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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

عبد العزيز بن طالل رئيس المجلس العربي    / صاحب السمو الملكي األمير  ❖

 للتنمية "اجفند" للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربي  

سعادة/ الريم عبد هللا الفالسي األمين العام للمجلس األعلى لألمومة   ❖

رئيس الدورة الحالية للجنة  ) دولة اإلمارات العربية المتحدة  ب -والطفولة

 الطفولة واألسرة العربية( 
 

 م ـ ور الكريـ الحض   ،،، ادة ـ دات والسـ السي ❖
 

 لاطـال  ددليـ فعاليـة  أن افتـت  معكـم العربيـة الـدول جامعـة باسـم يسـعديي       

تصحي  المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول األطفال في وسائل 

وبرنــامج الخلــيج العربــي  المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــةبالشــرا ة مــ   اإلعــالم"

يــز بـن طــالل بــن جفنــد"، آللتنميـة " بحضــور صـاحب الســمو الملكــي األميـر عبــد العز

للطفولة والتنمية ورئيس برنامج الخليج العربـي عبد العزيز رئيس المجلس العربي  

ــد"،  ــة "اجفنــ ــور وللتنميــ ــا ي بحضــ ــد تورةمعــ ــرة  /الــ يــ ــا  و  ــين ال بــ ــامن  نيفــ التضــ

يــة مصــر العربيــة يــرة البي ــة االجتمــاعي بجمروة ، ومعــا ي الــد تورة ياســمين فــةاد و 

ـصـر العربيــة يــة م المجلــس ، وســعادة الــريم عبــد هللا الفالســي أمــين عــام بجمروة

)رئيس لجنــة الطفولــة األعلــى لألمومــة والطفولــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

  ،،،العربية(
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واغتــنم هــلف الفرصــة ألتوجــ  بالشــكر لمم لــي االليــات المعنيــة بالطفولــة فــي        

واإلعالميــــين الــــدول العربيــــة والمنلمــــات اإللليميــــة والدوليــــة والســــادة الخبــــرا  

 .في هلف الفعالية المعنيين ب ضايا الطفولة لحرصرم على المشار ة
 

البرامج والخطط التي تردف إ ى ضـمان ل ا ٌ نُجّدد العزم من خالل  على دعم          

ح ـو  األطفـال ورعايـة مصــالحرم بكافـة ف ـاترم وهـي الاايــة األساسـية مـن ل ائنــا 

 شــر ا  نحــو النرــوي ب ضــايا الطفولــة تزامنــا ليم ــل انع ــادف تأ يــدا  ال، و هــلا اليــوم

العربيـة للجرـود المشـتر ة والتعـاون المسـتمر بـين جامعـة الـدول  وتتـويجالعربيـة 

، والمجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج األسرة والطفولة  مم لة بإدارة

 العربي للتنمية "أجفند"،،،،
 

 م،،، ـور الكريـالحض

اليوم    إن          الدورة  اجتماعنا  ألرت   لما  تنفيلا  العربية  25يأتي  الطفولة    للجنة 

المتحدة   2021والتي ع دت عام   العربية  اإلمارات  الدائم    برئاسة دولة  البند  في 

العربي   اإلعالم  مستوي  على  وتناولرا  الطفولة  لضايا  لبحث  أعمالرا  جدول  على 

وهي إحدى ال ضايا التي تم ل أولوية على أجندة جامعة الدول العربية، وتنفل  

مسيرة  العربي للطفولة والتنمية،  بالشرا ة بين جامعة الدول العربية والمجلس  

سنوات    بدأت  اإلعالم    مناصرة   شعارها منل  وسائل  في  وحمايت   الطفل  ح و  

العاملين  و المةسسات  ارتكز على خطوات عملية يستردف  من خالل نرج  العربي  

و  اإلعالمي،  المجال  ال في  لرم  التدةيبية  المرنية  واألدلة    علمية ال   ات دراس ي دم 

