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ي للطفولــة والتنميــة:  المجلــس العــر�ب

ــة  ــة غيــر حكومي ــة إقليمي منظمــة عربي

تعمــل فــي مجــال الطفولــة برئاســة 

ــد  ــر عب ــي األمي صاحــب الســمو امللك

ــز.  ــد العزي ــن عب ــال ب ــن ط ــز ب العزي

عــام  املجلــس  تأســيس  جــاء  وقــد 

ــادرة مــن صاحــب الســمو  1987 مبب

امللكــي األميــر طــال بــن عبــد العزيــز، 

رحمــه اللــه، بنــاًء علــى توصيــة صادرة 

مــن  جامعــة الــدول العربيــة. يتخــذ 

املجلــس مــن مدينــة القاهــرة مقــرا لــه، 

ويعمــل علــى تهيئــة بيئــة عربيــة داعمــة 

حلقــوق الطفــل فــي التنميــة واحلمايــة 

ــج.  واملشــاركة والدم

http://www.arabccd.org

للتنميــة  ي  العــر�ب الخليــج  برنامــج 

ــة تأسســت  ــة إقليمي ــد(: منظم )أجفن

مــن صاحــب  عــام 1980 مببــادرة 

الســمو امللكــي األميــر طــال بــن عبــد 

العزيــز، رحمه اللــه، ودعم قادة مجلس 

التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة. يتوجه 

جــذور  إلــى  باســتراتيجيته  أجفنــد 

مشــكات التنميــة البشــرية مســتهدفًا 

جميــع شــرائح املجتمــع بــدون متييــز. 

يســاهم أجفنــد فــي حتقيــق أجنــدة 

ــة املســتدامة 2030 مــن خــال   التنمي

متويــل املشــاريع التــي تلبــي معاييــره، 

ــة  ــر طــال الدولي ــزة  األمي ــر جائ وعب

للتنميــة البشــرية، التــي تعــد حاضنــة 

ــد. ــي يســتهدفها أجفن للمشــاريع الت

https://agfund.org

ــة  ــة والثقاف بي ــة لل�ت ــة العربي المنظم

منظمــــة  )الألكســـو(:  والعـلـــوم 

متخصصــة، مقرهــا تونــس، تعمــل 

الــدول العربيــة  فــي نطــاق جامعــة 

وتعنــى أساســا بالنهــوض بالثقافــة 

التربيــة  مجــاالت  بتطويــر  العربيــة 

مســتويني  علــى  والعلــوم  والثقافــة 

االقليمــي والقومــي والتنســيق فيمــا 

بينهمــا املشــترك فيمــا بــني الــدول 

أنشــئت  وقــد  األعضــاء.  العربيــة 

املنظمــة مبوجــب املــادة الثالثــة مــن 

ــة ومت  ــة العربي ــاق الوحــدة الثقافي ميث

اإلعــان رســميًا عــن قيامهــا بالقاهــرة 

يوليــو/ متــوز 1970.  يــوم 25 

http://www.alecso.org

الشركاء
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خلفية الورشة
إن التحــول الرقمــي واالنتشــار الســريع لتقنيــة املعلومــات واالتصــاالت قــد غيــر العالم، ومعه شــكل حياتنا 

اليوميــة، ممــا انعكــس علــى املشــهد االجتماعــي واالقتصــادي والتربــوي. ومــن املســلم بــه أن يكــون لذلــك 

تأثيــر متعاظــم علــى األطفــال فــي جميــع مراحلهــم العمريــة املختلفــة، وعلــى تنشــئتهم ثقافيــا وتربويــا 

ــا أو نعزلهــم عــن اســتخدام  ــع أبنائن ــن نســتطيع أن منن ــا ل ــى إنن ــوم يشــير إل ــع الي ــا، فالواق واجتماعي

التكنولوجيــا، بعــد أن صــارت واقعــًا مفروضــًا ال مهــرب منــه بحكــم طبيعــة العصــر ومتغيراتــه، لكننا يجب 

أن نركــز علــى االســتفادة مــن املزايــا الــذي يوفرهــا هــذا التحــول الرقمــي عبــر إتاحــة فــرص ال محــدودة 

للتعلــم وتنميــة الثقافــة واكتســاب املهــارات املختلفــة، واملشــاركة وابــداء الــرأى، والتبــادل املعرفــي، مقابــل 

احلــد مــن االســتخدام اخلطــأ واملفــرط ومــا يترتــب عليــه مــن مخاطــر. 

