
  

 

 

 

 

 

 
 

 برنامج عمل
 اإلعالميين لنشر ثقافة حقوق الطفلعمل ورشة 

 "إعالم صديق للطفولة"
 2015 / حزيرانيونيو 10 -9 أبوظبي

 

 2015يونيو  9اليوم األول: الثالثاء 
 لـــــــــــــــــــــــيتسج 9.00 – 8.30
 الجلسة االفتتاحية 9.30 – 9.00
 )المجلس العربي للطفولة والتنمية( ة:جلسة تمهيدي 10.00 – 9.30

 شرح ألهداف الورشة - التوقعات من الورشة -تعارف  -
  الجلسة األولى: استعراض عام لمواثيق واتفاقيات حقوق الطفل 11.15 – 10.00

 تونس( –أ.عائدة غربال )خبير في مجال حقوق الطفل  
الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق تزويد اإلعالميين بخلفية نظرية عن االتفاقيات  الهدف:

، وربط الطفل، مع التركيز على اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها المرجعية األساسية للعمل
 .كل ذلك باإلعالم

  في دولة اإلمارات العربية المتحدة حماية الطفلالجلسة الثانية: واقع حقوق وسياسات  12.15 –11.15
 (بدولة اإلمارات على لمأمومة والطفولةالمجلس األ -باحث) أ. نانسي مرعب 

التعريف بواقع حقوق الطفل اإلماراتي، وما تم اتخاذه من تدابير لحماية تلك  الهدف:
الحقوق سواء على مستوى التشريعات أو السياسات أو البرامج أو المؤسسات، مع تقديم 

 نماذج تطبيقية.
 ةـــــــــــــــــــــستراحا 12.45 – 12.15
  العنف ضد األطفال نموذجا –الجلسة الثالثة: قضايا حماية الطفل  14.00 – 12.45

 األردن(  –د.هاني جهشان )خبير في مجال حماية الطفل 
تقديم لمحة حول قضايا حماية الطفل مع التركيز على قضايا اإلساءة وسوء  الهدف:

 المعاملة استناد إلى الدراسة األممية في هذا المجال.
 



 اإلماراتية وزارة الداخلية –الجلسة الرابعة: تجربة مركز حماية الطفل  14:30 -14:00
دولة  –وزارة الداخليةبمركز حماية الطفل  مدير)آل علي محمد خليفة  كتوردالرائد ال

 اإلمارات العربية المتحدة(
تجربة مركز حماية الطفل وجهود وزارة الداخلية في مجال حماية الطفل  عرض الهدف: 

 من العنف في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 غــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 14.30

اراتي يعد اليوم األول القاعدة االساسية في إكساب اإلعالميين خلفية معرفية حول حقوق الطفل بشكل عام، والطفل اإلم
 بشكل خاص، مع التطرق إلى قضايا اإلساءة والعنف باعتبارها نموذج النتهاك حقوق الطفل.

 2015يونيو  10اليوم الثاني: األربعاء الموافق 
  : دور اإلعالم في دعم قضايا حقوق الطفلالخامسةالجلسة  11.15 – 9.00

 ان(لبن –اإلعالم بالجامعة اللبنانية  كليةد.جورج صدقة )عميد  
 تطبيقات عملية 

رفع وعي اإلعالميين بدورهم في دعم ومناصرة قضايا الطفولة، من خالل  الهدف:
الكشف عن فعالية الوسائط اإلعالمية في التغيير والتأثير على الرأي العام. وتحليل دور 

 جل حماية حقوق الطفل.أعالمية أسهمت في إحداث تغيير من اإلعالم، وتقديم نماذج إ
نماذج  –كيفية توصيل الرسالة اإلعالمية في مجال حقوق الطفل : السادسةالجلسة   12.15 – 11.15

 تطبيقية 
 مكتب اليونيسف لدول الخليج –مسؤول السياسات االجتماعية  –أ.عصام على 

 ستراحـــــــــــــــــــــةا 12.45 – 12.15
  ة اإلعالم قضايا حقوق الطفل العربيالمبادئ المهنية لمعالج: السابعةالجلسة  14.30 – 12.45

 المجلس العربي للطفولة والتنمية(منسقة اإلعالم ب –إيمان بهي الدين )
معالجة قضايا حقوق إحداث توافق حول مجموعة المبادئ اإلعالمية المهنية لالهدف: 

 .، وذلك بهدف ترشيد أدائه مستقبالا بهاالطفل، ودرجة االلتزام 
اني يكون قد تم اكساب اإلعالميين خلفية نظرية ومهنية حول كيفية تناول قضايا حقوق الطفل في نهاية اليوم الث

 إعالميا.
 الجلسة الختامية:  15.00 – 14.30

 التعريف بشبكة اإلعالميين  -
 تالوة البيان الختامي  -
 توزيع الشهادات  -

 غــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 15.00
 


