


حتت رعاية صاحب السمو امللكي
األمري عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز

احتفالية تسليم الفائزين يف الدورة الثانية

»جائزة امللك عبد العزيز للبحوث العلمية يف قضايا الطفولة والتنمية«

»تمكني الطفل العربي يف عصر الثورة الصناعية الرابعة«

سبتمرب ٢٠٢١



إثراء البحث العلمي من أجل حياة أفضل لإلنسان يف الوطن العربي 2

حقوق الطبع محفوظة 

للمجلس العربي للطفولة والتنمية 

إصدار سبتمبر ٢٠٢١

المراسالت
املجلس العربي للطفولة والتنمية

تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العاملية - احلي الثامن - مدينة نصر - القاهرة - مصر 

هاتف: ٢٣٤٩٢٠٢٤/٢٥/٢٩ )٢٠٢+(  - فاكس: ٢٣٤٩٢٠٣٠ )٢٠٢+( 

ص.ب: 7٥٣7 احلي الثامن - مدينة نصر - القاهرة ١١76٢- مصر

www.arabccd.org       prize@arabccd.org

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة منظمــة عربيــة إقليميــة غيــر حكوميــة ذات 

شــخصية اعتباريــة تعمــل فــي مجــال الطفولــة برئاســة صاحــب الســمو الملــ�ي الأم�ي 

ــام ١٩87  ــس ع ــيس املجل ــاء تأس ــد ج ــز. وق ــد العزي ــن عب ــالل ب ــن ط ــز ب ــد العزي عب

مببــادرة مــن صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــ�ي طــالل بــن عبــد العزيــز، رحمــه اللــه، بنــاء 

ــام  ــس ع ــد بتون ــذي ُعق ــة" ال ــة والتنمي ــر "الطفول ــن مؤمت ــة الصــادرة م ــى التوصي عل

ــة.   ــدول العربي ــة ال ــة جامع ١٩86 حتــت رعاي
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صاحب السمو امللكي
األمري عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز

رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية

ــز  ــم وتحفي ــة يف دع ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــى دور املجل ــدًا عل »تأكي

ــي  ــوار املجتمع ــم الح ــة، وتعظي ــة والتنمي ــال الطفول ــي يف مج ــل البحث العم

حــول القضايــا ذات األهميــة املتعلقــة بالطفــل وتنشــئته، أعلنــّـا عــن الــدورة 

الثانيــة مــن الجائــزة ليكــون موضوعهــا »تمكــني الطفــل العربــي يف عصــر 

ــة  ــة ال محال ــة قادم ــورة الصناعي ــأن الث ــة« إدراكًا ب ــة الرابع ــورة الصناعي الث

وإنــه علينــا أن نكــون مهيئــني لهــا.
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ي للطفولــة  حينمــا أعلــن صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــ�ي عبــد العزيــز بــن طــالل بــن عبــد العزيــز رئيــس المجلــس العــر�ب

والتنميــة عــن موضــوع الــدورة الثانيــة جلائــزة امللــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة فــي قضايــا الطفولــة والتنميــة ليكــون 

ــك استشــرافًا ملســتقبل ســيعتمد  ــه ٢٠١٩، كان ذل ــة الرابعــة« فــي يوني ــورة الصناعي ي عــر الث
ي �ف ف الطفــل العــر�ب »تمكــ�ي

علــى اســتخدام تطبيقــات لتكنولوجيــات ناشــئة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي، والروبوتــات وإنترنــت األشــياء واملركبــات 

ذاتيــة القيــادة والطباعــة ثالثيــة األبعــاد وتكنولوجيــا النانــو والتكنولوجيــا احليويــة وعلــم املــواد وغيــره، ومــا قــد يصاحبهــا 

مــن ثــورة فكريــة للتعامــل مــع هــذه التكنولوجيــا املتقدمــة... األمــر الــذي تطلــب منــا االســتعداد والتهيئــة مــن أجــل متكــن 

أطفالنــا لهــذه الثــورة املقبلــة، ودخــول هــذا العالــم اجلديــد. 

ــه فــي ديســمبر ٢٠١٩ -  قــد جــاءت مبزيــد مــن التشــديد علــى  ــم كل إال أن جائحــة كورونــا - التــي اجتاحــت العال

أهميــة هــذه الثــورة الصناعيــة الرابعــة، مبــا تتضمنــه مــن مكونــات وأدوات ومفاهيــم؛ حيــث أصبــح األمــر قضيــة حتميــة 

مصيريــة فــي ضــرورة التهيئــة لهــذا القــادم الــذي تتحــدد معاملــه بشــكل مختلــف ليرســم نظامــًا يحمــل مالمــح جديــدة لعالــم 

مــا بعــد اجلائحــة.

تقـديــــم
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والواقــع أن موضــوع اجلائــزة قــد أثــار العديــد مــن اخلبــراء والباحثــن، وانعكــس فــي حجــم البحــوث التــي وصلــت 

إلــى إدارة اجلائــزة )62 بحثــاً مــن 91 باحثــاً مــن 9 دول عربيــة(، والتــي أكــدت فــي مجملهــا أهميــة وتداخــل وتقاطــع موضــوع 

الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــع كل قضايــا الطفولــة والتنشــئة تربويــًا واجتماعيــًا واقتصاديــًا وصحيــًا .. بــل ومتكننــا مــن 

خــالل هــذه الــدورة املميــزة أن نحصــل علــى بحــوث تطبيقيــة نتطلــع إلــى اســتمرار العمــل عليهــا للوصــول إلــى أفضــل 

مراحــل التطبيــق لالســتفادة منهــا علــى نطــاق واســع عربيــًا. 

