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 المجلس العربي للطفولة والتنمية كلمة 

  ورشة إعالم صديق للطفولة في افتتاح 

 7171أكتوبر  71 – 71الشارقة: 

 

 الحضور الكريم 

و بي لمطفولة والتنمية، وتمنياتالمجمس العر  د.حسن البيالوي أمين عامنقل لكم تحيات أبداية أن  يسعدني

 .إلمارات العربية الغالية عمينا جميعاعمى أرض دولة ا بنجاح ىذه الفعالية اليامة

يطيب لي باسمي وباسم المجمس العربي لمطفولة والتنمية أن نعرب لكم عن خالص اعتزازنا وسعادتنا كما 

خطوة جديدة في مسيرة الشراكة االستراتيجية الممتدة، اليونيسف، حيث تعد ىذه الورشة منظمة بالشراكة مع 

  .مؤسسة الشارقة لإلعالم، و الشارقة صديقة لمطفولة مع مكتبأيضا وبالتعاون الفاعل 

بمبادرة وتحت رئاسة صاحب السمو الممكي األمير  7891لقد تأسس المجمس العربي لمطفولة والتنمية عام 

طالل بن عبد العزيز لمعمل من أجل تنمية وحماية الطفل العربي، ويسعى المجمس من خالل رسالتو إلى 

لحقوق الطفل في التنمية والحماية والمشاركة والدمج في إطار األسرة والمجتمع، إيجاد بيئة عربية داعمة 

من خالل تشجيع وتبنى وتنمية األفكار والدراسات والمشاريع والتشريعات والسياسات اليادفة إلى تفعيل 
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دماجيا ضمن خطط ومشاريع التنمية، وذلك بالتعاون والشراكة الفاعمة مع المؤسسات  حقوق الطفل، وا 

 .األىمية والحكومية واإلقميمية والدولية

المجمس العربي لمطفولة والتنمية وجامعة الدول  بينالمبادرة والشراكة  وانطالقا من ىذه الرسالة جاءت

في تأسيس أول مرصد وبرنامج الخميج العربي لمتنمية "أجفند" العربية )إدارة المرأة واألسرة والطفولة( 

ليكون آلية تعنى برصد ومتابعة ومراقبة اإلعالم العربي فيما يخص حقوق  إعالمي لحقوق الطفل العربي

الطفل وأساليب تنشئتو وتحري المينية بيدف المزيد من التواصل والفعالية لممنتج اإلعالمي العربي والتزامو 

 . لتنمويبالبعد الحقوقي وا

قد مر  -استمرارنا عمى دعمو  الذي نؤكد –والواقع إن تأسيس المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي 

إجراء دراسة عربية تناولت تقييم تناول اإلعالم العربي لقضايا حقوق بثالث مراحل متتالية، بدأت األولى ب

التي يسعدنا أن يتم  –المبادئ المينية كما انتيينا من المرحمة الثانية وىي ، في ست دول عربية الطفل

بعد أن تم  خاصة كى يسترشد بيا اإلعالميون في تناوليم لقضايا حقوق الطفلل - ىذه الورشةتطبيقيا في 

ومجمس وزراء اإلعالم  6172اعتمادىا من قبل مجمس وزراء الشئون االجتماعية العرب في ديسمبر 

فيي تشغيل المرصد من خالل  - التي نحن بصددىا اآلن –، أما المرحمة الثالثة 6171العرب في يوليو 

صدار تقارير دورية، مؤسسات إعالمية ورصد األداء اإلعالمي في مجال ح التعاون مع قوق الطفل وا 

قميمية    .لإلعالميين العرب واالستمرار في عقد ورش عمل وطنية وا 

 الحضور الكريم 

مبههادرة الشههارقة كههأول مدينههة مههع  رسههالتنا فههي المجمههس العربههي لمطفولههة والتنميههةإنههو لمههن بههالن سههرورنا أن تتالقههي 

يقة لمطفههل التههي تسههتيدف تضههمين حقههوق الطفههل كمكههون أساسههي فههي توجيههات وأىههداف المدينههة وسياسههاتيا صههد
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"إعههالم صههديق لمطفولههة" .. إعههالم يناصههر قضههايا  تأسههيسوبرامجيهها، فكمنهها يسههعى مههن خههالل رؤيههة مشههتركة إلههى 

مصهداقية وحمايهة مصهمحة يقوم عمهى المسهاواة وعهدم التمييهز وال... أطفالنا بوضوح وموضوعية وشفافية وحيادية 

الطفههل الفضههمى .. إعههالم يههوفر منههاا إيجههابي داعههم لمشههاركة األطفههال وحمههايتيم ويمههنحيم فههي الوقههت ذاتههو حريههة 

 .. إعههالمالههرأي والتعبيههر وحههق الههرد والتصههحيح مههع ضههمان حقيههم فههي الخصوصههية وعههدم االسههتغالل السياسههي.. 

 .  العربية ر من وسائل اإلعالمن في كثيالمينية التي نعاني من غيابيا اآليمتزم ب

منظمة اليونيسف لدول  ...لمشركاء ، ونتوجو بالشكر الجزيل نتمنى ليذه الفعالية كل التوفيقختاما ... 

الخميج العربي ومكتب الشارقة صديقة لمطفل ومؤسسة الشارقة لإلعالم، الذي تحمموا معنا مشقة التحضير 

إدارة المرأة واالسرة والطفولة إلعالمي لحقوق الطفل العربي وىم في المرصد اوباقي الشركاء  ،ليذه الورشة

، وكذلك لمحضور الكريم خاصة من برنامج الخميج العربي لمتنمية "أجفند"و بجامعة الدول العربية 

، وكل فرق المدربينلشعارنا نحو إعالم صديق لمطفولة، والسادة الخبراء  سيكونوا سفراءاإلعالميين الذين 

 ساىمت في التحضير والتنفيذ. العمل التي

 

 واهلل الموفق،

 يمقيها: المهندس محمد رضا فوزي                                                      

 مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة                                                    


