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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  صاحب السمو امللكي األمري عبد الرمحن بن طالل بن عبد العزيز 
 

 غادة وايل /  الوزيرةمعايل 
 وزيرة التضامن االجتماعي جبمهورية مصر العربية                    

 حسن البيالوي/ الدكتور/ السيد
 األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية                      
 جربين اجلربين / السيد األستاذ
 "أجفند"مدير املشاريع بربنامج اخلليج العربي للتنمية                    

 أمين عثمان الباروت/السيد
  األمني العام للربملان العربي للطفل            

 
 

 مـور الكريـاحلض ،،،ادةـدات والسـالسي
 

منتدى المجتمع المدني العربي "أن افتتح معكم أعمال  العربية الدول جامعة باسم يسعدني       

 "جديةد لمجتمةع جديةد إلنسةانعقة  جديةد .. التنشةةة فةي عةالم مت يةر " تحة  عةعا  "الخامس للطفولةة

وسةمو أحمد أبةو ال ةي   / السيدلجامعة الدول العربية من معالي األمين العام رعاية كريمة ب

وبرنةةاما الخلةةيا  األميةر الةةبل بةةن ععةةد العسيةس  لةةيس المجلةةس العربةةي للطفولةة والتنميةةة

غةةةاو  والةةةي وليةةةر  التمةةةامن ا جتمةةةاعي  /األسةةةتا  ومعةةةالي   "جفنةةةدآ"العربةةةي للتنميةةةة 

نحةةو النهةةو  كشةةركا  تسامنةةا لمثةة  انعقةةاوك تاكيةةدا   الةة ي يو    بجمهو يةةة م ةةر العربيةةة

للجهةوو المشةتركة والتعةاون المسةتمر بةين جامعةة الةدول  وتتويجةا  بقمايا الطفولةة العربيةة 

والمجلةةةس العربةةي للطفولةةةة والتنميةةةة   المةةةرأ  واألسةةةر  والطفولةةة العربيةةة ممثلةةةة بةة وا  

وعةم العةراما  علىمن خبله العسم  وجد  ن   لقا        "أجفند"خليا العربي للتنمية وبرناما ال

 وهي ال اية بكافة فةاتهم التي تهدف إلى ضمان حقوق األالفال و عاية م الحهم والخط  

 .األساسية من لقالنا ه ا اليوم
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والمنظمات اإلقليمية والدولية يد بجهوو ممثلي الهيةات الحكومية ع  أل   واغتنم ه ك الفرصة  

اليوم في ه ك  ناال ين يشا كونالمعنية بقمايا األالفال ومؤسسات المجتمع المدني 

المناسعة  وأ نوك بالدو  ال ي تمطلع به ه ك الهيةات وب سهاماتها العا ل  وجهووها 

فتحية  لهم وتقدير    وا  تقا  باوضاعهم لألالفاللممان الحقوق األساسية المقد   

 .وتطلعا  لمسيٍد من الجهوو والمساهمات لتحقيق الهدف النعي  ال ي اجتمعنا من أجله اليوم 
 

 م،،،ـور الكريـاحلض
 

عقدت جنة الطفولة العربية والتي لل( 12.)ولتوصيات  ياتي اجتماعنا اليوم تنفي ا           

العربي جديد لتنشةة الطف   نمو جٍ تقديم  بهدف  1122عام  العربية برلاسة جمهو ية م ر

اضحى تسا ع المت يرات السياسية وا قت اوية وا جتماعية وال ناعية والتطو   في عالمٍ 

لهو خير ولي   ناعمـالأ جـدول على المعروضـة اياالقم ولع   التكنولوجي السمة األبرل فيه    

  التي أوجدتها المرحلة الراهنةوالقمايا الناعةة على أهمية بحث المفاهيم المعرفية والعلمية 

ع العراما الخاصة لوضعلى المستوى الوالني الهام للموالنات ال ديقة لألالفال  دو الو

ن األالفال من التفاع  لوضع خا الة الريق تمك  سعيا      بالطف  بما يراعي م الحه الفملى

في صياغة  استرعاويا  االا ا تمث   ةعربي إل سا  تجربةتقوونا ومع مت يرات الع ر 

واضعين      في المستقع  العربي تنشةة الطف ا ستراتيجيات الوقالية والعبجية لقمايا 

 صناعة على وتكون بدو ها قاو   العربية بهويتها تعتس طفولةل واقعٍ خلق  ن ب أعيننا

     العربية وهي ال اية األساسية من لقالنا ه ا اليوم  الشعوب فيه تنعم واعد مستقع 
 

ه ك خاصة بخبل اليومين القاومين  ثمر النقاعاتأن ت   ونا األم  جميعا  يحد  و        

من خعرا  وأكاويميين المعنية الشخ يات ومنظمات المجتمع المدني الواسعة لمشا كة ال

 الد  تنشةةٍ بنا   لب تقا  بنمو ج  جديد  وأفكا ٍ   ؤى   بلو  في معنيين بقمايا الطفولة 

