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 سعادة/ الريم الفالس ي

 حدة  أمين عام املجلس األعلى لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات العربية املت

دليل تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة حول  " في إحتفالية إطالق  

 " األطفال في وسائل اإلعالم

 تحت شعار : إعالم صديق للطفولة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز آل سعود

 معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبوغزالة 

 أصحاب املعالي والسعادة 

 الكريم الحضور 

املتداولة إطالق دليل تصحيح املصطلحات والصور الخطأ  كم  بداية أعرب عن سعادتي اليوم بأن أشهد مع

بتنظيم من األمانة العامة لجامعة تحت شعار "إعالم صديق للطفولة"،    حول األطفال في وسائل اإلعالم

رى أ حيث أنني  الدول العربية واملجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"،  

لرأي العام بقضايا الطفولة العربية وتسليط إلثارة وعي اد  وتضافر الجهو   أنها فرصة محفزة ملواصلة العمل

من الكم الهائل من الرسائل العنيفة  ، عبرها،  الضوء على أثر وسائل اإلعالم وما يتعرض له األطفال اليوم

 على سلوكياته حسب مضمون تلك الرسائل. 
ً
 بما ينعكس سلبا

بادلة حول األطفال بوسائل إن التعاطي اإلعالمي مع البدائل الصحيحة للمصطلحات والصور الخطأ املت

اإلعالم العربية من خالل ذلك الدليل املبني على احترام جملة املبادئ العامة لحقوق الطفل وأخالقيات 

 مهنة اإلعالم  سوف يشكل منصة رائدة لالنطالق إلى رحاب أوسع في حماية حقوق الطفل.

كما أن قيام وسائل االعالم بدورها في نشر الوعي  باستخدام مصطلحات إعالمية تحترم الوجود اإلنساني 

 من كان،   
ً
ساهم في تغيير العقليات والسلوكيات من أجل القضاء على العنف ضد األطفال يسللطفل كانا

ونوا على قدر من الوعي اإلعالمي ال بد من رفع قدرات العاملين في املجال اإلعالمي إن لم يك و بكافة أشكاله،  

تسهم في تمكين األطفال من التمتع    التي  تدريبهم وإكسابهم املعارف واملهارات الالزمة بحول قضايا الطفولة،  

 .ببداية طيبة في الحياة في عالم جدير بهم

 طفالتجاه األ   تعد من التحديات االجتماعية امللحة   إن تصحيح الصورة النمطية لأللفاظ واملصطلحات

 على لأل وقد أولى املجلس األ ،  على مستوى العالم
ً
   مومة والطفولة هذه القضية حيزا

ً
وقام بمبادرات   ،كبيرا

مع جهات   الطفولة   إماراتية ومجهودات مشتركة  الوعي حول قضايا  رفع مستوى  في  للمساهمة  ، ودولية 
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العام  حيث   في  للطفل"  صديق  "إعالم  ورشة  و 2016عقد  ديسمبر  أخرى  ،  من بمشاركة    2021في  نخبة 

وطلبة الجامعات ومجموعة من أعضاء البرملان اإلماراتي للطفل والتي كان من املتخصصين  و اإلعالميين  

التي  تبني الرسائل اإليجابية تجاه األطفال وتوعية املجمتمع باملخاطر  ضمن محاروها تحفيز اإلعالم على 

 يواجهها األطفال من اإلعالم.

ا األخوة لدينا الكثير من اآلمال في تحقيق انجازات وخطوات أوسع في مجال حماية الطفولة ونحن ختاما أيه

يساهم ما  كل  في  للقيام  استعداد  التي   في  على  املناسبة  البيئة  لتوفير  العالم  أطفال  وكل  اطفالنا  حماية 

 فضل.أ مان واطمئنان والتطلع نحو مستقبل أتؤهلهم للعيش ب

 

 ،،،عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم و  