نؤكــد بأننــا فــي املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة مســتمرون علــى الــدرب فــي تنــاول قضايــا الطفولــة والتنشــئة بــكل 

مناحيهــا مــن خــالل هــذه اجلائــزة العربيــة، ســعيًا وراء بنــاء النســق الفكــري املســتنير الــذي نرنــو اليــه لبنــاء عقــل جديــد 

إلنســان جديــد فــي مجتمــع جديــد. 

ي  نتوجــه بالشــكر إىل راعــي هــذه الجائــزة صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــ�ي عبــد العزيــز بــن طــالل رئيــس المجلــس العــر�ب

للطفولــة والتنميــة، وإىل روح المبــادر لهــا الرئيــس المؤســس صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــ�ي طــالل بــن عبــد العزيــز، رحمــه 

ي جرى 
ي للتنميــة »أجفنــد«، وإىل أعضــاء اللجنــة العلميــة الــىت اتيجي الداعــم برنامــج الخليــج العــر�ب يــك الســ�ت هللا، وإىل ال�ش

ف الذيــن تقدمــوا لهــذه  ، والشــكر موصــول إىل كل الباحثــ�ي ف اء المحكمــ�ي اء العــرب، والخــ�ب تشــكيلها وضمــت نخبــة مــن الخــ�ب

الــدورة بأبحاثهــم القيمــة.

كمــا نتقــدم بالشــكر إلــى فريــق العمــل باملجلــس الــذي ســاهم فــي التحضيــر والتنظيــم واملتابعــة ألعمــال هــذه الــدورة 

التــي انتهــت بصــورة علميــة دقيقــة.

وإلى دورة قادمة. 

أ.د. حسن البيالوي 
أمن عام املجلس العربي للطفولة والتنمية

أمن عام اجلائزة
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ملاذا الجائزة؟

انطالقـــًا مــن رؤيــة املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة وتوجهــه االســتراتيجي، قــام املجلــس بإنشــاء جائــزة فــي مجــال 

البحــث االجتماعــي والتربــوي لتقــدمي دراســات علميــة حــول قضايــا الطفولــة والتنميــة ودعــم حقــوق  الطفــل، وذلــك تأكيــدًا 

علــى  الــدور احملفــز الــذي يقــوم بــه املجلــس فــي مناقشــة قضايــا تنشــئة الطفــل، وجمــع املعلومــات التــي تســاعد علــى رؤيــة 

واقــع التنشــئة والبنــاء عليــه، بوصــف املجلــس بيتــًا للخبــرة، ومنتجــًا وداعمــًا لسياســات استرشــادية وطنيــة وإقليميــة حتقــق 

املصلحــة الفضلــى للطفــل فــي كل البلــدان العربيــة.

سمو األمير عبد العزيز بن طالل مع الفائزين في الدورة األولى واللجنة العلمية
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الدورة األوىل:
ــة  ــي للطفول ــس العرب ــام املجل ــًا مــن اهتم ــة« انطالق ــى املواطن ــة »التنشــئة عل ــزة عــن قضي ــى للجائ ــدورة األول ــت ال كان

والتنميــة  بقضايــا الطفولــة والتنشــئة واملواطنــة باعتبارهــا قضايــا ذات أولويــة لتنشــئة الطفــل فــي البلــدان العربيــة وللخبــرة 

املتراكمــة لــدى املجلــس فــي هــذا املجــال، والتــي تبلــورت فــي مبــادرة املجلــس بتقــدمي منــوذج جديــد لتنشــئة الطفــل العربــي 

»تربيــة األمــل«.

الدورة الثانية:
ــق  ــح الــذي ُأطل ــة الرابعــة«، هــذا املصطل ــم بســك مصطلــح جديــد هــو »الثــورة الصناعي ــا العال فــي عــام ٢٠١6 فاجأن

ــذكاء  ــال ال ــي مج ــئة ف ــات ناش ــات لتكنولوجي ــتخدام تطبيق ــه اس ــواب« بأن ــُم »كالوس ش ــه الَعاِل ف ــوس وَعرَّ ــر داڤ ــي مؤمت ف

ــو،  ــا النان ــاد، وتكنولوجي ــة األبع ــة ثالثي ــادة، والطباع ــة القي ــات ذاتي ــياء، واملركب ــت األش ــات، وإنترن ــي، والروبوت االصطناع

والتكنولوجيــا احليويــة، وعلــم املــواد، وغيــره، ومــا قــد يصاحبهــا مــن ثــورة فكريــة للتعامــل مــع هــذه التكنولوجيــا املتقدمــة... 

