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كلمة أمين عام 

 المجلس العربي للطفولة والتنمية

في افتتاح الملتقى الكشفي الثالث لإلعالمي الصغير 

 14/8/2016: القاهرة

 

األخ الدكتور عاطف عبد المجيد المدير اإلقميمي لممنظمة الكشفية العربية  
السادة الحضور  
أبنائي األعزاء  

 

أود بداية أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الممكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس المجمس العربي 
لمطفولة والتنمية، وتمنيات سموه بمقاء موفق تتجدد فيو روح األخوة والعروبة واالنتماء، وتعزز فيو مبادئ 

 .المشاركة وحرية الرأي والتعبير
 

وأوجو التحية واالعتزاز إلى شريكنا االستراتيجي المنظمة الكشفية العربية، حيث تعد شراكتنا في ىذا 
المقاء خطوة جديدة تضاف إلى مسيرة اإلخاء والشراكة بيننا عمى مدار سنوات، تالقت فييا أىدافنا نحو 

عالء قيم المواطنة والعدالة االجتماعية والحق في حياة كريمة  .تنمية اإلنسان وا 
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السادة الحضور  

 عمى االىتمام بشريحة تمثل أكثر من 1987سعى المجمس العربي لمطفولة والتنمية منذ تأسيسو عام 
من سكان الوطن العربي وىم األطفال باعتبارىم مستقبل ىذا الوطن، فاالىتمام بيم وبتنمية % 45

قدراتيم وتمكينيم من حقوقيم ىو السبيل الوحيد لبناء مستقبل أكثر ازدىارا، وفي سبيل ذلك تبنى المجمس 
إيجاد بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل في التنمية والحماية العديد من البرامج والمشاريع من أجل 

 األخذ بنموذج عمى  في رؤيتياتستندوتبنى استراتيجية والمشاركة والدمج في إطار األسرة والمجتمع، 
تقوم عمى إحداث تغيير ثقافي يضمن تنشئة جديدة لعالم  وجديد في التنشئة االجتماعية لألطفال العرب

 .  التنشئةتمك في ومشاركتيم عمى ضرورة األخذ برؤية األطفال أيضا ؤكد ت و،جديد
 

لى جانب اىتمام المجمس بقضية المشاركة وحرية الرأي والتعبير كحق ومبدأ، فقد أولى المجمس العربي  وا 
لمطفولة والتنمية قضية اإلعالم اىتماما متزايدا في استراتيجيتو الراىنة، إيمانا منو بأن المجتمعات ال 

تنيض إال بإعالم تنموي مستنير واع بقضايا الوطن، وفي ىذا الصدد قام بتنفيذ مشروع المرصد 
وتحميل ما يدور في اإلعالم العربي من ومتابعة آلية لرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي ليكون 

خروقات مينية أو تأييد ومناصرة لقضايا حقوق الطفل والدفع نحو تعديل اتجاىات اإلعالم العربي 
 . ياايجابيا نحو تمك القضا

 

 إعالمى كشفى عربى من ومن ىذا المنطمق فإننا نعتبر أن ىذا الممتقى الكشفي الذي يستيدف بناء فريق
ىو آلية فاعمة لتحقيق أىدافنا المشتركة، ومنبر أو فضاء يتيح تالقي أفكار ىؤالء الفتية والكشافين، 

الصغار ويتبادلون من خاللو التجارب والخبرات، وصوال إلى إيجاد نواة إلعالميين صغار يعممون أىمية 
 .حقوقيم وواجباتيمويدركون  ،يستطيعون التعبير عن أنفسيمدور وقيمة اإلعالم، و

  

ويسعد المجمس العربي لمطفولة والتنمية من خالل ىذا الممتقى أن يقدم مدخال نظريا ومعرفيا حول حقوق 
األطفال بالتركيز عمى الحق في المشاركة وحرية الرأى، وفتح حوار يديره اإلعالمي الكبير األستاذ 

عاطف كامل مع األطفال، لنقف معا عمى تقييم ىؤالء الصغار إلعالم اليوم وما يحدث فيو من تجاوزات 
. أو خروقات مينية تؤثر سمبا عمى قضايا التنمية بما فييا قضايا الطفولة
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السادة الحضور 

نتطمع إلى لقاء مثمر وفاعل ومحققا ألىدافو، ونجدد الشكر لممنظمة الموقرة عمى تنظيم ىذا العمل 
اإلقميمي اليام، ونخص بالذكر الدكتور عاطف عبد المجيد المدير اإلقميمي واألستاذة ليمى عمم الدين 
لى اإلعالمي  مديرة اإلعالم بالمنظمة، والشكر موصول إلى باقي الشركاء من الجيات المنظمة، وا 

الكبير األستاذ عاطف كامل، وزمالئي بالمجمس العربي لمطفولة والتنمية الميندس محمد رضا فوزي 
مدير إدارة الشئون المالية واإلدارية وأعضاء إدارة اإلعالم األستاذة إيمان بيى الدين مديرة اإلدارة 

واألستاذة مروة ىاشم منسقة اإلدارة، وأخيرا الشكر كل الشكر لكل من ساىم بالتحضير والتنفيذ ليذا 
. المقاء

 

 .واهلل ولى التوفيق


