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 د.حسن البيالوي  كلمة 

ن العام  ي للطفولة والتنمية األمي   للمجلس العرب 

ي افتتاح "
ن
 "ورشة إعالم صديق للطفولةف

ي :   2021ديسمب   19أبو ظب 

 

اء أبو غزالة األمين العام املساعد رئيس قطاع الشئون االجتماعية بجامعة  فمعالي السفيرة الدكتورة هي 

 الدول العربية  

عبد هللا الفالس ي أمين عام املجلس األعلى لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات    تبنريم  ة الاذست سعادة األ 

 العربية املتحدة  

 سعادة األستاذ الطيب آدم ممثل اليونيسف لدول الخليج العربي  

 سعادة املقدم عبد الرحمن التميمي مدير مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية اإلماراتية 

 سرة والطفولة بجامعة الدول العربية إدارة املرأة واأل دواي مديرة ستاذة دينا سعادة األ 

 السادة اإلعالميون  

 أطفالنا األحباء  

 حضور الكريم  ال
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السمو امللكي األمير عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز  حب  صا   تيافي البداية أن أنقل لكم تحسمحوا لي  ا

رئيس   سعود  والآل  للطفولة  العربي  للتورئيس  تنمية  املجلس  العربي  الخليج  "اجفند"برنامج  ،  نمية 

 ها.  ورشة عمل موفقة ومحققة ألهدافوتمنيات سموه ب

 

خة فاطمة بنت برئاسة سمو الشي  لطفولةواالمتنان إلى املجلس األعلى لألمومة وا  أتوجه بجزيل الشكر  و 

ستقبال وكرم  اال سن  على ح  الفالس ي  ستاذة ريم بنت عبد هللا مبارك حفظها هللا واألمين العام سعادة األ 

أقدامفة  الضيا وطأت  أن  املجلس   منذ  ،  ض  أر   وفد  الخير  الشقيق    إمارات  البلد  لهذا  خير  متمنين  كل 

 ر.  زدهاوتقدم وا

ذات   والتقدي  السياقوفي  الشكر  كامل  جام  لشريكنار  أوجه  العربية  عة  االستراتيجي  قطاع    –الدول 

العام املساعد رئيس    نيمفاء أبو غزالة األ هيرة  دكتو ال  ةير سفشخص معالي ال  صالشئون االجتماعية ونخ

الشئو  االجتماعية،  قطاع  قيادتها  ن  ظل  و   املتميزة ففي  وتنامي  بيننا  التعاون  صرحابص أتعمق  كبيرا    ح 

 صون حقوق الطفل العربي.   رتنا املشتركة من أجلم مسيو يجسد يوما بعد ي

 

 الحضور الكريم 

للطفولة"إعال “ فعليا  نلشعار عم م صديق  للطفولةا  ي ه  العربي  أكثر من  والتنمية    ملجلس  منذ  به  ونادينا 

ل للتنمية "أجفند"  هعشر سنوات، ووفر  العربي  برنامج الخليج  الكامل  جامعة    لهاستجابت  كما  ،  الدعم 

دائمدال بندا  بوضع  بادرت  والتي  العربية  ا  اول  الطفولة  لجنة  أعمال  جدول  باسم  على  اإلعالم  )لعربية 

الدادراكا    ذلكان  وك   ل(، والطف بأهمية  كشركاء  جميعا  املمنا  الذور  اإلع حوري  يلعبه  حياة  الم  ي  في 

 إلى جانب األهل واملدرسة في العملية التربوية للطفل.  باعتباره، األطفال
ً
 شريكا رئيسيا

 

  عنىة تآلي  وفير  تسعينا إلى    عالمي لحقوق الطفل العربيمشروع املرصد اإل   نا مع الشركاء فيومن خالل عمل

ومتاب فيمعة  برصد  العربي  التواصل  اإلعالم  من  املزيد  بهدف  املهنية  وتحري  الطفل  حقوق  يخص  ا 

منه البعض  مسار  ولترشيد  الحقوقي،  بالبعد  والتزامه  العربي،  اإلعالمي  للمنتج  تضمن  والفعالية  ، حيث 

اقع األ داد دراسة علميإعب  املكون األول ...  املرصد عدة مكونات   ق الطفل التي  لحقو   ي معال إل داء اة حول و

  املكون الثاني تنفيذ    نحو   والدافعالحافز  ، وكانت  3201طبقت في ست دول عربية، وأطلقت نتائجها عام  
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العربي قضايا حقوق الطفلعإعداد مبادئ مهنية ملعالجة اإل   وهو  إعدادها  الم  تم  على    تأسيسا    ، والتي 

  قدو ل،  ون في معالجتهم لقضايا حقوق الطفميال عاإل   استرشد به يوالدولية لالتجارب والخبرات اإلقليمية  

املبادئ  حظيت أط،  تلك  عام  لالتي  وزراء  ،  2015قت  مجلس  افقة  واإلعالم  بمو االجتماعية  الشئون 