 من المعرفة والدراية بح و  األطفال،  رم  بردف تمكين 
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إل  ث افة  سعيا   لنشر  وتعزيزا  تطبي ا  اإلعالمي  األدا   في  مرنية  أخالليات  رسا  

ورش  بع د    تم لت الخطوات التنفيليةولد    ح و  األطفال في المنط ة العربية، 

في   وإلليمية  وطنية  عربية   16تدةيبية  اإلعالمية  استردفت    دولة  المةسسات 

والخاصة،   الحكومية  ال طاعات  في  افة  تلك    واإلعالميين  في  لمسناف  لما  نلرا 

ل ياس   ومةشرات  االعالم  وسائل  في  األطفال  لحماية  آليات  غياب  من  المرحلة 

في   األطفال  ل ضايا  تناولرا  أثنا   المرنة  بأخالليات  االعالم  وسائل  التزام  مدي 

العربية  المنطلق    ، منط تنا  هلا  مجلس  ومن  االجتماعية  اصدر  الشةون  وزرا  

دورت  العر  في  بتاةيخ  36) ب  اإلعالمومجلس    ، 2016/ 12/ 15(  في    وزرا   العرب 

 لمعالجة  المرنية  المبادئ  وثي ة "  باعتماد  ا  لرار  2017/ 7/ 12(بتاةيخ 48) دورت  

أثنا     الطفول ح و     ل ضايا  العرب   اإلعالم  اإلعالم  لوسائل  استرشادي    وثي ة 

الشرف   مواثيق  ضمن  وإدراجرا  العربية،  المنط ة  في  األطفال  ل ضايا  تناولرا 

العرب اإلعالمية   االعالم  وزرا   مجلس  لبل  من  وسائل  بردف    المعتمد  توجي  

ومعالجة   األطفال  ح و   حماية  لضمان  اإلعالمي  المجال  في  والعاملين  اإلعالم 

 . المرنية أثنا  تناول لضايا األطفال في وسائل اإلعالم العربي االنترا ات  

 ،،، السيدات والسادة

خالل  ا في وسائل اإلعالم المرئي والمسموع والم رو   ر إن التحديات التي رصدن 

دامت  جية  ر من آلية رصد  وفق  هلا المشروع  استكمال    إطار في  المرحلة الراهنة  

على  سنوات    ألةب   المشرد تحليل  ارتكزت  الخاص    اإلعالمي   مالم   العربي 

اإلعالم  في  بالطفل   مستوى  أظررت    ، العربية وسائل  على  المرنية  التجاوزات 

 ،  الخطأ المتداولة حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية   المصطلحات والصور 
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الخطأ  إعداد    ومن هنا جا ت فكرة  المصطلحات والصور  دليل حول "تصحي  

يتم   نلرا  لخطورة  التي  العربية"،  بالدول  اإلعالم  بوسائل  األطفال  تداولرا حول 

هلف المصطلحات والصور في ترويج صور ذهنية ومعايي ومفاهيم سلبية حول  

األطفال، تنعكس آثارها االجتماعية والنفسية السلبية في إعالة اندما  األطفال  

االجتماعي  محيطرم  تضم  الدليل  ليتضمن  ،  في  ي رب لوائم    900من    ما 

لرا  المناسب  المرني  البديل  م   خطأ  وصورة  اللاة    بردف   مصطل   ضبط 

األطفال  اإلعالمية   حول  من  المتداولة  تحد  وتنموية،  ح ولية  م اةبة  وفق 

استخدام مصطلحات ومفاهيم وصور خطأ لألطفال تعمق من الصور السلبية  

انتراك ح و  األطفال،   الصدد ما صدر عن مجلس  ،  وتسرم في  وأنوف في هلا 

 ( األخيرة  دورت   في  العربي  االجتماعية  الشةون  دليل     ( 41وزرا   باعتماد 

وال  والصور المصطلحات  وسائل    مفاهيم  في  األطفال  حول  المتداولة  الخطا  

استرشادية    اإلعالم  في   وثي ة  الطفولة  لضايا  تداولرا  أثنا   اإلعالم  لوسائل 

