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 الثالثاء 7171أكحوبر  71اليوم ألاول: 

جزويد إلاعالميين بخلفيت هظسيت عن الاجفاكياث الدوليت وإلاكليميت املعىيت بدلوق الطفل مع التركيز على اجفاكيت  حسهدف جلساث اليوم ألاول 

ء املهىيت ملعالجت إلاعالم العسبي كضاًا خلوق خلوق الطفل باعخبازها املسجعيت ألاساسيت للعمل، والخعسيف بواكع خلوق الطفل وإلاعالم واملبادى

 الطفل. 

 جسجيـــل 0.88 – 0.38

  الجلسة الافححاحية: 9:30 – 0.88

  للطفلالشازكت صدًلت كلمت مكخب  -1

 مؤسست الشازكت لإلعالم كلمت  -2

 (اليوهيسيفكلمت مىظمت ألامم املخددة للطفولت ) -3

 للطفولت والخىميت املجلس العسبيكلمت  -4

                            جلسة ثمهيدية: 18088 – 9:30

 شسح ألهداف الوزشت  )املجلس العسبي للطفولت والخىميت( -الخوكعاث من الوزشت  -حعازف 

 الجلسة ألاولى:   18088-11:00

جم  الخعسيف بواكع خلوق الطفل إلامازاحي بشكل عام والخدابير املخخره في إمازة الشازكت بشكل خاص، وما الهدف:

اجخاذه من جدابير لحماًت جلك الحلوق سواء على مسخوى الدشسيعاث أو السياساث أو البرامج أو املؤسساث، 

 وكرلك فيما ًخعلم باإلعالم.

   )إمارة الشاركة( واكع حلوق وسياسات الحماية واملبادرات إلاعالمية في دولة إلامارات العربية املححدة

  خىفيري ملكخب الشازكت صدًلت للطفلاملدًس ال –د. خصت خلفان الغزال 

 استراحـــة 11038 -11:00

 ة:الجلسة الثاهي 11038-13088

 اسحعراض عام ملواثيم واثفاكيات حلوق الطفل  

  اليوهيسف -مسؤول السياساث الاجخماعيت  –عصام علي 

 الجلسة الثالثة:  14088 -13088

 واكع ألاداء إلاعالمي ثجاه كضايا حلوق الطفل  -

  مدًسة إلاعالم باملجلس العسبي للطفولت والخىميت –إًمان بهي الدًن 

 

 غـــــداء  14088
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 ألاربعاء 7171أكحوبر  71اليوم الثاوي:  

الل اسخعساض حستهدف جلساث اليوم الثاوي حعسيف املشازكين بكيفيت جطبيم املبادىء املهىيت ملعالجت إلاعالم العسبي كضاًا خلوق الطفل، من خ

 عالميت. هماذج وجطبيلاث وجلسيم املشازكين إلى مجموعاث عمل لخطبيم املبادىء على بعض املواد إلا 

 الجلسة الرابعة  18038 – 0.88

 )جعريف وثلديم هماذج(  املبادىء املهىية ملعالجة إلاعالم العربي كضايا حلوق الطفل -

 عت اللاهسة وعميد إعالم جامعت النهضتأسخاذ إلاعالم بجام –د. عادل عبد الغفاز    

 ستراحــةا 18038-11088

 اسحكمال الجلسة الرابعة:  11088-13088

 ثطبيلات حول ثىاول كضايا حماية الطفل في وسائل إلاعالم )مجموعات العمل( -

  أسخاذ إلاعالم بجامعت اللاهسة وعميد إعالم جامعت النهضت            –د. عادل عبد الغفاز    

 البيان الخحامي والحوصيات 13088-13038

 وثوزيع الشهادات  الحكريم 13038-14088

 الغــداء 14088


