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 فندق نيكون، أبوجا، نيجيريا
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6102يونيو  62اليوم األول   

 
 

الخطابات تسجيل  03.80- 9.54  

00.21 -01.11 الجلسة اإلفتتاحية  

رسالة عبر الفيديو    
اليونسكو والمعلومات، لالتصال المساعد العام المدير ،جانيس كاركلينس          
    
فتتاحيةإ مالحظات   

مدير مكتب اليونسكو في أبوجا ،الحسنة أيدو األستاذ          
  اإلعالمية  التربية مشروع مدير ،جوردي تورو        

تحالف األمم المتحدة للحضارات           
 كلمة هامة 

نيجيريا ،جامعة العهد ،األستاذ إيدو سوبوال       
المنتدى وإطالق الرسمية الرسائل     

السعودية العربية المملكة في التنمية أجل من والتعليم التربية وزارة وكيل الرومي نايف الدكتور         
  انيجيري في للمعلومات االتحادية الوزارة  معالي الوزير لبارن ماكو،       

                                       

00.00- 00.14  

1001مجال ثقافة اإلعالم والمعلومات والحوار بين الثقافات في أسبوع برشلونة في اإلنجازات     فيديو: 

 اليونسكو
00.14- 00.80  

01.00 -00.80 إستراحة قهوة  

 العربية الدول في والتحول أفريقيا في األمية لمحو والمعلومات االعالم وسائل الصحيح سياقها في
المستدامة والتنمية  الجلسة األولى 

  المؤتمرات  قاعة:  المكان 
 بانوس معهد ةمدير ،سنغور ديانا السيدة: الجلسة رئيس

أفريقيا غرب    
06.11- 00.11  

  0المتحدث 

تحفيز الناس عن طريق التلفيزيون والراديو لدفع عجلة 
التنمية بإفريقيا : ماذا يجب أن يعرف المواطنون ودورهم 

ئل إعالم ذات جودة .اللمطالبه بوس  
  التليفزيون الحكومي النيجيري ،السيد نايك أولوفاد

 
 

 

01.00- 01.04  

  6المتحدث 

قسم الدراسات الثقافية  ،السيد الدكتور سوال أولورينومي
 واإلعالمية جامعة أبدان . 

 ،المساواة بين الجنسين من خالل ثقافة اإلعالم والمعلومات
  روزومارى أوكيلو، مؤسسة فورد.

01.04- 01.80  
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  2المتحدث 

 المكتبة ،جاتو أبا حبيب ماالم ،والتنمية المكتبات معلومات،ال
نيجيريا في الوطنية  01.80- 01.54  

0المتحدث    

 ،الت: أساس لثقافة اإلعالم والمعلوماتأاألصوات والمس
  جامعة غانا  ،أودري كادزيبكو

01.54- 08.00  

  5المتحدث  

اإلنتقالية دور  دول مجلس التعاون الخليجي فى المرحلة
، الدكتور خالد وسائل اإلعالم ومحو األمية المعلوماتية

عضو مجلس الشورى السعودي . ،العواد  

08.00- 08.04  

  2المتحدث  

، المساواة بين الجنسين من خالل ثقافة اإلعالم والمعلومات
، مؤسسة فورد روزماغي أوكيلو  08.04- 08.80  

05.00 -08.80 مناقشة  

الغذاءإستراحة   05.00- 04.80  

على العنف ضد المرأة فى الهند فيديو عرض "هي"  04.80- 04.84  

يةمعلوماتال األمية ومحو اإلعالم وسائل واللغوي الثقافي التنوع لمفهومي تصور وضع  الجلسة الثانية 

 
 

 العالمي التحالف :موازية دورة
للشراكات على ثقافة اإلعالم 

 والمعلومات

03.00 -04.84 :الساعة  

الغرفة الكالسيكية  :المكان  
 غريزل، ألتون: الجلسة رئيس

 اليونسكو
 الوطنية المكتبة جاتو، أبا حبيب ماالم

نيجيريا في  
    
    

