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 س الوطني لشؤون األسرة بالمملكة األردنية الهاشميةاألمين العام للمجل                  
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 أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية         
 
 

 الــحــضـــور الــكـريـــم –السيــدات والــسادة 
 

معانى التحية  ىبأسم سم جامعة الدول العربية أن اتقدم لكم جميعا  اويشرفني ب يسعدني
 "المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم لقضايا حقوق الطفل اإلعالن عن"بمناسبة ير والتقد

جهد وتتويجا  ثمرة  وهي العربي والتي تمثل المرحلة الثانية في مشروع المرصد اإلعالمي
المجلس العربي للطفولة بين جامعة الدول العربية و والتعاون المستمر للعمل المشترك 

إلى المجلس الوطني لشؤون األسرة التقدير الشكر و بأن أتقدم يطيب لي و  ،،، ،والتنمية
بالمملكة األردنية الهاشمية على اإلعداد والتنظيم الجيد ألعمال الورشة اإلقليمية 
سهاماتها المقدرة للنهوض بأوضاع الطفولة على المستويين الوطني والعرب، كما أغتنم  وا 

 "زارة الثقافة في المملكة األردنية الهاشمية هذه المناسبة ألتوجه بكل الشكر والتقدير لـ 
عربية أصيلة عرف عن شعبها كرم الهام على أرض لحدث ا الهذ الرعاية الكريمةعلى 

المثابرة شهامة أبنائها كل مقومات القدرة على لنستمد من  الضيافة والنخوة والشهامة
 واالستمرار في أداء مهماتنا النبيلة... 

 

 
 دةساــدات والــالسي

  قاسية ظروف  في ظل في وسائل اإلعالم لمناصرة حقوق الطفل وحمايته ذا مؤتمرنا هيأتي 
الت السياسية والصراعات المسلحة في عدد من الدول تمر بها منطقتنا العربية جراء التحو 

وسط غياب آليات ل بشكل خاص انعكس مردها على األطفاتحوالت  ...واإلرهاب العربية
بأخالقيات ومؤشرات لقياس مدى التزام وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم  فيلحماية األطفال 
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هذه  خاللدعانا مر الذي ألافي منطقتنا العربية قضايا األطفال ل هاأثناء تناولالمهنة 
واإلعالميين من المعرفة عالم كن وسائل اإلم  ت  مهنية تكريس مبادئ عمل على للالمرحلة 

دراكا منا لدور و  ،،،نعلى أوسع نطاق ممك هموعي بحقوقتعزز الوالدراية بحقوق األطفال و  ا 
طفولة في عالمنا يدعم قضايا ال ا  عام ا  ورأي ا  إزاء توفير مناخالعربي الهام والفاعل لإلعالم 

في تحقيق نقلة نوعية في األعمال ذات الصلة التي  فأننا على يقين بأن دورهمالعربي 
 االرتقاءهري وحيوي لتحقيق الخطط الرامية إلى هو دور جو البرامج الموجهة لألطفال تدعم 

نصيرا   وباعتبار وسائل اإلعالموالنهوض بمستوى البرامج المقدمة لهم بأوضاع الطفولة 
والتي من شأنها أن تكون بوصلة مهنية المبادئ لحقوق الطفل نضع بين أيديكم هذه ال

صدي النتهاكات حقوق التوسائل اإلعالم نحو قوم به تيمكن أن  االتجاه الصحيح لما
ودعم القضايا المتعلقة  ،أشكال االستغاللكافة من  تهموحماي في وسائل اإلعالم األطفال

 والمساواة وعدم التمييز. وحقهم في الخصوصية واألمن بسالمتهم

عالميين رؤساء تحرير و من إعالمنا العربي يقع على  في هذا المضمارو  صحفيين وا 
في نشر ثقافة  مبدوره للقيام امس  ا األطفال مسؤوليات ج  ومعدي البرامج الخاصة بقضاي

حقوق الطفل بالمضمون واألساليب المالئمة، واعتبار موضوع انتهاك حقوق األطفال 
مسائل مهمة تستحق التقصي والتحقيق  علقة بالعنف واإلساءة واالستغاللوالقضايا المت

 .والطرح للمناقشة العامة باعتبارها تهم الشأن العام

 

 
 السادة الحضور:

