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ن عام  كلمة أمي 

ي للطفولة والتنمية   المجلس العرب 

ي ختام الملتقى الكش
ن
ي الرابع للمراسل اإلعالمي الصغي  ف

 قن

ي و 
 ملتقى األطفال العرب الثابن

 2019/ 8/ 22سي  الضنية: 
 

 ن االجتماعية وزير الشؤو س املجلس األعلى للطفولة و رئي نريشار قيوميجيا السيد الوزير  معالي

 د قباني مدير عام مؤسسات الرعاية االجتماعية لامعالي الدكتور خ

 تي ممثلة في الدكتور عبد اإلله ميقا ولى للكشاف العربيالسيدة مى امليقاتي املرشدة األ 

 فية العربية ة الكشاملنظم األخ الدكتور عاطف عبد املجيد أمين عام 

ائد   يوبيعلى األ سعادة مدير عام األمن العام ممثال بالر

 نائب رئيس اتحاد كشاف لبنان  كسالسيد إيلي مل

 القائد العام لجمعية الكشاف العربي في لبنان  يتيقااملأمين  السيد

 أمين السر العام اتحاد كشاف لبنان اليقي معالسيد سعيد 

 م أمين عام املجلس األعلى للطفولة بلبنان كر  السيدة ريتا

 مثلي البعثات الكشفية السادة القادة م

 السادة الحضور 

 عزاءاأل  بنائي  أ و اتي نب
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لية الهامة على أرض  اعهذه الف منا في ختايسعدني ويشرفني أن أعرب عن خالص سعادتي لتواجد

ائعة من بناتنا  وبين ربوعهلبنان الجمال والحضارة والتاريخ،  الخالبة، وبمشاركة مجموعة ر

 .  عربيلاوطننا مستقبل ب ة أكثر تفاؤال جعلونا بمشاركتهم الفاعل الذينبنائنا أ و 

 

  العربي تقى الكشفي املل دفي عق الشركاءشكر املجلس العربي للطفولة والتنمية إلى كل  توجيهود أو 

ابع  ريشار السيد/ معالي الوزير  ، ونخص طفال العرب الثانيملتقى األ  عالمي الصغير، و لل  الر

اتيجي من خالل تعاوننا و ن االجتماعية وزير الشؤو  نقيوميجيا اسخ بل والر ل الفاعاملمتد و االستر

م عبد املجيد أمين عار عاطف وكذا الدكتو  ، على مدى عقود بلبنان مع املجلس األعلى للطفولة

تنمية اإلنسان  نحو  ؤيةتقوم على ر  طويلة خاءإمسيرة ا هالتي نمتلك مع،املنظمة الكشفية العربية

اكتنا في نعتبر  و ، مجتمعاتنا املحلية والعربيةبما يسهم في بناء  ن إضافة يهذين امللتقي قدع شر

كما نشكر ، منذ بدايته بالقاهرة الكشفي  ىقهذا امللتخاصة بعد مشاركتنا في  هذه املسيرة جديدة ل

 . كشاف لبنانمع اتحاد  الفاعليةلهذه  الل التحضير ونحيي روح التعاون الفاعل خ

 

 الحضور الكريم

   -مير عبد العزيز بن طالل لكي األ مو املصاحب الس برئاسة املجلس العربي للطفولة والتنمية يسعى 

ائدة من  1987عام والذي تأسس  رحمه ن عبد العزيز طالل ب مير حب السمو امللكي األ صابمبادرة ر

إيجاد بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل في التنمية والحماية واملشاركة والدمج في إطار   إلى  - هللا

اتيجية األسرة واملجتمع،  األخذ بنموذج جديد في التنشئة  على  يتهارؤ  في ندتستوتبنى استر
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 ، على إحداث تغيير ثقافي يضمن تنشئة جديدة لعالم جديد ومتقو  االجتماعية لألطفال العرب

 . التنشئة تلك في ومشاركتهم على ضرورة األخذ برؤية األطفال ا أيضؤكد تو 

 

اتيجية اال ووفق هذه  ظما بقضية ا متعاتمامها العربي للطفولة والتنمية املجلس أولىستر

كذا و  وورش العمل مع األطفال، اتقيوعقد امللت املشاركة من خالل إعداد الدراسات والتقارير 

املبادئ عالمي لحقوق الطفل العربي من خالل مشروعه املرصد اإل  فقد قدم.. اإلعالم  قضية ب

