
1 
 

 

 

 

 

 
 
ة كلم  

 سعادة األستاذ ناصر القحطانى 

- أجفند – المدير التنفيذى لبرنامج الخليج العربى   

 فى احتفالية توزيع جوائز الدورة الثانية  

 من جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية 

 "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة" 

2021سبتمبر  22  

 
 

 

 
 قائمة بأسماء كبار الشخصيات الحاضرين.  *مرفق 

 

 



2 
 

 الحضور  الكريم  

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته  

توزيع جوائز الدورة الثانية من احتفالية  يسعدنى أن أكون معكم اليوم لحضور فعاليات  

"تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية  جائزة امللك عبد العزيز للبحوث العلمية

صاحب السمو امللكى  األمير عبد العزيز بن طالل رئيس املجلس  الرابعة" برعاية وحضور  

العربى   الخليج  برنامج  رئيس  والتنمية  للطفولة  الخبراء    -أجفند  –العربى  من  وكوكبة   ،

 من مختلف الدول العربية . والعلماء واملفكرين  

رحمه    -صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز  التى أنشأها طيب الذكر    هذه الجائزة

كان حريصا   -هللا   االهتمام  والذى  ذات   على  باعتبارها قضايا  والتنشئة  الطفولة  بقضايا 

املؤسسات التنموية  التى أنشأها  فى كل  ، وهكذا كان    أولوية لتنشئة الطفل في البلدان العربية

ويستكمل املسيرة اآلن صاحب السمو امللكى     -أجفند   –رنامج الخليج العربى  ويشرف عليها ب

 األمير عبد العزيز بن طالل.

 سمو األمير .. السيدات والسادة الحضور . 

تشكل الطفولة املبكرة مرحلة مهمة في حياة االنسان بشكل عام وحياة الطفل بشكل خـاص، 

في هذه  إحيث   تتكون  النمـو،  الشخـصية وسـماتها وعناصـر  الخـصائص  الجزء األكبر من  ن 

لذلك   ،اإلبداع   فيها  يغرس  يشكل الشخصية و االستثمار في الطفولة املبكرة  ، ويعد    املرحلة

املجلس العربي للطفولة والتنمية  بدعم    ،  ج الخليج العربي للتنمية "أجفند"برنام  فقد حرص

التوجهباعتباره   في هذا  التعاون مع      ،  الذراع املتخصص  اتفقت كال املؤسستين على  فقد 

على أن  ،في جمهورية مصر العربية؛ لتنفيذ مشروع لصالح أطفال مصرالجهات ذات الصلة 

شاريع  مباعتباره من  ملشروعهذا ايكون املجلس العربي للطفولة والتنمية هو الجهة املنفذة ل

 .  التنمية البشرية

متكامل يشمل تطوير البيداجوجيا وتحسين  تربوى ويرتكز العمل في هذا املشروع على مدخل 

نمية االتجاهات والقيم  ، الحركي، العقلي، اإلبداعي، اللغوي(، وت   االستعداد املدرس ي )العلمي

ومهارات الحياة لدى األطفال من خالل االستخدام األفضل للتكنولوجيا والفنون واللعب  

   بما يتالءم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
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ـن االســتعداد  يشــروع »االرتقــاء بمركــز تنميــة الطفولــة املبكــرة وتحسـلقد بدأت املرحلة األولى مل

فى إطار اهتمام خالد  ،  (2003)كانت البداية فى وزارة التربية والتعليم بمصر عام  فاملدرســي«  

املبكرة حيث كان  امللكى األمير طالل بن عبدالعزيز  بمرحلة الطفولة  الذكر صاحب السمو 

    :  يذكر دائما

   رية حقيقية" بأن االعتناء باألطفال مدخل أساس ي لكل جهد هادف لتنمية بش"  

" أن خطط التنمية التي ال تخصص فيها مساحات معتبرة للطفولة تحمل أسباب  

 إخفاقها"  