أكثر من د في  افق عليها من قبل عدد من اإلعالميين  بل والتو للعمل    ، وستكون فرصةولة عربيةالعرب، 

خال مع تطبيقها  كيفية  على  اليوم  نحنتي  ال  الورشةل  ا  سلبصددها  مع  تواصال  تمثل  والتي  ورش  لس،  ة 

 . دولة عربيةفي أكثر من    العمل التي عقدناها مع اإلعالميين

 الحضور الكريم 

  ث كون الثالامل ة مميزة من اإلعالم اإلماراتي سيتم وألول مرة عرض  التي تقام بمشارك  هذه الورشة  وخالل

  ي طبق ذ، الوالصور الخطأ املتداولة حول األطفال  واملفاهيم   تصحيح املصطلحات   املتمثل في إعداد دليل 

خالله   من  تمكننا  والذي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  فيها  بما  عربية  دول  أربعة  رصد    منفي 

املنهامل البديل  توفير  مع  الخطأ  والصور  واملفاهيم  منصطلحات  سعيا  املناسب،  اللغة   ي  ضبط  أجل 

   .2022 أول العام إطالقه رسميا والجاري العمل على ، حقوق الطفل قضايا عند تناول  ةاإلعالمي

 

هذا   كان  سنواتاهتمامنا  اذا  اإل   منذ  الطفلبقضية  وحقوق  اليوم  عالم  إننا  إال  من  ،  باملزيد  مطالبين 

ودخولنا    ملذهل جي ار التكنولو طرأ على املشهد اإلعالمي من مستجدات من بينها التطو ما    لبعد ك   ،العمل

الث امليتاو   ورة الصناعية الرابعةعصر  العالم منذ ديسمبر سفير عالم    ، بل وجائحة كورونا التي اجتاحت 

في  2019 سببا  وكانت  التعام  تعاظم،  الرقمي  نسب  إخاصة  ل  حاالت  والحجر  غ مع  املدارس  والعزل    الق 

ة تنتهك حقوق  إعالمية غير مهنيارسات  شهدنا مم  سفا لال والذي معه واإلقفال التي مر بها العالم أجمع،  

  بادئ املجل تطبيق تلك  أللمزيد من التعاون والشراكات من    في حاجة    ... لذا فالزلنابشكل يومي  األطفال

، لنحقق شعارنا  العربي    ة التي وفرها املرصد اإلعالمي لحقوق الطفلاألدوات العلمية والعمليكل  و املهنية  

 .  "إعالم صديق للطفولة"

 

 ريم ور الكالحض

الورشة خطوة  أ  تفاؤل كلنا   تكون هذه  تحقي  جديدة  ن  نحو  للطفولة"  قوفاعلة  "إعالم صديق  ، شعارنا 

مع  ل ويتكامل  دولة  كل  يتضافر  تقدمه  جهد  اإل ما  من  املتحدة  العربية  مجال    كبير   رياديمارات  رعاية في 
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تعزيز    جلأا العربية من  منطقتنق في كل  يتحق  .. وهو ما نأمل أنالطفل اإلماراتي.وحماية وتنمية حقوق  

اتنشئة شئتهم القوق أطفالنا والعمل على تنوصون ح    . همفق مع مستقبل سيكون لالتي تتو

 

أأخيرا   والتنمية  توجه....  للطفولة  العربي  املجلس  األ   باسم  املجلس  الشركاء  لكل  لألم بالشكر  ومة  على 

اإلمارات   بدولة  املتحدة والطفولة  الدول   العربية  الخليالعرب  وجامعة  وبرنامج  للتية  العربي  نمية  ج 

الحض وإلى  والشكر  و "اجفند"،  املعنية،  املنظمات  وممثلي  والباحثين  والخبراء  اإلعالميين  من  الكريم  ر 

كل   إلى  واملتابعة ألعمال    بالتحضير    اهم من سموصول  وأخص  الورشة  هذه والتنفيذ  من  فر ،  العمل  يق 

وأ.إيمان بهى الدين    مين العاماعد األ محمد رضا فوزي مس. ممية  ة والتنللطفولالزمالء باملجلس العربي  

واشكر    ،ولة ومنسقة مشروع املرصد، وأ.مروة هاشم منسقة إدارة إعالم الطفولةمديرة إدارة إعالم الطف

لألم  األعلى  املجلس  إخالصمن  األستاذة  والطفولة  سامي    ومة  جامعة ر وفمحمد  ومن  معها،  العمل  يق 

األس   الدول  دالعربية  مدير تاذة  دواي  إ ينا  املرأة  و   ةدارة  والطفولة  فياضاألسرة  عمران  مسؤول    األستاذ 

 ... شكرا لكم جميعا.   ملف الطفولة

تسهم في تنشئة األطفال في الدول  لبنة جديدة في بناء ثقافة    تضعحة  كل التمنيات بورشة ناج  ....ومجددا

 هم. العربية وتصون حقوق

 

 وهللا ولى التوفيق،،
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