ادية من مجلس ي التي أقرت كوثيقة استرش املهنية ملعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق الطفل

املصطلحات واملفاهيم  يح حتص ، ويعد حاليا دليلئون االجتماعية واإلعالم العربوزراء الش

إلى  مرحلة اإلعدادمع خالل تاسحيث ... في وسائل اإلعالم  والصور الخطأ املتداولة حول األطفال

اإلعالم،  بوسائللهم وعنهم رات فيما يقدم ماي كل من مصر ولبنان واإل ف طفال  120ن آراء أكثر م

كثر انفتاحا على العالم الخارجي، هم اوأن ائل اإلعالم الحديثوساستخداما ل أكدوا إنهم أكثر  وقد

    . أكبر بقضاياهموطالبوا القائمين على اإلعالم بإيالء اهتمام 

 

 الحضور الكريم 

  ، ونعقد في إطاره ذا امللتقىارك في أعمال هأن نشسعدنا في املجلس العربي للطفولة والتنمية لقد 

طفال خاصة حول حقوق األ ساهمنا في تقديم موضوعات حيث  ،طفال العرب الثانياأل  ملتقى

" الذي يسعى  بية األمل" تر حول نموذج  املشاركين في امللتقىحوارا مع  ومارسناحقهم في املشاركة، 

ستقبل من املي لطفل العرب وتمكن ائ تيه ،املجلس حاليا لتعميمه عربيا من أجل تنشئة جديدة

ابعةودخول  تمع جمليد د إلنسان جدتحت شعار "عقل جدي عصر املعرفة والثورة الصناعية الر
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بناء وتهدف إلى ، وجيا االتصاالتتقوم أحد ركائزها على التقدم الهائل في تكنول نشئةت"، جديد

ناقد واالبداع، التفكير الطلق طاقاته في األمل لدى الطفل، من خالل تنمية وعي عقالنى مستنير ي

  وتبنيمهارات القرن الحادي والعشرين،  تكسبهو 
 
اته في التعل العمل والحياة، م املستمر و قدر

ب بناء السياسات للمشاركة باالندماج الكامل في مجتمعه املحلي والعاملي، إلى جان وتؤهله

 شامل للمواطنة.والبيئات التمكينية الداعمة لتحقيق هذا املفهوم ال

 

اقع و  جميعا ا رؤيتنجسد ي املشاركين مع أبنائنا اضيةيام املعليا على مدى األ شاهدناه فإن ما  الو

عمليا وتطبيقيا معا  ناؤ أبنا عمل فقد، شاركة والتعبير عن الرأىإعمال حقوق أطفالنا في امل لحو 

اة وا نو أملين أن يكون فكل التوفيق لهم، حماس وصدقب والخبرة والتجربة الرأي واوتبادل

لقدرة على  ك ابما في ذلهم حقوقل مدركين، اإلعالم وأهميته قيمة ب مؤمنين في املستقبل  عالميينإل 

تنشئة جديدة قادرة على بناء  لهم يضمنبما  ،ضاياهمقعلى التعبير عن ، قادرين آرائهم نالتعبير ع

إنسانيةيمستقبل أكثر حر   .ة و

 

 الحضور الكريم

اعي هذه  مجددا ر ، ونخص العمل اإلقليمي الهام هذا تنظيم  على كل الشركاء لنجدد الشكر 

 الدكتور عاطف عبد املجيدو  ،نيجياريشار قيومالسيد  ماعيةاالجت معالي وزير الشئون الفعالية 

يوسف  واألستاذ ،تيامليقامي  األستاذةلبنان  يومن كشاف ،أمين عام املنظمة الكشفية العربية

  األستاذة من املجلس األعلى للطفولة و  .عاليقيمستاذ سعيد األ و  ،ين امليقاتيأم واألستاذ ،خداج

ملجلس العربي للطفولة زمالئي باإلى أيضا شكر وال .أمال وهبي واألستاذة ،عامالين ماأل ريتا كرم 
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وأعضاء إدارة   ،البحوث والتوثيق وتنمية املعرفةاملهندس محمد رضا فوزي مدير إدارة  والتنمية

 ،واألستاذة مروة هاشم منسقة اإلدارة ،اإلدارة ن بهى الدين مديرةإيما ستاذةاأل  ،اإلعالم

 .لهذا اللقاء تنفيذوالل من ساهم بالتحضير الشكر لك ، وأخيرا الشكر كلإيمان عباس واألستاذة

 

   وهللا ولى التوفيق.


