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 الدكتور حسن البيالوي  كلمة 

ن العام ي للطفولة والتنمية   األمي   للمجلس العرب 

ي ورشة عمل 
ن
 ف

ي ظل جائحة كورونا
ن
 التعاطي اإلعالمي ألبعاد أزمة حقوق الطفل ف

 2020يوليو  15 : األربعاء 

 

 ةمنظم   دول   أنباء  التوكا  التحاد  املكلف  العام  ير دامل  -  القرني   هللا  عبد  بن  أحمد  األستاذ  سعادة

 اإلسالمي  التعاون 

   لالتحاد العام املدير  مساعد - اليامي محمد ستاذاأل  سعادة

 

  عبد   بن  طالل  بن  العزيز   عبد  األمير   امللكي   السمو   صاحب  تحيات  لكم  أنقل  أن  ايةالبد  في  يسعدني

  حققةوم   ةموفق  عمل  بورشة  وتمنياته  ،ميةنوالت  للطفولة  العربي  املجلس  رئيس   سعود  آل  يز العز 

   هدافها.أل 

 نباءأ  وكاالت  التحاد  الشكر   بجزيل  أتوجه  أن  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  اسموب  باسمي  أود  كما

  ملسيرة   بداية  تكون   أن  وأتطلع  الفاعلة،  الشراكة  هذه  على   UNA    اإلسالمي  التعاون   منظمة  ول د

   .والتنموية توعويةال أهدافنا تحقيق  أجل من مستمرة تعاون 
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  واملنظمات   ،  الحكومية  وغير   الحكومية  املؤسسات  قيادات  األجالء  نائابشرك   ارحب  أن  ويسعدني

  املدني  املجتمع  ومؤسسات  منظمات  قياداتو   ،  واإلعالميين  األكاديميين  وكبار   ،واإلقليمية  الدولية

  : العربية طانهاو أل  الداعمة

 

   اهرةالق بجامعة االجتماع علم أستاذ - زايد أحمد الدكتور  األستاذ

 العربية كشفيةال منظمةلل اإلقليمي املدير  - مديح  عمرو   ر كتو الد األستاذ

 املجلس   امناء  جلسم  وعضو   االجتماعية  التنمية  خبير   –  وئيلصم   نبيل   الدكتور   األستاذ

 والتنمية للطفولة العربي

  لبنان  في للطفولة األعلى املجلس عام نأمي – كرم ريتا ستاذةاأل  السيدة

   املغربية الخامس محمد بجامعة بيةالتر  تاذأس – أوزي حمدأ  الدكتور  االستاذ

 "اجفند"  للتنمية العربي الخليج برنامج اإلعالم مدير  – الضويحي اللطيف عبد األستاذ السيد

   مصر  يونيسف في المعإل ا ةدير م – خطوة أبو  هالة األستاذة السيدة

   بيالعر  هراماأل  مجلةب كاتبال – املليجي الهامي الكبير  اإلعالمي الكاتب

   األوسط الشرق  أنباء وكالة  تحرير  رئيس بنائ  - محمود شادية الكبيرة اإلعالمية

  والخبراء املنظمات  يممثل من الشركاء من حضور ال السادة

 اإلعالميين  من األعزاء األصدقاءو 
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  ان إيم   يؤكد  ما  وهو   ،اإلعالميين  من  نائشركا  من  خاصة  املشاركين  من  زةاملتمي  كوكبة ال  ههذب  برح أ  كما

 جائحة  تفش ي  من  املسبوق   وغير   الحساس  التوقيت  هذا  في  نيةملها  مبمسئوليته  اإلعالميين  األساتذة

  .املستقبل يمثلون  الذين األطفال فئة على ستؤثر  وبالتالي ،القادم ستغير  إنها املؤكد من التي ،كورونا

 

 الحضور  دةاالس

  صاحب   رئاسة   تحت  يةوالتنم   للطفولة  عربيال  املجلس  بها  يقوم  التي  دهو لجل  تواصال   الورشة  هذه  تأتي

 وتحدي   خطر   من  كورونا  جائحة  شكلته  ملا  ،العزيز  عبد  بن  طالل  بن  العزيز   عبد  األمير   امللكي  لسمو ا

 إطالق ب  املبادرة  بينها  من  ،زينعو ملوا  واألسر   االطفال  لحماية   واملبادرة  املشاركة  واجب  فرض  حقيقي

اقع  ىعل  توعية  حملة  مع  والتعاون   ،روناكو   من  أطفالنا  حماية  هاشتاج  تحت  يجتماعاال   التواصل  مو

 كذلك و   ،الجائحة  ظل   في  جئينالال   األطفال   لدعم  الالجئين  لشئون   املتحدة   لألمم  السامية  فوضيةامل

  استمرار   مع  ،شريكةال  املؤسسات  من  هار غيو   ،العربية  الكشفية  واملنظمة  ،اليونيسف  نظمةم  عم

 نموذج  تطبيق  نحو   -  ند""اجف  للتنمية  العربي  الخليج  رنامجب  وشراكة  بدعم  -  االستراتيجي  ناعمل

 ا وتوجهن  ،2030  املستدامة  التنمية  أهداف  وتحقيق  هحقوق  إعمالو   العربي  الطفل  لتنشئة  املجلس

 فيه  فنا استشر   الذي  الرابعة  الصناعية  ورةالث  عصر   دخول ل  العربي  الطفل  وتمكين   دعمل  املستقبلي
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  فجوة   وجود  من  الجائحة  ظل  في  واجهناه  ما  بعد  جليا  ظهر   والذي  ،ألطفالنا  الرقمي  ينالتمك   أهمية

