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 السيدات و السادة  

 املجلس العربي للطفولة  و التنمية  

 الت أنباء منظمة التعاون اإلسالمياإتحاد وك 

 جامعة الدول العربية 

 خبراء الطفولة الزمالء 

     اإلعالميات و   اإلعالميون زمالء ال

 الكرام الحضور 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
 

كل جهودكم املبذولة حيال  ،  أجفند  برنامج الخليج العربي للتنميةبإسمي و باسم    نحييكم

   . قضايا الطفولة



إلى   باإلضافة    ، الطفولة أهمية بالغةنولي قضايا الطفل و منذ التأسيس،  و إننا في أجفند  

قد أسس  و   .دعم املجتمع املدنيالتعليم املفتوح، و تمكين املرأة،  و و   بنوك الشمول املالي،

للدراسات    الجامعة العربية املفتوحة، و مركز املرأة  العربيةأجفند إمتدادا إلستراتيجيته،

الشبكة العربية  و   بنوك للشمول املالي،  9  و   التنمية،و املجلس العربي للطفولة  و ،  و التدريب

 األهلية.للمنظمات 

قد فاز  البالغ قيمتها سنويا مليون دوالر. و عاملية للتنمية و باإلضافة إلى جائزة األمير طالل ال

عشرات املشروعات الخالقة من مختلف دول  العالم  في كافة    1999بها منذ إطالقها سنة  

 .مجاالت التنمية  بما فيها مشروعات  الطفولة

لمجلس العربي للطفولة  املثابرة ل و الدؤوبة  املخلصة و جهود  ال هتمام و اإل ندعم  و عاليا  نثمن  

الشركاء  و التنمية  و  "املبادئ  كافة  الورشة  هذه  لقضايا   بعقد  اإلعالم  معالجِة  في   
 
املهنية

أحلك الظروف هو من أصعب األزمنة و التي تتناول  قضية  حيوية في زمن  و   ،حقوق الطفل"

و  البشرية جمعاء،  تواجهها  الطفولة من تحديات  خالتي  تكابده  ما  و اصة  ظروف صحية 

 في غاية الصعوبة.  معيشية و تعليمية 

اليوم   أحوجنا  و فما  الورشة  حكومات  شعوبا  هذه  خالل  من  القيم بمناقشة  لإلسهام 

و    
ً
إليها اإلعالم مهنة التي يجب أن يحتكم    اإلعالمية 

ً
الوسائل و ممارسة القنوات  في كافة 

 .اإلعالمية  التقليدية  منها و الحديثة

 كافة  املجتمعاتكافة جهودكم لخير و صالح الطفولة و عملكم هذا و  بارك 

    السالم عليكم و رحمة  هللا  و بركاته.  و 

 