ونحــن فــي خضــم هــذا التطــور العاملــي، فأجانــا العالــم بصــك مصطلــح جديــد عــام 2016 هــو »الثــورة 

ــات  ــه »اســتخدام تطبيق ــْم »كاوس شــواب« بإن ــه العاِل ــذي عرف ــح ال ــذا املصطل ــة«، ه ــة الرابع الصناعي

لتكنولوجيــات ناشــئة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي، والروبوتــات، وإنترنــت األشــياء، واملركبــات ذاتيــة 

القيــادة، والطباعــة ثاثيــة األبعــاد، وتكنولوجيــا النانــو، والتكنولوجيــا احليويــة، وعلــم املــواد، وغيــره... وما 

يصاحبهــا مــن ثــورة فكريــة للتعامــل مــع هــذه التكنولوجيــا املتقدمــة«، األمــر الــذي يتطلــب منــا االســتعداد 

والتهيئــة مــن أجــل متكــني أطفالنــا لهــذه الثــورة القادمــة، ودخــول هــذا العالــم اجلديــد.

كة نحــو إعمــال وكفالــة حقــوق أطفالنــا، وتنميــة قدراتهــم  ومــن هــذا المنطلــق، ووفــق الأهــداف المشــ�ت

ــة،  ــة الرابع ــورة الصناعي ــر الث ــع ع ــب م ــم تتناس ــارات وقي ــابهم مه ــى إكس ــل ع ــاركتهم، والعم ومش

بيــة والثقافــة والعلــوم  ي للطفولــة والتنميــة والمنظمــة العربيــة لل�ت ن المجلــس العــر�ب اكــة بــ�ي جــاءت ال�ش

ي تنظيــم هــذه الورشــة »العالــم الرقمــي وثقافــة 
ي للتنميــة »أجفنــد« �ن »اللكســو« وبرنامــج الخليــج العــر�ب

.» ي الطفــل العــر�ب
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أهـداف الورشــة:
• طــرح ومناقشــة عــدد مــن املفاهيــم واملكونــات املعرفيــة والعلميــة ملتطلبــات انخــراط الطفــل العربــي فــي 	

ثقافــة  الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن حيــث تأثيرهــا علــى البنيــة املفاهيميــة للطفــل العربــي.

• االســتعداد للقيــام بدراســة تقييميــة حــول مــدى جاهزيــة األطفــال العــرب فــي امتــاك املهــارات والقيــم 	

واملعــارف التــي تؤهلهــم لاندمــاج  فــي الثقافــة الرقميــة.

• وضــع برنامــج إقليمــي لتهيئــة الطفــل العربــي ليكــون قــادرا علــى التعامــل مــع متطلبــات الثــورة  الصناعيــة 	

الرابعــة ارتباطــا بجــذوره الثقافيــة العربية.

مكونـات الورشـة:
اء حول »العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي« يوم 28 ديسمبر 2019.  ورشة للخ�ب  )1

ورشــة خاصــة بالأطفــال حــول »أثــر الوســائط الرقميــة علــى ثقافــة الطفــل«، يحضرهــا أطفــال الكشــافة،   )2

يــوم 29 ديســمبر 2019.

مائــدة مســتديرة تناقــش »منهجيــة قيــاس جاهزيــة األطفــال لعصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة«،   )3

يحضرهــا عــدد مــن اخلبــراء يــوم 29 ديســمبر 2019 )جلســة خاصــة(.