ــة، ودخــول هــذا العالــم اجلديــد. وهــو مــا اســتلزم العمــل علــى التهيئــة مــن أجــل متكــن أطفالنــا لهــذه الثــورة املقبل

سمو األمير عبد العزيز بن طالل يعلن عن موضوع الدورة الثانية »متكن الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة«
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لــذا جــاء اختيــار موضــوع الــدورة الثانيــة للجائــزة حــول »متكــن الطفــل العربــي فــي عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة« 

ــك سلســلة مــن  ــي ســبيل ذل ــد ف ــر ٢٠١8، وعق ــذ فبراي ــس من ــا باملجل ــدأ العمــل عليه ــي ب ــة الت ــة هــذه القضي ــًا بأهمي إميان

اللقــاءات الفكريــة التــي أكــدت فــي مجملهــا ضــرورة متكــن الطفــل العربــي للدخــول فــي عصــر الثــورة الصناعيــة، وفــق رؤيــة 

واضحــة مفادهــا أن هــذه الثــورة التكنولوجيــة الهائلــة يجــب اســتثمارها خلدمــة ورفاهيــة اإلنســان ومــن أجــل تطوير املســتقبل  

بنواحيــه كافــًة، بــل ولتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

وفــي يونيــو ٢٠١٩ أطلــق صاحــب الســمو امللكــي األميــر عبــد العزيــز بــن طــالل بــن عبــد العزيــز - رئيــس املجلــس - 

الــدورة الثانيــة مــن اجلائــزة بعنــوان »متكــن الطفــل العربــي فــي  عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة«؛ لبحــث ومناقشــة عــدد 

نــات املعرفيــة والعلميــة لهــذه الثــورة الصناعيــة اجلديــدة، فــى ضــوء بنيــة مفاهيميــة متكاملــة ومترابطــة،  مــن املفاهيــم واملكوِّ

وفــق نســق فكــري جديــد يؤســس لعالقــة عضويــة بــن الطفــل والثــورة الصناعيــة الرابعــة فــى إطــار وعــي كونــي، حتــت شــعار 

»عقــل جديــد إلنســان جديــد فــي مجتمــع جديــد«.

 

حوار مفتوح حول املواطنة والتنشئة في احتفالية تسليم جوائز الدورة األولى

ي 
ي - �ف ي الوطــن العــر�ب

ي قضايــا الطفولــة والتنميــة �ف
تعــد جائــزة الملــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة �ف

عــداد دراســة عربيــة حــول مــدى  ــاً آخــر لإ وع يتضمــن مكون ــاً رئيســياً مــن مــ�ش دورتهــا الثانيــة - مكون

اتيجية  ي لعــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وســيمثل أيضــاً توجــه الخطــة الســ�ت جاهزيــة الطفــل العــر�ب

القادمــة للمجلــس حــىت العــام 2025.
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جائــزة امللــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة يف قضايــا الطفولــة والتنميــة، هــي مبــادرة 

أسســها صاحــب الســمو امللكــي األمــري طــالل بــن عبــد العزيــز، رحمــه اهلل، مؤســس 

املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، ويحمــل رايــة رعايتهــا اآلن صاحــب الســمو امللكــي 

ــز  ــم وتعزي ــموه بدع ــن س ــًا م ــس، إيمان ــس املجل ــالل رئي ــن ط ــز ب ــد العزي ــري عب األم

التوجــه الفكــري واإلســراتيجي للمجلــس، وتماشــيًا مــع املواثيــق العامليــة لحقــوق الطفل 

وأهــداف التنميــة املســتدامة ٢٠3٠، بدعم من الشــريك اإلســراتيجي برنامــج الخليج 

العربــي للتنميــة »أجفنــد«.



إثراء البحث العلمي من أجل حياة أفضل لإلنسان يف الوطن العربي 10

الدورة الثانية للجائزة
تمكني الطفل العربي يف عصر الثورة الصناعية الرابعة

مبررات اجلائزة:
• ــا أن جنعــل 	 ــي توجــب علين ــة«، الت ــة الرابع ــورة الصناعي ــح »الث ــروز مصطل ــي ب ــي ف ــة التطــور العامل مواكب

ــة،  ــة ال محال ــة قادم ــورة الصناعي ــا، فالث ــكل مخاطره ــا وب ــكل فرصه ــورة ب ــذه الث ــتعدين له ــا مس أطفالن

ــه. ــر من ــر ال مف ــة وأم ــة تكنولوجي ــا حتمي ــى أنه ــا عل ــل معه ويجــب التعام

• ــل 	 ــد والتحلي ــث والنق ــارات البح ــز مه ــالل تعزي ــن خ ــتقبل م ــال أدوات املس ــالك األطف ــى امت ــرص عل  احل

ــل. ــي شــخصية الطف ــوازن ف ــظ الت ــم؛ حلف لديه

• إن القيــم والقــدرات املطلــوب تنميتهــا للطفــل البــد أن تشــكل مــن جديــد.. عقــل الطفــل الــذي نعمــل علــى 	

جتديــده ليقابــل مجتمعــًا جديــدًا وعاملــًا جديــدًا، وعلينــا أن نفهــم كيــف يتــم إعــداده، وعلــى أي شــكل.

• احلاجــة إلــى إثــراء البحــث العلمــي فــي مجــال الطفولــة فــي الوطــن العربــي مبتطلبــات الثــورة الصناعيــة 	

الرابعــة؛ مــن أجــل تنميــة قــدرات األطفــال وزيــادة فــرص مشــاركتهم ومتكينهــم مــن مهــارات القــرن 

ــرين.  ــد والعش الواح
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أهداف اجلائزة:
• النشــر والتوعيــة بأهميــة العمــل علــى متكــن الطفــل العربــي فــي عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة بفرصهــا ومخاطرهــا، 	

فــي ضــوء بنيــة مفاهيميــة متكاملــة ومترابطــة، وفــق نســق فكــري جديــد يؤســس لعالقــة عضويــة بــن الطفــل والثــورة 

الصناعيــة الرابعــة فــي إطــار وعــي كونــي. 

