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 الندوة العربية  برنامج عمل
ي الدول العربية "

 
ي عمل األطفال ف

 
 " جائحة كوروناظل ف

 2021أغسطس / آب   4  عبر تطبيق الزووم: 
 

 البند  التوقيت

 الجلسة االفتتاحية: 

 ترحيب   - 11.25 – 11.00

   من ممثلي املنظمات الشريكة:  يةحاافتت كلمات -

  ، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند"  ، عبد العزيز    ل بنطالعبد العزيز بن  مير  صاحب السمو امللكي ال  ▪

 جلس العربي للطفولة والتنمية  ورئيس امل

الدكتورة هي ▪ السفيرة  الشئون معالي  المين العام املساعد رئيس قطاع  أبو غزالة  الدول  جام،  يةاعجتماال   فاء  عة 

 العربية  

 ة العمل العربية نظم، مير العامدطيري امل سعادة الستاذ فايز امل ▪

 مة العمل الدولية نظ ، م اإلقليمي للدول العربية دير ربا جرادات امل  الدكتورة سعادة   ▪

 أ.رانيا فاروق  :  إدارة اللقاء

 ةية العمل العربظممن - ةرئيس وحدة املرأة والفئات الخاص

 ة مهيدية: دراسة عمل الطفال في الدول العربية تجلس

   دراسة كمية ونوعية:  عرض تقديمي عن دراسة عمل الطفال في الدول العربية • 1135 -11.25

  جامعة الدول العربية  –إدارة املرأة والسرة والطفولة مسؤول ملف الطفولة ب ،أ.عمران فياض

افية لنتائج  • 11.50 – 11.35  على ضوء تداعيات جائحة كورونا عمل الطفال في الدول العربية اسة در رؤية استشر

 أمين عام املجلس العربي للطفولة والتنمية   –الدكتور حسن البيالوي الستاذ 

 الندوة  محاور جلسات العمل: 

   : الول  املحور  12.20 – 11.50

 كورونا ائحة جظل  باط ذلك بعمل الطفال في الفجوة الرقمية والتعليم عن بعد، وارت •
 ستاذ بالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ال و  التعليم السبق وزير التربية  و  -الدكتور يسري الجمل الستاذ 

 التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" املدير  –ستاذ ناصر القحطاني ال  سعادة  مداخلة من • 



 املحور الثاني:   12.50 – 12.20

االطفال " :  ض دراسةعر   • العاملية  ،  عمل  املستقبل  االتجاهات:    2020التقديرات  الإعداد    -  وطريق  عمل  منظمة 

 " اليونيسف /الدولية 

 ة منظمة العمل الدوليردن ، ال / وع أسوأ أشكال عمل الطفال بالقطاع الزراعي مشر منسقة   - رزان الحديديستاذة  ال 

 املحور الثالث:   13.20 – 12.50

حة  ائجي ظل لطفال فبات الحماية االجتماعية وأثرها على الحد من فقر االطفال، وارتباط ذلك بعمل ااستجا •

 كورونا

فل  –الستاذ بسام عيشة 
ّ
 استشاري دولي في مجال حقوق الط

 الجلسة الختامية  13.30 – 13.20

   لتوصياتوا لبيان الختاميا ▪

   كلمات ختامية ▪

 

 


