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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

صالح   ❖ الدكتور/برق  األردنية  عطوفة  بالمملكة  االجتماعية  التنمية  وزارة  عام  أمين  الضمور 

 الهاشمية رئيس الدورة الحالية للجنة الطفولة العربية. 

األستاذة/أميرة األزهري مدير قسم حماية الطفل بالمجلس القومي لرعاية الطفولة لجمهورية   ❖

 طفال. رئيس االجتماع السادس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد األ-السودان 

 السيد الدكتور/ حسن البيالوي األمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية  ❖

 الدول العربية  اآلليات المعنية بالطفولة واإلعالم ب  ممثليسادة ــدات والــالسي 
 والمنظمات اإلقليمية والدولية 

 م ـــريـك ــور ال ـــض ــح ــال –الخـبراءواإلعالميين و
 

  فعاليات   في افتتاحبكم جميعًا    أرحبسم جامعة الدول العربية أن  اويشرفني ب  يسعدني      
تحت شعار" انترنت آمن    في وسائل التواصل االجتماعياألطفال  الحملة اإلعالمية للتوعية  

بين جامعة الدول العربية  وتتويجًا للعمل المشترك والتعاون المستمر    ثمرة جهد    وهو ألطفالنا  
والتنمية المجلس  و  للطفولة  ستسهم  والتي    العربي  متميزة  مبادرة  بوضع  تعزيز أثمرت    في 

في وسائل االتصال    حقوق لألطفال الالعمل اإلبداعي العربي المشترك الموجه لحماية وتعزيز  
 ،،، العربية، على أجندة جامعة الدول  كونها أولويةوالتقنية الحديثة 

الخبراء والمتخصصين  هذه النخبة من  بالتقدير والعرفان لأتوجه  لي بداية أن    اواسمحو      
و  الطفولة  العربية  اإلعالمبقضايا  منطقتنا  اهتمامهم  في  مدى  فيها  نرى  للمشاركة    والتي 

انعكاسًا إيجابيًا على برامج ومشروعات الطفولة لتحقيق كافة األهداف التي تعزز من تنمية  
 ،، ، العربيةمؤهل منتم  لمجتمعه وأمته الطفل ورفاهه سعيًا لبناء طفل عربي قادر و 
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 السيدات والسادة 

االتصال والتقنية  وحمايته في وسائل    توعية الطفلبهدف    انعقاد هذه الفعالية  يأتي      
وهو موضوع واسع  تأثيرها على الحياة الثقافية لألطفال  مدى  تسليط الضوء على  و   الحديثة

الوسائل  دور قتصر  يفيه  عد  يلم  عصر  في  ومتشعب   في    هذه    البيانات نقل    فقط 
كل    بل   والمعلومات  تمس  الثقافات  أضحت  إلي  االقتصاد  من  العصرية  الحياة  مجاالت 

مستثناه ليست  هذه  ما  بسبب    ،،والطفولة  ومعرفية  التقنيات    تشكله  ثقافية  موارد  من 
وتحديد   هفي رسم سلوك  الدور األبرز  ولهاحتى أصبحت من مفردات ثقافة الطفل  لألطفال  

األشياء إلى  بها  ينظر  التي  على    الطريقة  ويتكون  له  يتعرض  الذي  المحتوى  خالل  من 
وتفكيره سلوكه  فإذاأساسه  سلوكه    ،  يتشكل  الطفل  لعمر  ومناسبًا  جيدًا  المحتوى  كان 

أو   وصور  مشاهد  على  ويحتوي  لعمره  مالئم   غير  المحتوى  كان  إذا  أما  سليمة ،  بطريقة  
تتجاوز ألشياء  ومدارك  مالمح  الطفل  على    ه عقل  سواء  وسلبيًا  خطيرًا  التأثير  فسيكون 

تزايد    ،ته نفسي  أوسلوكه   استحواذومع  الحديثة  نطاق  والتقنية  االتصال  بعد    وسائل  يومًا 
إعالميين  و ومنظمات وخبراء  التحدي األكبر بالنسبة لنا كمؤسسات  على األطفال يبقى  يوم  

االنترنت   نجعل  كيف  األطفال  حماية  بقضايا  ألطفالنا  معنيين  استثماره  آمن  يمكن  وكيف 
الطرق  لحماية  ،،،  بشتى  الالزمة  اإلجراءات  اّتخاذ  علينا  واجبًا  أصبح  ذلك  من  وانطالقًا 

أطفالنا من المخاطر الناجمة عن استخدام اإلنترنت، وضرورة نشر التوعية، وتفعيل دور  
في المخاطر.    األسرة  هذه  من  لحمايتهم  األطفال  على  الرقابة  خاللممارسة  خطوات    من 

