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ن عام  كلمة أمي 

ي للطفولة والتنمية  المجلس العرب 
ن حول ي افتتاح أعمال ورشة عمل اإلعالميي 

ن
 ف

ي قضايا حقوق الطفل  المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم العرب 
 "إعالم صديق للطفولة"

 2017ديسمب   5 -3الخرطوم:  
 

 سعادة السيد ياسر خضر وكيل وزارة اإلعالم 

 العال الطاهر أمين عام المجلس القومي لرعاية الطفولة سعادة األستاذة سعاد عبد

 األستاذة إنعام الطيب رئيسة جميعة إعالميون من أجل األطفال 

 السادة الخبراء 

 الحضور الكريم وأخص أبنائنا األعزاء 
   

يطيب لي باسمي وباسم المجلس العربي للطفولة والتنمية أن نعرب لكم عن بالغ سعادتنا واعتزازنا 
واجدنا اليوم في هذا المحفل العلمي واإلعالمي على أرض جمهورية السودان الشقيق، أرض الجود تب

 والكرم والطيبة.
كما نعرب عن خالص اعتزازنا بالتعاون في عقد ورشتنا اليوم حول المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم 

القومي لرعاية الطفولة  العربي قضايا حقوق الطفل تحت شعار "إعالم صديق للطفولة" مع المجلس
نا ئوجمعية إعالميون من اجل األطفال وهيئة بالن انترناشيونال ومنظمة انقاذ الطفولة، وشركا

االستراتيجيين إدارة المرأة واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية 
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قلكما هذه الشراكة بيننا و  ...."أجفند" قرار  ا  تأكيد إاليمية ودولية مؤسسات وطنية وا  بأن رعايتنا  ا  وا 
 نأمل أن يكون أفضل ان شاء هللا.الذي والتزام نحو المستقبل بل ، ألطفالنا هو واجب ومسئولية

 

 الحضور الكريم 
الملكي األمير طالل بن  رئاسة صاحب السمومبادرة و والتنمية ب لقد تأسس المجلس العربي للطفولة

إيجاد بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل في بالقاهرة، وتقوم رسالته على  1987عام عبد العزيز 
 ويتبنى المجلس رؤية ترتكز علىالتنمية والحماية والمشاركة والدمج في إطار األسرة والمجتمع، 

تقوم على إحداث تغيير ثقافي يضمن و  األخذ بنموذج جديد في التنشئة االجتماعية لألطفال العرب
ومن هذه الرؤية جاء تنفيذ مشروع المرصد اإلعالمي . عالم جديدال جديدة لجيتنشئة جديدة أل

 للتنمية "أجفند" لحقوق الطفل العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي
متابعة وتحليل ما يدور في اإلعالم العربي من تأييد ومناصرة لقضايا حقوق ليكون آلية لرصد و 

الخروقات المهنية واالنتهاكات خالل التغطية اإلعالمية لقضايا  علىلوقوف الطفل وكذلك ا
 . األطفال

وقد تمثلت مراحل تأسيس المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي في ثالث مراحل متتالية، بدأت 
في ست دول  إجراء دراسة عربية تناولت تقييم تناول اإلعالم العربي لقضايا حقوق الطفلاألولى ب

لمعالجة اإلعالم العربي قضايا حقوق المبادئ المهنية كما انتهينا من المرحلة الثانية وهي ، ةعربي
من قبل كل من مجلس وزراء الشئون  استرشاديةالطفل والتي نفخر بأنه قد تم إعتمادها كوثيقة 

، أما 2017، ومن مجلس وزراء اإلعالم العرب في يوليو 2016 ديسمبراالجتماعية العرب في 
المرحلة الثالثة التي سوف نسعى إليها مع شركائنا فهي تشغيل المرصد من خالل التعاون مع 

صدار تقارير دورية.   مؤسسات إعالمية ورصد األداء اإلعالمي في مجال حقوق الطفل وا 
 

 السيدات والسادة 
لتدريبية التي تعد ورشة إعالم صديق للطفولة اليوم هي المحطة السادسة عشر من سلسلة الورش ا

حول نشر ثقافة  دولة عربية 12ه في أكثر من ئعقدها المجلس العربي للطفولة والتنمية مع شركا
أهمية العمل منه ب ادراكا، وذلك التوافق حول المبادئ المهنيةحقوق الطفل ومناهضة العنف ضده و 
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وما  -في الفترة األخيرة بأن اإلعالم  العميق ه، وكذلك اليمانمع اإلعالم بوصفه شريكا استراتيجيا
في أعظم يجب أن يعي أن عليه دورا  –تكنولوجيا االتصاالت  شهده من تطور مذهل في مجال

والعنف وسوء  كسب التأييد والمناصرة لحقوق األطفال الذين تعاني فئات كثيرة منهم من التهميش
من بناء  ؤسسات الطفولةالمجتمعية بما في ذلك ممؤسسات اليتمكن بالشراكة مع ولاالستغالل، بل 

والترابط االجتماعي األسرية  ةبنيراعي التيرتكز على منظومة مهنية  ومسئولتيار إعالمي مستنير 
  .للمجتمع العربي

 

.. إعالم يناصر قضايا إعالم صديق للطفولة .. إلى -بحق  –نصل  ولعلنا من خالل هذه الورش
على المساواة وعدم التمييز والمصداقية وحماية أطفالنا بوضوح وموضوعية وشفافية وحيادية يقوم 

مصلحة الطفل الفضلى .. إعالم يوفر مناخ إيجابي داعم لمشاركة األطفال وحمايتهم ويمنحهم في 
الوقت ذاته حرية الرأي والتعبير وحق الرد والتصحيح مع ضمان حقهم في الخصوصية وعدم 

ي نتطلع إليه هو اإلعالم الذي يلتزم بالمهنية االستغالل السياسي.. إن "إعالم صديق للطفولة" الذ
 ن في كثير من وسائل اإلعالم. التي نعاني من غيابها اآل

 

 الحضور الكريم 
للمجلس القومي لرعاية الطفولة وجمعية في النهاية إال أن أن نتوجه بالشكر الجزيل  اال يسعن

شة منذ أكثر من عام ونصف، ولباقي التنسيق معهم لهذه الور  التي بدأناإعالميون من أجل األطفال 
سعاد الطاهر االستاذة ونخص  يستحق منا جميعا كل التقدير،لما قاموا به من جهد  الشركاء

، والشكر موصول لكل من د.أسماء التوم ود.ياسر سليم وأ.عاطف البحرو انعام الطيب واألستاذة 
لى زمالئي بالمجلس وأخص أعضاء  ساهم في اإلعداد والتحضير والتنفيذ لهذا العمل الهادف، وا 

، وللسادة الخبراء المدربين الذين لم يدخروا إدارة إعالم الطفولة أ.إيمان بهى الدين وأ.مروة هاشم
 .وسعا ليكونوا بيننا اليوم، وحضوركم الكريم

بهجة وسعادة على قلوبنا قيمة وأضفوا ألبنائنا األعزاء الذين اضافوا  وأخيرا الشكر كل الشكر
 اجتمعنا اليوم. المميز اليوم وتواجدهم بيننا.. فمن اجلهم ومعهم ولهم بحضورهم
 وهللا الموفق،،  
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 د.حسن البيالوي 
 األمين العام 

 
 

 