• ــة 	 ــة العلمي ــورة الصناعي ــرات الث ــن اســتيعاب متغي ــى م ــل العرب ــن الطف ــدة متك ــكار جدي ــورة أف ــكار، وبل ــق األف تعمي

ــا. ــة بن ــة احمليط والتكنولوجي

• متكــن وســائل ووســائط تنشــئة الطفــل مــن االســتفادة مــن نتائــج هــذه الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة، والتعامــل مــع 	

تأثيرهــا علــى املجتمــع واإلنســان والتربيــة والتعليــم. 

• تنمية منوذج التنشئة للمجلس العربي للطفولة والتنمية، في إطار الثورة العلمية والتكنولوجية.	

البحوث املستهدفة:
تتحقــق االســتفادة مــن تلــك البحــوث مــن خــالل توفيــر بنيــة معرفيــة تطبيقيــة ُتعــن ُصنَّــاع القــرار ومؤسســات 

ــات  ــع مقتضي ــل م ــن التعام ــي م ــل العرب ــن الطف ــات لتمك ــرؤى واآللي ــي وضــع ال ــة ف ــدول العربي ــي ال التنشــئة ف

الثــورة الصناعيــة الرابعــة؛ باعتبارهــا ثــورة وعــي كونــي، حيــث تســتهدف اجلائــزة:

• ــة ملســاعدة 	 ــادة التعليمي ــع، وبامل ــة باملجتم ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــج تكنولوجي ــة حــول دم بحــوث تطبيقي

ــر اســتنارة. ــه أكث ــاة وجعل ــى االســتمتاع باحلي ــل عل الطف

• بحــوث تطبيقيــة حــول االســتخدام األمثــل لتكنولوجيــا االتصــال واملعلومات ICT ووســائط التواصــل االجتماعي 	

احلديــث مبــا ُيتيــح انســياب املعرفــة للمتعلــم فــي أي مــكان، مــن كل مراكــز إنتــاج املعرفــة فــي العالــم.

• بحوث تطبيقية حول البيئات التمكينية )األســرة - املدرســة - اإلعالم - املجتمع املدني(.	

قــررت إدارة الجائــزة إضافــة محــور ملحــاور هــذه الــدورة مــن الجائــزة عــن تداعيــات كورونــا 
والحاجــة إىل تمكــني دولنــا العربيــة مــن تلــك التكنولوجيــا املتقدمــة املرتبطة بالثــورة الصناعية 

الرابعة.
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الدورة الثانية يف أرقام وتواريخ

كة« مــن  تنافــس عــى الجائــزة ) 62 ( بحثــاً، مقدمــة مــن )91( باحثــاً »منهــا أبحــاث مشــ�ت

)9( دول عربيــة.

. ف ف عربيت�ي ف  من دولت�ي فــاز  بالجوائز  8 باحث�ي  n

. قيمــة مجموع الجوائز  11,000  دولر أمري�ي  n

ي يناير 2020.
وط وقواعد الجائزة �ف أُعلــن عن �ش  n

ي ســبتم�ب 2020.
تم إغالق باب التقديم �ف  n

ي يونيه 2021.
أُعلــن عن الفائزين �ف  n

ي تتجــدد والقضايــا 
ي قضايــا الطفولــة والتنميــة، الــىت

تســعى جائــزة الملــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة �ف

ي للطفولــة والتنميــة والأحــداث العربيــة والعالميــة  ي تتناولهــا بمــا يتناســب مــع توجهــات المجلــس العــر�ب
الــىت

اً،  ــاً مســتن�ي ــاً تربوي ــاراً فكري ــاج المعرفــة، لُتشــكل تي ف البحــث العلمــي وإنت ــة، إىل تحفــ�ي ي تواجــه الطفول
الــىت

ي بعقــل جديــد، ليكون إنســاناً  يعمــل عــى بنــاء سياســات داعمــة، وبيئــات تمكينيــة حاضنــة لتنشــئة طفل عــر�ب

ي بنــور المعرفــة والعقــل والحريــة والعدالــة. وتهــدف  ي مجتمــع جديــد، ينعــم فيــه المواطــن العــر�ب
جديــداً �ف

الجائــزة، بشــكل عــام، إىل تعظيــم الحــوار المجتمعــي حــول القضايــا ذات الأهميــة بالطفــل وتنشــئته مــن 

خــالل البحــوث المقدمــة. 
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الجائزة األوىل:

ي مــن متطلبــات  ف الطفــل العــر�ب حــة لتمكــ�ي اســم البحــث:  أولويــات التدخــل ال�يــع المق�ت

الثــورة الصناعيــة الرابعــة ... خارطــة طريــق« مــن اململكــة العربيــة الســعودية،  شــارك فــي 

إعــداده كل مــن: 

n أ. د. نوف بنت نارص بن سعود التميمي،

     أستاذة أصول التربية - كلية التربية - جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.

ي عبد الفتاح شلتوت،
n د.  محمد شو�ت

     أستاذ مشارك تكنولوجيا التعليم - مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.

n د.  فاطمة بنت عبدهللا محمد العقال ،

     أستاذ مساعد الطفولة املبكرة - كلية التربية - جامعة امللك سعود.

n د.  سارة بنت عمر السبىت العبد الكريم،

      أستاذ مساعد الطفولة املبكرة - كلية التربية - جامعة امللك سعود.

