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االستقبال والتسجيل

ترحيب وتقدمي االحتفالية

- األستاذة إميان بهي الدين
مديرة إدارة اإلعالم باملجلس العربي للطفولة والتنمية

الطفــل  املرصــد اإلعالمــي حلقــوق  عــن مســيرة  توثيقــي  فيديــو 
العربــي

كلمات االفتتاح:
- صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن طالل

رئيــس املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، ورئيــس برنامــج اخلليــج 
العربــي »أجفنــد«

- معالي األستاذة الدكتورة نيڤني القباج
وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية

- معالي الدكتورة ياسمني فؤاد
وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية

- معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة
ــة  ــة - جامع ــس قطــاع الشــؤون االجتماعي ــام املســاعد رئي األمــن الع

ــة ــدول العربي ال
سعادة/ الرمي بنت عبد اهلل الفالسي

ــارات  ــة اإلم ــة / دول ــة والطفول ــى لألموم ــس األعل ــام للمجل األمــن الع
ــة ــة العربي ــة الطفول ــة للجن ــدورة احلالي ــس ال ــة املتحــدة - رئي العربي

11.00 - 10.30

11.05 - 11.00

11.15 - 11.05

الجلسة االفتتاحية

11.45 - 11.15
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- مداخلة سعادة الدكتورة جناة مجيد معال
ممثل األمن العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال

- مداخلة معالي النائب إنصاف مايو
رئيس اللجنة االقتصادية بالبرملان العربي

املتحدثون
- سعادة األستاذة الدكتورة أديل خضر

املديرة اإلقليمية لليونيسف يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا
- سعادة األستاذ ناصر القحطاني

املدير التنفيذي لبرنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند«
- سعادة  األستاذ الدكتور حسن البيالوي
أمن عام املجلس العربي للطفولة والتنمية
- سعادة األستاذ الدكتور عادل عبد الغفار

أســتاذ اإلعــالم والــرأي العــام بجامعــة القاهــرة واخلبيــر الرئيســي 
للدليــل - جمهوريــة مصــر العربيــة

- سعادة األستاذ عبد اللطيف املناوي
ــة  رئيــس حتريــر والعضــو املنتــدب جلريــدة املصــري اليــوم - جمهوري

مصــر العربيــة
- سعادة الدكتور محمد مقدادي

أمن عام املجلس الوطني لشؤون األسرة - اململكة األردنية الهاشمية

اسرتاحة شاي

الجلسة الثانية
جلسة حوارية حول اإلعالم وحقوق الطفل

12.15 - 11.45

12.30 - 12.15

14.00 - 12.30

الجلسة األوىل
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تعقيب عام من املفكرين:
-  معالي األستاذ الدكتور مفيد شهاب

العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  ووزيــر  الدولــي  القانــون  أســتاذ 
العربيــة مصــر  جمهوريــة   - األســبق 

-  سعادة األستاذ الدكتور مصطفى الفقي
املفكر السياسي - جمهورية مصر العربية

إدارة احلوار:
اإلعالمي األستاذ/ إميل أمني  - اإلعالمية األستاذة/ أمينة خيري

تكــرمي املؤسســات الشــريكة يف تطبيــق منهجيــة الدليــل يف الــدول 
العربيــة:

- مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث - كوثر
- املجلس األعلى لألمومة والطفولة - دولة اإلمارات العربية املتحدة
- مكتب الشارقة صديقة للطفل - دولة اإلمارات العربية املتحدة

- مكتب اليونيسف - منطقة اخلليج
- الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البصــري )الهايــكا( - اجلمهوريــة 

التونسية
- جمعية اليافع - اجلمهورية التونسية

- املجلس األعلى للطفولة - وزارة الشؤون االجتماعية - 
اجلمهورية اللبنانية

تكرمي فريق البحث
- سعادة األستاذ الدكتور/ عادل عبد الغفار

أســتاذ اإلعــالم والــرأي العــام )اخلبيــر الرئيســي للدليــل( - جمهوريــة 
مصــر العربيــة

الجلسة الثالثة

14.30 - 14.00



5

- سعادة الدكتور/ عمرو عبد احلميد 
أســتاذ اإلعــالم املســاعد )عضــو فريــق البحــث( - جمهوريــة مصــر 

ــة العربي
- سعادة الدكتور/ خالد زكي 

   أستاذ اإلعالم املساعد )عضو فريق البحث( - جمهورية مصر 
العربية

تكرمي من قبل املجلس العربي للطفولة والتنمية )أبجدياً(
- سعادة الدكتور/ محمد مقدادي

األردنيــة  باململكــة  األســرة  لشــؤون  الوطنــي  املجلــس  عــام  أمــن 
شــمية لها ا

- معالي األستاذ الدكتور/ مصطفى الفقي
املفكر السياسي- جمهورية مصر العربية

- معالي األستاذ الدكتور/ مفيد شهاب
أســتاذ القانــون الدولــي ووزيــر التعليــم والبحــث العلمــي األســبق - 

جمهوريــة مصــر العربيــة
- سعادة األستاذ/ ناصر القحطاني

املدير التنفيذي لبرنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند«
- سعادة الدكتورة/ جناة معال مجيد

ممثل األمن العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال
- معالي السفيرة الدكتورة / هيفاء أبو غزالة

األمــن العــام املســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة بجامعــة 
ــة ــدول العربي ال

- معالي األستاذ الدكتور / يسري اجلمل
وزير التربية والتعليم األسبق - جمهورية مصر العربية

ختــام 14.45 - 14.30