" مشروع نموذج لتطوير التعليم فى  وجه سمو األمير الراحل بأن يكون  من هذا املنطلق  

املبكرة"   الطفولة  التربية  مرحلة  وزارة  إلى  فتوجه  ويعشقها  يحبها  التى  مصر  من  ينطلق 

  ، الدين  بهاء  كامل  حسين  الدكتور  املرحوم  حينئذ  والتعليم  التربية  بوزير  والتقى  والتعليم 

وحضر لقاء موسعا مع بعض من معلمى مصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس التى كانت تغطى  

  ركز لتطوير  وتنمية الطفولة املبكرة يشمل امل وتم االتفاق على تأسيس ،مصر كل محافظات 

روضة نموذجية لألطفال ، ومبنى لبناء سياسات االرتقاء وتنمية الطفولة املبكرة  ، ليكون  

، وتم بنائه بالفعل من خالل استعانة هيئة األبنية التعليمية  مركزا متميزا فى املنطقة العربية  

وعة من كبار الخبراء فى هذا املجال ، وقد تم افتتاحه  بخبرة أملانية ، وقام بإعداد املناهج مجم

 ضمن فعاليات مؤتمر عاملى عقدته الوزاره. 

، علم سمو األمير رحمه هللا من ظروف التى مرت بها املنطقة العربية  ونظرا لل (  2013)عام    وفى

املركز   دعم  بإعادة  وجه سموه  الفور  وعلى   ، املركز   حالة  تدهور  اإلعالميين  السادة  بعض 

الطفولة   وتطوير  لسياسات  مركزا  مصر  تكون  بأن   ، سموه  يراود  كان  الذى  الحلم  وإحياء 

أحدث   وفق  الحديثة  الروضات  من  نماذج  وتقديم  العربية  املنطقة  فى  املستجدات  املبكرة 

 العاملية فى علم البيداجوجيا .

اآلن   رساله    ونحتاج  وهذه  والتعليم  التربية  وزارة  جانب  من  الجهد  وبذل  الدعم  من  ملزيد 

التربية والتعليم بمصر والذى يحضر معنا   نائب وزير  الدكتور رضا حجازى  نوجهها لألستاذ 

االحتفالية األولي  اليوم هذه  املرحلة  في  والتدريب عليه  تطبيقه  تمَّ  الذي  النموذج  لتعميم   ،
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أ  محافظات  في  واالستدامة  والتوسع  الجمهورية،  أنحاء  جميع  في  ،  Sustainabilityخرى 

التعليم  هتطبيقو  مرحلة  من  األولي  الثالثة  الصفوف  املستهدف    .األساس ي   في  من  وكذلك 

الطفولة   لتنمية  ا  عربيًّ نموذًجا  بوصفه  العربية؛  البلدان  بعض  في  النموذج  هذا  تطبيق 

 املبكرة. 

والستمرار املسيرة التى يقودها اآلن باقتدار  صاحب السمو امللكى  األمير عبد العزيز بن طالل  

وزير التعليم العالى على   ولقائه بمعالى  2021فى أغسطس  ، حيث أكد سموه فى زيارته األخيرة  

 فتح املزيد من أوجه التعاون فى مجال التعليم مع مصر. 

فقد   ذلك  إلى  خاللباإلضافة  من  املشروع  )  قدم  املفتوحة  العربية  منحة  200الجامعة   )

اقع   منحة    50تعليمية للحصول على درجة دبلوم الدراسات العليا ملعلمات رياض األطفال، بو

 
ًّ
خالل  سنويا الدراس ى  ،  العام  )من  املشروع  تنفيذ  الدراس ى    -  2017/ 2018فترة  العام  إلى 

 ، وقد تم االحتفال بتخريج هذه الدفعات .   (.2020/ 2021

مجلدات   ستة  لنا  قدم  من  فى  كما  العرب    5000أكثر  الخبراء  من  مجموعة  أعدها  صفحة 

املبكرة الطفولة  مرحلة  فى  التعليم  جودة  حول  استراتيجية  رؤية  وتكوين    2030  تناولت   ،

