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 املكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا

 

 

 
 

 برنامج عمل
 ورشة عمل اإلعالميين العرب حول قضايا أطفال الشوارع والمخدرات واإليدز 

 سيتى ستارز –فندق انتركونتننتال 
 2006األول من يونيو  –ايو م 28القاهرة : 

 
 

 2006مايو  28اليوم األول:   األحد 
  

 تسجـــيل  9.00 – 8.00
 الجلسة االفتتاحية  10.30 – 9.00

 عروض للجهات المنظمة: -

 مكتب األمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة 

 مسئول مشروعات   –أ. ياسمين شافعي       
  المجلس العربي للطفولة والتنمية 

 مديرة إدارة البرامج –د. ثائرة شعالن      

  مؤسسة مينتور العربية 

 المنسق العام -د. فريدة العالقي      

 أ. نهلة حسن –استعراض أهداف الورشة ومنهجها وبرنامج العمل  -
 تعارف بين الحضور  - 11.30 – 10.30

 أ. عاطف كامل -إجراء التقييم القبلي   - 
 شاي استراحة 12.00 – 11.30
 د.نشأت حسين  -واقع قضية أطفال الشوارع   13.30 – 12.00

 

 د.هاشم بحري  -واقع قضية المخدرات  14.30 – 13.30
 

 غــــداء 15.30 –14.30
 

 د.إبراهيم كباش -واقع قضية اإليدز  17.30 – 15.30
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 2006مايو  29اليوم الثاني:   االثنين 
   

 أ.عاطف كامل –االتصال وعالقته باإلعالم  مقدمة عامة عن فن 10.30 – 9.00
 )فرق عمل( 12.00 – 10.30

 إدارة المناقشة وفن الحوار والتفكير المنطقي 
 مجموعة المدربين – 

 استراحة شاي 12.30 – 12.00
  )فرق عمل(   14.00 – 12.30

 تابع  إدارة المناقشة وفن الحوار والتفكير المنطقي
 مجموعة المدربين –

 غــداء 15.00 – 14.00
 )فرق عمل( 17.00 – 15.00

 فن البالغة في اإلعداد والتقديم التليفزيوني
 مجموعة المدربين –

 2006مايو  30اليوم الثالث:  الثالثاء 
 

 تدريب عملي لمقابلة مع طفل شارع /أو مع مدمن /أو مصاب بمرض اإليدز  10.00 – 9.00

 د. هاشم بحري   -
 زيارات ميدانية : 14.00 – 10.00

 جمعية قرية األمل ألطفال الشوارع -

 مستشفي المطار لعالج اإلدمان  -
 غـــداء  15.00 – 14.00
 عروض التجارب:  18.00 – 15.00

 مصر  –المجلس القومي للطفولة واألمومة  -

 أ. سمية سعيد. –أ. عمرو عثمان 
 اإلمارات ، الرائد إبراهيم الدبل. –شرطة دبي  -

 الكويت ، د. على راشد الهاجري. -/ غراس  Circle شركة  -
 برنامج األمم المتحدة اإلقليمي لإليدز، د. سمير عنوتي. -

 أكتوبر ، د. عطا عبد الرحيم. 6معهد اإلعالم وفنون االتصال  -
 مناقشة عامة
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 2006مايو  31اليوم الرابع:   األربعاء 
 

 )فرق عمل(  12.00 – 9.00
 محور ورشة العمل مناظرات حول القضايا الثالث 

 مجموعة المدربين - 
 استراحة شاى 12.30 – 12.00
 )فرق عمل( 14.00 – 12.30

 تدريب على فنون الحوار المختلفة وكيفية إعداد البرامج في 
 قضايا الورشة 

 مجموعة المدربين -
 غـــداء 15.00 – 14.00
 )فرق عمل( 17.00 – 15.00

 دة الحوارات الخاصة بالمبادرات الجدي
عرض ونقاش حـول فـيلم درامـي بعنـوان  ودع حلمـر  إاـراج الفنـان عمـرو  18.00 - 17.00

 واكد.

 2006اليوم الخامس:   الخميس األول من يونيو 
 

 عرض االلتزامات الخاصة بالمبادرات الجديدة  - 10.30 – 9.00
 التوصيات   -

 اش د. إبراهيم كب -التقييم البعدي للورشة  - 11.30 – 10.30
 استراحة شاي  12.30 – 11.30
 الجلسة الختامية: 14.30 – 12.30

 كلمات للجهات المنظمة : -

 * مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
 بوريس زينسكي نائب الممثل اإلقليمي      

 * المجلس العربي للطفولة والتنمية 
 مديرة إدارة البرامج –د. ثائرة شعالن      

 ة مينتور العربية * مؤسس
 المنسق العام –د. فريدة العالقي    

 كلمة عن المشاركين  -

 توزيع الشهادات -
 