    المؤتمرات قاعة المكان:
رئيس تحرير تايمز  ،رئيس الجلسة: دابو ألورنيومي

 بريميوم المحدودة في أبوجا   
05.21- 03.21  

0المتحدث   

 ،اإلذاعة المحلية فى اإلعالم ومحو األمية المعلوماتيةدور 
  السيد مامادو كومي

04.84- 04.40  

6المتحدث   

 متأثر بصراعات التقاريرفى غرب إفريقيا:
 ،كوامي كاريكالري ،تحديد جدول أعمال للحوار بين الثقافات
 مدير المؤسسة اإلعالمية لغرب إفريقيا

04.40- 00.04  

2المتحدث   

صورة لصحفي من وسائل اإلعالم والمعلومات على الكتابة 
أستاذ  شميم رضاوالسيد الصحفية : أمثلة من جنوب أسيا 

 مشارك بقسم اإلعالم والصحافة جامعة دكا 

00.04- 00.10  

0 المتحدث   
إستخدام ثقافة اإلعالم والمعلومات كإطار تحليلي ألوجه 

 ،المشاكل واألفاق التفاوت بين الجنسين في وسائل اإلعالم :
مدرسة  ،رئيس قسم تكنولوجيا اإلعالم السيدة إميلي براون،
 البوليتكنيك في ناميبيا

00.10- 00.84  

 
  مناقشة

                         

 
 
00.84- 03.80  
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6102يونيو63اليوم الثاني   

 

 

لثالثةا الجلسة الحوار بين الثقافات، التعليم الصحفي واإلعالم والمعلومات ومحو األمية  

 دورة موازية
 

ثقافة  على للشراكات التحالف العالمي
 اإلعالم والمعلومات

 
00،11حتي  01،01: الساعة  

 
غرفة كالسيكية: المكان  

 
، واليونسكو، غريزل ألتون المراقبين:
 رئيس قسم، براون اميليوالسيدة 
 البوليتكنيك في، الوسائط تكنولوجيا

 ناميبيا

 المكان:
، اليونسكوفاكسون باندا الجلسة:رئيس   10.11- 06.21  

0المتحدث   

 ،تعليم الصحفيأن التنوع اللغوي في الصحافة والالتفاوض بش
قسم الصحافة  ،السيد مارجوري كيومهندو نيتيغيكا

  جامعة ماكيريري  ،والتواصل

09.00- 09.04  

6المتحدث   

والصحافة وسائل اإلعالم التدريسية ومحو األمية المعلوماتية 
الجامعة الوطنية  ،السيد بليسينيك جونا ،بين الثقافات المختلفة
 للعلوم والتكنولوجيا

09.04- 09.80  

 دورة موازية

ثقافة استعراض مشروع سياسة 
المبادئ و اإلعالم والمعلومات

 التوجيهية االستراتيجية
 00،11حتي  01،01 الساعة:

 غرفة كالسيكية المكان:

المركز  ،شيدو المراقبين: أونوماه

األفريقي لإلعالم والمعلومات لمحو 
، رئيس كارولين ويلسوناألمية، 

الجمعية الكندية لمحو األمية 
 اإلعالمية

 

2المتحدث   

 ،المناهج التربوية نحو التنوع الديني في مدارس الصحافة
رئيس قسم اإلتصال  ، إفيدايو داراموليالحالة النيجيرية

  والية الغوس البوليتكنيك ،الجماهيري

09.80- 09.54  

0المتحدث   

 ،تأمالت أولية ،ى الحوار بين الثقافاتإرشادات التحرير عل
األستاذ  ،جامعي في الكامرون أستاذ ،لوران شاغل بيومو

نيجيريا  ،أكينفيلي  

09.54- 00.04  

5المتحدث   

هلينا أسامواه  ،نشر المكتبات لتعزيز الحوار بين الثقافات
 ،جامعة العلوم والتكنولوجيا كوام نبكوماه الحسن )دكتوراه(،

 مكتبة كنوست )غانا( 

00.04- 00.80  

00.80 -00.80 مناقشة  

01.80 -01.00 إستراحة قهوه  

 
 

 ،الملوثات الثابتة في وسائل اإلعالم ،يةمعلوماتال: وسائل اإلعالم ومحو األمية عرض فيديو
المشاركين أراء  ،في قطر، ومركز الدوحة لحرية اإلعالم 0100معرض اكسبو عام 

 واإلعالميين حول مفهوم محو األمية اإلعالمية وتوقعات البرنامج.

