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" صباح الخير. من دواعي سروري وجودي معكم صباح اليوم واإللتقاء بكم جميعاً. وأود في 

مجلس القومي لدكتور عزة العشماوي األمين العام لل يالبداية أن أعرب عن خالص تقدير

كما تزعمها تنظيم هذا الحدث والمتمثل في هذه الورشة بالغة األهمية. ل للطفولة واألمومة

تواجدي هنا في ظل الشراكة اإلستراتيجية التي وقعناها مع المجلس القومي  يسعدني

للطفولة واألمومة الشهر الماضي والتي تعد الخطوة األولى نحو تعاون وشراكة قوية وعمل 

 مشترك على المدى الطويل. 

والزمالء من تواجدي مع زمالئي من المجلس العربي للطفولة والتنمية  كما يسعدني

 مع المجلس والجامعة العربيةتطلع لبناء شراكة أقرب وأكثر إستراتيجية وأالجامعة العربية 

 خالل األيام المقبلة. 

بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة  "إعالم الطفل"لقد أسعد بالن مصر تنفييذ برنامج 

واألمومة منذ سنوات قليلة مضت والذي كان من أهم مخرجاته هو قيام األطفال والشباب 

ما أشار زمالئي، أوكد على أن باإلضطالع بدور محوري في نشر الوعي وتعزيز حقوقهم. وك

اصة في القضايا الم دور مهم في تحقيق التغيير اإلجتماعي. كما أن دور اإلعالم خعلأل

أن دور اإلعالم مهم في مجال حقوق الطفل  أرىبالطفل دور مهم ومحوري للغاية.  المتعلقة

ألن األطفال هم مستقبل مصر والعالم العربي. وأرى أن اإلعالم عمود مهم في مجتمعنا 

 لحماية وتعزيز حقوق الطفل كي نحظى بمستقبل أفضل لبالدنا وللعالم العربي. 

سائل اإلعالم عبر السنوات الماضية من اإلعالم المطبوع إلى اإللكتروني ثم وقد تطورت و

اإلعالم الرقمي المتمثل في اإلعالم اإلجتماعي.  وهذا يعني أن األدوار والمسئوليات قد 

قاطع الصوتية أو قصص وأصبحنا ال نبحث فقط عن المتطورت هي األخرى بمرور الوقت. 

 بصناعة القصص.  قد حان الوقت لنقوماألخبار بل 

أثق أن اليومين المقبلين سيكونان تجربة ثرية لكم جميعاً لمعرفة المزيد عن حقوق الطفل 

وكيفية تعزيزها. وأتمنى أال تكون نتيجة ورشة عمل هي فقط صياغة المزيد من القصص 

 كيف سنقوم بإشراك األطفال في توصيل قصصهم. معرفة  واألخبار حول األطفال ولكن أيضا 

 ة أخرى أود أن أعبر عن بالغ سروري بتواجدي معكم اليوم وأتمنى لكم كل الخير"  مر

 


