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 الدكتور حسن البيالوي  كلمة 

ن العام ي للطفولة والتنمية   األمي   للمجلس العرب 

ي ورشة عمل 
ن
 ف

 الم قضايا حقوق الطفل" ع المبادئ المهنية لمعالجة ال "

 تحت شعار "إعالم صديق للطفولة" 

اير  17 : األربعاء   2021فب 
 

  ة منظم  دول   أنباء  التوكا  داالتح  املكلف  العام  ير دامل  -  القرني  هللا  عبد  بن   أحمد   األستاذ  سعادة

 اإلسالمي  التعاون 

 لالتحاد املساعد العام  املدير  – هللا عبد سلطان زايد األستاذ سعادة

  لالتحاد  العام املدير  مساعد - اليامي محمد ستاذاأل  سعادة

 بجامعة  اإلعالم  أستاذو   هضةالن  جامعةب  اإلعالم  كلية  عميد  -  الغفار   عبد  عادل  الدكتور   األستاذ

  رةاهالق

   والخبراء املنظمات يممثل  منو  الشركاء من حضور ال السادة

 يةواإلسالم العربية الدول  مختلف من اإلعالميين من عزاءأل ا  ءاقاألصد
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  سعود   آل  يز العز   عبد  بن  طالل  بن  العزيز   عبد   األمير   امللكي   السمو   صاحب  تحيات  لكم  أنقل  أن  اية البد  في  يسعدني

   هدافها.أل   حققةوم ة موفق عمل بورشة   وتمنياته  ،مية نتوال للطفولة   العربي املجلس رئيس

 

  ، )يونا( مياإلسال  التعاون  منظمة  دول  أنباء  وكاالت اتحاد مع املشتركة  تعاون ال مذكرة  بتوقيع  لة يقل ماأي  منذ شرفنا

   باكورة  الورشة  ذهه وثمثل ،الطفل حقوق  لقضايا واملناصرة  ة بالتوعي  املتعلقة  اإلعالمية  املجاالت شتى في للتعاون 

  املاض ي،   العام  منذ  تعاون   من  يونا  اتحاد  عم  بدأ  ملا  تواصال   تأتي  الوقت  ذات  في  ولكنها  املذكرة،  هذه  تفعيل

  منذ   له  دعونا   الذي  ناشعار   تحقيق    أجل   من   اإلعالمية   املؤسسات  مع   التعاون   مسيرة  في  ديدة ج  خطوة  تضيفول

 للطفولة". صديق "إعالم سنوات

 

 الحضور  دةاالس

  الم عاإل   ملعالجة   املهنية   بادئامل  إصدارنا  عند  عليه   عملنا  ،اتطبيقي  اوعملي  اعلمي  اهدج  لتقدم  الورشة   هذه  تأتي

  بالشراكة  ننفذه  الذي  –  العربي  الطفل  لحقوق   اإلعالمي  املرصد  مشروع  مكونات  كأحد  –  الطفل  حقوق   اقضاي

 واملتابعة   والتحليل  للرصد  آلية    توفير   بهدف  ،العربية   الدول   جامعة و   "أجفند"  ية للتنم  العربي  الخليج  مجبرنا  مع

 والتنسيق  بالتعاون   الطفل  وحقوق   تنشئة   قضايا  تجاه  العربي  اإلعالمي   داءباأل   تقاءاالر   أجل  من  وذلك  والتقويم،

  حقوق   فة ثقا  نشر   في  اإلعالميين   قدرات  تنمية   في   يسهم  وبما  التنموية،  املؤسسات  من  رهاوغي  اإلعالم  ئلوسا  مع

   ،المياإلع  داءاأل   لتقييم  دورية   تقارير   وإصدار   واألبحاث  تالدراسا  إعداد  في  معينة   ةأدا  ويكون   الطفل،
ا
 إلى  وصوال

 للطفولة.  صديق إعالم
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 الحضور  دةاالس

  دراسة   بإطالق  2013  عام   ولىاأل   بدأت  ،مراحل  عدةب  مر   قد  العربي  الطفل  لحقوق   اإلعالمي  املرصد  تأسيس  نإ

 و تدع  نتائجها  وكانت  ،عربية   دول   ست  في  الطفل  حقوق   لقضايا  العربي  المياإلع  األداء  تناول   تقييم  تناولت   عربية 

 وفي   ،2014  عام  الثانية   املرحلة   انطلقت  مهمة   نتائج  من  عنه   اسفرت  وما  الدراسة   ههذ  على  تأسيساو   القلق.  لىإ