 
 

01.80- 01.84  
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 ماذا، من،: العربية والدول أفريقيا في الرسمي وغير الرسمي التعليم في والمعلومات اإلعالم وسائل

وكيف أين  
 

لجلسة الرابعةا  

 
 دورة موازية

الفصل عموم أفريقيا التابع للتحالف 
على ثقافة اإلعالم العالمي للشراكات 

 والمعلومات  
08.80 -01.80:الساعة  

: غرفة كالسيكيةالمكان  
 المركز : شيدو أنوماهالمراقبين
 لمحو والمعلومات لإلعالم األفريقي

، سوريميكون أولوسيي ،األمية
أبوجا  اليونسكو  

ق   الروا قاعة: المكان  
اليونسكو ،غريزل ألتون: الجلسة رئيس  

00.11- 06.55  

0 المتحدث  
 ووسائل والتدريب التعليم مجال والمعلومات، المكتبات علوم

 رئيس ،باولير دوركاس األمية، لمحو والمعلومات اإلعالم
البحوث ومكتبات الكاريبي الجامعات رابطة  

01.84- 01.44  

  6المتحدث 

 المعلوماتية األمية لمحو الدراسية والمناهج اإلعالم وسائل
 لمحو الكندية الجمعية رئيس ويلسون، كارولين: للمعلمين

 األسيوي المعهد رئيس تازون، رامون ،اإلعالمية األمية
واإلتصالت للصحافة  

01.44- 08.04  

2 المتحدث                                                                        
 ثقافة مؤشرات والمعلومات، اإلعالم لثقافة ورصد قياس

 جورج اليونسكو ،كاسينسكيت إرمقاردا والمعلومات، اإلعالم
اليونسكو ،بواد  

08.04- 08.84  

0المتحدث   

 التوجيهية والمبادئ والمعلومات اإلعالم ثقافة سياسة
 األفريقية اإلعالم وسائل مدير ،أنوماه شيدو: اإلستراتيجية

  رئيس ،ويلسون كارولين ،المعلوماتية األمية محو ومركز
اإلعالمية األمية لمحو الكندية الجمعية  

08.84- 05.00  

                                                    

اءذالغ ستراحةإ  
00.11- 05.21 

حول كيفية أن  باريسر ايلي" تصفيةفقاعة " عرض فيديو 
هذا ليس بالضرورة و، نريد أن نراه ما شبكة اإلنترنت تعطينا

    جيدا    أمرا
www.ted.com      

04.80- 04.84  

الحكم الرشيد.للديمقراطية و أساسياتالمعلومات والحريات: ثقافة اإلعالم و  الجلسة الخامسة 

الرواق قاعة :المكان  
، الرابطة الدولية لمكتبات الوثائق باللغة الفرنسيةسيسيل كوليبالي رئيس الجلسة:  02.25- 02.55  

1المتحدث   
الغوس الغوس، والية جامعة االتصاالت، كلية عميد ،أوسو الي  04.84- 04.44  

، غريزل ألتون رئيس الجلسة:
رئيس ، براون اميلي، والسيدة اليونسكو

 البوليتكنيك في، الوسائط تكنولوجيا قسم
 ناميبيا

:2المتحدث   
حرية اإلعالم ، حرية التعبير، ثقافة اإلعالم والمعلومات

مبادرة محو ، روبنسون شيلي شيغل ،اإلعالن العالميو
 األمية 

 

