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يسعدني أن أقف اليوم أمامكم معربا عن سعادتي واعتزازي لوجودي في ىذا المحفل 
اإلعالمي اليام، وأن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الممكي األمير طالل بن عبد 

العزيز رئيس المجمس العربي لمطفولة والتنمية، وتمنيات سموه بتحقيق ما اسفرت عنو 
 .ىذه الورشة من نتائج وتوصيات

الحقيقة أن ىذه الفعالية التي عقدناىا بالشراكة مع معيد األىرام اإلقميمي لمصحافة 
إعالم "إلطالق المبادئ المينية لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل تحت شعار 

تعد حدثا مميزا يحمل الكثير من الدالالت اإليجابية من حيث المكان " صديق لمطفولة
والزمان، فوجودنا اليوم داخل مؤسسة األىرام كواحدة من أعرق المؤسسات الصحفية 

كما وأن تزامن ىذا الحدث مع احتفاالت . عربيا أكسب ىذه الورشة قيمة نوعية رفيعة
احتفاالت أكتوبر العظيم  وفي ىذا التوقيت بالغ الحساسية يضفي أثرا .. شير النصر 

بالغ العمق، وتظل الداللة األقوى ىو وجود حضراتكم ومشاركتكم لنا ىذه الفاعمية، ألنو 
عمى الوصول - جميعا - يترجم إيماننا بقيمة وأىمية العمل من أجل الطفولة، وحرصنا 

بإعالم عربي يحترم حقوق األطفال ويعمل عمى إنفاذىا، إعالم يدعم منظومة قيم تقوم 
 .عمى المينية والتمكين

 الحضور الكريم 

 العربي لمطفولة والتنميةاسمحوا لي عمى عجالة أن اشير إلى أن توجو المجمس 
عمى تييئة بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل في التنمية والمشاركة االستراتيجي يقوم  

والدمج من خالل تبني النيج الحقوقي الشامل لكفالة حقوق األطفال من أجل بناء 
 والكرامة العدل االجتماعي والحرية المواطنة ومجتمع ديمقراطي يعتمد عمى مبادىء
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وتنمية القدرات، ويؤمن بالتعددية والتنوع والمشاركة، ويراعي مقتضيات مجتمع المعرفة 
نطالقا . والتطور التكنولوجي من الدور الذي يمعبو اإلعالم في تكوين وتشكيل الرأي وا 

 والتوعية المجتمعية عامة والتوجيو بقضايا الطفل واألسرة بشكل خاص بما يمكنيم العام
 فقد بادر المجمس بالتعاون مع من الدفاع عن حقوقيم والمشاركة في تنمية مجتمعاتيم،

إلى تنفيذ مشروع تأسيس " أجفند"جامعة الدول العربية وبرنامج الخميج العربي لمتنمية 
آلية تعني برصد ومتابعة ومراقبة اإلعالم مرصد إعالمي لحقوق الطفل العربي ليكون 

العربي فيما يخص حقوق الطفل وتحري المينية بيدف المزيد من التواصل والفعالية 
 .لممنتج اإلعالمي العربي والتزامو بالبعد الحقوقي، ولترشيد مسار البعض منو

ولقد بدأ عمل ىذا المرصد بإعداد مجموعة من الخطوات العممية التأسيسية، كان أوليا 
إعداد دراسة عممية حول واقع األداء اإلعالمي  لمعالجة قضايا حقوق الطفل العربي 
طبقت في ست دول عربية من بينيا مصر، كانت نتائجيا مقمقة ومؤكدة عن غياب 
أجندة عربية لقضايا الطفولة والحاجة إلى ضوابط مينية لضمان ممارسات إعالمية 

ع  م–عربية تحترم وتفِعل حقوق الطفل العربي، ومن ىذا المنطمق سعى المجمس
مبادئ مينية لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل، الى إعداد   –شركائو

تأسيسًاعمى التجارب والخبرات الدولية واإلقميمية ذات الصمة، وتحمياًل لمينية العمل 
اإلعالمي من منظور حقوقي تنموي؛ وذلك ليسترشد بو اإلعالميون العرب في معالجتيم 