البحوث الفائزة يف الدورة الثانية 
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الجائزة الثانية:

اســم البحــث: »تواصــل«  برنامــج لمســاعدة الصــم والبكــم عــى التواصــل بســهولة مــع 

ــارة إىل  ش ــة الإ ــل لغ ــالل تحوي ــن خ ــة، م ي ف نجل�ي ــة والإ ف العربي ــ�ي ــتخدام اللغت ــن باس الآخري

صــوت مســموع وتحويــل الصــوت إىل نــص مقــروء«، مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، شــارك فــي 

إعــداده كل مــن: 

n  د. أحمد طارق دحروج

   مدرس - كلية احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات - األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري

n م. محمد عادل عبده عبد العظيم

   إخصائــي علــوم احلاســب - كليــة احلاســبات وتكنولوجيــا املعلومــات - األكادمييــة العربيــة 

للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري.

الجائزة التشجيعية: 

 AutChi اســم البحــث :  »المســاعد الشــخصي لالأطفــال متحــدي اضطرابــات طيــف التوحد/ تطبيــق  n

مــع نظــارة ذكيــة«، مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، شــارك فــي إعــداده كل مــن:

n  م. منة هللا ماجد مصطفى كامل

    مــدرس مســاعد - كليــة احلاســبات وتكنولوجيــا املعلومــات - األكادمييــة العربيــة للعلــوم 

والتكنولوجيــا والنقــل البحــري.

م. محمد عصام عبد السالم  n

   إخصائــي علــوم احلاســب - كليــة احلاســبات وتكنولوجيــا املعلومــات - األكادمييــة العربيــة 

للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري.

م. محمد عادل عبد العظيم

م. منة الله ماجد

د. أحمد طارق دحروج

م. محمد عصام عبد السالم
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اللجان العلمية والتنظيمية للجائزة

أمني عام الجائزة

أمن عام املجلس العربي للطفولة والتنمية - أ. د. حسن البيالوي   

رئيس اللجنة العلمية

-  أ. د. ي�ى الجمل    وزير التربية والتعليم األسبق - جمهورية مصر العربية

منسق الجائزة

مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة - املجلس العربي للطفولة والتنمية - م. محمد رضا فوزي  

أعضاء اللجنة العلمية )ترتيب أبجدي(

أستاذ فخري بكلية التربية جامعة محمد اخلامس - اململكة املغربية - أ. د. أحمد أوزي   

خبير في مجال الذكاء االصطناعي - جمهورية مصر العربية ي   - د. جيفارا البح�ي

باحث بإدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة - املجلس العربي للطفولة والتنمية - د. عبد هللا عمارة   

قائم بأعمال مدير إدارة املشروعات التنموية - املجلس العربي للطفولة والتنمية - أ.  كمال الف�ي   

عميد كلية احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات  - األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا - أ. د. محمد أبو رزقة  

        والنقل البحري- جمهورية مصر العربية

أمن عام املجلس الوطنى لشئون األسرة - اململكة األردنية الهاشمية - د. محمد مقدادي   

أستاذ فلسفة الفن بأكادميية الفنون )رحمه الله( - جمهورية مصر العربية - أ. د. محمود نسيم   
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خبير في مجال التنمية االجتماعية - جمهورية مصر العربية - د. نبيل صموئيل   

مدير مشروع املعرفة العربي - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي - دولة اإلمارات العربية املتحدة ي تركي   
- د. ها�ف

 

اللجنة الفنية والتنظيمية للجائزة باملجلس

مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة )رئيسًا( - م. محمد رضا فوزي 

- أ. إيمان بهي الدين  مديرة إدارة إعالم الطفولة 

منسقة إعالم الطفولة  - أ. مروة هاشم   

باحث بإدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة - د. عبد هللا محمد عمارة  

مسئول الطباعة والنشر  ف    - أ. محمد أم�ي

مساعد فني بإدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة - أ. إيمان عباس    
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ملخصات األبحاث الفـــائزة
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البحث الفائز بالجائزة األوىل 
أولويات التدخل السريع املقرحة لتمكني الطفل العربي من متطلبات
الثورة الصناعية الرابعة: خارطة طريق )من اململكة العربية السعودية(

أ.د. نوف بنت ناصر التميمي
د. محمد شوقي شلتوت

د. فاطمة بنت عبداهلل العقال
 د. سارة بنت عمر العبدالكريم

هــدف هــذا البحــث النوعــي إلــى تقــدمي خارطــة طريــق مقترحــة ألولويــات التدخــل الســريع املمكنــة لتمكــن الطفــل العربــي 

مــن متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف اعتمــد البحــث علــى املنهــج الكيفــي مــن خــالل حتليــل )٢7( 

وثيقــة دوليــة ألكثــر مــن ســبع مؤسســات ومنظمــات ومجالــس وهيئــات دوليــة تعــد مــن أبــرز املؤسســات العامليــة املعنيــة بتعليــم 

ــة الســتقراء أفضــل  ــة دولي ــل مــا يقــارب )١6( جترب ــة، وحتلي ــرات والتجــارب الدولي ــرز اخلب ــى مراجعــة أب ــة إل الطفــل، إضاف

املمارســات فــي هــذا الســياق. وميدانيــًا، مت عقــد حلقــة نقــاش ملجموعــة مــن اخلبــراء األكادمييــن واملتخصصــن فــي التربيــة 