04.44- 00.04  

http://www.ted.com/
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دورة موازية ثقافة اإلعالم والمعلومات 
 مؤشرات االستعراض

10.11حتي  13.51الساعة:   
 المكان: غرفة كالسيكية

المراقبين:كاسينسكيت، اليونسكو 
 جورج بواد، اليونسكو

 

في شركات التحالف العالمي لل في دورة موازية تقرير عن
 ثقافة اإلعالم والمعلومات 

00.04- 03.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محادثات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

03.00- 03.80  
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6102 يونيو 62-62 نيجيريا الثقافات،  

 
 

6102يونيو  62الث ثاليوم ال  
 
 

مجتمعات المعرفة عن معلوماتمحو األمية الو وسائل اإلعالم  الجلسة السادسة 
الرواق قاعة: المكان   

المركز  العربية المرأة ،اإلمام محاسن السيدة رئيس الجلسة:
 اإلعالمي

10.11- 06.21  

1المتحدث    
 والشبكات االنترنت على الثقافات بين الشبابية التبادالت

 الظاهري، ،تشهد مختلف الثقافات التي أو االجتماعية
 باللغة الوثائق لمكتبات الدولية الرابطة ،سيسيل كوليبالي
   الفرنسية

 
 
 
 
 

09.00- 09.10  

2المتحدث    
، الجامعي، مساعد مدير المركز اإلعالمي السيد روبو إيونال

 جامعة ابادان

09.10- 09.50  

5 المتحدث   
 الدكتور، مجتمعات المعرفة في يتالقيان القراءة والكتابة

تكنولوجيا و اإلذاعة في قسممحاضر ، سوراج ألونيفسي
الجوساالتصاالت، جامعة والية   

09.50- 00.00  

4 المتحدث   
، اإلنترنت فرصو تحديات عن ثقافة اإلعالم والمعلومات

القاهرة جامعة، كلية اإلعالم، خضر نرمين الدكتور  
00.00- 00.10  

 

 محادثات
 

00.10- 00.00  

 

 إستراحة قهوة
 

00.00- 01.80  

 
 قبل من بحلول لأللفية اإلنمائية األهداف - 8 الفيديو لوي، أنجيلو األخبار عن طريق ألفية: عرض فيديو

  الشباب
 
 
 
 
 

01.80- 01.84  
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األمية لمحو والمعلومات االعالم وسائل دور: العمر المعلوماتي تغيير في الطفل وحقوق الشباب  

 
السابعةالجلسة   

 دورة موازية
ثقافة األعالم والمعلومات 

 ومؤشرات االستعراض
14.11حتي  12.53الساعة:   

 المكان: غرفة كالسيكية
المراقبين: إرمقادا كاسينسكيت، 

 جورج بواد، من اليونسكو

الرواق قاعة: المكان  
  إبتسام الجندي الدكتور رئيس الجلسة:

06.25- 00.11  

1المتحدث   
ثقافة  واآلثار المترتبة على األطفال من الرقمية عادات فهم

مكتب اليونيسف في ، باولسيزيك كيت، اإلعالم والمعلومات
سيفيكقسم اإلعالم االجتماعية و االتصاالت شعبة، نيويورك  

01.84- 01.40  

2 المتحدث  
  فيكتوريا أكوجي الدكتور ،للشباب المكتبات من جديدة أنواع

نيجيريا التسجيل، مكتبات أمناء مجلس  
01.40- 08.04  

 دورة موازية
عموم أفريقيا والفصل التابع للتحالف 

 العالمي لثقافة اإلعالم والمعلومات
00.11 -00.01 الساعة:  
غرفة كالسيكيةالمكان:   

المركز  شيدو أونوماه لمراقبين:ا
األفريقي لإلعالم والمعلومات لمحو 

، أولوسي سوريمكوناألمية، 
عبد الحميد نفيسياليونسكو،   

5 المتحدث  
 الشباب في وسائل اإلعالم ،فانتا سيديباه اإلعالمو الشباب
 اإلعالمية، األمية محو برنامج الحسيني، خالد رانيا و غامبيا
قطر اإلعالم، لحرية الدوحة مركز  