علمي وعملي هدفه  وتثقيهم وفق منهاٍ  األالفال تاهي  مث  بوصلة ا تجاك ال حيح في ي  

الرليسي غرس قيم ومفاهيم الديمقراالية الحقيقية في نفوس النش   وجع  عخ ية الطف  

    العربي عخ ية مساهمة في الرح قماياها ومععر  عنها

 

فالمرحلة الراهنة تتطلب استقطاب كافة الجهوو العربية لدى مختلف الفاعلين بقمايا  

 الطفولة العربية من آليات حكومية ومنظمات إقليمية ووولية ومؤسسات المجتمع المدني من 
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أج  مبلمة السياسات والتشريعات والعراما وجعلها قو  وفع لمختلف عناصر 

 ق  النهو  باوضاع الطفولة    التنمية الشاملة وتممن ب ات الو

 :ور ـادة احلضــالس  
 

حتم علينا إعاو  ترتيب بها المنطقة العربية ت   مر  تالتي  إن األحداث المتسا عة

في ضو  تحو ت هامة يشهدها الوالن العربي والتي تتمث   أولوياتنا تجاك قمايا الطفولة

في ظروف عدم ا ستقرا  والنساعات المسلحة والتي   يعرف حتى اآلن مخرجا امنا 

منها او المدى السمني  ستمرا ها    إ  أننا نشهد جميعا  ونرقب ما أفرلته من تداعيات 

مسا  الحيا  في عدو من العلدان  تحكمسلعية على األالفال في المنطقة العربية وأضح  

      العربية اليوم
 

 

 ،،، السادة السيدات و
  

ضمن أهم وحمايته حقوق الطف   مناصر  اياقمتمع جامعة الدول العربية إن 

المجالس الولا ية العربية المتخ  ة والقمم العربية به ا  اهتماموتسايد  اأولوياته

العربي في  الطف مواصلة الجهوو لب تقا  باوضاع لهو خير ولي  على أهمية الموضوع 

ما وأنوك في ه ا ال دو   اعي م لحة الطف  من كافة النواحيإالا  مقا بات حقوقية تر

والتي عقدت بالمملكة  لجنة الطفولة العربيةالدو   الثانية والعشرين لتوصيات صد  عن 

 في لبستثما  التنمية أجند " والتي أوص  ب عداوخبل عهر سعتمعر الماضي الم ربية 

للنهو   استرعاويه عتماوها كوثيقة   1101-1122 العربي الوالن في الطفولة

 باوضاع للنهو  العربية األجند  بمثابة لتكون وضاع الطفولة في المنطقة العربيةبا

ب ياغة عربية خال ة تستمد  وافدها من المواثيق والمعاوئ   العربية المنطقة في الطف 

   وتعاليمه  ن العيعة المجتمعات العربية وقيمهاإلقليمية والدولية وتستلهم خ وصيتها م

  "العربية المنطقة في اللجو  وضع في الفالاأل لحماية العربية ا ستراتيجية" عداووإ

جامعة الدول العربية بوضع كافة المخرجات والتوصيات ال او   عن  كم وتعد    

متخ ي القرا  وعرضها على المجالس الولا ية المتخ  ة إلقرا ها  نتدى أماممال

 .واعتماوها على المستوى العربي

 
 
 

 
 



5 
 

 
 :احلضور الكريم

   
إن ك   ما نفعله تجاك أالفالنا يظ  قليب  ألننا مؤتمنون على المستقع  لنعنيه لهم        

العلي القدير أن يلهمنا وبهم  فعلينا والما  أن ن حفظ األمانة ون حسن العنا  ساللين المولي 

ونحن   العربية في ك   بوع والننا العربي خير الطفولةفيه  سوا  السعي  في تحقيق ما

سيكون لهما بالغ األثر في وفع العم   المنتدىلقرا ات التي ست د  عن علي ثقة أن ا

 .في منطقتنا العربية األالفالالعربي المشترك نحو ا  تقا  بوضع 

للقالمين  تقديرالو ك  الشكر باسم جامعة الدول العربية أجدو كلمتيفي ختام و      

سمو األمير البل بن  التنمويةالمسير  ه ك وفي الليعتهم قالد العم  التنموي  على ه ك

وبرناما الخليا العربي للتنمية  ععد العسيس  ليس المجلس العربي للطفولة والتنمية

    الرحمن بن البل بن ععد العسيس  احب السمو الملكي األمير ععد ممثب  ب "جفندآ"

عبمة   وأضح بالعديد من اإلنجالات مسير   امتدت على مدى عقوو وتكلل  

 .على المستوى العربيلب تقا  بقمايا الطفولة حقيقيا   مميةة وتجسيدا  
 

غاو  والي ولير  / ستا  معالي األالشكر والتقدير لألتوجه بجسي  كما أغتنم الفرصة       

أعمال المنتدى في  ةلمشا كلحرصها على االتمامن ا جتماعي بجمهو ية م ر العربية 

 لنهو  بقمايا الطفولة على المستويين الوالني والعربي  جهووها المقد  ول

 

 

طاكم      وفقكم هللا وسدو على الريق الخير خ 

 والسبم عليكم و حمة هللا 
 

 

  


