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ن العام ي إطالق حملة التوعية   كلمة األمي 
ن
 ف

ي مواقع التواصل االجتماعي 
ن
 حماية األطفال ف

نت آمن ألطفالنا  انتر

 2021يونيو   22ء: ا الثالث
 

سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة األمين العام املساعد رئيس قطاع الشئون  

 االجتماعية بجامعة الدول العربية  

 الحالية للجنة الطفولة العربية  لدورة رئيس اسعادة 

 رئيس لجنة متابعة وقف العنف ضد األطفال  سعادة 

 و الوفود األعضاء السادة ممثلالسيدات و 

 الحضور الكريم 

 

عبد بداية أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن طالل بن    ييسعدن 

للطفولة  ز العزي العربي  املجلس  سنم وت،  والتنمية   رئيس  لهذم يات  النجاح  وه  بكل  اإلطالق  ا 

 . والتوفيق في تحقيق األهداف املرجوة منه
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ن بكل  كما  لجامعةالشكر  توجه  الدكتورة    والتقدير  السفيرة  سعادة  ونخص  العربية  الدول 

بين الجامعة شهدته العالقة االستراتيجية    واملثمر، وماعلى التعاون الفاعل  هيفاء أبو غزالة  

توط  واملجلس خطوة    وتعميق  ديمن  لتضيف  الفعالية  هذه  تأتي  واليوم   ... ودعمها  برعايتها 

لعربي ي ااإلبداعزيز العمل تع بادرة إيجابية نحو هي و ، سخة واملمتدةفي هذه املسيرة الرا جديدة

 . ورعاية وحماية حقوق الطفل العربيتنمية لاملشترك املوجه 

 

العمل    هذا  أن  اقع  لتوصية  والو استجابة  )  العربية  ةلطفو لا  نةلجيأتي  دورتها    (23في 

افقة من   اقع (73في دورته )  مجلس وزراء الشئون االجتماعية العربوبمو ، وادراكا ألهمية مو

على   وتأثيرها  االجتماعي  لهاستمر    حيث.  أطفالنا.التواصل  العام    التحضير  بتعاون قرابة 

ب  الذي  -  لس وصوال لهذا اإلطالقالجامعة واملجبين    لمتواص من   يتوجذي  لاو   –  هدصد نحن 

تقدي الفيدخالل  سلسلة  وجيجاأ“  يوهاتم  جيجا  شعار  و   ،”لف  تحمل  آمن  التي  "انترنت 

 ألطفالنا". 

 

أن   من  شك  من  لت ما  السريع  واالنتشار  الرقمي  املعلالتحول  واالتصاالت  قنية  ر  غيقد  ومات 

اليومية،  العالم حياتنا  شكل  املختل  ومعه  العمرية  املراحل  في  فم ب  فةوتصرفاتنا  ذلك    يا 

 ال مهرب منه بحكم طبيعة العصر   صار ر  أو بمعنى آخ  .األطفال
ً
 مفروضا

ً
اقعا ومع   .هومتغيرات  و

في منازلهم   وبقاء ماليين األطفال  لزاد بشكل متصاعد استجائحة كورونا  هذه  خدام األطفال 

والتسلية، الوقت  تقضية  أو  تعليمهم  متابعة  أجل  من  واملنصات  اقع  آخحيث    املو  ر تشير 

الصائياحإ منظمة  من    إنه  يونيسفت  أكثر  للمرة   175,000يستخدم  اإلنترنت  شبكة  طفل 

الفرص والفوائد العديدة التي  رغم  األولى في كل يوم، أي بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية. و 

ل الرقمية  الوصول  إمكانية  إنها    طفالل تتيحها  إمكانية  حذرت  إال   من 
ً
أيضا لطائفة تعرضهم   

 . ضرارواأل املخاطر من 
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أن املؤكد  االجتماعي  لتعلم ل  محدودة  ال صا  فر   قدمت  الرقمية  التكنولوجيا  ومن   والتواصل 

االستخدام اك تحديات ومخاطر تواجه األطفال مع  نه  إال أنأصوات األطفال،    واالستماع إلى

واملفرط خالل  ،  الخطأ  الخصوصيةمن  و فقدان  العنف  ،  خالل  من  للذي  التعرض 

الجو  ومغلوطةل ا  اوكذ،  مرتنوالي  نس االستغالل  مشوهة  معلومات  على  مع  حصول  تأثيرات ، 

تنذر   كارثية على األ صحية ونفسية  بأ  طفال.بأمور  العمل  يلقي علينا مسئولية  ما  نر وهو  كز ن 

تحملها التى  املزايا  من  اإلفادة  اقع  على  املو على  تلك  يترتب  وما  السلبية  آثارها  وتقليل   ،

طويلة لفترات  تمكينخ   من  استخدامها  أو   الل  اتهيئة  العالم  هذا  إلى  الذي طفالنا  لجديد 

من خالل    2018هو التوجه االستراتيجي الذي تبناه املجلس منذ العام  هذه التهئية  .  يخصهم

عقل جديد  " تحت شعار  ةلعربي في عصر الثورة الصناعية الرابعالعمل على "تمكين الطفل ا

 . دملجتمع جديد في عالم جدي

 

 التوجه من خالل   ت التي تطلق اليوم جاءت لتعكس هذاوهايفيدسلسلة ال..  .ور الكريم  الحض

و   توعية  العمل على اقع في  باالستخدام اآلمن والرشيد لالنترنت خاصة    الوالديناألطفال  مو

االجتماعي،   باألطفال  تفادي  و التواصل  تلحق  أن  يمكن  التي  حال  و املخاطر  في  االبالغ  كيفية 

 . وقوعها

 

جلس وزراء اإلعالم العرب في  بداه مأشاكرين ما    ،كماب هات اعجالفيديو سلة  سلأن تنال    نأمل

داعين كل املؤسسات العربية إلى العمل معنا الحملة،    هذه لمن دعم  منذ أيام  اجتماعه األخير  

عدد    بثعلى   أكبر  إلى  لتصل  الفيديوهات  هذه  األطفال  وتعميم  من  وتكو ممكن   ن وأسرهم، 

ألعمال   وفنية  اعيابدعربية  باكورة  تخاطبأخر ة  شكل    ى  في  اطفالنا  وقلوب    راق عقول 

 . وجذاب
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... و  بكلختاما  العربية    نتوجه  الدول  إلى جامعة  العام، وسعادة  ومعالي  الشكر مجددا  األمين 

 السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، واألستاذة دينا د  
 
 ،الطفولةسرة و ي مديرة إدارة املرأة واأل وا

جلس املهندس محمد رضا فوزي مدير إدارة مل من املكل فريق العن فياض، و األستاذ عمراو 

الطفولة  إعالم  إدارة  مديرة  الدين  بهى  إيمان  واألستاذة  املعرفة  وتنمية  والتوثيق  البحوث 

بدع صول إلى فريق العمل املوالشكر مو   واالستاذة مروة هاشم منسقة إدارة إعالم الطفولة،

و  الدين  بدر  نهلة  الاألستاذة  أحمد  كتداملخرج  ومور  افي  مصم حسن  األ الجر أحمد  ك  ستاذ 

اللقاءو أنس ي،   لهذا  الرقمية  التح،  اإلدارة  في  ساهم  من  له  ضير  وكل  الحملة والتنفيذ  ذه 

 واإلطالق. 

 

   يحفظكم،وهللا 

 

 

 

 

 

  


