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 بالذكرى السنوية الثالثين التفاقية حقوق الطفلال اإلحتف
 

يوم األربعاء    

2019ديسمبر  4  

 النادي الدبلوماسي

 جدول العمل

 التسـجيــل 9:30-9:00

 من  الجهات المنظمه   الكلمات الترحيبية 10:00 -9:30
 

 

 مكتب قطر - عرض: منظمة اليونيسيف 10:15 – 10:00

 استراحة 10:30 -10:15

وأولويات تعزيز حقوق واقع وإنجازات تفاقية حقوق الطفل و: إالنقاشحلقة  10:30 – 12:30
 دولة قطر الطفل في

 
 :المحاور الفرعية

 قطر التفاقية حقوق الطفلإنظمام دولة ماهية و مالمح إتفاقية حقوق الطفل و 

 التقدم المحرز و االنجازات في مجال حقوق الطفل في دولة قطر 

 نظور حقوق الطفلم  رفاه الطفل في دولة قطر 

  تعزيز حقوق الطفل في دولة قطرأولويات 
 

  كلية القانون –جامعة قطر  مقترح منرئيس الجلسة: 
 

 المتحدثون:

  وزارة الخارجية 

  اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعيةوزارة التنمية 

 وزارة التعليم و التعليم العالي 

 معهد الدوحة الدولي لألسرة 

 سسة قطر للعمل االجتماعيمؤ 

  اللجنة الوطنية لحقوق االنسان 
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30th Anniversary for the Convention on the Rights 

of the Child Celebration 
Wednesday, 4 Dec 2019 

Diplomatic Club 
 

AGENDA 

Registration  09:00 – 09:30 

Organizers welcoming remarks 09:30 – 10:00 

Presentation of UNICEF Qatar Office 10:00 – 10:15 

Break 10:15 – 10:30 

Panel discussion:  
The Convention on the Rights of the Child: Reality, 
achievements and priorities of promoting the rights of the 
child in the State of Qatar 
 
Themes: 
• What are the features of the Convention on the Rights of 
the Child and Qatar's accession to it? 
• Progress and achievements in the field of children's rights in 
the State of Qatar. 
• Child Welfare in the State of Qatar 
• Priorities for the promotion of children's rights in the State of 
Qatar 
 
Moderator: Qatar University - Faculty of Law  
 
Speakers: 
• Ministry of Foreign Affairs  
• Ministry of Administrative Development, Labor and Social 

Affairs  
• The Ministry of Education and Higher Education  
• Doha International Family Institute  
• Qatar Social Work  
• National Human Rights Committee 

10:30 – 12:20  

 

 


