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 المجلس العربي للطفولة والتنمية كلمة أمين عام

 في افتتاح ورشة العمل اإلقليمية لإلعالميين حول
 المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل

 "إعالم صديق للطفولة"
 2016نوفمبر/ تشرين ثاني  2 – 1عمان: 

 

 لية معالي السيد نبيه شقم وزير الثقافة وراعي هذه الفعا
 فاضل الحمود أمين عام المجلس الوطني لشؤون األسرة عطوفة السيد 

 المملكة األردنية الهاشمية في اليونيسف منظمة ممثل السيد روبرت جنكنز
 السادة الخبراء واإلعالميين 

 الحضور الكريم 
العربي للطفولة والتنمية،  يسعدنا أن ننقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس المجلس

 وخالص تمنياته بورشة عمل موفقة ومحققة ألهدافها.
 

واسمحوا لنا في البداية أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للمملكة األردنية الهاشمية ممثال في المجلس الوطني لشئون األسرة 
قيت بالغ الحساسية، والذي يعاني فيه من خالل استضافة أعمال هذه الورشة في هذا التو  العروبيعلى هذا التوجه 

هدار ألبسط الحقوق اإلنسانية في قاألطفال العرب ظروفا غير مسبو  ة في التاريخ الحديث من قتل وتشريد ولجوء ونزوح وا 
 الصحة والتعليم والرعاية.

وء على أهمية الوعي الواقع أن هذه الورشة اإلقليمية لإلعالميين تحمل الكثير من المعاني والدالالت فهى تسلط الضو 
سلبا من ظروف التغييرات والتحوالت  عانت وتعانيبقضايا واشكاليات حقوق الطفل العربي باعتباره أول الفئات التي 

ادراكا لدوره المؤثر والفاعل ودعما نحو ترشيد  والنزاعات التي تشهدها المنطقة العربية، وانها تتوجه إلى اإلعالم العربي
التطرق بشكل أكثر وأعمق إلى و  ، واالهتمامروح التناحر واالنقسام والتمييز إشاعةنبذ كل ما من شأنه ليكون وسيلة ل أدائه

فهو تلك أما المعنى األقوي  .مستقبلال لبناءقضايا تنموية حقيقية في مجاالت التعليم والصحة والحقوق ألنها األكثر أهمية 
تيار  خلق  أجل بما يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للعمل من نا على المستوى اإلقليميالشراكة الفاعلة مع شركائ
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إعالمي مستنير وملتزم يرتكز على منظومة مهنية تعلي مبادئ الحق والمواطنة والعدل االجتماعي والحرية والكرامة 
 .والديموقراطية، ويراعي البنية األسرية والترابط االجتماعي للمجتمع العربي

  الحضور الكريم 

على المستوى الوطني مع الشركاء ذه الورشة ضمن سلسلة الورش التي عقدها المجلس العربي للطفولة والتنمية تأتي ه
على المبادئ  إعالميمن أجل إحداث توافق  لبنانجمهورية و  العربية مصرجمهورية اإلمارات و  دولة في كل من واإلقليمي

بما يضمن ك المبادئ التي تقوم على مجموعة من المعايير المهنية لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل، تل
تحت  بعنوان "إعالن بيروت"إطالق تلك المبادئ  كما تم ،ممارسات إعالمية عربية تحترم وتفِعل حقوق الطفل العربي

في  ورشة عملانتهت منذ أيام قليلة و في نوفمبر من العام الماضي.  اللبنانيةرعاية وزراتي الشئون االجتماعية واإلعالم 
، واعتبرنا أن مؤسسة صديقة للطفولةهرام الصحفية التي أعلنت خالل الورشة عن أنها بالتعاون مع مؤسسة األ مصر

عماالهذا انجازا قويا  عالقات المزيد من بناء اليوم وفي هذه الورشة نتطلع وبسعى حثيث نحو و  .حقوقهل للطفل العربي وا 
عالميين ية مع مؤسسات إعالموالتشبيك تعاون ال صداررصد األداء اإلعاالستمرار في و وا   المي في مجال حقوق الطفل وا 

 في تقارير وصوال إلى إعالم عربي مناصر لقضايا حقوق الطفل. نتائج هذا الرصد
 

المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي، مكونات  التي تدور حولها الورشة هى مكون أساسي ضمنهذه المبادئ المهنية 
ادر المجلس بتأسيسه بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ليكون آلية تعني الذي ب

لمرصد اإلعالمي أن قام بإجراء دراسة علمية ل وقد سبقبرصد ومتابعة ومراقبة اإلعالم العربي فيما يخص حقوق الطفل، 
، وأكدت ست دول عربية كانت نتائجها مقلقةالطفل العربي طبقت في حول واقع األداء اإلعالمي لمعالجة قضايا حقوق 

لقضايا الطفولة والحاجة إلى تلك المبادئ كضوابط مهنية عند تناول قضايا واضحة جندة عربية ألغياب على أن هناك 
 حقوق الطفل.

 

 الحضور الكريم 
يث إلتمام عقد هذه الورشة، والشكر موصول جدد الشكر للمجلس الوطني لشئون األسرة على كل ما قام به من جهد حثن

دارة المرأة واأليمية "اجفند" على دعمه االستراتلبرنامج الخليج العربي للتن شريكنا  ة والطفولة بجامعة الدول العربيةسر جي، وا 
لى سف التي ال تألو جهدا على العمل وفق روح الشراكة من أجل الطفولة في كل مكانيومنظمة اليون ،االستراتيجي ، وا 

لى كل المشاركين من اإلعالميين الذي جاءوا وهم  السادة الخبراء المدربين واصحاب الخبرات والتجارب والمبادرات، وا 
بالمجلس العربي  من إدارة إعالم الطفولة مؤمنون بأن اإلعالم رسالة والتزام، وأخيرا الشكر لكل فرق العمل وزمالئي

 ن معا اليوم.اجتهدوا لنكو  نللطفولة والتنمية الذي
 

 من أجل خلق إعالم صديق للطفولةمعا دعونا نختم بدعوة صادقة بالعمل 
 

 د.حسن البيالوي                                                                             
  لعاماألمين ا                                                                             


