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وي كلمة    د.حسن البي

مين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية في   ا

عاقة في التعليم والمجتمع"   ورشة عمل "دمج الطفل العربي ذي ا

  2016إبريل  7 -2القاهرة: 

  

  الدكتور عاطف عبد المجيد أمين عام المنظمة الكشفية العربية 

  

ح الجع سفراوي ممثل الدكتور ص   مية للتربية والعلوم والثقافة المنظمة ا

  

  السادة الخبراء والباحثين والمتدربين 

  

  الحضور الكريم 

  

بداية يسعدني باسمي وباسم المجلس العربي للطفولة أن أرحب بكم على أرض الكنانة 

ستراتيجي الذي نكن له كل التقدير  يكنا ا ، وفي رحاب المنظمة الكشفية العربية  م

عتزاز، وأتم هدافها.وا   نى لكم ورش عمل موفقة ومثمرة ومحققة 

  

ف برئاسة  –كما أود أن أشير إلى إننا في المجلس العربي للطفولة والتنمية  الذي ي

ل بن عبد العزيز  مير ط قد عملنا على وضع نموذج  –صاحب السمو الملكي ا

ث منطلقات أساسية هى النهج الحقوقي ااستراتيجي جديد  لمتكامل ونهج يرتكز على ث
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بما في ذلك تعاملنا مع قضايا الطفل العربي ذي الحماية والمشاركة وإعادة بناء الذات، 

عاقة التي نستهدف من لها تحقيق ا عاقة في رؤية مفادها  خ إدماج الطفل العربي ذي ا

تفاقيات والمواثيق الدولية التعليم والمجتمع، وذلك  إعما بحقوقه التي كفلتها له ا

قليمية في الحصول على فرص  في التعليم والصحة والثقافة والفن وغير ذلك  عادلةوا

من الحقوق، وأخذا بمبدأ الدمج وفق إمكاناته وقدراته، وتأكيدا على مبادئ عدم التمييز 

   دعما للجميع.يعزز نشوء مواطنة ويقدم والمساواة وتحقيق مجتمع متكامل إنسانيا 

  

  الحضور الكريم

  

عاقة من فترة طويلة اهتماما المجلس العربي للطفولة والتنمية  ىأوللقد  بالطفل ذي ا

عاقة في التعليم والمجتمع  وع دمج الطفل العربي ذي ا إ إنه يسعى إلى تنفيذ م

وعا  هداف والمخرجات؛ إذ نجح المجلس في إصدار الدليل ليكون م متعدد ا

ث ل أجزائه الث سترشادي ويهدف من خ طفاا جتماعي حول دمج ا ثارة الوعي ا ل ة 

عاقة في المجتمع العربي، وتوظيف الفنون في  ،وتطوير ثقافة المتعاملين معهم ذوي ا

  وفيلم تسجيلي عن الدمج. تنمية مفهوم الدمج، فض عن مجموعة قصصية 

  

برنامج أما هذه الورشة التي نحن بصددها ونعول عليكم كثيرا في إنجاحها، فهى تمثل 

متكامل لتدريب مجموعات من مدربي المدربين على توعية المجتمع بشكل عام شامل و

والمعنيين بالتعليم والدمج والتعليم الدمجي في مؤسسات التعليم في وطننا العربي 

مل والحلم في بشكل خاص،  طفال لنحقق ا بما ينعكس إيجابيا على هذه الفئة من ا

اكهالمجتمعي وندماج لفيه  يهيئوامستقبل أفضل    مشاركة فعالة وحقيقية.  مإ

  

اكة  بأنه كلمتيواختتم  ست مؤسسات إقليمية، وهو ما  معرغم أن هذا العمل يتم ب

م مشقة السفر لتكونوا كيعكس اهتمامنا بهذه القضية الهامة، ورغم مشاركتكم وتكبد
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نساني والتنموي، إ أن الطريق  زال  مر يحتاج إلى مزيد سفراء لهذا العمل ا ، وا طوي

  من تكاتف وتضافر الجهود حتى نحقق الدمج علما ومعرفة وممارسة.

  

  الحضور الكريم 

  

الشكر كل الشكر للمنظمة الكشفية العربية والدكتور عاطف عبد المجيد الذي قدم هو 

ت الممكنة لنجتمع اليوم في رحاب هو ذه كل فريق العمل بالمنظمة الموقرة كل التسهي

وع الشكر ، ووأهدافورسالة المنظمة العريقة تأسيسا  أيضا إلى الجهات الداعمة للم

يك الرئي والفاعل للمجلس، و جامعة وهى برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ال

مية للتربية والعلوم والثقافة  س مي للتنمية، والمنظمة ا س الدول العربية، والبنك ا

ح الجعفراويوممث (إيسسكو) ستاذ الدكتور ص   ، والصندوق الكويتي للتنمية.لها ا

  

ستاذة الدكتورة سهير عبد الفتاحونقدم الشكر إلى  وع،  ومقررة خبيرة بالمجلس ا الم

ئي بالمجلس الذين  يألون جهدا في سبيل تحقيق الشكر موصول و خطط إلى جميع زم

وعاته ع واجبًا الشكر يبقى و  والعمل والممارسة. لى مستوى المعرفةعمل المجلس وم

من واقعاً وتطويره، ونخص بالشكر كل لكل من فكر وأسهم في إعداد هذا الدليل وظهوره 

ستاذ  ستاذ الدكتور نجيب خزام ا ستاذالدكتور عبد الحميد كابش، وا ح  وا الدكتور ص

، واللجنة ا   لعلمية التي قامت بإعداد الدليل. الخرا

  

  

  

 

  

  

 