 . المنط ة العربية 

   :الحضور الكريم

اإلعالمية واإلعالميين   للمةسسات  أتوج   أن  بأن دورهم    بال ول أود في  لمتي 

الموجرة   البرامج  تدعم  التي  الصلة  ذات  األعمال  في  نوعية  ن لة  تح يق  في 

بأوضاع   االرت ا   إ ى  الرامية  الخطط  لتح يق  وحيوي  دور جوهري  هو  لألطفال 

 ،،، الطفولة والنروي بمستوى البرامج الم دمة لرم 
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أيدي    بين  نض   الطفل  لح و   نصيرا   اإلعالم  وسائل  الدليل    رم وباعتبار  هلا 

لما  الصحي   االتجاف  بوصلة  يكون  أن  شأنرا  من  أن    واللي  ب   ت يمكن   وم 

نحو   اإلعالم  األطفال وسائل  ح و   النترا ات  اإلعالم  التصدي  وسائل    في 

االستاالل  افة  من    ترم وحماي  على    ، أشكال  ي    المضمار  هلا  إعالمنا  وفي 

من رؤسا  تحرير وصحفيين وإعالميين ومعدي البرامج الخاصة ب ضايا  العربي  

لل يام  ِجّسام  مسةوليات  الطفل    م بدوره   األطفال  ح و   ث افة  نشر  في 

 بالمضمون واألساليب المالئمة،  

 : ختاما  

  لل ائمين على هلف  ت دير ال و   ل الشكر   باسم جامعة الدول العربية   أجدد        

  الملكي االميرسمو  ال   المسيرة التنموية هلف وفي طليعترم لائد العمل التنموي 

العزيز   العزيز بن طالل بن عبد  والتنمية عبد  للطفولة  العربي  المجلس    رئيس 

 " للتنمية  العربي  الخليج  مسيرةٌ ، "، جفند آ وبرنامج  ع ود    ،  مدى  على  امتدت 

اإلنجازات  وتكللت   من  ح ي يا     وأضحت بالعديد  وتجسيدا   مضي ة  عالمة  

الطفولة   ب ضايا  العربي لالرت ا   المستوى  لرا  على  األول  المةسس  بفضل   ،

ال  هللا  ملكي  ال سمو  صاحب  رحم   العزيز  عبد  بن  طالل  ثراف  األمير  وطيب 

لضايا التنمية ومنرا تنمية الطفولة  اليد الخيرة والسّبالة لدعم وتعزيز  صاحب  

 . والنروي برا في المنط ة العربية
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  نيفين   / الد تورة معا ي  الشكر والت دير ل ألتوج  بجزيل   ما أغتنم الفرصة            

االجتماعي     با  ال التضامن  الد تورة و يرة  البي ة    / ومعا ي  و يرة  فةاد  ياسمين 

ا  م جروده ول   الفعالية أعمال  في    ة لمشار  ا على ا م لحرصر بجمروةية مصر العربية  

 لنروي ب ضايا الطفولة على المستويين الوطني والعربي،   الم درة 

 

أمين عام المجلس األعلى لألمومة    والشكر موصول لسعادة/ الريم الفالسي       

المتحدة   العربية  اإلمارات  بدولة  على  )والطفولة  العربية(  الطفولة  لجنة  رئيس 

دعم   في  الم درة  العمل  جرودها  للطفولة  هلا  صديق  إعالم  ورشة  باستضافة 

المشترك  العربي  العمل  منلومة  ضمن  يأت  عن    واللي  صدر  ما  خالل  من 

 . الطفولة العربية للجنة   25توصيات الدورة  

 

     وفقكم هللا وسدد على طريق الخير ُخطاكم، 
 والسالم عليكم ورحمة هللا،


