المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

ورشة العمل اإلقليمية عن "حماية الطفل الالجئ"
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
الدوحة – قطر
 3-2ديسمبر 2102

اليوم األول
0009 – 0011
00:9 – 0009

الموضوع
تسجيل المشاركين
الكلمة االفتتاحية

سعادة السيدة/مريم بنت عبدهللا العطيبة ،أمين اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
الممثل اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لدى دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
01011 – 00:9
01031 – 01011

استراحة
حقوق الالجئين بشكل عام وحقوق الطفل الالجئ بشكل خاص
السيد /هيثم الشاذلي ،مسؤول الحماية الدولية بالمكتب الإلقليمي للمفوضية بالرياض

010:9 – 01031
00009 – 010:9
00031 – 00009
000:9 – 00031
02009 – 000:9

نقاش عام
اإلطار القانوني لحقوق الطفل من منظور حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة
السيدة/رانيا فؤاد جاد هللا ،خبير قانوني من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

نقاش عام
استراحة
آليات التعامل مع الطفل الالجئ
السيدة /نسرين ربيعان ،مسؤولة الحماية الدولية بمكتب المفوضية بأبو ظبي

020:9 – 02009

اآلليات الوطنية لتأمين حقوق الطفل

0009 – 020:9
1:15

السيدة /نور الحر  ،خبير قانوني ,المؤسسة القطرية لحماية الطفل –قطر
نقاش عام
إستراحة الغذاء

1

اليوم الثاني
0::9 – 0:99

الموضوع
آليات التعامل مع الحاالت الخاصة:
(األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة  ،ضحايا الحروب ،ضحايا اإلتجار بالبشر ،إلخ)
السيدة /نسرين ربيعان ،مسؤولة الحماية الدولية بمكتب المفوضية بأبو ظبي

19:99 – 0::9
19:15 – 19:99
19:55 – 19:15

نقاش عام
استراحة
تجارب المفوضية للتعامل مع الطفل الالجئ في المخيمات والحضر
تجارب عملية آنية :الالجئين السورين في المنطقة
السيد /هيثم الشاذلي ،مسؤول الحماية الدولية بالمكتب الإلقليمي للمفوضية بالرياض

11:15 – 19:55

آلية التنسيق فيما بين المفوضية وشركائها التنفيذيين
السيد /نبيل عثمان ،نائب الممثل اإلقليمي بالمكتب الإلقليمي للمفوضية بالرياض

11::9 – 11:15
10:99 -11::9
10::9 – 10:99
1:99 – 10::9
1::9 – 1:99
1:55– 1::9
0:99 – 1:55
0:99

استراحة
تجارب رائدة لشركاء المفوضية التنفيذيين في منطقة الخليج
تجربة المملكة العربية السعودية 0األجفند
تجربة دولة الكويت 0الهالل األحمر الكويتي
تجربة دولة قطر 0قطر الخيرية
التوصيات
ختام الدورة وتوزيع الشهادات
إستراحة الغذاء
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