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 كممة أمين عام المجمس العربي لمطفولة والتنمية 

" إعداد األطفال لممستقبل"في افتتاح ندوة 

دار ضيافة جامعة عين شمس 

 206 نوفمبر 24: الخميس
 

األستاذة الدكتورة ليمى كرم الدين رئيس لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض األطفال بالمجمس 
األعمى لمجامعات  

السادة األساتذة أعضاء المجنة الموقرة  

الخبراء والباحثون  

الحضور الكريم 
 

يسعدني باسمي وباسم المجمس العربي لمطفولة والتنمية أن أتقدم لكم بخالص التحية والتقدير في 
 .بداية أعمال ىذه الندوة العممية اليامة، متمنيا أن تكون مثمرة ومحققة ألىدافيا

 

ونتوجو بكل الشكر لممجمس األعمى لمجامعات المصرية ورئيسيا معالي األستاذ الدكتور أشرف 
حاتم، لمجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض األطفال رئيسًا وأعضاًء عمى ىذه الشراكة الفاعمة 

 .واليامة، والتي نتطمع أن تستمر من اجل خير وصالح أطفالنا العرب
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 بمبادرة وتحت رئاسة صاحب السمو الممكي 1987لقد تأسس المجمس العربي لمطفولة والتنمية عام 
متطمعا أن ، وبناء عمى التوصية الصادرة من جامعة الدول العربية، األمير طالل بن عبد العزيز

يكون منظمة رائدة فى مجال حقوق الطفل فى الوطن العربى، العداد طفل عربى قادر عمى 
ويسعى إلى إيجاد بيئة . المشاركة فى تنمية المجتمع، والتعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة

عربية داعمة لحقوق الطفل في التنمية والحماية والمشاركة والدمج في إطار األسرة والمجتمع، من 
خالل تشجيع وتبنى وتنمية األفكار والدراسات والمشاريع والتشريعات والسياسات اليادفة إلى تفعيل 

دماجيا ضمن خطط ومشاريع التنمية، وذلك بالتعاون والشراكة الفاعمة مع  حقوق الطفل، وا 
، وتوفير الدعم الفنى وبناء قدرات العاممين فى المؤسسات األىمية والحكومية واإلقميمية والدولية

مجال الطفولة من المؤسسات الحكومية واألىمية، وتكامل جيود ومشروعات المجمس لتحسين 
مستوى اداء الخدمات الموجية لمطفل العربى باعتباره مؤسسة اقميمية بحيث تشمل ىذه الجيود 

 .جميع المؤسسات المعنية بتنمية الطفولة

 

بناء نموذج وانطالقا من ىذه الرؤية جاء اىتمام المجمس العربي لمطفولة والتنمية االستراتيجي ب
تييئة وتمكين وتعزيز قدرات الطفل حتى يتمكن من إعمال  يقوم عمى تنشئة جديد لمطفل العربي

عممية تنمية شاممة ، وفي إطار حقوقو وفق آفاق جديدة ترتبط بالتحديات الراىنة في المنطقة العربية
 منذ سنوات وبناء رأس المال البشري الفاعل والمستنيروالمواطنة مرتكزة عمى العدل االجتماعي 

والذي يترجم من خالل . عمره األولى، وسيتم خالل ىذه الندوة طرح أىمية ومنطمقات ىذا النموذج
 تتضمن عدة مكونات من أولوياتيا تنمية الطفولة المبكرة، 2020خطة استراتيجية حتى العام 

وتطور قدراتو، وادراكًا بأن أىمية كبرى في تطور األطفال الشمولي باعتبار أن ليذه المرحمة 
 . التأثيرات المترتبة عمى الرعاية واالىتمام المذان يمقاىما الطفل في ىذه المرحمة تستمر طوال حياتو

 

 الحضور الكريم 

يقوم المجمس العربي لمطفولة والتنمية وفي إطار تمك الجيود نحو تنمية الطفولة المبكرة سيقوم 
 بجميورية مصر العربية وبرنامج الخميج العربي لمتنمية وزارة التربية والتعميمبالشراكة مع كل من 

عمى عدة أىداف تقوم عمى يرتكز واليونيسف والجامعة العربية المفتوحة بتنفيذ مشروع قومي " أجفند"
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 إعداد وتأىيل، وبالسادس من أكتوبر االرتقاء بمركز تطوير وتنمية رياض األطفال بالمدينة التعميمية
قدرات  تعزيز، و محافظاتعدةراكز لمتنمية المينية في مرحمة رياض األطفال  في الروضات كم

 لمحصول عمى (ةم معل200)ة عممية من الجامعة العربية المفتوحة لعدد المعممات من خالل منح
بيدف  ة معتمدادلة تدريبيةإعداد ، وبمومة تربوية متخصصة لمعممات رياض أطفال من المتميزيند

رفع كفاءة وميارات المعممات فى مجاالت تحسين االستعداد المدرسى لدى اطفال الروضة،  
وتحسين ميارات قياس وتقويم االستعداد المدرسي لدى اطفال الروضة، وتنمية الميارات الحياتية 

 . لدى األطفال، وتييئة بيئة الروضة بما يضمن الفعالية التعميمية
 

الحضور الكريم  

آمل أن تخرج الندوة برؤية تنموية حقوقية حول كيفية إعداد أطفالنا لممستقبل، ألنيم في الواقع ىم 
. فإذا أردنا خيرا ليذه األمة فعمينا االىتمام باألطفال خاصة في ىذه المرحمة اليامة.. المستقبل 

 

أكرر الشكر عمى ىذه الشراكة التي بدأت منذ أن حصل المجمس العربي لمطفولة والتنمية عمى 
عضوية لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض األطفال بالمجمس األعمى لمجامعات المصرية، 

كما أشكر كل القائمين عمى ىذه الندوة عمى . ونتطمع إلى استمرارىا بنفس الفعالية من أجل أطفالنا
لى زمالئي بالمجمس العربي لمطفولة والتنمية  لى .. مستوى التحضير والتنفيذ والتنسيق والمتابعة وا  وا 

. حضوركم الفاعل

واهلل ولى التوفيق،، 

حسن البيالوي  .د

 األمين العام 


