
 

 كلمة المجلس العربي للطفولة والتنمية

  "الملتقى الكشفى العربى األول لالعالمى الصغير" فتتاحإ  في

  4202يونيو  22: القاهرة

   

 للمنظمة الكشفية العربية المدير االقليمى – عاطف عبد المجيد/ الدكتور سعادة

 مجلة عالء الدين رئيس تحرير –محمد ثابت / سعادة االستاذ

  الكريم الحضور

باسمي أن أعرب لكم عن حسن البيالوى و /باسم األمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية األستاذ الدكتوريطيب لي   
عاطف عبد /المنظمة الكشفية العربية بقيادة سعادة الدكتورسعادتي في أن نلتقي اليوم في هذه الفعالية التي تحتضنها 

  .بى للطفولة والتنمية ومجلة عالء الدينالمجيد، بشراكة مع المجلس العر 
أتي كخطوة تدعم مسيرة الشراكة واإلخاء بين المجلس العربي للطفولة ي األول لالعالمى الصغير الكشفيملتقى ال اهذ نإ 

 . تفعيل مشاركة األطفالل المنظمةبه  تقومتمثل إضافة جديدة لما كما ، والمنظمة الكشفية العربية والتنمية 

  الحضورالسادة 
، وهو ما يؤكد أهمية االستثمار في السكان فى البالد العربية من مجموع% 06يمثل األطفال والشباب أكثر من حوالي 

 ولن يتأتي ذلك إال من خالل بلوغ، ةالعربي أمتنالتقدم  ار أن ذلك هو الخيار االستراتيجيباعتب.... هذه الشريحة العمرية 
نتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعيمجتمع المعرفة عبر التعليم ووس  .ائل اإلعالم وا 

ي رئاسة صاحب السمو الملكبمبادرة وب 7891الذي تأسس عام ومن هنا تأتي رسالة المجلس العربي للطفولة والتنمية 
ن خالل رسالته إلى للعمل من أجل تنمية وحماية الطفل العربي، حيث يسعى المجلس م األمير طالل بن عبد العزيز،

إيجاد بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل في التنمية والحماية والمشاركة والدمج في إطار األسرة والمجتمع، وذلك بالتعاون 
على النهج الحقوقي وتعتمد فلسفة عمل المجلس . مية والدوليةوالشراكة الفاعلة مع المؤسسات األهلية والحكومية واإلقلي

اد مشروعات وأنشطة داعمة لحقوق الطفل تركز على تحقيق التنمية الشاملة للطفل، إضافة إلى للطفل من خالل إعد
العمل على حماية الطفل من العنف واإلساءة، وتحقيق مشاركة حقيقية لألطفال ودمج األطفال ذوي اإلعاقة، كما تنطلق 

ثمار ومن ثم يجب أن تبدأ نهضة األمة العربية من تلك الفلسفة من قناعة قوية بأن الطفل العربي هو الثروة الحقيقة لالست
  .تنشئته وتنمية قدراته
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األمر .. حق المشاركة والتعبيربحاث إلى أن األطفال العرب في تعطش شديد لممارسة أجمعت معظم الدراسات واأل لقد
 ورة إتاحة الفرصة للطفلضر  ،بما في ذلك األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم كافة المؤسسات المعنيةالذي يستوجب على 

المعلومات والمواد كل ، مع توفير الديموقراطيةو المواطنة  تامة، وممارسته لحقوق بحرية ر عنهيوالتعبيه لتكوين رأ العربي
 .التي تعزز قدراته وثقافته وتمكنه من المشاركة اإليجابية والفاعلة

نو  في المشاركة وتنمية قدراته على عربي طالقا من اإليمان العميق للمجلس العربي للطفولة والتنمية بحق كل طفل ا 
 قد عملنا فإننا ،هى الضمان الحقيقي لكفالة حقوقهم ـ وهم األطفالـ  بأن مشاركة أصحاب الحق و التعبير والممارسة، 

 في كل من اليمن وليبيا وقطر والسعوديةألطفال العرب ل ياتدمن خالل تأسيس منت حق الطفل في المشاركةعلى تفعيل 
ورؤيتنا من . كما أنشأنا موقع سوا أون الين الذى سوف تتعرفون عليه خالل هذا الملتقى ....تونس ومصرو لبنان،  و

ة لهم، والتي لألطفال العرب التعبير عن أنفسهم والمشاركة بآرائهم في البرامج الموجهوراء ذلك هو توفير قنوات تتيح 
 . تؤثر على مستقبلهم وتيسر مشاركتهم الفاعلة

تأكيدا نشارك معكم اليوم ، فإننا عامة وحقهم في المشاركة بشكل خاص واتساقا مع ما نقوم به من أجل حقوق األطفال
   .ومناقشة القضايا التي تؤثر عليهم رأيهمالتعبير بحرية عن  لحق األطفال فى

 الحضور الكريم 
غير  مستوى والنفاذ إلى فوري رقمي إلى عالم الدخول لهم يتيح اليوم فيه األطفال والنشء ينمو الذي المعلومات عمجتم إن

تحولت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الى عنصر هام من لقد   .اإلنترنت من خالل والمعلومات الخدمات من مسبوق
ا من تطور متسارع، وأصبحت وسائطها متاحة ومتوفرة للجميع  عليه أعناصر االعالم في وقتنا الحاضر نتيجة لما طر 

لها  مثيل ال فرص إتاحة على التطورات التقنية هذه كل وتعملكمصدر اساسي لكثير من المعلومات في شتى المجاالت 
 األجيال تساعد وتعليمية خبرة إيجابية ذلك يعتبر األحوال، أغلب وفي . جديدة حقول معرفة والنشء الستكشاف لألطفال

 أن والنشء األطفال على أنه يتعين بيد ،أفضل بشكل العالم شعوب والتشابه بين االختالف أوجه تفهم على األصغر سنا  

 والتحرش، الترهيب الضارة على األنشطة تشتمل أن الممكن فمن .السلبية المحتملة األوجه ببعض وعي على يكونوا أيضا  

 أصحاب جميع يتصدى له أن يجب ما وهو األطفال والنشء، رفاه بالخطر يهدد ذلك كل .واالمتهان وانتحال الشخصية

تصدي لمثل هذه االخطار ونشر المعرفة كيفية اللوسوف نعرض خالل هذا الملتقى  .أنفسهم فيهم األطفال بمن المصلحة،
 .من لإلنترنتآلبأساليب ووسائل االستخدام ابين االطفال والنشء 

األستاذ محمد ثابت والى ، العمل معهوفريق  عاطف عبد المجيد دكتورزيل الشكر إلى معالي البج كلمتينهاية  فيأتقدم 
 - مروة هاشم .أ و االعالم نسقة وحدةم - ايمان بهى الدين .أزمالئي من المجلس الى و مجلة عالء الدين  رئيس تحرير
، كما أشكر وأثمن جهود موقع سوا أون الين -أمنية زينهم  .أ المشاريع ومنسق  - يكمال الفك. أ و االعالم اختصاصي

 .الكريمالحضور السادة الخبراء المحاضرين، و 

    واهلل الموفق،          .دعو اهلل أن يكلل جهودنا جميعا بكل نجاحأو              