 .قضايا حقوق الطفل
 

وحرصا من المجمس العربي لمطفولة والتنمية عمى إحداث توافق إعالمي وترويج لتمك 
المبادئ المينية، فقد عممنا عمى طرحيا عمى اإلعالميين العرب واإلعالن عنيا بالتعاون 

مع كل من المجمس القومي لمطفولة واألمومة في جميورية مصر العربية، والمجمس 
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األعمى لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ومؤخرا مع المجمس األعمى 
لمطفولة في جميورية لبنان حيث تم اإلعالن عنيا تحت رعاية وزراتي الشئون 

كما سيتم عرضيا عمى . االجتماعية واإلعالم في بيروت في نوفمبر من العام الماضي
المجالس الوزارية المتخصصة بجامعة الدول العربية وفق مقررات لجنة الطفولة العربية 

واليوم وبالتعاون مع معيد األىرام اإلقميمي . 2016في دورتيا األخيرة في يناير 
لمصحافة خطونا خطوة جديدة وفاعمة نحو الترويج واإلعالن عن تمك المبادئ المينية، 

ويحدونا األمل أن تنطمق تمك المبادئ ليعمن اإلعالم المصري والعربي بمؤسساتو 
 .المختمفة عن االلتزام بيا من أجل نشر كل ما من شأنو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الطفل

 
 

عمى االستمرار - مع شركائو - ومن ىذا المنبر يعمن المجمس العربي لمطفولة والتنمية 
تقوم عمى تمكين اإلعالميين من فيم - من عمل ىذا المرصد- والبدء في مرحمة جديدة 

قضايا  حقوق الطفل، والتعاون مع أى مؤسسة إعالمية ترغب في اإلعالن عن نفسيا 
مؤسسة صديقة لمطفولة، بجانب العمل عمى إصدار تقارير دورية عن أداء اإلعالم  في 

وعمى جانب آخر وبعد أن عقد المجمس ورش عمل لإلعالميين في . مجال حقوق الطفل
 إعالمي عربي فإنو سيستمر في عقد 500 دولة عربية شممت أكثر من 11أكثر من 

تمك الورش في مجاالت نشر ثقافة حقوق الطفل والرصد اإلعالمي، من أجل إكساب 
اإلعالميين معرفة حقوقية وتنموية حول كيفية التعاطي اإليجابي لقضايا حقوق الطفل 

 .العربي، ووصوال إلى إعالم مناصر وداعم لقضايا حقوق الطفل العربي
 

 الحضور الكريم 
 

أتوجو بجزيل الشكر عمى ىذه الشراكة القوية لمؤسسة األىرام وأخص معيد االىرام 
 وكل الفريق العامل معو، والشكر  األستاذ سامح عبد اهللاإلقميمي لمصحافة ومديرىا
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 االستراتيجيين إدارة المرأة واألسرة والطفولة بجامعة الدول ء المجمسموصول إلى شركا
العربية ومديرتيا الواعية ذات الحس القومي المعروف األستاذة إيناس مكاوي، وبرنامج 

، وشكر خاص لكل فريق الخبراء الذين ساىموا في إعداد "أجفند"الخميج العربي لمتنمية 
ىذا العمل العممي اليام وأخص االستاذ الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ اإلعالم بجامعة 
القاىرة واألستاذ الدكتور صالح الخراشي أستاذ التربية بجامعة اإلسكندرية، وكذلك لفريق 

الخبراء المدربين بالورشة، والشكر إلى كل الزمالء بالمجمس العربي لمطفولة والتنمية 
 وأخص إدارة إعالم الطفولة بالمجمس األستاذة إيمان بيى الميندس محمد رضا فوزي

الدين واألستاذة مروة ىاشم، وأخيرا شكري الجزيل لكل من ساىم في التحضير والتنفيذ 
 .ليذه الفاعمية

 
 

وال أجد ما اختتم به كممتي إال دعوة صادقة من المجمس العربي لمطفولة والتنمية 
لمتكاتف والتعاون والتضامن من أجل تطبيق تمك المبادئ المهنية وصوال إلى إعالم 

 .صديق لمطفولة، فالطفولة هى أمل ومستقبل هذا الوطن
 

 .واهلل ولى التوفيق
 حسن البيالوي.                                                             د

                                                               األمين العام


