
1 
 

 
 

 كلمة د. حسن البيالوي
 أمبن عام المجلس العربي للطفولة والتنمية 

 في ندوة إطالق تقرير " المرأة العربية والتشريعات " 
 بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية

 5132يناير  13القاهرة: السبت 
 

 صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز

 المفكرون واإلعالميون والخبراء 

 السيدات والسادة 

 

 5102بإطالق تقرير تنمية المرأة العربية لعام  احتفاءنلتقي اليوم 
عن مركز المرأة العربية  بعنوان " المرأة العربية والتشريعات"، والصادر

 ومقره تونس الشقيقة. ،للتدريب والبحوث )كوثر(
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والمركز هو أحد المؤسسات التنموية التي أسسها ويرعاها سمو 
السيدة  هى، والمدير التنفيذي للمركز / طالل بن عبد العزيزراألمي

 الجليلة / ُسكينة بوراوي.
 

ميز تألمير أن يكون إطالق هذا التقرير الهام والماوقد وجه سمو 
من مقر المجلس العربي للطفولة والتنمية بالقاهرة، ومن ثم ينطوي هذا 

 اللقاء على عدة دالالت ومعان هامة.

 

لى تشير إلى أن الطفولة والمرأة هما مؤشران هامان الداللة األو  
فالطفل والمرأة هما العنصران األكثر ضعفًا واألكثر  ،على حالة التنمية

تأثيرًا سلبًا أو إيجابًا وفقًا لحالة التنمية، ضعفًا أو قوة. فالنهوض 
نفاذ  بالتنمية الشاملة هو دعم للمرأة وكفالة حقوقها، ودعم للطفل وا 

صانعة للطفولة اوتمكين حق وضرورة تنموية، لمرأة اتمكين لحقوقه.. 
 المستقبل. 
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/ ويعمل المجلس العربي للطفولة والتنمية برعاية سمو األمير 
رئيسيان، األول  نودعمه في عدة مشاريع هامة أهمها مشروعا طالل

" شعاره  إعادة تأهيل ودمج ألف طفل من أطفال الشوارع في مشروع 
في  االجتماعي " بموجب اتفاقية مع وزارة التضامن أنا أخترت األمل

اد بمركز إعد واالرتقاءمصر، والمشروع الثاني دعم الطفولة المبكرة 
 كوادر الطفولة بمصر، 

 

وهو المركز الذي ساهم بإنشائه سمو األمير في مدينة السادس من 
، والمشروع الحالي هو 5115أكتوبر مع وزارة التربية والتعليم عام 

المركز ليصبح مركزًا في إعداد وتدريب معلمات رياض  ذااالرتقاء به
 األطفال إقليميًا وعالميًا.

 

 معاً  بأن تجتمع / طاللومنذ أسبوعين وجه سمو األمير 
المؤسسات التي أنشأها ويرعاها في المغرب الشقيق وهم سبعة 

 تعمل في سبعة دوائر تنموية. مؤسسات
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يب والبحوث، والمجلس العربي للطفولة مركز المرأة العربية للتدر  
والتنمية، وبنك الفقراء، والشبكة العربية للمنظمات األهلية، والجامعة 

 ) أجفند(. العربية المفتوحة وبتنسيق من برنامج الخليج العربي للتنمية

 

والهدف من اللقاء هو إحداث تكامل بين هذه المؤسسات وكان  
يجب أن تتكامل معًا في دائرة تنموية فكل مؤسسة تعمل في دائرة 

 متكاملة. واحدة

 

والتنمية بهذا المعنى تقوم على أسس ثالثة: المعرفة والديمقراطية  
واألركان الثالثة أساسية وداعمة لنضال الشعوب  ،والعدل االجتماعي

 في حربها ضد اإلرهاب. العربية

 

 تكاملة.وستظل المرأة العربية محورًا ومركزًا في عملية التنمية الم 

 



5 
 

في نضالها في واقعنا االجتماعي بكل تحية للمرأة العربية  
ضال الشعب العربي ن.. تحية لشهدائنا األبرار .. تحية لصعوباته

 وجيشنا الباسل.

 

وتحية لسمو األمير طالل بن عبد العزيز هذا الرجل الذي  
 يكرس حياته دعمًا للتنمية والتنوير إلحياء المجد العربي التليد.