)١٤ خبيــرًا( مــن أســاتذة اجلامعــات فــي ثــالث دول عربيــة )الســعودية ومصــر واألردن(، وإجــراء مقابلتــن جلماعــات التركيــز 

مــن اخلبــراء املتخصصــن واملمارســن التربويــن: مــن حملــة املاجســتير )٥ خبــراء( فــي املجموعــة األولــى، و)7( مــن معلمــي 

ومعلمــات احلاســب اآللــي فــي املجموعــة الثانيــة فــي الــدول العربيــة الثــالث، وذلــك لتقــدمي مقترحاتهــم ألولويــات التدخــل الســريع 

املمكنــة لتمكــن الطفــل العربــي مــن متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

خلــص البحــث إلــى رســم خارطــة طريــق مقترحــة لتمكــن الطفــل العربــي مــن متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، تضمنت 

عــددًا مــن أولويــات التدخــل الســريع املمكنــة التــي ميكــن أن تتبناهــا البيئــات احلاضنــة للنــشء، واملســئولة عــن بنــاء القــوى 

البشــرية وتأهيلهــا، للبــدء فــي إعــداد ســيناريوهات العمــل احلاليــة واملســتقبلية، وتطويــر برامــج تتفاعــل مــع هــذه التحــوالت، 

وتكــون أهــم أدواتهــا فــي املواجهــة تبّنــي اســتراتيجيات طموحــة متكنهــا مــن اســتيعاب املتغيــرات التــي تتطلبهــا طبيعــة هــذا 

التحــول، مــن أجــل متكــن الطفــل العربــي مــن مهــارات الثــورة الصناعيــة الرابعــة ليصبــح قــادرًا علــى املنافســة علــى املســتوى 

اإلقليمــي والعاملــي.
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البحث الفائز بالجائزة الثانية 
»تواصل« 

)من جمهورية مصر العربية(

د. أحمـد طـــــارق دحـروج
م. محمد عادل عبده عبد العظيم 

 تعانــي فئــة كبيــرة مــن أطفــال وطننــا العربــي مــن مشــكلة الصــم والبكــم ألســباب متنوعــة منهــا أســباب وراثيــة 

وجينيــة، ومنهــا بســبب حــوادث وعوامــل أخــرى يتعــرض لهــا الطفــل فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه. مثلهــم مثــل بقيــة 

أطفالنــا فهــذه الفئــة لهــا حقــوق علــى مجتمعنــا العربــي يجــب تلبيتهــا لهــم.

تأتــي علــى قمــة هــذه احلقــوق حــق دمجهــم فــي املجتمــع وأن تتــم معاملتهــم كبقيــة األطفــال دون متييــز أو تعــدى علــى 

حقوقهــم؛ تعــددت الوســائل التــي قدمهــا العالــم خلدمــة هــذه الفئــة ومســاعدتهم علــى تخطــي العوائــق وتســهيل حياتهــم 

بقــدر اإلمــكان.

وتأتــي لغــة اإلشــارة فــي مقدمــة هــذه الوســائل وتعتبــر مــن أقــدم وســائل التواصــل والتخاطــب للصــم والبكــم، والتــي 

ظهــرت فــي إســبانيا فــي القــرن الســابع عشــر للتعامــل مــع مــن ال ميلكــون القــدرة علــى الــكالم والســمع. وتعتبــر مــن 

اللغــات التــي تســتخدم فيهــا لغــة اليديــن بإشــارات محــددة، وتكــون اإلشــارات تبعــًا لــكل حــرف مــن احلــروف األبجديــة، 

ومــن خاللهــا ميكــن تكويــن جمــل، ولغــة اإلشــارة ليســت مقصــورة فقــط علــى حركــة اليديــن، فهــي تشــمل تعابيــر الوجــه، 

وحركــة الشــفاه والتعابيــر بحركــة اجلســم.

ممــا ال شــك فيــه أن اســتخدام لغــة اإلشــارة أســهم بشــكل كبيــر فــي حتســن حيــاة الصــم والبكــم، ومكنهــم مــن 

التواصــل مــع العالــم احمليــط بهــم والتغلــب علــى العديــد مــن العوائــق.

 ولكــن نحتــاج هنــا أن نســأل أنفســنا كــم تقــدر نســبة األشــخاص التــي تســتطيع فهــم لغــة اإلشــارة وتتحــدث بهــا؟ 

فنجــد أنــه مــن شــبه املســتحيل أن جنــد شــخصًا يفهــم لغــة اإلشــارة إال فــي ظــروف خاصــة، مثــل وجــود أحــد أقاربــه 
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ــت  ــد حاول ــات اخلاصــة. بالتأكي ــذوي االحتياج ــي دار ل ــل ف ــل العم ــه مث ــم أو ظــروف عمل ــن الصــم والبك ــه م أو معارف

ــاف  ــع أطي ــة جلمي ــة الصــم والبكــم، مــن نشــر حمــالت توعي ــة بشــئون فئ ــة املهتم ــات األهلي احلكومــات وبعــض اجلمعي

الشــعوب لتمكينهــم مــن تعلــم لغــة اإلشــارة وتوعيتهــم بأهميــة تعلمهــا، ولكــن كان جنــاح تلــك احلمــالت فــي نطــاق محــدود.

