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أنا "يسعدنا أن نمتقي اليوم في فعالية ىامة تمثل نقمة نوعية في مسيرة تنفيذ مشروع تربية األطفال 
، ىذا المشروع الذي ينفذه المجمس العربي لمطفولة والتنمية وفق بروتوكول تعاون مع "أخترت األمل

وزارة التضامن االجتماعي داخل دور التربية، وبالشراكة مع عدد من الشركاء عمى كافة المستويات 
". أجفند"وبدعم من برنامج الخميج العربي لمتنمية 

 

واسمحوا لي قبل أن أتحدث عن الفعالية ذاتيا أن اشير إلى عدة أبعاد تميز ىذا المشروع الريادي 
أن ىذا : أولهاالذي نتطمع إلى تعميمو داخل كل دور الرعاية في مصر بل وفي كل الدول العربية، 

 ه الذات وايقاظ الوعي لمطفل وتعزيز إحترام حقوقبناءمدخل جديد يقوم عمى إعادة المشروع يطبق 
وفق رؤية استراتيجية ترتكز عمى أربعة مكونات رئيسية ىى توفير ذلك و، وتنمية معارفو وتمكينو

البيئة التمكينية من خالل التشريع وحوكمة مؤسسات اإليواء والتشبيك بين كافة األطراف المعنية، 
ستمراريتو في دمج األطفال، والمناصرة وكسب التأييد   وبناء قدرات العاممين لضمان نجاح العمل وا 

إنو يقدم نموذج رائد في مجال الشراكة والتعاون : وثانيها،  األطفالوتأىيل وتمكينليذه القضية، 
فالمشروع يعتمد عمى التعاون الفاعل والحقيقي بين وزارات التضامن االجتماعي والتربية والتعميم 
والصحة والشباب والرياضة والثقافة وىيئة تعميم الكبار بل وأيضا مع مؤسسات المجتمع المدني، 

إنو ينفذ في مرحمة بالغة الحساسية تمر بيا مصر والمنطقة العربية اثرت تداعياتيا السياسية : ثالثها
واالجتماعية عمى قضايا الطفولة وبالتالي فيى تفرض عمينا جميعا تحرك مجتمعي لمساندة تيار 
تنموي مستنير يدفع إلى تحقيق العدالة االجتماعية ويعزز مفيوم المواطنة، وىذا بالضبط ما يرنو 

.   إليو المشروع
 

الحضور الكريم  

بتسميم شيادات " أنا اخترت األمل" لعل فعالية اليوم تؤكد كل ما ذكر من قبل، فاليوم يحتفل مشروع 
 من أطفال األمل وبعض العاممين بالدور، فمحو األمية ىنا ىو بداية طريق لمستقبل أكثر 14لعدد 
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وفي الوقت الذي نحتفل بمحو أمية بعض األطفال بيد، فإننا باليد الثانية ندفع بعدد من . إشراقا
  والذي نعتبره تحديا جديدا كمنا ثقة من  ICDLأطفال األمل إلى التدريب عمى شيادات الكمبيوتر 

.  اجتيازه مع أطفال األمل، ألنو سيمثل طاقة أمل وجسر يعبره األطفال نحو عصر يمتمكون أدواتو
 

قد بدأ منذ فترة ليست بطويمة لكنو " أنا اخترت األمل"ومشروع المجمس العربي لمطفولة والتنمية 
 أن يحقق انجازات آن لنا – بدعم الشركاء وحماسة العاممين بو واألىم رغبة األطفال ذاتيم –تمكن 

أن نفخر بيا جميعا، فقد تمكننا بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم من اعتماد مدرسة داخل مؤسسة 
والسعى لمحصول عمى رقم تعريفي لتصبح تحت إشراف الوزارة، ولدينا اليوم داخل " دور التربية"

 ينخصائيالدور إلى جانب محو األمية تعميم نظامي ومجتمعي، إضافة إلى تأىيل وتدريب اال
 الدعم النفسي واالجتماعي ودراسة الحالة وعمى حقوق الطفل وتربية األملوالمعممين  ينمشرفالو

وسياسة الحماية، كما إننا نطبق مدخل الفنون لتأىيل االطفال حيث يمارس األطفال داخل المؤسسة 
الموسيقى والفن التشكيمي والجداريات والمسرح، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تم إعادة تأىيل 
مالعب المؤسسة، وأيضا صحيا بدأت قوافل صحية بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من المؤسسات 
المعنية وتمكننا من إعداد ممف صحي لكل طفل، وأخيرا وإلننا نستيدف تطوير البيئة ذاتيا فقد تم 

. ةمؤسسلا حوكمةت وبيانا قاعدةوجاري بناء  لمحاسبات الداخمية الشبكة ناءب
 

لحضور الكريم ا
حينما نتحدث عن انجازات المشروع وتخطينا لكثير من التحديات البد وأن نوجو الشكر الجزيل 

لصاحب السمو الممكي األمير طالل بن عبد العزيز الذي قدم كل الدعم ليذا المشروع بعد أن أعمن 
دعمو الكامل لمصر ولتمك القضية بشكل خاص، وكذلك الشكر لمعالي الوزيرة المتفانية في عمميا 

 وزيرة التضامن االجتماعي، التي قدمت لنا كل التيسيرات الممكنة حتى يستمر –األستاذة غادة والي 
ومن ىذا المنبر أؤكد استمرار المجمس العربي لمطفولة والتنمية .  المشروع ويصل لما وصمنا لو اليوم
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بدعم من رئيسو األمير طالل لتنفيذ ىذا المشروع الذي سينطمق في مراحمو التالية حتى يصل إلى 
 في حياة إنسانية كريمة في مسارات الثقة وتربية األمل واكتشاف ىؤالء األطفالتأىيل ودمج مبتغاه ب

الذات وتنمية ميارات الحياة المؤىمة لمدمج االجتماعي بوصفو حقًا من حقوق األطفال التي كفمتيا 
.   المواثيق واالتفاقيات الدولية والعربية

 

 

نشكر لكم حضوركم الكريم وشراكتكم الفاعمة التي كانت خير داعم لنا في المشروع، والشكر موصول 
إلى وزارة التضامن االجتماعي ممثمة في معالي الوزيرة غادة والي والدكتور مسعد رضوان مساعد 
دارة الدفاع االجتماعي بقيادة  معالي الوزيرة، والييئة العامة لتعميم الكبار والعميد وائل الصيفي، وا 

دارة مؤسسة دور التربية بقيادة االستاذة وفاء المستكاوي وكل العاممين من  األستاذ ماىر لطيف، وا 
داريين، وفريق عمل مشروع أنا أخترت األمل الذي يقومون برسالة نبيمة، ولكل  إخصائيين ومشرفين وا 

. من ساىم في التحضير والتنفيذ ليذا الفعالية اليوم
 

 واهلل ولى التوفيق،
 

حسن البيالوي .د
                                                                  األمين العام


