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 افتراضية ورشة إقليمية  مالـدول أعــج

 "مقاربات ومداخل في تأهيل ودمج األطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم" 

 بتوقيت القاهرة  11.00الساعة     2022  آيار /  مايو  16

 التاريخ 

 

 التوقيت  املدة الزمنية  البرنامج 

 

التطبيق  

 املستخدم 

الجلسة  

 االفتتاحية 

مفوض/ كلمة   - م  الوزير  دواي  املرأة  دينا  إدارة  والطفولة    واالسرةديرة 

 .امعة الدول العربيةجب

نائبكلمة   - فوزي  رضا  للطفولة    السيد/محمد  العربي  املجلس  عام  أمين 

 . والتنمية

يديو ف 11.15 – 11.00 دقائق لكل كلمة  5

 س كونفران

 جلسات 

 العمل

يتخذون    عرض - الذين  األطفال  وضع  حول  التحليلية  الدراسة  من  نتائج 

 2019ارس الشارع مأوى لهم بالوطن العربي والتي تم تنفيذها في م

 مأشرف عبد المنع/الدكتور يقدمه الخبير  -

األمانة العامة  

لجامعة الدول 

 العربية 

11.15 – 11.30 

تأثير جائحة كورونا على األطفال الذين يتخذون من  عرض مقدم بعنوان:   -

 لهم بالوطن العربي  الشارع مأوى 

 سليم شلبي، خبير وناشط في مجال حقوق الطفلور/ياسر  دكتال يقدمه -

املجلس العربي  

 للطفولة والتنمية 

11.30 – 11.45 

بعنوان:   - مقدم  املقدمة    تطوير عرض  والحماية  الدعم  وزيادة  الرؤية 

لهم   مأوى  الشارع  من  يتخذون  الذين  "أنا لألطفال  مشروع  تجربة  عرض 

 اخترت األمل"

اح  الدكتور/   يقدمه - الفكيكمال  التنمويةمد  المشروعات  إدارة  مدير   ،-

 المجلس العربي للطفولة والتنمية.

ملجلس العربي  ا

 تنمية للطفولة وال

11.45 – 12.00 

 أفضلألطفال في سياق الشارع: ا  بعنوان: منظمة اليونيسفقدم من معرض 

 السياسات والبرامج للحد من االنفصال االسري ودعم إعادة االندماج. 

 مستشار إقليمي لحماية الطفل / ارلوس اجويلر جافيرك  ة/مه السيدتقد -

 مكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال افريقيابال -

 12.15 – 12.00 اليونيسف 
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لظاهرة   - لتصدي  والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  الوطنية  املؤسسات  دور 

 .األطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم 

 عروض الدول األعضا -
ً
 ءأوال

 جمهورية مصر العربية عرض مقدم من  -

والتقويم    تقدمه - للمتابعة  المركزية  اإلدارة  رئيس  األلفي  سمية  السيدة/ 

 .مجلس القومي للطفولة واألمومةبال

من   - مقدم  التونسيةعرض  في    بعنوان:  الجمهورية  الحقوقية  املقاربة 

 آوى لهم.التعامل مع األطفال اللذين يتخذون من الشارع م

بن  دالسي  قدمهي الدين  العامة    مفتاح نصر  باإلدارة  الّطفولة  حماية  مندوب 
بالجمهورية   الّسن  وكبار  والّطفولة  والمرأة  األسرة  بوزارة  للّطفولة 

 . ةالتّونسي
: عروض املنظمات -

ً
 ثانيا

بالعنف لألمم املتحدة  العام    ن مكتب ممثل األمي  منعرض مقدم   - املعني 

 ضد األطفال  

  ي ميناالسيدة/ماج تقدمه -

 12.45 –12.15 دول االعضاءال

 بعد( . ماذا مستقبلية.رؤية التوصيات ) -

 عبد املنعم  أشرفالخبير/ -

 13.00 – 12.45 األمانة العامة 

 


