
برنامج عمل املؤتمر االفرتاضي
»جائحة كورونا وحقوق الطفل: من أزمة إىل فرصة«

بمناسبة اليوم العاملي للطفل 
16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

10.10 – 10.00

10.20 – 10.10

10.50 – 10.20

11.00 – 10.50

11.30 – 11.00

االفتتاح
• ترحيب	

• كلمة صاحب السمو املليك األمري عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز آل سعود	

رئيس املجلس العريب للطفولة والتنمية 

• اليونيسف يف مجال مواجهة تأثريات كورونا عىل األطفال 	

السيد تيد شيبان - مدير اليونيسف اإلقليمي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

الجلسة األوىل
• اإلمكانيات التكنولوجية يف مواجهة تأثريات جائحة كورونا عىل األطفال: التحديات والفرص	

الدكتور يرسي الجمل - وزير الرتبية والتعليم األسبق وأستاذ الهندسة اإللكرتونية )مرص(  

مداخالت

ضيف الشرف
• األستاذة اإلعالمية نوال مصطفى رئيسة جمعية رعاية أطفال السجينات )مرص( 	

الجلسة الثانية 
• التأثريات االجتامعية والنفسية والرتبوية لجائحة كورونا عىل حقوق األطفال يف املنطقة العربية 	

الدكتور محمد مقدادي - أمني عام املجلس الوطني لشئون األرسة )األردن( 

مداخالت 



12.30 – 11.30

13.30 – 12.30

13.30

الجلسة الثالثة )تجارب رائدة(
• جهود برنامج الخليج العريب للتنمية »أجفند« التنموية يف مجال األطفال ومواجهة 	

تداعيات جائحة كورونا

األستاذ نارص القحطاين - املدير التنفيذي لربنامج الخليج العريب للتنمية »أجفند«

• التعليم يف ظل جائحة كورونا – تجربة جمهورية مرص العربية 	

الدكتور محمد مجاهد - نائب وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني 

• حامية األطفال الالجئني يف ظل جائحة كورونا – املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 	

الالجئني

األستاذ قيدار أيوب - مسؤول أول التنسيق اإلقليمي باملفوضية 

• جهود املجلس العريب للطفولة والتنمية يف مجال مواجهة تداعيات جائحة كورونا عىل 	

األطفال 

املهندس محمد رضا فوزي - مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة باملجلس

جلسة حوارية – إدارة اإلعالمي األستاذ إميل أمني 
• تأثريات جائحة كورونا صحيا عىل األطفال – منظمة الصحة العاملية - املكتب اإلقليمي 	

لرشق املتوسط 

الدكتور خالد صديق – املسؤول الطبي بوحدة صحة األطفال واملراهقني باملنظمة 

• تأثريات جائحة كورونا عىل األطفال يف ظروف صعبة: األطفال العاملون والالجئون منوذجا	

الدكتورة حياة عسريان – خبرية يف مجال عمل األطفال مبنظمة العمل الدولية )لبنان( 

• التعليم املبكر يف ظل جائحة كورونا	

الدكتور غسان عييس - منسق الشبكة العربية لتنمية الطفولة املبكرة 

• املجتمع املدين ودوره يف مواجهة تأثريات كورونا – الحركة الكشفية العربية منوذجا	

الدكتور عمرو حمدي – أمني عام املنظمة الكشفية العربية ومدير اإلقليم الكشفي 

العريب 

تعقيب 
الدكتور حسن البيالوي - أمني عام املجلس العريب للطفولة والتنمية 

مداخالت 

الجلسة الختامية
• البيان الختامي والتوصيات 	