 TOTsالعداد مدربين  ، وأربع حقائب تدريبية    تفاعلية تشاركية  تعلم تكاملية  مجتمعاتشبكة  

للطفولة املبكرة ، تحتوى على برامج لبناء قدرات معلمات   لشبكة مجتمعات التعلم املهنية

بات رياض األطفال لتنمية االستعداد املدرس ي ومهارات الحياة لدى األطفال في ضوء متطل

 . "  21القرن  

  هذه املجلدات والحقائب التدريبية نواة  ووفق توجيهات  ودعم سمو األمير  عبدالعزيز ستكون  

، يعتمد على للطفولة والتنمية  باملجلس العربى  إقليمى  تدريب    إلنشاء مركز    ومنصة لالنطالق

التكنولوجيات املتقدمة ، وبناء سبل التدريب عن بعد ، والتدريب الهجين ، إيمانا منا بأن 

املجلس العربى للطفولة والتنمية قاعدة قوية للتنشئة فى مرحلة الطفولة املبكرة فى املنطقة  

 العربية .  
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 سمو األمير .. السيدات والسادة الحضور . 

غير   التكنولوجية  الثورة  خلقتها  التي  الهائلة  اإلمكانات  من  االستفادة  لتعظيم  بحاجة  إننا 

املسبوقة في نظم املعلومات واالتصاالت والتعلم الرقمى فى ظل ما يمر به العالم أثناء وما بعد 

 م، في معظم دول العال  وخاصة األطفال  وتأثير ذلك على حياة املاليين من البشر .جائحة كورونا  

إلعداد طفل عربي قادر على املشاركة في تنمية  لذلك وجب علينا جميعا أن  نقوم بأدوارنا  

 مجتمعه والتعامل مع املتغيرات العاملية املتسارعة. 

  ابرنامج الخليج العربي للتنمية )"أجفند"(، مشروعاملتقدم  قدم    الدعم التكنولوجىطار   إوفى  

بنوك متخصصة   وتبدع    9إنشاء  من خالل   لتأسيس  بكفاءة،  تعمل  املالي  للشمول  بنوك  

اقتصادية.   منتجات تحقق أهداف التنمية املستدامة ، وتسهم في حل مشكالت اجتماعية و

نسائي  بجهد  تنمو    
ً
فهناك مشروعات صغيرة جدا تطورات مذهلة،  أجفند  بنوك  وتسجل  

ا مسار حياتهم  وبقروض بنوك الشمول املالي. وفي السجالت قصص نجاح ألرامل وشباب غيرو 

لغيرهم ليوفروا فرص عمل   البطالة  فارقوا  أن  وأصبحوا    بعد  إلكترونية  ،  هوية  يمتلكون 

، فمن خالل هذه املشروعات الصغيرة يستطيع الفرد البسيط استخدام  للتعامل مع البنوك  

 كروته الذكية فى الحسابات البنكية والتعامل مع عمالئه. 

افر الشكر وعظيم التقدير لصاحب السمو امللكى  األمير عبد العزيز   وفى نهاية كلمتى أتوجه بو

على    أجفند –بن طالل رئيس املجلس العربى للطفولة والتنمية رئيس برنامج الخليج العربى 

العربى لبناء وتنمية اإلنسان  املتنوعة والشاملة  العمل  ،ودعم  مبادراته     في  البحثي  وتحفيز 

حول   الحوار   وتعظيم  والتنمية،  الطفولة  ال مج   املتعلقة   األهمية  ذات  القضايا  املجتمعي 

والتقدير   بالطفل بالشكر  أتوجه  كما   ، والتنمية  وتنشئته  للطفوله  العربى  على للمجلس 

مايقوم به من إنتاج سياسات استرشادية إقليمية، وداعًما لسياسات وطنية تحقق املصلحة  

 البلدان العربية. الفضلى للطفل فى كل  

 شكرا لكم جميعا والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .


