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 . آل سعود  بن طالل بن عبد العزيز  عبد العزيز صاحب السمو الملكي األمي  

ي للطفولة والتنمية المجلسرئيس  ي العرب    ... "أجفند" للتنمية ، ورئيس برنامج الخليج العرب 

ن العام غزالة أبو  هيفاء الدكتور  ةي  السف معالي   االجتماعية  الشئون قطاع رئيس المساعد  األمي 

 العربية  الدول بجامعة

 أصحاب السعادة معالي 

 ... السيدات والسادة

 ... الحضور الكريم

 ... سالم عليكمال

 

أن   ي 
ن
"الدليل    أشارككميسعدب إطالق  فعالية  ي 

ن
شاديف  والصور   المصطلحاتلتصحيح    االسير

 
 
 ... "ة اإلعالم العربي بوسائلالمتداولة حول األطفال  الخطا

 

ي للطفولة    أتقدم بالشكر والتهنئة إل وأود أن     العربية،جامعة الدول  و   والتنمية،المجلس العرب 

ي للتنمية كاء  جميعو  )أجفند( وبرنامج الخليج العرب    . الهام ليلدالهذ عىل إعداد   الشر

 

شيدما أود أن  ك
ُ
ي عملية إعداد هذا الدليل كتطبيق مباشر لحقهم    بمشاركة أ

ن
األطفال وانخراطهم ف

ي التعبي  عن آرائهم 
ن
ي القضايا المتعلقة بهم،  ،ف

ن
حول المحتوى   وجهات نظرهم لمعرفة    خاصة ف

 اإلعالمي المقدم لهم والذي يستهدفهم. 
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ة  ي ستكون قصي 
 : التالية رئيسةالوتتلخص نقاط مداخلتر

ي وقت مناسب وحاسم ليعزز  وال:  أ
ن
  وحقوقهم  األطفالاهمية حماية  جاء هذا الدليل ف

ي    حيث
ن
ن األطفال  يعاب  واألزمات  19 كوفيد بسبب تأثي  الوباء  جميع اشكال العنف منماليي 

ي العالم والمنطقة
ن
 .  االنسانية المختلفة ف

ن  يواجه   الفقر  ماليي  االجتماعية  األطفال  المساواة  وعدم  ن  يد والتميي    وهجرة القشي    والتشر

ن   ي ماليي 
 
اعات وأزمة المناخ والعنف المنتشر وانعدام األمن الغذاب ن  من الين

 
ه غو  األطفال، فرارا ي 

ات   الخارجية.  والعواملمن التأثي 

ن ماليالال ان باإلشارة   حادة وطويلة  من مشاكل صحية عقلية ون عانياالطفال هؤالء من  ي 

 . األمد 

ا  حماية  ثاني  اهمية  ليعزز  وحاسم  مناسب  وقت  ي 
ن
ف الدليل  هذا  جاء   األطفال : 

 وحقوقهم

ايد ا  حيث ن نتسائل االعالم  لو   الستخدام المير قد  وصعيد المنطقة عىل الصعيد العالمي   واالنير

 لألطفال   الخاطئةوالصور  نشر المعلومات    من خالل  وذلك  وأشهم  عىل األطفالسلبيا    ثر يؤ 

اع مع القانون  واالستغالل ضحايا العنف ن ي او حتر بين
للحفاظ عىل   لاطفنتهك حقوق اال ت  والتر

تنشر    .وكرامتهم  ،وحمايتهم  ،وخصوصياتهم  ،هويتهم أن  ا 
 
أيض يمكن    المسبقة األحكام  كما 

العام تجاه قضايا حقوق  الرأي  ي عىل  ي قد تكون مضللة أو لها تأثي  سلت 
التر النمطية  والصور 

 . األطفال

ن كل  لان هنا  حيث  كما يتأثر األطفال بوسائل اإلعالم،   ن   ةثالثك طفل واحد من بي   مستخدمي 

نت الدولي   االجتماعي   التواصل ومنصات  لإلنير المستوى  األبحاث    عىل  ظهر 
ُ
أنوت  الحديثة 

ن   اوح أعمارهم بي  ا لوسائل اإلعالم قد ارتفع بشكل أشع   18و  8استخدام األطفال الذين تير عام 
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ن منذ وباء كوفيد   ن الماضيي  ي العامي 
ن
 معرضون ايضا    فهم  . مقارنة بالسنوات األرب  ع السابقة  19ف

ي  للتأثي    . الغي  الئقة  والمعلومات لصور ل السلت 

السلوكيات  ويتعلمون  كما    بعض  ويكتسبون  والمحاكاة  المالحظة  خالل  ما  من    من  خالل 

، وخطاب  من    يشاهدونه ن العنف والتميي  أو توفر   الكراهية،مشاهد  اإلباحية لألطفال،  المواد 

ن  للمسيئي  األطفال  يتعرض من خاللها  ي 
التر اإلعالنات(  المثال من خالل  الوسائل )عىل سبيل 

ن    والمستغلي 
 
العنيفة  المتاجرونو  جنسيا والمتطرفة  اإلجرامية  الجماعات  وشبكات   ،  . بالبشر

ي   االستثمار :ثالثا  
ن
ي وسائل االعالم    ف

م حقوق الطفل  التر ي المنطقة أولوية  ثل  مي  تحير
ن
 ف

ي توفي  بيئة امنةأساسا  كون  يل  هذا الدليل  جاء
ن
ي   لألطفال  ف

ن
 ةحمايعي   العربية    وسائل االعالم ف

ي    حقوق الطفل
ن
ي  لحقوق الطفل،    االتفاقية الدوليةالمنصوص عليها ف

عليها جميع    صدقتالتر

  . بلدان هذه المنطقة

ي االشادة بأهمية هذ 
ر
و ايضا   لطفلادون ايذاء  للتعامل مع قضايا االطفال    كألية  الدليل  ا و هنا تأب

الطفل  كألية حقوق  منارصة  و  عن    لتعزيز  التعبي   و  بالمشاركة  حقهم  ذلك  ي 
ن
ف   . آرائهمبما 

يتعلق باالستماع فاألمر    .. مشاركة األطفال هي أكير من مجرد سؤالهم عن أفكارهم وآرائهم. إن  

ية  إليهم
ّ
واقعبجد إل  احاتهم  واقير أفكارهم  وتحويل  و ،  عىل  ،  بالقدرة  ي   المشاركةتزويدهم 

ن
ف

ي تؤثر عىل القرارات 
ن عىل فهم قضايا  ومستقبلهم،  حياتهم التر ي نفس الوقت مساعدة البالغي 

ن
وف

 األطفال من منظورهم ... 

      

 ... صاحب السمو الملكي      

 معالي أصحاب السعادة السيدات والسادة... 

 الحضور الكريم... 
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ي 
ن
ي نشر  معكم تعاونلل يعىل استعداد أؤكد  ،الخالصةف

ن
لتحقيق "إعالم   وتفعيله الدليلهذا ف

ي المنطقة العربية. للطفولةصديق 
ن
 " ف

 

سنوات إلنجاز خطة التنمية المستدامة والوفاء بوعدنا بحلول عام  8لم يتبق سوى أقل من 

 .ركب  ، وإنهاء جميع أشكال العنف ضد األطفال، وعدم ترك أي طفل وراءألفان وثالثون
 األطفال ومعهم يمكننا ويجب علينا القيام بذلك من أجل 

 

 شكرا الهتمامكم 