املشاركــون:
ــو  ــة، وممثل ــا الرقمي ــة والتكنولوجي ــاالت الطفول ــي مج ــراء ف ــن واخلب ــن املفكري ــدد م ــي الورشــة ع يشــارك ف

ــال.  ــام، واألطف ــب اإلع ــى جان ــا، إل ــا ودولي ــا واقليمي ــة وطني ــات املعني املنظم
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جدول األعمال
اليوم األول : السبت ٢٨ ديسمرب ٢٠١٩

تسجيل9.30 – 10.00

الجلسة االفتتاحية

10.30 – 10.00

الدكتورة غادة عبد الباري 

     األمني العام للجنة الوطنية املصرية للتربية والعلوم والثقافة 

الدكتورة حياة القرمازي 

     مديرة إدارة الثقافة – املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »األلكسو«

الدكتور حسن البيالوي 

      أمني عام املجلس العربي للطفولة والتنمية

الجلسة التمهيدية .. مدخل فكري وفلسفي

11.00 – 10.30

 11:30 – 11:00

المتحدثون:

الدكتور حسام بدراوي الكاتب والمفكر السياسي والتنموي )مر(

»متكني الطفل العربي في عصر الثورات الرقمية املتسارعة عامليًا: رؤية تنموية«

ي للطفولة والتنمية ن عام المجلس العر�ب الدكتور حسن البيالوي أم�ي

»التنوير وثقافة التقدم«

ي 
ي �ن ن الطفل العر�ب هدف الجلسة: التوعية بسياسات التنمية الشاملة وأهمية المفاهيم الثقافية والتقدم لتمك�ي

عر الثورة الصناعية الرابعة.  

احة شاي11.30 – 12.00 اس�ت
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الجلسة األوىل
 تمكني الطفل العربي يف عصر الثورة الصناعية الرابعة

1.30 – 12.00

رئيس الجلسة:  

الدكتورة حياة القرمازي  مديرة إدارة الثقافة - منظمة الألكسو

المتحدثون: 

بية والتعليم الأسبق )مر( معالي الدكتور ي�ي الجمل وزير ال�ت

     »القيم واملهارات في ثقافة الثورة الصناعية الرابعة«

)UNDP( ي
نما�أ - برنامج الأمم المتحدة الإ ي وع المعرفة العر�ب ي تركي مدير م�ش

الدكتور ها�ن

     »قادة املستقبل والثورة الصناعية الرابعة«

نقاش عام

ي عــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة، لتنميــة مجموعــة مــن القيــم والقدرات 
الهــدف: تحديــد متطلبــات التنشــئة �ن

ي إطــار وعــي 
ــة الرابعــة �ن ــورة الصناعي ن الطفــل والث ــ�ي ــة ب ــد، يؤســس لعالقــة عضوي وفــق نســق فكــري جدي

ن للمســتقبل ومســتعدين لهــذه الثــورة بفرصهــا وتحدياتهــا. ، ليكــون أطفالنــا مهيئــ�ي ي
كــو�ن

احة شاى1.30 – 1.45 اس�ت
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الجلسة الثانية
أثر الوسائط الرقمية على ثقافة الطفل  

3.15 – 1.45

رئيس الجلسة: 

ي لشئون الأرسة بالأردن  
ن عام المجلس الوط�ن الدكتور محمد مقدادي أم�ي

المتحدثون:

الدكتــور محمــد الطناحــي رئيــس قســم البحــوث والدراســات بمعهــد الدراســات 

والبحــوث العربيــة

    »األلعاب االلكترونية: جدلية التأثير وحتمية املواجهة«

بية بجامعة محمد الخامس )المغرب( الدكتور أحمد أوزي أستاذ ال�ت

     »واقع الوسائط الرقمية وتأثيرها على احلياة الثقافية لألطفال«

نقاش عام

ــى  ــميا ع ــا وجس ــيا واجتماعي ــا ونفس ــا وتربوي ــا ثقافي اته ــة وتأث�ي ــاة الرقمي ــع الحي ــى واق ــرف ع ــدف: التع اله

