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 كلمة المجلس األعلى لألمومة والطفولة

 ورشة عمل اإلعالميين لنشر ثقافة حقوق الطفل

 "إعالم صيق للطفولة"

 5102يونيو  01 – 9أبو ظبي: 

 

 أصحاب السعادة.. السيدات والسادة.. الحضور الكريم

فة يتمتع الطفل في دولة اإلمارات العربية المتحدة بحماية خاصة من صاحب السمو الشيخ خلي
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى إلتحاد حكام اإلمارات، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد األعلى للقوات 

 المسلحة.

النسائي ويحظى الطفل أيضًا برعاية متواصلة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس اإلتحاد 
 العام، الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية ورئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة.

اإلمارات سباقة في إعطاء األطفال الحقوق الكاملة حيث نص عليها الدستور والتشريعات 
وترجمت الى سياسات وآليات وتصميم البرامج والمبادرات وال يخفى على أحد أن اإلمارات تتربع 
على أعلى مراتب في التقارير العالمية التنافسية من حيث مؤشرات الطفولة، وتشهد لها 

 المنظمات الدولية المعنية بقضايا اإلنسان وحقوق الطفل.
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إننا سعداء اليوم أن نلتقي بأعضاء السلطة الرابعة كما يشار إليها دائمًا، وهي بحق )حقيقة( 
وما أصعبه على اإلنسان أن يتعامل مع قضية  صاحبة التأثير الكبير في كل حدث وقضية،

الطفولة بأشكالها المختلفة، واإلعالميين هم أكثر شرائح المجتمع تأثيرًا في حياة الطفل، إذ يمثلون 
التغطية المرسلة والراجعة عند الحديث عن تنشئة الطفل، فال يمكن أن تطرح قضية الطفل إال 

رك أن اإلعالميين أصحاب رسالة أخالقية سامية تتعامل واإلعالم حاضرًا، إنها مسئولية ونحن ند
ذا تطلب األمر تواصل مستمر  مع جميع األحداث بموضوعية ومهنية، ألن لألطفال خصوصية وا 

 ما بينهم وبين المعنيين بحقوق الطفل بشكل خاص وبحقوق اإلنسان بشكل عام.

حيث ندرك أن هذه القضية تتطلب من اإلعالمي أن يلعب أدوار متعددة فهو ليس ناقل خبر أو 
معد لبرنامج إخباري ألنه هو في حقيقة األمر أب أو أم وأخ أو أخت وصديق أو صديقة للطفل 

 لذلك يتطلب األمر تفاعل مستمر بين اإلعالميين والمختصين بشئون الطفل.

على لألمومة والطفولة ورشة اإلعالميين لنشر ثقافة حقوق الطفل وها نحن اليوم المجلس األ
تحت شعار إعالم صديق للطفولة بالتعاون مع المجلس الوطني لإلعالم والمجلس العربي 
للطفولة والتنمية ومكتب منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( على مدى يومين يشارك فيها 

بهم و يستفيدون، وسيشار في هذه الورشة إلى خبراء في نخبة من اإلعالميين نستفيد من تجار 
 شئون الطفولة نعتز بوجودهم بيننا.

نحن متأكدين بأن هذه الورشة ستأتي بنتائج إيجابية للطفل آملين أن تحقق األهداف المنشودة 
 التي رسمت من أجلها.

في هذه الورشة آملين أن  وفي الختام ال يسعنا إال أن نتقدم إلى الجميع بالشكر والتقدير للمشاركة
 نلتقي في المستقبل القريب في مناسبات أخرى موجهة لصالح األطفال.

 ، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 ألقاها: الدكتور محمد المنصوري                                                

 مستشار المجلس األعلى لالمومة والطفولة 

 مستشار االتحاد النسائي العام                                                  


