
 3 من 1 الصفحة 

 
 

  
  جدول أعمال ورشة عمل اإلعالميني

  "إعالم نصري حلقوق الطفل":  حلماية حقوق الطفل
   2012مايو  15 – 13 تونس

  "نزل القولدن توليب املشتل"
  

  اليوم األول

  تسجيل  10.00 – 09.30

  اجللسة االفتتاحية  10.30 – 10.00

  كلمة اليونيسيف -

  كلمة الس العريب للطفولة والتنمية  -

  االفتتاح الرمسي: السيدة سهام بادي وزيرة شؤون املرأة واألسرة   -

  جلسة متهيدية:    11.00 – 10.30

  ارفتع -

 التوقعات من الورشة -
  شرح ألهداف الورشة -

  استراحة شاى  11.30 – 11.00

  اجللسة األوىل:  13.00 – 11.30

أ.عائدة غربال (خبري يف جمال حقـوق   –استعراض عام ملواثيق واتفاقيات حقوق الطفل 

  تونس) –الطفل 

  :اهلدف  

ميـة  املعنيـة حبقـوق    تزويد اإلعالميني مبعرفة نظرية عن االتفاقيـات الدوليـة واإلقلي  

  .الطفل، ومع التركيز على اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها املرجعية األساسية للعمل

  استراحة غداء  14.00 – 13.00

  الطفل التونسي واقع حقوق اجللسة الثانية:   16.30 – 14.00

  األستاذ عماد فرحات    -: التشريعات اخلاصة بالطفل يف تونساملداخلة األوىل

  عماد فرحاتأ.  –سياسات محاية الطفل يف تونس  داخلة الثانية :امل

  :  اهلدف  

تعريف بواقع حقوق الطفل التونسي، وما مت اختاذه من تدابري حلماية تلك احلقوق علـى  

  مستوى التشريعات والسياسات والربامج، مع تقدمي مناذج تطبيقية من الواقع.
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ساب اإلعالميني خلفية معرفية حول حقوق الطفل بصفة عامة، ومـا  يعد اليوم األول القاعدة األساسية يف إك

  خيص الطفل التونسي بشكل خاص.

  اليوم الثاين

  اجللسة الثالثة:  11.00 – 9.30

د.هـاين جهشـان (خـبري يف جمـال      –العنف ضد األطفال منوذجا  –قضايا محاية الطفل 

  األردن) –محاية الطفل 

  تطبيقات عملية

  اهلدف:  

ة حول قضـايا محايـة الطفـل مـع التركيـز علـى قضـايا العنـف اسـتنادا إىل          تقدمي حمل 

  الدراسة األممية اليت أجريت يف هذا الصدد.

  استراحة شاى  11.30 – 11.00

  تابع اجللسة الثالثة:  12.30 – 11.30

  استكمال جلسة قضايا محاية الطفل

  اجللسة الرابعة:  13.30 – 12.30

 –أ.عائـدة غربـال (خـبري يف جمـال حقـوق الطفـل        –اإلعالم واتفاقيـة حقـوق الطفـل    

  تونس)

  تطبيقات عملية وجمموعات عمل

    اهلدف:  

الربط بني اتفاقية حقوق الطفل واإلعالم، واستعراض البنود اخلاصـة بـاإلعالم داخـل    

  دوليا وعربيا. االتفاقية، مع تقدمي مناذج من املبادرات اخلاصة باإلعالم وحقوق الطفل

  

  استراحة غداء  14.30 – 13.30

  اجللسة اخلامسة:  16.30 – 14.30

د.جـورج صـدقة (أسـتاذ اإلعـالم      –أخالقيات العمل اإلعالمي من منظور حقـوق الطفـل   

  لبنان) –باجلامعة اللبنانية 

  تطبيقات عملية

  

    اهلدف:  

  زام األخالقي والقانوين.التطرق إىل قضايا األخالق ومهنة اإلعالم والتمييز بني االلت

يتم خالل اليوم الثاين تزويد اإلعالميني خبلفية عن قضايا محايـة الطفـل، وربـط ذلـك بـاإلعالم وأمهيتـه       

  داخل اتفاقية حقوق الطفل.
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  اليوم الثالث:

  اجللسة السادسة:  11.30 – 9.30

جلامعـة  د.جـورج صـدقة (أسـتاذ اإلعـالم با     –دور اإلعالم يف دعم قضايا حقوق الطفـل  

  لبنان) –اللبنانية 

  تطبيقات عملية

    اهلدف:  

يف دعـم قضـايا الطفولـة، مـن خـالل الكشـف عـن فعاليـة         رفع وعى اإلعالميني بدورهم 

ري والتأثري على الـرأى العـام، وحتليـل دور اإلعـالم، وتقـدمي      يالوسائط اإلعالمية يف التغ

  مناذج إعالمية أسهمت يف سن تشريعات حلماية حقوق الطفل.

  استراحة شاى  12.00 – 11.30

إميـان   –التعريف بامليثاق األخالقي لإلعالميني العرب ملناهضـة العنـف ضـد األطفـال      -  12.30 – 12.00

  الس العريب للطفولة والتنمية) –ى الدين (منسقة وحدة إعالم الطفولة 

ــف     - ــال مــن العن ــرب حلمايــة األطف اشــم مــروة ه –التعريــف بشــبكة اإلعالمــيني الع

  الس العريب للطفولة والتنمية)   –(اختصاصي إعالم 

يف اية اليوم الثالث  يكون قد مت إكساب اإلعالميني خلفية نظرية ومهنية حول كيفية تناول قضايا حقـوق  

  الطفل إعالميا.

  اجللسة اخلتامية  13.00 – 12.30

  كلمة املشاركني   -

 التوصيات   -
  توزيع الشهادات -

 