اقتناعا  منا بحقيقة أن أطفال اليوم هم شبان الغد ورجاله وصناع مجده وبقدر ما نرعاهم 
ومن هذا المنطلق عكفت جامعة الدول  ونتعهدهم ونستثمر فيهم ن يس ر صنع ذلك الغد الجيد

ولية تجارب وخبرات إقليمية ودالمبادئ المبنية على  العربية مع الشركاء على إعداد هذه
وعلى دراسات أكدت  ذات صلة ومؤشرات قياس مدى التزام وسائل اإلعالم بهذه المبادئ

توجيه وسائل اإلعالم والعاملين في المجال اتخاذ خطوات عملية ل على ضرورةالحاجة 
ومعالجة االنتهاكات المهنية أثناء تناول قضايا األطفال ضمان حماية حقوق ل اإلعالمي
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التزام بمدى كبر وبدرجة أن نجاحها يرته  ،،، مبادئ العربي عالماألطفال في وسائل اإل
إلعادة تشكيله نحو  عالميلمحتوى اإلإلعالمين نحو إدماجها في االمؤسسات اإلعالمية وا

باعتبارها حقوق حقوقه تحت أي ظرف كان ثقافة احترام حقوق الطفل وعدم إهدار خ يترس
 .ريعات الوطنيةاالتفاقيات الدولية والتش له لة كفلتهاأصي
 :الكريم الحضور  

أن الطفولة وقضاياها على قائمة أوليات جامعة الدول العربية إيمانا  منها  أود التأكيد على
بأن تحقيق مستقبل أفضل ألمتنا مرهوٌن على قدر  كبير بتعزيز وحماية حقوق أطفالنا 

حب أفقا  نتطلع منه اليوم وباعتبار إعالمنا العربي ضمانة أساسية لمستقبل أكثر إشراقا  وأر 
  كما عهدناه دوما  أن يؤازرنا في ذلك.

 

 في لالستثمار التنمية أجندة"إعداد تعمل جامعة الدول العربية على وفي هذا المقام 

 بأوضاع للنهوض العربية األجندة بمثابة لتكون ، 2030-2015 العربي الوطن في الطفولة

لى اعداد النسخة الثالثة من التقرير العربي العربية، كما تعمل ع المنطقة في الطفل
المتحدة لوقف العنف ضد  المقارن لمدى إعمال توصيات دراسة األمين العام لألمم

، بهدف تقييم الجهود العربية لوقف العنف ضد األطفال ووضع رؤية عربية األطفال
تب الممثل للخطوات المستقبلية لحماية األطفال في المنطقة العربية، بالتعاون مع مك

الخاص لألمين العام لألمم المتحدة بشأن العنف ضد األطفال، والمكتب اإلقليمي لليونيسف 
 العربية في ضوء المرحلة  والذي يتضمن أولويات قضايا حقوق األطفال في المنطقة

 
الراهنة، والبد أن أشير إلى أن األمانة العامة بصدد عرض وثيقة المبادئ المهنية لمعالجة 

الم لقضايا الطفولة العربية على مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب العتمادها اإلع
  المنطقة العربية. خالل تناولها قضايا الطفولة في كوثيقة استرشاديه لوسائل اإلعالم 

 الحضور الكريم  –السيدات والسادة 

أن العزيمة التي بدئنا إن عمال  جليال  ينتظرنا خالل المرحلة القادمة وأنني على أتم الثقة ب
ه بها هذا العمل سوف تتواصل بنفس الدأب والجدية وأن الجهود التي بذلت لتنظيم هذ
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سوف تكلل بالنجاح إن شاء اهلل، والتحضير لها من أجل تحقيق غاياتها وأهدافها  الورشة
 خاصة بمشاركة هذه النخبة من اإلعالميين ووسائل اإلعالم في منطقتنا العربية.

وفي  الثقافةوزارة تقدير إلى الو  كل الشكر باسم جامعة الدول العربية أجدد كلمتيتام في خو 
للمجلس الوطني ، والشكر موصول الدكتور نبيه شقم األكرممعالي الوزير/ طليعتهم 

حفاوة التكريم وكل التسهيالت التي على  فاضل حمود/  السيدوفي طليعتهم  لشؤون األسرة
ما فيه خير داعين المولى العلي القدير أن يوفقنا جميعا  ل ةالهام الورشة ههذتنظم وضعت ل

 .وأطفالنا ومصلحة أمتنا العربية


