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 / حسن البيالوى كلمة الدكتور
 أمين عام 

 المجلس العربي للطفولة والتنمية
 

 في 
 

 افتتاح الورشة التدريبية 
 التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع 

  2019فبراير/شباط  17القاهرة: 
 

 بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية 
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 الدكتور عاطف عبد المجيد أمين عام المنظمة الكشفية العربية 
 

 األستاذ جبرين الجبرين مدير المشاريع ببرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" 
 

 الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لإلعاقة 
 

الدكتورة غادة عبد الباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
 والثقافة "اإليسسكو"  

 
 يدات والسادة ...الس

 الجمع الكريم
 

وباسم أسرة المجلس العربي للطفولة  في مستهل أعمال هذه الجلسة أن أنعي باسمياسمحوا لي 
والتنمية العالم العربي في وفاة المغفور له بإذن هللا صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز 

المات تظل مسيرته ومبادراته التنموية الرائدة ع، وسوف مؤسس المجلس ورائد العطاء والتنمية والتنوير
مضيئة وفارقة في رفع شأن اإلنسان والفئات المهمشة )الطفل والمرأة والفقراء( على وجه الخصوص 

 في كل مكان على المستويين العربي والدولي. 
 

ي بناء الشراكات فهذه الورشة التي نحتفل بانطالقها اليوم تجسد فلسفة المجلس العربي للطفولة والتنمية 
االستراتيجية الممتدة التي ُتعد العمود الفقري لحشد وتكامل الجهود للنهوض بالطفل العربي وتفعيل 

وجامعة الدول  "فندأج" برنامج الخليج العربي للتنمية تمتعه بحقوقه، ويثمن المجلس الشراكة الفاعلة مع
صادية فية العربية والصندوق الكويتي للتنمية االقتالعربية إدارة المرأة واألسرة والطفولة والمنظمة الكش

 العربية والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "اإليسسكو". 
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اته عبر مسيرته وانجاز  العربي للطفولة والتنمية على مدى أكثر من ثالثين عاما، تمكن المجلس
تكاملة للتنمية "أجفند" من  تكوين رؤية م برنامج الخليج العربيمع المتراكمة والشراكة اإلستراتيجية 

قوم ي تبلورت في نموذج "تربية األمل" وهو نموذج جديد لتنشئة الطفل العربي في هذا العالم المتغير
عمليًا في عدة مجاالت تطبيقية بالتعاون مع الشركاء في الدول العربية من الجهات  هالمجلس بتنفيذ

دنا إطالق ، وقد شهالمعنية بالطفولة ولية ومنظمات المجتمع المدنيالحكومية والمنظمات اإلقليمية والد
 هذا النموذج بمكوناته الفكرية منذ أشهر قليلة في منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الخامس

     بالقاهرة. 
 

 الحضور الكريم 
 

ل العربي ذي دمج الطف مكون هذه الورشة التدريبية التي نشهد افتتاحها اليوم يتم تنفيذها في إطار 
ة لنموذج الذي ُيعد أحد المجاالت التطبيقي باستخدام التكنولوجيا المساندة اإلعاقة في التعليم والمجتمع

ثالثة دوائر أساسية وهي: نهج حقوق الطفل، نهج تنمية القدرة تربية األمل الذي يرتكز على تكامل 
ية التعليم والصحة والحماية، نهج إيقاظ الذات وتربالتي بدونها ال يستطيع الطفل إنفاذ حقوقه في 

األمل وتحرير الطفل من التخلف الثقافي واالجتماعي. وتكامل هذه الدوائر وفق هذه الثالثية )الحقوق، 
القدرة، وإيقاظ الذات اإلنسانية( تكفل تنمية األمل لطفل ينعم بالعزة والكرامة، والقدرة على المساهمة 

، بما يحقق المواطنة اإليجابية واالنطالق ى أسس المعرفة والعدالة االجتماعيةفي بناء مجتمعه عل
 نحو تأسيس مجتمع المعرفة.

 
وانطالقا من أهمية التعامل مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها اليوم باعتبارها ثورة 

لعالم بأسره، تقباًل جديدًا في اوعي كوني لها تأثيرات كبيرة متعاظمة علينا جميعًا وتشكل بالفعل مس
عة قضية تمكين الطفل في عصر الثورة الصناعية الراب العربي للطفولة والتنمية فقد وضع المجلس

حيث تستلزم تمكين األطفال بالقدرات والمهارات باستخدام التكنولوجيا ، 2020توجهاً استراتيجيا لما بعد 
عبير رس القيم اإلنسانية مثل التسامح واالحترام وحرية التفي الوصول إلى المعارف والتعليم والتعلم وغ

واالعتقاد والمبادرة والصدق والعمل والعدالة واالنصاف والتفكير الناقد واإلبداع من أجل بناء نسق 
 فكري مفتوح لتهيئة األطفال للمستقبل. 
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 الحضور الكريم 

 
فهي الوسائل  ؛هذه الورشة التدريبية التكنولوجيا المساندة للطفل ذي اإلعاقة ستتناول ذلك منوانطالقا 

التكنولوجية الحديثة التي تعين ذوي اإلعاقة على القيام باألعمال اليومية الحياتية وتحسن قدرتهم على 
ة من قالتعلم، ويمكن القول أن هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة تساهم في تمكين األطفال ذوي اإلعا

التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في االتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية، ووفق نموذج التنشئة 
عرفة ، وتستهدف هذه الورشة توعية وتطوير مالعربي للطفولة والتنمية الجديد الذي يتبناه المجلس

ي دمج هذه يا المساندة فومهارات واتجاهات المعنيين بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة باستخدام التكنولوج
  .. حتى نصنع األمل للجميع.  الفئة من األطفال في التعليم والمجتمع
كشفية العربية والمنظمة ال "أجفند" برنامج الخليج العربي للتنمية وختاما نجدد الشكر والتقدير للشركاء

كر موصول ربية، والشوجامعة الدول العربية وااليسسكو والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية والع
إلى مقررة الورشة الدكتورة سهير عبد الفتاح ولكل الخبراء والمدربين وفرق العمل التي ساهمت في 

ين ، والشكر كل الشكر للحضور الكريم والمشاركالمنظمةالتحضير والتنفيذ لهذه الورشة من الجهات 
 فاعلية. يسعدنا مشاركتهم في هذه المن الدول العربية وألطفالنا الذين 

 
 وهللا الموفق،،

 
 
 
 
 
 
 
 


