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 كلمة المجلس العربي للطفولة والتنمية

 ورشة عمل اإلعالميين لنشر ثقافة حقوق الطفل

 "إعالم صيق للطفولة"

 5102يونيو  01 – 9أبو ظبي: 
 

الدكتور حسن للمجلس العربي للطفولة والتنمية  األمين العام  أنقل لكم تحياتيسعدني أن 
 األخيرة. اتفي اللحظلظروف طارئة إعتذاره عن عدم إمكانية الحضور  وأبلغكمالبيالوي 

عتزازي بأن أكون على أرض اإلماراتكما  ربما ال تكون  ،أود أن أسجل بصفة شخصية شكري وا 
الحقيقة أنا سعيدة جدا أن أكون بين و مارة أبو ظبي، أول زيارة لإلمارات لكنها أول زيارة إل

في المطار وهذا ليس مستبعدًا على  ،لضيافة من اللحظة األولىحضراتكم، وأشكركم على حسن ا
 أهل اإلمارات. 

من بالغ سرورنا أن نلتقي اليوم في افتتاح ورشة عمل اإلعالميين لنشر ثقافة حقوق الطفل تحت 
بالتعاون والشراكة مع المجلس األعلى لألمومة والطفولة والمجلس  "إعالم صديق للطفولة"شعار 

 م و أجفند واليونيسف.الوطني لإلعال

بمبادرة من صاحب  7891تأسس سنة قد المجلس العربي للطفولة والتنمية وأحيطكم علما بأن 
، للعمل من أجل تنمية وحماية الل بن عبد العزيز )رئيس المجلس(السمو الملكي األمير ط

الطفل في الوطن العربي، وتأتي رسالة هذا المجلس إليجاد بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل في 



2 
 

التنمية والحماية والمشاركة والدمج في إطار األسرة والمجتمع، ويسعى إلى تنفيذ إستراتيجيته تحت 
هذه اإلستراتيجية ترتكز على  .(4176 – 4172)هذا المعنى من خالل اإلستراتيجية الثالثية 

حداث تغيير ثقافي يضمن تنشئة جديدة  األخذ بنموذج جديد في التنشئة اإلجتماعية لألطفال وا 
 لعالم جديد يؤكد أيضًا على ضرورة األخذ برؤية األطفال ومشاركتهم في هذه التنشئة.

والفهم لحقوق األطفال  نأمل أن تحقق هذه الورشة أهدافها نحو تمكين اإلعالميين من المعرفة
رساء قيم مهنية في األداء اإلعالمي تطبيقًا وتعزيزًا لنشر ثقافة حقوق األطفال، ونسعى أيضًا  وا 
إلى تكوين شبكة نأمل أن تكون شبكة وطنية ترتبط بالشبكة العربية لإلعالميين التي أسسها 

 إعالمي. 211وتضم حاليًا أكثر من  4111المجلس العربي للطفولة والتنمية عام 

في النهاية ال يسعنا إال أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى الشركاء: المجلس األعلى لألمومة 
والطفولة والمجلس الوطني لإلعالم وأجفند واليونيسف، وأيضًا كل من ساهم في إنجاز هذا العمل 

خبراء ستاذة نانسي، كما أخ  السادة الاألستاذة إسراء و األ من قيادات فرق العمل خاصة
ستاذة مروة هاشم، األالمدربين الذين تجاوبوا معنا في تحقيق هذا الهدف السامي، وأشكر زميلتي 

لحضراتكم السادة اإلعالميين واإلعالميات الذين سيشاركوننا في هذه الورشة والذين  وشكر أخير
 اقتطعوا جزء من وقتهم من أجل دعم وتفعيل حقوق الطفل.

 نحو إعالم صديق للطفولة واآلن نبدأ نرفع شعار معا  

 

 ألقتها: إيمان بهى الدين                                                                 

 منسقة وحدة إعالم الطفولة

 ومنسقة الورشة                                                                    

 