08.04- 08.14  

4 المتحدث  
 ثقافة سياق في ومسؤولياتهم حقوقهم: والشباب األطفال تمكين

إسياق إجيبوال السيد ،والمعلومات اإلعالم   
08.14- 08.50  

3 المتحدث  
 األطفال، رياض ،المدارس في ثقافة اإلعالم والمعلومات

 العام المدير ،باال باتريشيا السيدة والثانوية، االبتدائية،
والفيلم الوطني فيديوال بةرقبا مجلس باإلنابة،  

08.50- 08.44  

 

 محادثات
 

08.44-05.00  

 

الغداء إستراحة  
 

05.00- 04.80  

 
شبكة الجامعة - ثقافة اإلعالم والمعلومات والحوار بين الثقافات: عرض فيديو  

  
04.80- 04.84  

  
الدورة ختتامإ  

ات علي ثقافة اإلعالم والمعلوماتلف العالمي للشراكانتائج النقاش حول التح :1المتحدث    
نتائج تقافة اإلعالم والمعلومات وإستراض المؤاشرات  :2المتحدث    
نتائج إستعراض مشروع  سياسة ثقافة اإلعالم والمعلومات والمبادي التوجيهية  :5المتحدث  

 اإلستراتيجية 
  ، السيدة المجدلية أنان مايدوهمالحاظات من اللجنة الوطنية لليونسكو :4المتحدث  

  لنيجيرية لليونسكو اللجنة الوطنية ا ،األمين العام
  سكومالحظات ختامية من اليون :3المتحدث 

  

04.50- 03.00  
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Biographies 

Adenike Olufade obtained a B.A in English, a M.B.A in Marketing, a M.A in Peace & Conflict Studies 

and a M.Phil/Ph.D. She is currently Zonal Director of the Nigerian Television Authority, managing ten 

television stations in South West Nigeria. 

Alton Grizzle works at the UNESCO HQ in Paris as Programme Specialist in Communication and 

Information. He manages UNESCO actions relating to gender and media and is co-manager of 

UNESCO’s global actions on media and information literacy (MIL).  

Aralynn McMane (Dr) is an American resident of France for two decades. She has been a reporter 

and editor at newspapers in the U.S. and in France and journalism educator and researcher at 

universities in the U.S., France and Bulgaria.  

Audrey Gadzekpo is an associate professor at the School of Communication Studies, University of 

Ghana. Her research reflects the nexus between media and gender, media and development, and 

media and politics/ governance. 

Blessing Tapiwa Jona is a lecturer in the Department of Journalism and Media Studies at NUST, and 

Councilor and Chairperson of the Media Ethics Committee in the Zimbabwe Media Council. He 

specializes in Media Texts and Audiences, Research Methodology in Journalism and Media Studies, 

Media and Society.  

Carolyn Wilson is an instructor at the Faculty of Education at Western University, and at the Ontario 

Institute for Studies in Education at the University of Toronto.  She on the Boards of MediaSmarts 

(Canada), MENTOR Association for Media Literacy (Spain) and is the Past President of the Association 

for Media Literacy in Toronto, Canada.   

Cécile Coulibaly est le Conservateur-Documentaliste, la Responsable de la Bibliothèque de l’UFR 

Sciences Médicales de l’Université de Cocody et le Membre du Conseil d’Administration de 

l’Association Internationale Francophone des Bibliothécaires Documentalistes (AIFBD). 

Cherrell Shelley-Robinson (Dr) is an adjunct Senior Lecturer at the Department of Library & 

Information Studies, University of the West Indies, Mona, Jamaica, a regional expert in information 

literacy and currently Chairperson for the National Information Literacy Initiative. 

