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 كلمة سعادة األستاذ/ أحمد بن عبدهللا القرني 

 )المدير العام المكلف التحاد وكاالت أنباء دول منظمة التعاون اإلسالمي )يونا

 في إطالق المنتدى اإلعالمي لالتحاد 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 الدكتور / حسن البيالوي سعادة 

 األمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية  

 سعادة الدكتور أحمد زايد 

    العميد األسبق لكلية اآلداب بجامعة القاهرة

 العلماء األجالء من األكاديميات والجامعات العربية واإلسالمية  

   المنظمات الدولية واإلقليمية    ممثليأصحاب السعادة 

 الزمالء األعزاء منسوبي وسائل اإلعالم  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

أرحب بكم في  باسمي واسم زمالئي في اتحاد وكالت أنباء دول منظمة التعاون اإلسالمي ) يونا(  
العربي للطفولة والت  به ونعول  ن باكورة تعاون االتحاد مع المجلس  الذي نعتز  التعاون  مية، ذلك 

في خدمة قطاع عريض من قطاعات المجتمع،  وهي ورشة "التعاطي اإلعالمي مع  كثيرًا  عليه  
ن فيها  والتي حظيت بإقبال كبير فبلغ عدد المسجلي   نا"و ت حقوق الطفل في ظل أزمة كور اتداعي 

 مشارك.   400حتى اللحظة 

التعاون     لمنظمة  العامة  باألمانة  اإلعالم  إدارة  التدريبي:  مشروعنا  في  شركاءنا  نحيي  كما 
 اإلسالمي واتحاد اإلذاعات اإلسالمية )إيبو(. 

 السيدات والسادة الحضور الكرام ،أصحاب السعادة

الباكرة   باالستجابة  )يونا(  اتحاد  في  سارعنا  جائحة للقد  اإلعالمي  كورونا   تداعيات  بالتعاطي   ،
التعاون   لمنظمة  الشاملة  العمل  األنباء األعضاء، ضمن منظومة  بالتعاون مع وكاالت  الواعي 
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كل استنفرت  التي  الدعم   اإلسالمي  لتقديم  ومؤسساتها  أجهزتها  وطاقات  وإمكاناتها،  مواردها 
 مساندة لدول المنظمة. وال

م تحت عنوان" دور  16/05/2020-هـ  1441رمضان    23وقد أطلق اتحاد يونا ملتقاه األول في  
وكاالت األنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا( برعاية معالي الدكتور ماجد بن عبد هللا القصبي،  

ى بحزمة من التوصيات،  وزير اإلعالم المكلف رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد، وقد خرج الملتق
 . بمسؤولياتها وبرنامج عمل لمساعدة وسائل اإلعالم للقيامكانت بمثابة خارطة طريق 

يستهدف في    أحد مخرجات الملتقى، الذي  ، ميينالمشروع التدريبي لتنمية مهارات اإلعالوكان   
اللغتين  ب مشروع  ، وقد نفذنا حتى اآلن ورشتي عمل من الي إعالم  2200مرحلته األولى تدريب  

  300  استفاد منهماالعربية والفرنسية حول طرق تدقيق األخبار في األزمات وانتشار الشائعات،  
، معالي األمين  ضيف المنتدى  وكان المنتدى اإلعالمي لالتحاد  وأمس الثالثاء أطلقنا  إعالمي،  

 . إعالمي ودبلوماسي 140بحضور   العام لمنظمة التعاون اإلسالمي

 الحضور الكريم 

ي ونحن نطلق ورشتنا اليوم أن أتوجه بالشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة يشرفن 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده األمين "حفظهما هللا"  
على الدعم الالمحدود لالتحاد الذي تستضيف المملكة مقره، وتوفر له كل الدعم لخدمة اإلعالم  

 بدول منظمة التعاون اإلسالمي. 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 


