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ي للطفولــة الخامــس إىل إطــاق نمــوذج  ي العــر�ب
يهــدف منتــدى المجتمــع المــد�ن

ي ظــل الثــورة الصناعيــة 
ي عالــم متغــري »تربيــة الأمــل« �ن

ي �ن تنشــئة الطفــل العــر�ب

ــ�ي  ــة صاحــب الســمو المل ــدة برعاي ــة الممت ة التنموي ــالً بالمســري الرابعــة احتف

الأمــري طــال بــن عبــد العزيــز بمناســبة مــرور 30 عامــاً عــى تأســيس المجلــس 

ي للطفولــة والتنميــة.  العــر�ب

ــة هــو ملتقــى دوري لمأسســة جهــود  ي للطفول ي العــر�ب
ــدى المجتمــع المــد�ن منت

ي مجــال الطفـــولة، ولــه ســكرتارية دائمـــة 
ي �ن ي العــر�ب

منظمــات المجتمــع المــــد�ن

ي للطفولــة والتنميــة، ويهــدف إىل تنميــة الوعــي التنمــوي  مقرهــا المجلــس العــر�ب

ــة  ــة الحقــوق والتنمي ــىن مقارب ، ويتب ي ــم العــر�ب ي العال
ــا الأطفــال �ن حــول قضايــ

ي بنــاء 
ويــــنطلق مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. يقــوم المنتــدى بــدور محــوري �ن

ــم  ــة ويت ــال الطفول ي مج
ــة �ن ي العامل ــر�ب ي الع

ــد�ن ــع الم ــات المجتم ــدرات منظم ق

ــاده. ــن دورات انعق ي كل دورة م
ــ�ي �ن ــور رئي ــد مح تحدي
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اليوم األول: السبت ١٣ أكتوبر/ تشرين األول ٢٠١٨

9:30 – 10:00            االستقبال والتسجيل

10:00 – 10:45   الجلسة االفتتاحية )قاعة السرايا 1 و2(

ترحيب وتقدمي
ي للطفولة والتنمية عام بالمجلس العر�ب الأستاذة إيمان بهي الدين مديرة إدارة الإ

ي للطفولة )5 دقائق( ي العر�ب
ة منتدى المجتمع المد�ن فيلم مسري

الكلمات:

ي للطفل  لمان العر�ب ن العام للرب - كلمة سعادة الأستاذ أيمن عثمان الباروت الأم�ي

ــة  ــؤون الجتماعي ــاع الش ــس قط ــاعد رئي ــام المس ن الع ــ�ي ــة الأم ــو غزال ــاء أب ــورة هيف ة الدكت ــفري ــاىلي الس ــة مع - كلم

ــة ــدول العربي ــة ال جامع

- كلمة معاىلي الأستاذة غادة واىلي وزيرة التضامن الجتماعي بجمهورية مرص العربية 

ي للطفولــة والتنميــة وبرنامــج  -  كلمــة صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــري طــال بــن عبــد العزيــز رئيــس المجلــس العــر�ب

ي للتنميــة »أجفنــد« يلقيهــا صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــري عبــد الرحمــن بــن طــال بــن عبــد العزيــز الخليــج العــر�ب

10:45 – 12:45     جلسة حوارية )قاعة السرايا 1 و2(

»إضاءات تنويرية في مسيرة تنموية ممتدة برعاية صاحب السمو 
الملكي األمير طالل بن عبد العزيز بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس 

المجلس العربي للطفولة والتنمية« 

ن  عامي الأستاذ إميل أم�ي ي، والإ عامية الأستاذة أمينة خري - إدارة الجلسة: الإ

: معاىلي الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدوىلي ووزير التعليم العاىلي الأسبق - المتحدث الرئي�ي

-  فيلم »ثاثة عقود من العطاء«

 مداخات: 

ي للطفولة والتنمية ن العام للمجلس العر�ب - الدكتور حسن البياوي الأم�ي

ي للطفولة والتنمية  - الدكتور نبيل صموئيل نائب رئيس مجلس أمناء المجلس العر�ب

- الدكتور عبد الحي عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة - مرص

نامج الخليج العربية للتنمية »أجفند« ين مدير إدارة  المشاريع برب ين الجرب - الأستاذ جرب
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عامي الأستاذ إلهامي المليجي  - الإ

عامي الأستاذ فتحي محمود  - الإ

عامي الأستاذ محمد الفوال  - الإ

ف هــذه الجلســة بحضــور صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــري عبــد الرحمــن بــن طــال بــن عبــد العزيــز ومعــاىلي  تتــرش

، كمــا  ن عاميــ�ي ن والإ ة الدكتــورة هيفــاء أبــو غزالــة ونخبــة مــن الشــخصيات العامــة والمفكريــن والمثقفــ�ي الســفري

ي المنتــدى 
ن �ن أن هــذه الجلســة مفتوحــة للمشــارك�ي

12:45 – 13:15        استراحة

13:15 – 14:45    الجلسة األولى: )قاعة السرايا 1 و2( 
إطالق نموذج تنشئة الطفل العربي في عالم متغير »تربية األمل«

تهــدف اجللســة إلــى إطــاق منــوذج تنشــئة الطفــل العربــي وعــرض نتائــج الدراســة امليدانيــة حــول تنشــئة الطفــل 

فــي العالــم العربــي وتقــدمي بعــض املداخــات حــول النمــوذج.