ــا. ــتفادة منه ــرص الس ــدى ف ــال، وم الأطف

3.45 – 3.15
استخالصات

المهندس محمد رضا فوزي

ي للطفولة والتنمية   ن العام المجلس العر�ب مساعد الأم�ي

غـــداء3.45
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اليوم الثاني: األحد ٢٩ ديسمرب ٢٠١٩

ورشة خاصة باألطفال
»حوار مع األطفال حول أثر الوسائط الرقمية على ثقافة الطفل« 

12.00 – 9.00

المتحدث: 

ي مجال الذكاء الصطناعي )مر(
ي خب�ي �ن الدكتور جيفارا البح�ي

»الوسائط الرقمية لألطفال«

المي�: 

ن والتخطيط المستقبىي )مر( ي مجال التم�ي
ة �ن وك ، خب�ي الأستاذة سالي م�ب

ونيــة عــى حيــاة الأطفــال الثقافيــة مــن خــالل حــوار مفتــوح مــع  الهــدف: التعــرف عــى تأثــ�ي الوســائط اللك�ت

ــة مــن 14 – 16 ســنة(، وذلــك  ــة العمري ي المرحل
اوح عددهــم مــن 15 – 20 طفــل �ن ــ�ت مجموعــة مــن الأطفــال )ي

ي المشــاركة وابــداء الــرأي فيمــا يخصهــم.
إعمــال بحقهــم �ن

احة شاي12.00 – 12.30 اس�ت



9ورشة عمل إقليمية »العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي«

مائدة مستديرة ونقاش مفتوح حول
»منهجية قياس جاهزية األطفال لعصر الثورة الصناعية الرابعة«

3.30 – 12.30

إدارة الحوار:   

ي للطفولة والتنمية  ن عام المجلس العر�ب الدكتور حسن البيالوي أم�ي

المتحدث:

بية والتكوين المستمر )تونس( بية بالمعهد العالي لل�ت الدكتورة نجوى غريس أستاذة علوم ال�ت

»منهجية قياس جاهزية األطفال لعصر الثورة الصناعية الرابعة«

نقاش مفتوح 

، تســتهدف الوقــوف عــى منهجية عمل  ن عالميــ�ي اء والإ هــا عــدد مــن المفكريــن والخــ�ب الهــدف: جلســة خاصــة يحرن

ي للتنميــة  ي للطفولــة والتنميــة وبرنامــج الخليــج العــر�ب ومحــاور دراســة جــاري إعدادهــا مــن قبــل المجلــس العــر�ب

»أجفنــد« للوقــوف عــى مــدى جاهزيــة الأطفــال للولــوج إل عــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة.  

غـــداء3.30
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د. حسام بدراوي
الكاتب واملفكر السياسي التنموي  

مصر

رؤساء الجلسات واملتحدثون

د. حسن البيالوي
األمني العام للمجلس العربي 

للطفولة والتنمية

د. يسري الجمل
وزير التربية والتعليم األسبق 

مصر

د. حياة القرمازي
مديرة إدارة الثقافة

منظمة األلكسو )رئيس جلسة(

د. هاني تركي
مدير مشروع املعرفة - برنامج 

UNDP األمم املتحدة اإلمنائي

د. محمد مقدادي
األمني العام للمجلس الوطني 

لشؤون األسرة  - األردن

)رئيس جلسة(

د. محمد الطناحي
رئيس قسم البحوث والدراسات 

مبعهد الدراسات والبحوث العربية 

د. أحمد أوزي
أستاذ التربية بجامعة محمد 

اخلامس - املغرب 

م. محمد رضا فوزي
مساعد األمني العام للمجلس 

العربي للطفولة والتنمية

د. جيفارا البحريي
خبير في مجال الذكاء 

االصطناعي - مصر 

أ. سالي مربوك
خبيرة في مجال التميز والتخطيط 

املستقبلي - مصر

)ميسر ورشة األطفال(

د. نجوى غريس
أستاذة علوم التربية باملعهد العالي 

للتربية والتكوين املستمر - تونس






