Under the auspices of The National Council for Childhood and Motherhood (NCCM) of Egypt,
and in cooperation with Save the Children International and Plan International Egypt

North Africa Child Rights CSOs workshop on ACRWC/ACERWC – Cairo,
Egypt
With regard to The DAY OF THE AFRICAN CHILD

Theme: “A child friendly, quality, free and compulsory education for all
children in Africa.”



Arrival and dinner
Registration

DAY 1
08:00- 8:45
Security Briefing for International participants
09.00-10.30
Introductions, Welcome & Opening Remarks (SCI)
 Dr. Azza Ashmawy, General Secretary of the National Council for Childhood and Motherhood
 General Abo Bakr Abdel Karim, Assistant Minister of Interior
 Ambassador, Nayla Gabr, Head of National Committee to Combat and Prevent Trafficking in
Persons
 Eng. Khaled Abdel Aziz, Minister of Youth and Sports
 CSO Forum ACRWC Representative
 Plan International-Egypt
 SCI Egypt
10.30-10.45

Coffee

10.45-11.30
Over-view of the AU and Human Rights (Edmund Foley)
• The different institutions within the AU
• Human rights within the AU (ACHPR, the new Court, the Maputo Protocol, ACERWC)
• Role of civil society within the AU to promote human rights
• How the ACERWC fits into the AU’s architecture
• Relevance and application to North African situation
10.15-12.00

Introduction to the ACRWC (ACERWC Member)

12.00-12.45

The ACRWC and the CRC (Dr. Nkatha Murungi)

12.45-01.45

Lunch

01.45-02.45
The Work of the ACERWC (ACERWC Member)
• Introduction to the Committee (when and where does it meet/how members are nominated and
elected/ eligibility )
• What is the mandate
• Activities to date
• Strengths and Weaknesses (including current restrictions on number of meetings per annum)
02.45-03.45

Working Procedures of the ACERWC (Edmund Foley )

03.45-04.00
04.00- 5.00

Tea
Group Work on ACERWC’s reporting procedure (facilitated by Paul Fagnon & Edmund Foley)

DAY 2 –
08.30- 09.30

Working Procedures of the ACERWC Continued (Edmund Foley)

09.30-10.00

Coffee

10.00- 12.30

Group work on

12:30-01:00

Lunch

01.00-02.00

Overview of children’s participation (John Njoka)

02.00 -03.00

Presentation on Networks and Networking (CSO Forum)

03.00-03.15

Tea

03.15-04.00

Group work on networking: issues within North Africa Region (Musa, CSO Forum ACRWC)

(facilitated by Chikezie Anywanu and Remember Miamingi)

(Distribute evaluation forms.)
DAY 3
09.00- 10.00: Data on the ACRWC (Dr. Nkatha Murungi)
Sharing on the Child Law Resources and Africa Child Wellbeing 2013 Report
10:00- 10:30 Coffee
10.30-12.00
Group Work: Action Planning (facilitated by Paul Fagnon & Edmund Foley)
 What key lessons or implications have emerged from this workshop for civil society within NA?
 How do you plan to engage with the ACRWC and with the ACERWC at a national and/or regional
level?
 Identify 2 practical ideas for each level.

Closing remarks

12.00-12.30

برعاية المجلس القومي لألمومة والطفولة
بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة بالن الدولية

ورشة عمل شبكة شمال إفريقيا لميثاق حقوق ورفاهية الطفل
 01-01أكتوبر4102
فندق سوفيتيل المعادي ،بالقاهرة
طبقاًًلشعارًيومًالطفلًاإلفريقيًلسنةً"ً4102نحوًتعليمًالزامىً،ذوًجودةًً،مناسبًًلجميعًاألطفالًفيًإفريقيا"
ً

اليوم األول:
التسجيل والترحيب بالسادة الحضور
5:21-0:11
 01:11-5:11االفتتاح:


الدكتوره /عزة العشماوي ،أمين عام المجلس القومي للطفولة واألمومة



اللواء /أبو بكر عبد الكريم ،مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق اإلنسان



السفيرة /نائلة جبر ،رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية



المهندس خالد عبد العزيز،وزير الشباب والرياضة



ممثل منتدى المجتمع المدني لميثاق حقوق ورفاهية الطفل اإلفريقي



منظمة بالن إنترناشونال



هيئة إنقاذ الطفولة  -مصر

00:21-01:11

استراحة قصيرة

 00:01-01:21نظرة عامة على االتحاد االفريقي وحقوق االنسان
 04:11-00:01مقدمة عن الميثاق االفريقي لحقوق ورفاهية الطفل
 04:21-04:11الميثاق االفريقي لحقوق ورفاهية الطفل و االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
0:21-04:21

استراحة غداء

4:21-0:21

مهمة الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل

1:21 -4:21

اجراءات عمل الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل

2:11-1:21

استراحة

1:11-2:11

تقرير وتوثيق إجراءات عمل الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل

اليوم الثاني:
5:11 - 0:11

اجراءات عمل الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل-تكملة

 01:11-5:11استراحة قصيرة
 04:11-01:11عمل جماعي على اجراءات التواصل مع لجنة ميثاق الطفل األفريقى
 0:11-04:11الغداء
4:11-0:11

مشاركة األطفال – حقوق وواجبات االطفال

1:11-4:11

تقديم حول شبكة الجمعيات لشمال افريقيا

1:01-1:11

استراحة قصيرة

2:11-1:01

عمل جماعي حول شبكة الجمعيات

(تقييم المشاركين للورشة)

اليوم الثالث:
 01:11-5:11بيانات حول الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل
 01:11-01:11استراحة
 04:11-01:11عمل جماعي لوضع خطة عمل وإعالن للشبكة
 الدروس المستفادة من ورشة العمل مع منظمات المجتمع المدني في منطقة شمال افريقيا
 كيفية تفعيل الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والتواصل مع لجنة ميثاق حقوق ورفاهية
الطفل االفريقى على المستوى المحلى و االقليمى
 تعريف خطتان عمليتان لكل من السابق
 04:11-04:11الختام