Chido Onumah is a journalist and coordinator of the African Centre for Media & Information Literacy 

(AFRICMIL), Abuja, Nigeria. He is the author of Time to Reclaim Nigeria (Essays 2001-2011).  

Dapo Olorunyomi is editor in chief of Nigeria's online newspaper, Premium Times, 

premiumtimesng.com. He is also founder and head of the Wole Soyinka Centre for Investigative 

Journalism, WSCIJ, wscij.org, in Nigeria. He is a Senior Research Fellow in the Cultural and Media 
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Studies Unit of the Institute of African Studies, University of Ibadan. He has authored two books in 

the field and currently serves as the director of the University Media Centre.  

Diana Senghor is a founding member, and the director general, of Panos Institute West Africa (PIWA). 

Diana is Senegalese. She holds a Doctorate in Philosophy (Paris I. Sorbonne). Before her involvement 

with Panos, she had been a researcher in Anthropology (University of Dakar) and an editor for several 

regional francophone magazines. 

Dorcas R. Pearson-Bowler is the Director of Libraries (2012 to present), of the National Library and 

Information Services-Commonwealth of the Bahamas. In 2003 she published Country report on the 

state of “Public Libraries in The Commonwealth of The Bahamas, presented in Trinidad, 1008 

UNESCO/ IFLA Seminar. 

Emily May Brown serves as Head of the Department Media Technology at the Polytechnic of 

Namibia, which offers a Bachelor’s and Honours Degrees in Journalism and Communication 

Technology.  She serves on the Boards of Inter Press Service (IPS) Africa and Gender Links Southern 

Africa. 

Fackson Banda is a programme specialist responsible for journalism education and media 

development in the Division for Freedom of Expression and Media Development (FEM) at UNESCO 

HQ. Prior to this, he was the SAB Chair of Media and Democracy at Rhodes University, where he also 

served as the pan-African UNESCO Chair in Communication. He is also Winner of the Press Freedom 

Award of the Media Institute for Southern Africa (MISA). Banda has published in the areas of political 

economy and media, community radio broadcasting policy, ICTs and media, African thought and 

media, etc. 

Fanta Sidibeh is the Founder of the Japalanteh (meaning’ Lending a hand’) Youth Organization. She is 

the Youth Coordinator, Program Officer and Founding Member of YPM. She has been awarded prizes 

from the Child Protection Alliance, UNICEF, YPm and from the President of The Republic of The 

Gambia for her endless support to the rights of children and the empowerment of youth in The 

Gambia. 

Helena Asamoah – Hassan (Dr) is University Librarian of KNUST in Ghana. Having served on several 

international and national committees in her 80 years professional life, she currently chairs UNESCO’s 

International Advisory Committee on the Memory of the World Programme and the Consortium of 

Academic and Research Libraries in Ghana. 

Ibtessam A. Elgindi, the Dean, Faculty of Mass Communication (MSA), PH.D, Florida, State University, 

Tallahassee. She is getting a diploma in producing educational television programs run by Radio 

Nederland Training Center. 

Irmgarda Kasinskaite-Buddeberg is a Programme Specialist working at UNESCO’s Communication 

and Information Sector, Knowledge Societies Division in Paris, France. She is in charge of programs 
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related to the promotion of multilingualism in cyberspace. She also works on the projects related to 

the innovative use of ICTs for Persons with Disabilities and Media and Information Literacy. 

Isaiq Ajibola is Nigerian and a member of WAN-IFRA. He previously worked at The Citizen and at 

Sentinel magazine. He holds an MBA from Ahmadu Bello University Zaria in Nigeria, and has also 

studied in Spain, the United States and South Africa.  

Ifedayo Daramola holds PhD Mass Communication from Babcock University, Nigeria specializing in 

political communication. He is currently the Head of Department, Mass Communication at Lagos 

State Polytechnic, center of reference in journalism training.  

Katarzyna Pawelczyk is the project manager for Voices of Youth Citizens – a UNICEF communication 

and advocacy initiative that explores the digital habits of young people and promotes safe and 

responsible use of digital tools.  

