
 أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة

 الضيوف العرب

 السيدات والسادة

جل تعزيز ع اليوم في عمان العروبة من أونحن نجتم والمحبة والسالم، بالخير أوقاتكمأسعد اهلل     
قليمية المهمة التي ر المشترك من خالل هذه الورشة اإلوالتفكي ،يجابيوالتثاقف اإلالبناء،  قيم الحوار

وعلى  في عالم غدا فيه اإلعالم مفتوحا على كلِّ االحتماالت، (عالم صديق للطفولةفي سياق )إ تأتي
، بفضل التقدم العلمي والتقني في وسائل التواصل االجتماعي والفتوحات المذهلة العديد من الخيارات

الهائل في القنوات في عالم اإلنترنت والتطبيقات المبتكرة على األجهزة المحمولة، إضافًة إلى التعدد 
لف قارات العالم، من حيث مر الذي خلق العديد من الفوائد للجنس البشري في مختوهو األ؛ الفضائية

  .ُدل الِعلميِّ والثَّقافيِّ اإلسهام في تطوير التَّباو  التعرف إلى ثقافات الشعوب وعاداتها،

 العديد من األسئلة:تنمو ، للطفل هموجالعالمي اإلالثقافي و ب الخطاينما نفكك وح

على استراتيجيات واضحة وخطط مسبقة لتربية الطفل على القيم عالم اإل هل يقوم هذا -1
 العليا؟اإلنسانية 

أم انه تهويم خال من المضمون الجاد،  ،رض الواقعخطاب على أالما مدى تطبيق  -2
 ؟التي تواجه الطفل العربي واإلشكاليات الحقيقية

التعريف بحقوق الطفل، واالتفاقيات والمواثيق التي نصت على هذه عالم يراعي هذا اإلهل  -3
 ؟الحقوق

والذهنية لما  بصريةالصورة الو  ،لحياة الجميلة، نكهة وظالً منظومة ا الخطاب الثقافي يشكلألن و       
يسقي العطش الوجودي للتميز والبوح ورسم هدوء العمر فوق األفق  جدوالفيصير ، يجول في الخاطر

عن  مبتوراً كي ال يغدو  ؛عالم العربياإل داخل منظومةلى تطويره بأمس الحاجة إنحن فاإلنساني، 
بقيم الجمال  نريده خطابا يهتم سياقه الحضاري والتاريخي، ذا رائحة تقود إلى الكراهية والتطرف،



وجدانية، تجعل الطفل كائنا يتذوق روائع و سعى إلى تشكيل منظومة جمالية وياللغوي والبصري، 
الحياة، يحب األدب والموسيقى الراقية، مسكونا بالبحث والسؤال، مفتشا عن كنوزه التراثية والمعرفية، 

من جهة و ، ويدافع عن حقوقها وقضاياها المصيرية ،الوطن واألمة مشروعا لمبدع عمالق يحمل همَّ و 
الكثير يشتغل على نقد الذات ومراجعة خططه ورؤاه، فيضيء  الواسع أن بمفهومه عالم بد لإلأخرى ال

 قضاياوالعديد من ال حقوق الطفل العربي، يعالج عصري منفتح، عالمإمن الحقائق حول الطفولة، 
 االتجار بهم،  التسول،استغاللهم في ، يذاءواإل التحرش طفال،عمالة األ التي برزت بشكل واضح، مثل

نما يسهم في صياغة الحلول لها.وأ    ن ال يكتفي بعرض المشكلة وا 

 الحضور الكريم

بمختلف الوسائل والسبل  بداعياالتأسيس رعاية الطفل إمنذ لقد أخذت وزارة الثقافة على عاتقها    
يد من المشاريع العدليكون من رواد الغد وصانعي المستقبل، فتبنت  ؛الكفيلة ببنائه معرفيا وسيكولوجيا

 "مهرجان اإلبداع الطفولي"قامت هذا العام اعية، والمخيمات الثقافية، وأبدفي مجال الورش اإل
وما تزال الوزارة تصدر مجلة  غنية والمسرح،وعربية واسعة في مجاالت األدب واأل محلية بمشاركة

نتاج مسرحيات تعالج وتدعم إ للطفل، وتدعم المخطوطات في مجال ثقافة الطفل، الموجهة وسام
ومركز هيا الثقافي قضايا الطفولة، كما تشرف على مكتبة الطفل المتنقلة بالتعاون مع مؤسسة شومان 

طفال في المناطق النائية وتزويدهم بمختلف المعارف والعلوم. وتتبنى الوزارة في للوصول إلى األ
رهاب االعمى، والتطرف، واإللو فة الى محاربة الغالقادمة كل المشاريع التنويرية الهاد لألعوامخططها 

قليم حولنا وبخاصة عندما نشاهد في اإل ؛مةفة الي تمزق كيان األه من هذه اآلوتحصين لحماية الطفل
نون شر المعاناة من ابشرية، وكيف يع وعاً ر ستخدمون دطفال في الحرب، وكيف يُ جند األكيف يُ 

 .رة أحالمهم بحياة تخلو من الكوابيس والعنف والدمار، ومصادوسلب حقوقهم ،التهميش والضياع

 الحضور الكريم

الشكر لكل القائمين على إقامة هذه الورشة اإلقليمية المهمة في تقدم بوافر العرفان و في الختام أ
ولنمض بثقة  المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم العربي لقضايا حقوق األطفال،ترسيخ طار إ

صرار للنهوض بوطننا، متعاونين متكاتفين، مؤمنين برسالته القائمة على التسامح وامل وا  



والمحبة ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، وعلى قيم الدولة المدنية التي أكد عليها جاللة الملك 
مؤخرا، وهذه القيم مسؤوليتنا جميعا، علينا أن نحميها وندافع عنها، وبذلك نحمي وطننا 

 عتزاز بالماضي والثقة بالمستقبل.نحو اال معاً  ..وأطفالنا.

  كم اهلل بموفور الصحة والعافية..متعو  ،لكم جميعا تحية 

       والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 