 .بعد عن التعليم إلى التقليدية التعليمية النظم من التحول  من اضطرت عندما نادول في كبيرة رقمية

 

  الحضور  السادة

 من  كثير   في  تراجع  اإلجابة  ،؟كورونا   قبل  العربي  الطفل  أوضاع  كانت  كيف  أنفسنا  نسأل  أن  ليناع

  تفش ي   وبعد   اليوم   نلكو     والتعليمية،  واالجتماعية  صحيةلا  الخدمات  مجال  في  ومشاكل  تسباتكامل

 مجاالت  كل  في  أزمة  بل  فقط  اصحي  ليس  قتامة    اكثر   شهدم  أمام    ناأنقس  سنجد  أكيد  ،كورونا  جائحة

  املنظمات   من  العديد  بها  قامت  التي  االستطالعية  اساتوالدر   التقارير   كدتأ   حيث  الطفل،  حقوق 

  وأن   ، الجائحة   هذه  من  املتأثرين  أول   هم  األطفال  بأن  ناكورو   ئحةجا  فترة  خالل  واإلقليمية  األممية

  حركة  توقف  بسببف  .منها  للحد   تدخال   هناك  نيك  لم  اذا  السلبية  شديدة  ستكون   عكاساتهانا

  تم   تيال    االحترازية  اءاتجر اال   مع  والجامعات  ارساملد  غالقإو   الحدود  وإغالق  ة والتجار   االقتصاد

 سوق  في  لالنخراط  األطفال  من  املزيد  دفع   املتوقع  ومن  ،املنزلي  العزل ثناءأ  نفالع  تنامي  فقد  ،اتخاذها

   يضر   مما  هأشكال  أسوأ   ممارسةو   ،العمل
 
  في  حدث  الذي  التدهور   مع  ،وسالمتهم  بصحتهم  كثيرا

   .الوطنية ةيوالتعليم  الصحية وماتنظامل



 

5 

 

 واملجتمع   الحكومات  بين  وتعاون   فبتكات  ،سلبية ال  تأثيراتها  وتالفي  كورونا  تأثيرات  مع  لتعاملا  اذا  علينا

 أجل   من    حياتنا  طرائق  و     لوكياتنا س  فيه  نعدل  ستقبلم  ىإل  معا    للنظر   ،الخاص  والقطاع  املدني

 حماية   وسياسات  وتدابير   أسس  إرساء  على  نعمل  أن  ليناوع  ،لألطفال  والحماية  الرعاية  سبل  تنمية

 .االجتماعية  العدالة  مبدأ   عليها  يقوم  التي  الرئيسية  االعمدة   أحد  هى  لحمايةا   فسياسات  اجتماعية،

 رأةوامل  للطفل  كريمة  عادلة  لحياة  وثقافة  وقوانين  تشريعات  إلى  والسياسات  التدابير   هذه  تتحول   وأن

  أو   الجنس  أساس  ىعل  ييز التم   عن  بعيدة  كاملة  بحقوق   املواطنين  ميعولج  واملهمشين  السن  ر وكبا

  هذا  في  االجتماعية  الحماية  وسياسات   تدابير   بناء  في  الفاعلة  املقترحات  بين  ومن  ،الدين  و أ  اللون 

  قدرات   ميةتنو   ،اعيةاالجتم  والرعاية  الصحية  والرعاية  الجيد  التعليم  توفير   :على  عملال  املجال

 مع  مل للتعا  واألمهات  باءوال   معاملجت  وتثقيف  ،العادي  غير   الوضع  هذا  ملواجهة  لوالدينا  ومهارات

  لتنشئةا   أساليب  تبني  نع  فضال   ،لإليذاء  ريضهمتع  وعدم  األطفال  وحماية  ،والقلق   والخوف    التوتر 

 لمي الع والنهج  للعلم املستقبل املستنير  العقالني الناقد  التفكير  لتنمية الداعمة اليجابيةا  االجتماعية

  يزداد   التي   جتماعياال   واصلالت   وسائلل  والرشيد  األمثل   تخداماالس  مع  والتفكير،  البحث  في

 .يوم بعد يوما استخدامها
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  الحضور  السادة

 التعاون   منظمة  دول   نباءأ  وكاالت  اتحاد  منظمة  إلى  دداجم  الشكر   أوجه  ان  كلمتي  امخت  في  لي  ااسمحو 

 ملواجهة   علمي  جهد    من  سيقدمه  ما  على  زايد  احمد  وللدكتور   الشراكة،  ذهبه  معتزين  اإلسالمي

 املشاركة،  على  وحرصوا  هتمواا  الذي   اإلعالميين  أخص  الكريم،  ولحضوركم  ائحة، الج  هذه  تداعيات

 االتحاد  من  الورشة  لهذه   والتنفيذ  والتنسيق   بالتحضير   قام   الذي  لعملا  لفريق  صول مو   والشكر 

  رئيس   عبده  حازم  األستاذ  والصديق    العزيز   االخو   عداملسا  املدير   هللا  عبد  سلطان  زايد  األستاذ

  املهندس  الزمالء  املجلس  ومن  ، الفني  الدعم   مدير   يمابراه  السميع  عبد  هندسوامل  يةخارجال  نؤو الش

  مديرة  الدين  بهى  يمانإ  االستاذةو   املعرفة  تنميةو   والتوثيق  ثالبحو   إدارة  مدير   وزيف  رضا  محمد

  .الطفولة إعالم إدارة منسقة هاشم مروة ستاذةأل وا   الطفولة إعالم إدارة

 كان.  اينما  الطفل وخير  لصالح  وماد واياكم هللا ناوفق

  