Dr. Khalid Ibrahim Al Awwad obtained PHD in Sociology of Organization from Wales University in UK 

(Cardiff). He has obtained Master's degree from Michigan State University in USA. He currently works 

as a member of the Shura Council and a Head of Masarat Group for Studies and Development in 

Educational, social, administrative and technological field. He has worked as a Deputy Minister for 

Educational development and then become a Minister for Education. He worked as an Associate 

Professor of Sociology in King Saud University. 

Kwame Karikari is the executive director of the Media Foundation for West Africa, a freedom of 

press/ freedom of expression advocacy and promotion organization based in Accra, Ghana.  For 

several years he has been a professor in journalism and mass communication at the School of 

Communication Studies at the University of Ghana.  He has also been involved in training journalists 

in several countries in Africa over the years. 

Lai Oso is a professor of mass communication and Dean of the School of communication at Lagos 

State University, Nigeria. He has published widely in the areas of Political communication, media 

studies and development communication. He is the president of the newly formed Association for 

Communication Studies in Nigeria.   

Mahassen Mughrabi  Al Emam is a registered Journalist since 1976, Chief Editor of Quiff, Sout Al 

Mara`h and Al Billad newspapers. She is currently General director & Founder of Arab Women Media 

R&S Center and Authorized Journalist by Oman ministry of information for Omani media Releases in 

Jordanian press also UNESCO Media training consultant, as well as a free-lance writer. 

Mallam Habib Abba Jato earned his diploma in Library Science 1978, Bachelors in Library Science 

1982, and Masters in Library Science 1990 at the Ahmadu Bello University. After making his debut 

into librarianship in 1978, he held top positions as a Librarian in a number of other tertiary 

institutions, the highest being the Acting College Librarian before joining the National Library of 

Nigeria in 1993 as the Deputy Director, Legal Deposits.   
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Mamadou Koumé est un journaliste, chercheur en Sciences de l’information et de la communication, 

Docteur de l’Université de Droit, d’Economie et de Sciences Sociales de Paris 1, Président de la sous-

commission Communication de la Commission nationale du Sénégal pour l’UNESCO  (2000-2012). 

Marjorie Kyomuhendo is an Assistant Lecturer and CARTA PhD Fellow in the Department of 

Journalism and Communication, Makerere University. Her research interests are in strategic 

communication for health, communication and development. 

Dr.Nermeen Zakaria Khedr is an Associate Professor in the Faculty of Mass Communication - Cairo 

University. She is a specialist in the field of International communication And New Media, and has a 

PH.D. in the Mass Communication. She received the Award Of Scientific Excellence for the best 

Scientific PHD at the Cairo University level in the field of Mass Communication in 2006 during the 

period from 2007-2008. 

Olunifesi Adekunle SURAJ has a PhD in information science, University of Ibadan, Nigeria. He lectures 

at the School of Communication, Lagos State. 

Ramon R. Tuazon is the Communication & Information Specialist of UNESCO Myanmar Office. He is 

president (on-leave) of the Manila-based Asian Institute of Journalism and Communication (AIJC). He 

is the chairman of the Philippine Commission on Higher Education (CHED) Technical Committee for 

Communication and a member of the UNESCO National Commission of the Philippines. 

Rania K. Al Hussaini obtained a bachelor’s degree from the American University in Cairo in Journalism 

& Mass Communication and her Masters in MBA with the Liverpool University. In 1995, she returned 

to Doha, and started her career as Registration Officer in the Qatar Academy, Qatar foundation. She 

joined Qatar Islamic Bank (QIB) in May 2005. She is an active member of the Doha Centre for Media 

Freedom. 

Victoria Okojie (Dr) Registrar/CEO Librarians’ Registration council of Nigeria, with over 80 years’ 

experience. She is the Chair, IFLA Africa section, Associate, IFLA International Leaders Programme and 

Adviser, Bill and Melinda Gates Foundation Global Libraries Program. 

 

 