ــل  ــا إيجــاد حــل بدي ــة جتــاه األطفــال متحــدي اإلعاقــة كان مــن الواجــب علين ــق املســئولية املجتمعي ــذا مــن منطل ل

يســاعد تلــك الفئــة مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة؛ لتمكينهــم مــن التواصــل مــع العالــم اخلارجــي دون عوائــق أو 

صعوبــات. ونظــرًا للتقــدم التكنولوجــي الهائــل الــذي يعيشــه عاملنــا فــي الوقــت احلاضــر؛ كانــت التكنولوجيــا احلديثــة هــي 

أهــم ســالح منتلكــه حلــل تلــك املشــكلة عــن طريــق مشــروع تواصــل.

يهــدف مشــروع تواصــل لتقــدمي حــل ملشــكلة الصــم والبكــم وكســر احلاجــز الــذي مينعهــم مــن التواصــل بشــكل 

طبيعــي مــع العالــم اخلارجــي باســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة، مثــل التعلــم اآللــي والــذكاء االصطناعــي والهواتــف الذكيــة 

املــزودة بكاميــرات عاليــة اجلــودة.

: ف ف رئيس�ي وع تواصل إىل قسم�ي وينقسم م�ش

-  القســم الأول وهــو املخصــص ملســاعدة الصــم عــن طريــق حتويــل الــكالم املســموع مــن الشــخص املتحــدث إلــى 

كالم مكتــوب علــى شاشــة الهاتــف الذكــي؛ فيســتطيع الشــخص األصــم التواصــل مــع الشــخص املتحــدث بــكل 

ســهولة ويســر.

ي وهــو املخصــص ملســاعدة البكــم عــن طريــق حتويــل لغــة اإلشــارة مــن الكاميــرا إلــى نــص مكتــوب 
-  القســم الثــا�ف

ثــم إلــى كالم مســموع؛ فيســتطيع الشــخص األبكــم التواصــل بســهولة مــع العالــم اخلارجــي دون احلاجــة إلــى أن 

يكــون الشــخص املتحــدث إليــه علــى درايــة وعلــم بلغــة اإلشــارة.
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البحث الفائز بالجائزة التشجيعية 

»املساعد الشخصي لألطفال متحدي اضطرابات طيف التوحد/ تطبيق AutChi مع نظارة ذكية
)من جمهورية مصر العربية(

م. منة اهلل ماجد مصطفي
م. محمد عصام عبد السالم

ــا  ــة والتكنولوجي ــا الفيزيائي ــة والتكنولوجي ــا الرقمي ــت التكنولوجي ــا حقق ــدة عندم ــور جدي ــرة تط ــي فت ــم ف ــير العال يس

البيولوجيــة تطــورًا غيــر مســبوق علــى التوالــي فــي مجاالتهــا اخلاصــة، وفــي نفــس الوقــت تتقــارب تطبيقاتهــا بشــكل كبيــر. 

هــذه هــي احملــركات التكنولوجيــة الرئيســة الثالثــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة. كان هنــاك ثالثــة تطــورات تكنولوجيــة رئيســة 

حتــى اآلن. بــدأت الثــورة الصناعيــة األولــى فــي بريطانيــا العظمــى، أدخلــت اآللــة الهيدروليكيــة والبخاريــة إلــى املصانــع، 

حققــت الثــورة الصناعيــة الثانيــة فصــل املكونــات وجتميــع املنتجــات علــى أســاس تقســيم العمــل. لقــد ُأخــذ النــاس إلــى 

ــا  ــع للتكنولوجي ــق واس ــة بتطبي ــة الثالث ــورة الصناعي ــزت الث ــة. متي ــاج باجلمل ــة لإلنت ــتهالكية القابل ــات االس ــر املنتج عص

ــة التصنيــع.  ــة املســتمرة لعملي ــة واألمتت ــة واملعلوماتي اإللكتروني

أمــا اآلن فيواجــه العالــم مراحلــه األولــى فيمــا يتعلــق بالثــورة الصناعيــة الرابعــة وتســمى الثــورة الرقميــة، ومــن أهــم 

ميزاتهــا: الطباعــة ثالثيــة األبعــاد، إنترنــت األشــياء، حتليــل األلــوان الرئيــس، احلوســبة الســحابية، التنافــس بــن اإلنســان 

واآللــة وغيرهــا مــن املظاهــر والتجليــات العامــة التــي ظهــرت وتلــك التــي لــم تظهــر.

وإذا كانــت الثــورات الصناعيــة الســابقة قــد أحدثــت تغييــرات جذريــة علــى مســتويات مختلفــة فــي ثقافــات العالــم، فــإن 

التغييــرات التــي أحدثتهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتلــك املتوقــع حدوثهــا أكبــر مــن القــدرة علــى التصــور أو التخيــل، ألن 

تطورهــا ســريع بشــكل غيــر مســبوق. وجوهرهــا أقــرب إلــى اخليــال، حتــى إنــه ميكــن أن يطلــق عليهــا اســم ثــورة حتويــل 

اخليــال إلــى واقــع. فمــن كان يتصــور أن إنســانًا آليــًا ميكــن أن ينافــس البشــر علــى الفــرص الوظيفيــة، ويحــل محلهــم، 

ــى الطريــق أو املبانــي يتــم  ــة ســيارة بــدون ســائق تســير عل وينتصــر عليهــم فــي بعــض الوظائــف، ومــن كان يتخيــل رؤي

