
 سم هللا الرحمن الرحيم

 
 

ي كلمة 
 األستاذ أحمد بن عبد هللا القرن 

 اد يونا المدير العام المكلف التح

ي ورشة عمل 
 
 ف

 "المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم قضايا حقوق الطفل" 

 تحت شعار "إعالم صديق للطفولة" 

اير  17األربعاء:   2021فبر

 

 سعادة الدكتور / حسن البيالوي 

  للطفولة والتنمية للمجلس العربياألمين العام 

 )أجفند(  للتنميةسعادة األستاذ عبداللطيف الضويحي مدير اإلعالم في برنامج الخليج العربي 

فياض   واألستاذ عمران  الفقي  رحيمة  األستاذة  جامعة  -سعادة  والطفولة  واألسرة  المرأة  إدارة 
 الدول العربية

 سعادة الدكتور عادل عبد الغفار 



اإلعال اأستاذ  بجامعة  اإل م  المستشار  العالي لقاهرة،  التعليم  لوزارة  الرسمي  والمتحدث  عالمي 
    بجمهورية مصر العربية

  العلماء األجالء من األكاديميات والجامعات العربية واإلسالمية

األعضاء،  األنباء  ووكاالت  واإلقليمية  الدولية  والمنظمات  الدول  ممثلي  السعادة  أصحاب 
  ةء المجلس العربي للطفولة والتنمي وأعضاء مجلس أمنا

  الزمالء األعزاء منسوبي وسائل اإلعالم
 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

باسمي وباسم زمالئي في اتحاد وكالت أنباء دول منظمة التعاون اإلسالمي )يونا( أرحب بكم  
توقي بعد  والتنمية،  للطفولة  العربي  المجلس  مع  االتحاد  تعاون  باكورة  التعاون  في  مذكرة  ع 

نبين األسبوع الماضي، ذلك التعاون الذي نعتز به ونعول عليه كثيرًا في خدمة المشترك بين الجا
قضايا  لمعالجة  اإلعالمي  المهنية  "المبادئ  المجتمع، وهي ورشة  قطاعات  من  قطاع عريض 

   "حقوق الطفل 

 أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام

مهنية للعاملين في ميدان اإلعالم عن معالجة ة لترسيخ المبادئ الإن هذه الورشة بالغة األهمي 
قضايا الطفولة تأتي في سياق مخرجات الملتقى اإلعالمي األول لالتحاد والذي نظمه االتحاد 
العربية  بالمملكة  المكلف  اإلعالم  وزير  القصبي،  هللا  عبد  بن  ماجد  الدكتور  معالي  برعاية 

م، وقد  2020مايو    16-هـ  1441مضان  ر   23سعودية، رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد، في  ال
خرج الملتقى بحزمة من التوصيات، كانت بمثابة خارطة طريق وبرنامج عمل لمساعدة وسائل  



لتنمية  التدريبي  المشروع  إطار  في  التنموية  المجاالت  شتى  في  بمسؤولياتها  للقيام  اإلعالم 
   .إعالمي 2200ين، والذي يستهدف في مرحلته األولى تدريب مهارات اإلعالمي

 

 الحضور الكريم 

أكرر تقديري للتعاون المشترك مع المجلس العربي للطفولة والتنمية لخدمة الزمالء اإلعالميين  
 .في عالمنا اإلسالمي، وفي خدمة قضايا أمتنا

   خالص الدعوات للجميع بالتوفيق والسداد

 

 .حمة هللا وبركاتهور  والسالم عليكم