سواء  مخاطر هذا الموضوع    من ساهم في نشر التوعية  تُ حّقق االستفادة الُقصوى و تعملية  
وسلوكية   نفسية  أو  جسدية  مخاطر  أوجدتها    ا وغيرهأكانت  التي  المصطلحات  من 

   . المستحدثات العصرية
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 الحضور الكريم 

لقد اتاحة الوسائط الرقمية فرص كثيرة استفادة منها اإلنسانية وطوعتها لخدمة العلم       
كل هذا تم بفضل ترشيد وعقلنة استخدام هذه الوسائل وتجنب استخدامها    والتقدم واألزهار 

بالشراكة مع  ومن هذا المنطلق تسعى األمانة العامة لجامعة الدول العربية    ،،،بشكل سيئ 
  فياألطفال  اإلعالمية للتوعية  من خالل إطالق الحملة  ربي للطفولة والتنمية  المجلس الع

الحديثة والتقنية  االتصال  و   توعيةل   وسائل  والرشيد    الوالديناألطفال  اآلمن  باالستخدام 
وتفادي   االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  خاصة  تلحق  لألنترنت  أن  يمكن  التي  المخاطر 

رؤية نسعى    ،،،،وقوعها لحماية وتعزيز حقوق لألطفالكيفية االبالغ في حال  و باألطفال  
خاللها   من    من  والتحقق  االلكتروني،  التنمر  لمواجهة  لألطفال  توعوية  رسائل  توجيه 

والحفاظ   ورائها،  االنسياق  وعدم  الخصوصيةاالشاعات  على    على  الشخصية  والبيانات 
ضرورة   مع  المؤذية،  واأللعاب  المواقع  خاصة  االنترنت  ادمان  عدم  وضرورة  االنترنت، 

 وتأمين الحسابات.  األمان الحماية و إعدادات وفق ح التصف

 السادة الكرام 

ة وانعكاساتها على وضع األطفال سلبا وايجابا  البد أن نشير إلى أن موضوع التقنية الرقمي 
هو محل بحث دائم ومستمر على اجندة جامعة الدول العربية وبند دائم على جدول أعمال  

مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في  لجنة الطفولة العربية، وما صدر مؤخرا عن  
إطالق الحملة اإلعالمية  على:  ، والذي نص  12/2019/ 17( بتاريخ  39دورته العادية الـ) 

الحديثةاألطفال  للتوعية   والتقنية  االتصال  وسائل  مخاطر  الصادرة  من  لتوصيات  إضافة   ،
 ( دورتها  في  العربية  الطفولة  لجنة  والت24عن   األردنية    ي(  المملكة  برئاسة  عقدت 
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لحماية    ، لهو خير دليل على الجهود التي تبذله جامعة الدول العربية2020الهاشمية لعام  
 األطفال في وسائل االتصال والتقنية الحديثة. 

اإلشارة   - تجدر  عنلما  كما  العرب    صدر  اإلعالم  وزراء  دورتهمجلس  بتاريخ  51)  في   )
بدعوة  16/6/2021 اوصت  الدول    والتي  في  والخاصة  الرسمية  اإلعالمية  المؤسسات 

تخص على  للعمل  لبث  ياألعضاء  برامجها  ضمن  مساحة  التلفزيزنيةص    الخاصة   األعمال 
للتوعية  ب اإلعالمية  الحديثة  فياألطفال  الحملة  والتقنية  االتصال  والوسائل  إلى ،  دعوة 

انتاج برامج وافالم   تكريس حماية األطفال في وسائل االتصال والتقنية الحديثة من خالل 
ومواثيق   المستدامة  التنمية  أهداف  وفق  وحماية  توعوية  تنمية  تراعي  التي  الطفل  حقوق 

 األطفال. 
 

 وفي الختام،،،

الخليج    وبرنامج  والتنمية  للطفولة  العربي  للمجلس  والتقدير  التحية  أجدد  أن  لي  اسمحوا 
الجهود   من  لمزيد   وتطلعًا  المشاركين  والسادة  وللسيدات  "أجفند"  للتنمية  العربي 

 الهدف النبيل الذي اجتمعنا من أجله اليوم. والمساهمات والشراكات البناءة لتحقيق 
 

القدير      العلي  هللا  يُ أنسأل  معاً ن  لنساهم  السبيل  سواء  ما لهمنا  تحقيق  خير   في  فيه 
 . في كل ربوع وطننا العربي  ةالعربي  ولةالطف

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 