إنشــاؤها عــن طريــق الطباعــة ثالثيــة األبعــاد، أو العمليــات اجلراحيــة التــي يتــم إجراؤهــا بواســطة روبــوت أو عمــالت رقميــة 

يتــم التعامــل معهــا، رغــم أنــه ال وجــود لهــا إال فــي الواقــع االفتراضــي، وغيرهــا الكثيــر.
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وعلــى الرغــم مــن أننــا ننظــر إلــى بعــض جناحــات أو نتائــج الثــورة الصناعيــة الرابعــة، حتــى اآلن، بأنهــا أقــرب إلــى 

املعجــزات أو اخليــال العلمــي، فــإن املســتقبل يحمــل الكثيــر، والتطــورات املقبلــة رمبــا تكــون أكبــر بكثيــر ممــا رأينــاه فــي 

مســار هــذه الثــورة، ألن الظاهــر لنــا رمبــا أقــل مبراحــل مــن املخفــي أو الــذي يتــم التفكيــر فيــه مبراكــز البحــوث العلميــة 

فــي دول العالــم املتقــدم أو باملؤسســات املعنيــة بالتطويــر فــي هــذه الــدول، وهــذا يعــود إلــى ســبب أساســي هــو أن املعرفــة 

تــزداد وتتراكــم بشــكل غيــر مســبوق عبــر التاريــخ.

وملعرفتنــا بهــذه الثــورة الرابعــة قررنــا أن نواكــب هــذا التطــور وتطبيقــه فــي مشــاريع تفيــد الوطــن العربــي والعالــم 

بأكملــه، فبدأنــا بالتطــرق إلــى املشــاكل التــي يجــب أن ُيســلط عليهــا الضــوء. فوجدنــا أن األطفــال ذوي اضطرابــات طيــف 

التوحــد ال يلقــون االهتمــام الكافــي مــن الــدول العربيــة رغــم أن أعدادهــم ليســت صغيــرة وفــي ازديــاد مســتمر. التوحــد هــو 

اضطــراب فــي النمــو يتســم بصعوبــات فــي التفاعــل االجتماعــي والتواصــل وســلوك مقيــد ومتكــرر. يبلــغ عــدد املصابــن 

بالتوحــد فــي مصــر مليونــًا ونصــف املليــون، ويظهــر واحــد مــن كل ٤6 طفــاًل عالمــات اإلصابــة بهــذه احلالــة العقليــة.

فبدأنــا بفكــرة مشــروع يتكــون مــن تطبيــق علــى الهاتــف الذكــي يســمي »أوتشــي« )Aut Chi( ونظــارة ذكيــة، الهــدف 

الرئيســي منــه هــو مســاعدة األطفــال الذيــن يعانــون التوحــد علــى حتســن مهاراتهــم االجتماعيــة أثنــاء اســتخدام التطبيــق. 

يحتــوي تطبيــق أوتشــي علــى العديــد مــن الوظائــف للتفاعــل مــع العالــم الواقعــي مــن خــالل تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي 

)Artificial Intelligence(، وتكويــن صداقــات مــع زمــالء آخريــن فــي نفــس العمــر، وتعلــم كيفيــة بــدء احملادثــات واحلفــاظ 

ــم بشــكل وأســلوب أفضــل.  ــب احتياجاته ــى طل ــن، ومســاعدتهم عل ــع اآلخري ــم التعاطــف م ــة ومســتمرة، وتعل ــا فعال عليه

ــل  ــق ميكــن للطف ــع التطبي ــة م ــة. وباســتخدام النظــارة الذكي ــة والترفيهي ــاب التعليمي ــل االســتمتاع باأللع ــا ميكــن للطف كم

ي  أن يفهــم مشــاعر الشــخص الــذي أمامــه، وتعمــل هــذه النظــارة باســتخدام جهــاز حاســب آلــي صغيــر ُيســمي »راســب�ي

ــذكاء  ــم املشــاعر باســتخدام ال ــى الوجــه ث ــي التعــرف إل ــي هــو املســئول ف ــاي« )Raspberry pi(، وهــذا احلاســب اآلل ب

االصطناعــي والتعلــم العميــق. ويهــدف املشــروع أيًضــا إلــى مســاعدة اآلبــاء علــى فهــم أطفالهــم والتواصــل معهــم بشــكل 

أفضــل.
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شكر وتقدير

تتشرف األمانة العامة للمجلس العربي للطفولة والتنمية أن تتقدم 

بجزيل الشكر واالمتنـان لراعـي اجلائـزة صاحـب السمو امللكـي األميـر 

عبــد العـزيــــز بــن طــال بــن عبــد العزيــز، رئيــس املجلــس، وإلــى برنامــج 

اخلليــج العربــي للتنميــة »أجفنــد«، الشــريك االســتراتيجي للمجلــس، 

وألعضــاء اللجنــة العلميــة للجائــزة واخلبــراء احملكمــن والباحثــن، 

والشــكر موصــول لفريــق العمــل باملجلــس الــذي أســهم يف التحضيــر 

والتنفيــذ لهــذه الــدورة.  

للمزيد من املعلومات حول اجلائزة
www.arabccd.org
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»تربية األمل« 

نموذج لتنشئة الطفل العربي
عقل جديد .. إلنسان جديد.. يف مجتمع جديد

للمزيد من المعلومات حول نموذج »تربية الأمل« ومكوناته

www.arabccd.org

اإلطار الفكري لنموذج املجلس العربي للطفولة والتنمية


