
 

طموحنا فيكم هو أن يكون إعالم الطفل عامًال مساعدًا في التنشئة 

االجتماعية اإليجابية ونافذة تطل على آفاق رحبة نقية تساعد في نمو 

األطفال نموًا نفسيًا وعقليًا تساعده في إشباع حاجاته وتهيئته ليكون 

عنصرًا فاعًال في مجتمعه.

ختامًا.. آمل أن يثمر هذا اللقاء في نقل الخبرة المعرفية والمهارية وخلق 

مساحة مشتركة للتفاعل والحوار وتبادل اآلراء واألفكار والخروج بتوصيات 

ومقترحات من شأنها أن تساهم في نشر ثقافة حقوق الطفل، 

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أصدقائي اإلعالميون،،،، 

نحن هنا اليوم إليماننا الوثيق بأنكم دائمًا ستقومون في تسليط الضوء 

على القضايا التي تجعل من األطفال يعيشون في أمان، وسالم، ورفاهية، 

وسعادة، وبالطريقة التي ستساهم في رسم الصورة النمطية الصحيحة 

في أذهانهم لألحداث التي تدور حولهم، وكذلك رفع مستوى وعي أفراد 

المجتمع وصناع القرار بقضايا الطفل، واالستثمار األمثل للتقنيات الحديثة 

لوسائل اإلعالم في تعريف الجمهور بحقوق األطفال، ومتميزين في صياغة 

واختيار المادة اإلعالمية المناسبة للطفل.

السادة الحضور،،،

إن هذا اليوم لمناسبة عظيمة لنا جميعًا، ألنه يجمع األطفال واإلعالميين على 

منصة واحدة، ليعبروا األطفال من خاللها عن جزء بسيط عن الرؤية التي 

يرجونها من اإلعالم ووسائله المختلفة، وكيفية التعامل معها لترتقي 

أفكارهم إلى ما يطمحون إليه.

يطيب لي أن أرحب بجمعكم الكريم أجمل ترحيب، مغتنمة هذه الفرصة 

ألشكر كل من لبى هذه الدعوة لحضور ورشة العمل التي تجمعنا هنا تحت 

شعار (إعالم صديق للطفولة). كما يسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى 

قطاع الشؤون االجتماعية بجامعة الدول العربية والمجلس العربي للطفولة 

والتنمية على التعاون والتنسيق المثمر الذي ساهم في انعقاد هذا الحدث، 

والذي يضم نخبة من اإلعالميين والمختصين وطلبة الجامعات ويركز على 

أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام الدول العربية تجاه قضايا الطفل 

العربي وترسيخ حقوقه وجعلها من أهم أولوياتها.
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