ي للطفولة والتنمية    ن العام للمجلس العر�ب - رئيس الجلسة: الأستاذ الدكتور حسن البياوي الأم�ي

المتحدثون:

ي للطفولة والتنمية ن العام للمجلس العر�ب - الدكتور حسن البياوي الأم�ي

»نظرة عامة حول منوذج تربية األمل« 

- الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الجتماع بجامعة القاهرة

»نتائج الدراسة امليدانية حول تنشئة الطفل العربي في البلدان العربية«

سكندرية بية بجامعة الإ - الدكتور كمال نجيب أستاذ الرت

»مدخل فكري حول تنشئة الطفل« 

- الدكتورة إلهام نارص أستاذة تربية الطفولة المبكرة 

»رؤية متكاملة لتنشئة األطفال في املجتمع العربي في مرحلة الطفولة املبكرة«

عام بجامعة القاهرة - الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإ

»اإلعام ومنوذج التنشئة .. املرصد اإلعامي حلقوق الطفل العربي« 

بية والتعليم الأسبق -الدكتور يري الجمل وزير الرت

»تنشئة الطفل في إطار الثورة الصناعية الرابعة« 

بية بجامعة محمد الخامس - الدكتور أحمد أوزي أستاذ الرت

»تعقيب على منوذج التنشئة« 

- نقاش
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14:45 – 15:45   الجلسة الثانية )قاعة السرايا 1 و2(

تطبيقات نموذج تنشئة الطفل العربي
في عالم متغير »تربية األمل« 

تهدف هذه اجللسة إلى استعراض عدد من تطبيقات منوذج تنشئة الطفل العربي

ي للتنمية »أجفند«  نامج الخليج العر�ب ين مدير إدارة المشاريع برب ين الجرب - رئيس الجلسة: الأستاذ جرب

-  مقرر الجلسة: دكتورة إبتهاج طلبة أستاذ المناهج وبرامج الطفل بجامعة القاهرة 

المتحدثون:

ت الأمل«  وع »أنا اخرت - الأستاذ كمال الف�ي مدير مرش

»تنشئة األطفال في وضعية الشارع من خال مشروع أنا اخترت األمل«

وع »تنمية الطفولة المبكرة« - الدكتور هشام حبيب مدير مرش

»تنمية الطفولة املبكرة«

عاقة  وع تأهيل ودمج الطفل ذي الإ - الدكتورة سهري عبد الفتاح مديرة مرش

»دمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع والتكنولوجيا املساندة«

- نقاش 

اليوم الثاني: األحد ١٤ أكتوبر/ تشرين األول ٢٠١٨

ورش عمل متوازية          10:30 – 09:00
حول نموذج تنشئة الطفل العربي في عالم متغير »تربية األمل«

ــم متغيــر »تربيــة األمــل« فــي مؤسســات  تهــدف الــورش إلــى إثــراء تطبيقــات منــوذج الطفــل العربــي فــي عال

ــي(. ــع املدن التنشــئة )األســرة - املدرســة - اإلعــام - املجتم

)١( املدرسة وتنشئة الطفل
رئيس الورشة: الدكتورة صفاء عبد العزيز أستاذ أصول تربية جامعة الزقازيق

المير: الدكتور عامر بن محمد العيرى مدير دائرة التعليم قبل المدرسي بسلطنة عمان

)٢( األسرة وتنشئة الطفل
كاديمي جامعة الملك عبد العزيز  رئيس الورشة: الدكتورة نهلة قهوجي وكيل عمادة الجودة والعتماد الأ

المير:  الدكتورة مىن الحديدي أستاذ مساعد علم الجتماع جامعة حلوان                                           

قاعة املنتزة )١(

قاعة املنتزة )٢(

غـــداء         16:45 – 15:45
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)٣( اإلعالم والثقافة وتنشئة الطفل

بوية  ي التنمية الصحية والرت
ي مستشار �ن رئيس الورشة: أ.غانم بيىب

ي سويف 
عام جامعة بىن المير: الدكتور عمرو عبد الحميد مدرس الإ

)٤( املجتمع املدني وتنشئة الطفل
رئيس الورشة: الدكتور غسان عي� مدير الشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة

المير: الدكتورة منال زكريا مدرس علم النفس جامعة القاهرة

الجلسة الثالثة )قاعة السرايا 1 و2(   11:30 – 10:30
نتائج ورش العمل المتوازية

تهدف اجللسة إلى عرض نتائج ورش العمل بحضور السادة رؤساء الورش،

ويقوم ميسرو الورش باستعراض النتائج

رئيس الجلسة: الدكتور عبد هللا عمارة

استراحة     12:00 - 11:30

12:00 – 13:30         الجلسة الرابعة )قاعة السرايا 1 و2(
 تجارب ومبادرات عربية )1(

ن العام للمجلس الأعى للطفولة - لبنان رئيس الجلسة: الأستاذة ريتا كرم الأم�ي

مارة الشارقة ي عضو المجلس الستشاري لإ مقرر الجلسة: الأستاذ فاطمة المهري

المتحدثون:

ين مدير إدارة المشاريع »أجفند«  ين الجرب - الأستاذ جرب

»مبادرات أجفند في مجال الطفولة والتنمية« 

مارات( - الدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل )الإ

»جتربة مكتب الشارقة صديقة للطفل« 

ي لشؤون الأرسة )الأردن( 
ن العام للمجلس الوطىن - الأستاذ محمد مقدادي الأم�ي

»املوازنات الصديقة لألطفال«

قاعة املنتزة )٣(

قاعة املنتزة )٤(
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نامج القومي لحماية الأطفال با مأوي )مرص(  ي يوسف مدير الرب

- الأستاذ حسىن

»البرنامج القومي حلماية األطفال با مأوى« 

- الأستاذة هدى البكر القائم بأعمال المدير التنفيذي 

»الشبكة العربية للمنظمات األهلية«

- الدكتور شيخة الجنيد أستاذ علم النفس بجامعة البحرين

»البرنامج التدريبي في رياض األطفال مبملكة البحرين« 

12:00 – 13:30     جلسة مغلقة موازية للجلسة الرابعة
اللقاء الثاني للمائدة المستديرة

»تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة«
حوار مستمر حول نتائج اللقاء األول الستمرار العمل في هذا املشروع

13:30 – 15:00      الجلسة الخامسة )قاعة السرايا 1 و2(

تجارب ومبادرات عربية )2(

ي لشؤون الأرسة بالأردن 
ن العام للمجلس الوطىن رئيس الجلسة: الأستاذ محمد مقدادي الأم�ي

مقرر الجلسة:الأستاذ محمد رشيد

المتحدثون:

ن العام للمجلس الأعى للطفولة )لبنان( - الأستاذة ريتا كرم الأم�ي

»حماية األطفال من سوء استخدام االنترنت«

- الأستاذ حسام الأمري -  مركز عدالة ومساندة )مرص(

»جتربة مركز عدالة ومساندة« 

- الدكتور غسان عي� مدير الشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة

»الشبكة العربية لتنمية الطفولة املبكرة والنهج الشمولي التكاملي لتنمية ورعاية الطفولة املبكرة«

ي الشكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة
- الدكتور محمد مطر ، منسق البحث والتقويم �ن

»رفع نسب االستيعاب في برامج رياض األطفال«

دين )العراق( يف منظمة لوفان لحقوق الأطفال العمال والمرش ي رسش
- الأستاذة لنه با�ت

»وضع األطفال في وضعية الشارع«

ي مديرة مجمع عكار للرعاية والتنمية )لبنان( 
- الأستاذة كوثر عيتا�ن

»جتربة دار األيتام اإلسامية - مؤسسات الرعاية االجتماعية في لبنان«

سكندرية )مرص(  اقة بالإ - الأستاذة سوسن رضوان المدير التنفيذي لجمعية إرسش

»جتربة جمعية إشراقة في تنمية وإطاق القدرات الذهنية واملعرفية ألطفال ما قبل املدرسة«
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- الدكتورة رسية عبد الرازق، صندوق تطوير التعليم

»جتربة مدارس النيل الدولية«

- الأستاذة زينب عمر، جمعية جنات الخلود )مرص(

»إعادة األمل لإلنسانية«

عام والتنمية الشاملة )ليبيا( - الأستاذة أمال الهنقاري ، منظمة أمالنا لاإ

»حتويل املدارس لنوادي صيفية«

15:00 – 15:30     الجلسة الختامية )قاعة السرايا 1 و2(

اخلتام وإعالن التوصيات

ين ين الجرب - إدارة الجلسة: أ. منال براده   د. حسن البياوي   أ. جرب

إعان توصيات المنتدى الخامس:

- المهندس محمد رضا فوزي مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة

كاء الختامية: كلمات الرش

- الأستاذة منال براده مديرة إدارة المرأة والأرسة والطفولة، قطاع الشؤون الجتماعية جامعة الدول العربية

ي للتنمية »أجفند«  نامج الخليج العر�ب ين مدير إدارة المشاريع برب ين الجرب - الأستاذ جرب

ي للطفولة والتنمية  ن العام للمجلس العر�ب - الدكتور حسن البياوي الأم�ي

15:30 – 16:30              غداء


