
 الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفلكلمة 

 ورشة "العنف ضد األطفال"

 الحضور الكريم،،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

الجميل، ويسعدنا أن نلتقي بكم اليوم لنُدير معاً سلسلة  أهالً وسهالً بكم في هذا الصباح الشارقي  

. هه ظاهرة "العنف ضد األطفال" الضوء على اءة، التي نسلط من خاللهامن الحوارات البن  

مخاطر الجسدية مختلف الوتجعله ُعرضة ل بل ،فحسب تؤثر سلباً على تنشئة الطفلال التي  الظاهرة

 يجاد حلول جذرية لها.إل تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية وتتطلبوالمعنوية، 

 

 اإلخوة واألخوات،،

تماشياً مع وشبكة الشارقة لحماية الطفولة، يأتي تنظيمنا لهذه الورشة بالتعاون مع شركائنا في 

رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم 

الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس األعلى لشؤون 

، وتوفير وصحي معافى لألطفالوتربوي،  ،وثقافي الرامية إلى تحقيق واقع اجتماعي،األسرة، 

 تنمية مهاراتهم ومواهبهم في شتى المجاالت. سالمتهم، وتساعدهم في ُصون، تة صديقة لهمبيئ

 

ً من دورنا التنسيقيو الشيخة بدور  لتوجيهات، وتنفيذاً في مكتب الشارقة صديقة للطفل انطالقا

المؤسسات المحلية مع جهود التوحيد  علىنحرص دائماً  ،بنت سلطان القاسمي، رئيسة المكتب



، وتوحيد االستراتيجي ات، لنحقق معاً إنجازات كبيرة تتماشى جميعها مع المعنية بقضايا الطفولة

 الرؤية التي تنتهجها إمارة الشارقة في رعاية الصغار.

 

"المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم العربي نظمنا في أكتوبر الماضي ورشة  ،السياق ذاتوفي 

حيث عملنا يداً بيد مع مختلف المؤسسات اإلعالمية في اإلمارة والدولة،  لقضايا حقوق الطفل"،

من  ذات النهج نسير علىوها نحن اليوم لنشر طرق تعامل اإلعالم الصحيح مع قضايا الطفل، 

العربية  خالل هذه الورشة، التي نستهدف بها جميع العاملين في مجال حماية الطفل بدولة اإلمارات

 .المعني ة برعاية األطفال، والمسؤولين التربويين في قطاع التعليم لمؤسساتوموظفي ا ،المتحدة

 

 الحضور الكريم،،

، تساعدنا في مختلفة وايامن ز، وفي جذور العنف ضد األطفالمن خالل هذه الورشة  نبحث اليوم

السلبية تنعكس آثارها ال الوصول إلى استراتيجيات وبرامج كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة، التي 

 .عفة فئات المجتمحسب، وإنما على كاف الُمعنف على الطفل

 

، األخرى الجلسات النقاشية والفقراتالعديد من ب يحفلفبرنامج الورشة  ،ال أود أن أُطيل عليكم

 حسن استماعكم.على  ي ال يسعني إال أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيلوفي ختام حديث

 وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا 