 حقوق  قضايا  العربي  اإلعالم  ملعالجة   املهنية   املبادئ  والشركاء  والتنمية   للطفولة   العربي املجلس    أنجز   املرحلة   هذه

 حقوق   ضايالق  همتناول  في  ميون إلعال ا  بها  شديستر   لكى   -  الورشة   هذه  موضوع  تكون   أن   يسعدنا  التي  –  الطفل

 الشئون   وزراء  سلمج  قبل  من  اهاعتماد  مت  كما  ، 2015  عام  بيروت   اللبنانية   العاصمة   في   أطلقت  والتي  ،الطفل

افق   ،شادية استر   كوثيقة  2017  وليو ي  في  العرب   عالمإل ا  وزراء  سلومج  2016  ديسمبر   في  العرب  جتماعية ال ا   وتو

 ،مصر(  –  لبنان  –  السودان  –  السعودية   –  اإلمارات  -  األردن)  ربية الع   الدول   من  دعد  في  يينإلعالما  مئات  حولها

 ت طلحااملص   حيحتص  دليل  عدادإ  هىو   منها  االنتهاء  وشك  على  نحنو   -2018  عام  دأتب   والتي  الثالثة   ة لاملرح  أما

 تم  حيث  ، عربية   دول   أربعة  لىع  بيقبالتط  اإلعالم  وسائل  في  طفالاأل   حول   املتداولة   خطأال  والصور   مفاهيوامل

 التي  ،اإلعالم  بوسائل  األطفال  حول   الخطأ  والفيديوهات    والصور   للمصطلحات  الواسع  التداول   ظاهرة درص

 والنفسية   اعية االجتم  آثارها  كستانع  فال،األط  حول   سلبية   ومفاهيم  ومعانى  ،ذهنية   لصور   الترويج  في  اسهمت

  أكثر   رصد  من  املنهجي  بالتطبيق  ءاالخبر   فريق  تمكن  حيث  االجتماعى.  محيطهم  يف  األطفال  اندماج  إعاقة   في  السلبية 

افق  بما  الستخدامها  املنهي  البديل  إيجاد  تم  وقد  خطأ،  وصورة   ومفهوم  مصطلح  800  من  .الطفل  حقوق   مع  يتو

 مؤسسات  مع  التعاون   خالل  من  املرصد  تشغيلب  تتعلق  مستمرة  مرحلة   ىوه  الرابعة   رحلة امل  جانب  إلى  هذا
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 وطنية   عمل  ورش  عقد  في  االستمرار و   دورية،  تقارير   صدار إو   فلالط  قوق ح  مجال   يف  اإلعالمي  األداء  ورصد  إعالمية 

إقليمية   .عالميينلل  و

 

   املنبر   هذا  ومن
 
  ميةإعال   مؤسسة  اية   مع  التعاون ب  الشركاء و   والتنمية   للطفولة   العربي  املجلس  ترحيب  عن  عربأ

  مؤسسة   تكون   حتى  يوالتدريب  واالستشاري   الفني  الدعم  كل  تقديم  خالل  من  صحفية   أو   زيونيةليفت  قنوات  سواء

 دينة بم  اإلعالمي  اإلنتاج  ومدينة   املصرية،  هراماأل   مؤسسة  مع  قبل  من  بتحقيقه   سعدنا  ما  وهو   للطفولة،  صديقة 

 .املزيد في أمل وكلنا الشارقة،

 

   الحضور  السادة

  الورشة  بهذه  وتفاؤل   سعادة  كلنا    والتنمية   للطفولة   العربي  لساملج  في  إننا  د كونؤ   شير ن  وأن  دالب  إنه  الحقيقة 

 لنا  سهل  ولوجيالتكن  التقدم  أن  ؤكدي  ما  وهو   افتراضية   إنها  منها  ،كثيرة  ومعان  دالالت  من  حمله ت   ملا  يداتحد

 العدد   هذا  تضم  هاوأن  العالم،  ى مستو   على  نسانية إ  أزمة   أكبر   سببت  التي  ئحة الجا  تلك  رغم  ،والتواصل  اعلالتف

  تخص   تنموية   لقضايا  اإليجابي  التعاطي  على  الحرص  يعكس  ما  وهو   وإسالميا  بياعر   عالمييناإل   من  األصدقاء  من

