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 كلمة المجلس العربي للطفولة والتنمية

 ورشة عمل "إعالم صيق للطفولة"

 2015نوفمبر/ تشرين الثاني  19 – 18بيروت: 
 

 للطفولة  األعلى، األمين العام للمجلس ريتا كرم/ األستاذة

  والخبراء المحاضرين السادة األفاضل المشاركين من اإلعالميينالسادة 

 الحضور الكريم

 

لبنان ... البلد الغالي على نفوسنا جميعا.. لبنان ل بصفة شخصية إعتزازي بأن أكون على أرض أود أن أسج
الذي سيظل بلد الريادة في الجمال والحضارة والتقدم، وأن أعرب عن خالص التعازي في ضحايا التفجيرات 

 االرهابية، وكلي ثقة من أن شعب لبنان سيتجاوز هذا الحادث باصطفافه وتكاتفه.

الذي الدكتور حسن البيالوي للمجلس العربي للطفولة والتنمية  األمين العام أنقل لكم تحياتيسعدني أن  كما
 .بورشة محققة ألهدافها وتمنياتهسينضم لنا بمشيئة هللا في ختام الورشة، 

نه لمن ة مع المجلس بالتعاون والشراك "إعالم صديق للطفولة"أن نلتقي اليوم في افتتاح ورشة عمل  سروري بالغ  وا 
دارة المرأة واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية  برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وبرعاية و األعلى للطفولة وا 

كريمة من كل من معالي السيد/ رشيد درباس وزير الشئون االجتماعية، ومعالي السيد/ رمزي جريج وزير 
 اإلعالم.
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الذي يشرف برئاسة صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد  –والتنمية  لقد قام المجلس العربي للطفولة
 2006بعقد سلسلة من الورش مع اإلعالميين، حيث تم عقد أول ورشة على المستوى اإلقليمى عام   -العزيز 

قليمية في  ة وذلك بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمي دولة عربية، 11تالها بعد ذلك عقد ورش وطنية وا 
"أجفند". وتعد هذه الورشة المحطة الثانية عشر ضمن سلسة الورش، وهى أيضا خطوة جديدة نحو تعزيز العمل 

 .إرساء قيم مهنية في األداء اإلعالمي تطبيقًا وتعزيزًا لنشر ثقافة حقوق األطفالالعربي المشترك من أجل 

حقوق الطفل، والتي سنتوافق عليها خالل هذه  لمعالجة اإلعالم قضايا والمبادئ المهنية ورش اإلعالميينوتأتي 
لرصد أداء  أن يكون آلية يستهدفالعربي، الذي  عالمي لحقوق الطفلاإلمرصد في إطار مشروع ال الورشة،

تمثلت مرحلته  اإلعالم العربي فى معالجة قضايا حقوق الطفل، ويتكون مشروع المرصد من ثالث مراحل متتالية،
في إجراء دراسة عربية استهدفت تقييم تناول اإلعالم العربي قضايا  وتمثلت 2013والتي انتهت عام  األولى

فتلك المرتبطة من المشروع  والراهنة المرحلة الثانيةو  لبنان، بينهاوطبقت في ست دول عربية من  حقوق الطفل
تأسيسًا على التجارب، والخبرات الدولية،  هالمعالجة اإلعالم قضايا حقوق الطفل، والتي تم إعداد مهنيةالمبادئ الب

 –أما المرحلة الثالثة  يسترشد بها اإلعالميون العرب في معالجتهم قضايا حقوق الطفل.لواإلقليمية ذات الصلة 
إصدار تقارير دورية عن أداء اإلعالم  من خاللمن المشروع فتتمثل فى تشغيل المرصد  -القادمة بإذن هللا تعالى

 .عالميين من فهم قضايا حقوق الطفلتمكين اإل ، واالستمرار في عقد الورش بما يسهم فيوق الطفلفي مجال حق

دارة المرأة واألاسرة و  للطفولةفي النهاية ال يسعنا إال أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى الشركاء: المجلس األعلى  ا 
 جاز هذا العمل من قيادات فرق العمل خاصة، وأيضًا كل من ساهم في إنوأجفند جامعة الدول العربيةوالطفولة ب

، كما أخص السادة الخبراء المدربين الذين تجاوبوا معنا في تحقيق هذا أمال وهبيستاذة األو  ريتا كرمستاذة األ
لحضراتكم  ستاذة مروة هاشم، وشكر أخيراألزميلتي و  األمين العام د.حسن البيالوي  الهدف السامي، وأشكر

اقتطعوا جزء من وقتهم من أجل دعم و يشاركوننا هذه الورشة الذين  اإلعالميات واإلعالميين الزمالء األجالء من
 وتفعيل حقوق الطفل.

 واآلن نبدأ نرفع شعار معًا نحو إعالم صديق للطفولة

 

 ألقتها: إيمان بهى الدين                                                                                 

 إعالم الطفولة مديرة إدارة


