المجلس العرب 

ةوالتنمي

لمواجهة تداعيات جائحة كورونا 

عىل األطفال ( 19–كوفيد )المستجد 

16



كورونا _من_أطفالنا_حماية#تحت شعار 

ي للطفولة والتنمية  حملة  المجلس العرب 

عىل األطفال ( 19–كوفيد )لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد 

17

اكاتودعمبناء-ثالثا :الشر

:(UNHCR)الالجيئنلشئون املتحدةلألممالساميةاملفوضية1)

الاجئي لشؤونالمتحعةلألممالوبميةللمفوضيةدو رألف50بم لغت رربوالتنميةللطفولةالعربيالمجلسقعم

(UNHCR)،ي"بكورونجبئحةظل يذو حمر المنفصلي أوالمصحوبي ريرالاجئي األبفبلاألبفبللعرم 

ألنحمونب؛كور يروسانتشبر الللخطرالمعرضةالفئبتأكثرم الفئةهذهأنببرت برالعربية،مصرجمحور ة

ب  .الفيروسم الوقب ة يلعرمحمالمتبمةالمواردوحر   اب محعود،د للع حم يونربل ب
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اكاتودعمبناء-ثالثا :الشر

:اليونيسف2)

( ونيوف)للطفولةالمتحعةاألمملمنظمةدو رألف50بم لغت رربوالتنميةللطفولةالعربيالمجلسقعمكمب

ولارةمعببلتعبون،("١٩كو يع)كورونبجبئحةلمواجحةوالش ب اليب عي مشبركةتعب ب"مشرو لعرم

لت ب رواالجحودوتنوي التيبملب رورةالمجلسم إ مبنببوذلك.العربيةمصربجمحور ةوالر بضةالش ب 

دوربأهميةووريب،األلمةهذهلتجبولاأل راد،جبناإلالوالعبلميةوازقليميةالمحليةالمنظمبتجميعبي 

.األلمةهذهلتخطياألبيبفجميعم والش ب اليب عي 
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اكاتودعمبناء-ثالثا :الشر

:العربيةالدول جامعة3)

توريةمولإراميةمملةزباقالتخطيط يالعربيةالعولجبمعةمعوالتنميةللطفولةالعربيالمجلس شبرك

ظل يبئلالوسهذهمعالتعبملذلك يبمبالحع ثةوالت نيةا جتمبريالتواصللوسبئلاآلم لاستخعاماألبفبل

.العربيةالطفولةلجنةلتوصيبتتنفيذاوذلكالموتجع،كورونبجبئحة
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عىل األطفال ( 19–كوفيد )لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد 
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وعات-رابعا :المجلسوأنشطةمشر

متببعةبريج،"الرابعةالصنبريةالثورةرصر يالعربيالطفلتميي "نحوللمجلسا ستراتيجيالتوج إببر ي-

 يالعربيفلالطتميي "وموضورحبوالتنميةالطفولةق ب ب يال حثيةالعب بر عالملكلجبئبةالثبنيةالعورةأرمبل

ولمجع عامحوراالجبئبةمحبورإلالضيفأميث.تط ي يةبحوثوتوتحعف،"الرابعةالصنبريةالثورةرصر

."الرابعةبريةالصنببلثورةالمرت طةالمت عمةالتينولوجيبتلكم العربيةدولنبتميي إلالوالحبجةكورونبتعاريبت"

الثورةلع ولالعر األبفبلجبهب ةمعىمولرلميةدراسةإرعاد يا جرائيةالخطواتزرعادالتح يراتجبري-

.كورونبجبئحةظل يالموتجعاتذلك يمت منةرربية،دولسترلالببلتط ي الرابعةالصنبرية
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وعات-رابعا :المجلسوأنشطةمشر

م أبفبلنبممب ة"بعنوان بصةملح ب-رقميبصعرالذي-(38)رعدهب ي طوةمجلة صصت-

 يجع عةمرملةبعا ةرلالإننبتؤكعالتيوا روبداتالموضوربتم رعداالملح ضم،"كورونب

كمب،األبفبلوتنميةتنشئة يحببمبالجميعرلالجذر ةتغييراتو حعثمامح ستتشيلالعبلمي،النظبم

.كورونبلم  ياألبفبلتنشئةمول(40)رعدهب يملفبتخصص

،"اآلنأبفبلنبمعنتعبملكيف"رنوانلموضو ال بدمرعدهبملفوالتنميةالطفولةمجلة صصت-

.الراهنةاألوضب ظل يأبفبلنبتنشئةليتنبول
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عىل األطفال ( 19–كوفيد )لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد 

22

وعات-رابعا :المجلسوأنشطةمشر

بيالعرالمجلسرئيسسعود،آلالعب بر عب بالب العب بر عاألميرالملييالوموصبمابررب ة-

 يملةالعبالمعنيالمجتمعومنظمبتاألهليةللجمعيبتالت عمبب  تحر المجلسأرل والتنمية،للطفولة

مصري،جني ألف300ةوبهمالمقيمةت لغ.المجلسم ةوبهممرلالللحصولمصر يالطفولةمجبل

 ي(جمعيةليلمصريجني ألف100بواقعجمعيبت3رعد)مصر ةمؤسوبت/جمعيبتجحوددرموتوتحعف

.بععهبومباأللمةأثنبء يودرمحماألبفبللحمب ةكورونبجبئحةمواجحةمجبل



شكرا لحسن استماعكم
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