  هذا   ،إقليمية   اتمؤسس  ست  من  أكثر   بين  املشترك  اإلقليمي  العمل  تجسد  إنها  واخيرا  ،قبلنامست  هم  الذين  أطفالنا

  كل  في  اإلنسان  وهو   شتركامل  الهدف  يحقق  بما  ،ا مع  العمل  أجل  نم  آلنا  إليه   نكون   ما  أحوج  نحن  الذي  التعاون 

  .وناكور  قبل ما نع حتما ستختلف مالمح سيحمل الذي ناكورو  بعد ما عالم في خاصة ،مكان
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 مجاالت  في  لنا  شركاءو   بل  وداعمين  رينمناصك  وبكم  معكم  بالتواصل  دسنسع  اإلعالميين  من  ن و املشارك  السادة

ا  ..فل،الط   قوق ح  اية وحم  مية تن اقع  الراهنة   الظروف  أن   قعوالو   عكس  قد  اليوم  نعيشه   الذي  املسبوق   غير   والو

  ، عياتتدا   نم  كورونا  جائحة   ته احدث  وما  ولوجيالتكن  التقدم  ظل  في  يدةجد  ا وار أد  عليه   رضفو   اإلعالم،  أهمية 

 يعلي   إعالم  د وجو   إلى  -  نيةساإلنا  سئولية وامل  املهنية   بروح  جميعا  والعمل  عاونكم بت  –  نطمح   أن   دفعنا  ما  هو و 

  ..   والخصوصية   الحقوق   يحترم...  اإلنصافو   املساواةو   االجتماعية   دالة والع  ية اإلنسان  يراعي  ...  عامة ال  املصلحة 

 والضعيفة   املهمشة   فئات ال  لكل  اصوت   يكون   ...  تنموية ال  الجهود  كل  ويناصر   يساند  ...الصحيحة   املعلومة   يقدم

 الرابعة   الصناعية   الثورة  عصر   من  لتمكنوا  العقل  إعمال  إلى  تدعو   يدةجد  نشئة ت  يف  اهمسيو   ..  ألطفالا  فيهم  بما

 املعرفة. مجتمع مقتضيات عم اش يمتوي

 

 ريم الك الحضور 

 األستاذ  لسعادة   شكر ال  أكرر و   ،اإلسالمي  التعاون   منظمة   دول   نباءأ   وكاالت  اتحاد  أشكر   أن  امختال  في  يل  امحو اس

 ذه به  معتزين  يونا،  اتحاد  أعضاء  السادة  كل  وإلى  اليامي،  دمحم  ستاذاأل   دةوسعا  القرني  هللا  عبد  بن  أحمد

  العربي   الخليج   برنامج  الطفل  لحقوق   مياإلعال   ملرصدا  مشروع  في  شركاءال  وإلى  ،اعلة الف  اإليجابية   الشراكة 

  –  الضويحي  اللطيف  عبد  األستاذ  سعادة  وحضور   للمجلس،  وي تنموال  املادي  لداعما  وهو   ،  "أجفند"  للتنمية 

  ما   على  ار الغف  عبد  ادلع  كتور للد  كر والش  العربية،  الدول   جامعة ل  موصول   الشكر   بأجفند،  االعالم  إدارة  مدير 

  الذي  اإلعالميين  السادة  بالشكرأيضا  أخصو   الكريم،  ولحضوركم  ،الطفل  حقوق   لقضايا  دعما  سيقدمه و   دمه ق

 لهذه  والتنفيذ  والتنسيق  ير بالتحض  قام  الذي  لعمل ا  لفريق  صول مو   والشكر   املشاركة،  على  اوحرصو   هتمواا
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  رئيس   عبده  حازم  األستاذ  والصديق    العزيز   االخو   دعاملسا  ملدير ا  هللا  عبد  نسلطا  زايد  األستاذ  االتحاد  من  الورشة 

  رضا   محمد  املهندس  الزمالء  جلسامل  ومن  ،الفني  الدعم  مدير   يمابراه  السميع  عبد  واملهندس  ية خارجال  نؤو الش

   طفولةال   المإع  إدارة  مديرة  الدين  بهى  يمانإ   االستاذةو   املعرفة   تنمية و   توثيقوال  ثالبحو   إدارة  مدير   وزيف

  .الطفولة  مإعال  إدارة منسقة  هاشم روةم ستاذةأل وا

 

 كان.  اينما الطفل وخير  لصالح وماد واياكم هللا ناوفق

 

 

 


