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 مؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني ال

 القائمة باالحتالل التفاقية حقوق الطفلفي ظل انتهاك اسرائيل القوة 
 م(2017نوفمبر / تشرين ثان  13 - 12الكويت :  )دولة

 البرنامج الزمني

 2017نوفمبر / تشرين ثان  12اليوم األول: األحد 
 بقصر بيان -حفل االفتتاح  10:30-11:10

 الصباحدخول حضرة صاحب السمو امير البالد المفدى الشيخ / صباح االحمد الجابر  -

 السالم الوطني لدولة الكويت   -

 آيات من الذكر الحكيم   -

 دولة فلسطين  رئيس -الرئيس/ محمود عباس صاحب الفخامة  كلمة  -

 كلمة معالي وزير الشئون االجتماعية والعمل ووزير دولة للشئون االقتصادية األستاذة/ هند صبيح براك الصبيح   -

 االمين العام لجامعة الدول العربية  -احمد ابو الغيط  /السيدكلمة معالي   -

وزارة الشؤون االجتماعية  االمانة العامة

 والعمل
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 عرض فيلم وثائقي   -

  (وطفلهطفل لألطفال الفلسطينيين )عرض شهادات حية   -

 توجه االطفال إللقاء التحية على حضرة صاحب السمو وضيفه الكريم  -

 الختام والسالم الوطني لدولة الكويت -
 .الشيراتون الستكمال اعمال المؤتمر انتقال الوفود المشاركة من قصر بيان الى فندق 12:30 11:10 -

 تونابفندق الشير  -استكمال فعاليات اليوم االول  
 اســـتـــــــراحة غــــــداء 14:30 – 12:30
 قاعه المرجان -معرض الصور           14:45 – 14:30
 قاعة المرجان -فقرة فنية للفلكلور الفلسطيني " دبكة "  عرض    15:00 – 14:45
 جلسة العمل األولي: "واقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل":   15:50 - 15:00

 معالي األستاذة/ هند صبيح براك الصبيح، وزير الشئون االجتماعية والعمل ووزير دولة للشئون االقتصادية  رئيس الجلسة:
 

 المتحدثون:
 دولة فلسطين -التنمية االجتماعية معالي د. ابراهيم الشاعر، وزير  -

د. حاتم قطران، استاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس، وعضو اللجنة الدولية لحقوق الطفل بمنظمة االمم  -
 المتحدة

 االرجنتين -السيدة جيزيال كاردوزو، رئيسة الجمعية الدائمة لحقوق االنسان -

 دولة فلسطين - والمغتربين  وزارة الخارجية -مستشار أول، أ. مهند العكلوك -
 أ. محمد فزيع، رئيس لجنة حقوق االنسان العربية -

   (UNRWA) وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين -
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 مناقشة 
 فيلم وثائقي قصير 16:10 - 15:50

 

 
 حقوق الطفل الفلسطيني" تعزيز واحترامجلسة العمل الثانية: "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في  17:00 – 16:10

 معالي د. غادة والي، وزيرة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية  رئيس الجلسة:
 المتحدثون:

 العربية سابقا  السفيرة/ مشيرة خطاب وزيرة الدولة لألسرة والسكان بجمهورية مصر  -
 د. أمل الدوسري، عضو اللجنة الدولية لحقوق الطفل بمنظمة االمم المتحدة -
   (UNRWA) وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين -
 د. رفعت قسيس، رئيس الجمعية العامة للحركة العالمية للدفاع عن األطفال -

 بدولة فلسطينأ. صباح الشرشير، وزارة التنمية االجتماعية  -
 د. سهام الفريح، رئيس الجمعية الكويتية لحماية الطفل -

 
 

 مناقشة 
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 2017نوفمبر / تشرين ثان  13اليوم الثاني: االثنين 
 شهادة حية ألب طفل شهيد عرض  9:15 - 9:00

األطفال االسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي ودراسة االليات الالزمة لتوفير جلسة العمل الثالثة:  10:15 - 9:15
 الحماية القانونية لألطفال الفلسطينيين

 بدولة فلسطين السيد/عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررينمعالي رئيس الجلسة: 
 المتحدثون:

 

 أ. عبد اهلل الزغاري، رئيس الدائرة القانونية في جمعية نادي االسير الفلسطيني -

 الحركة العالمية للدفاع عن االطفال –أ. عايد أبو قطيش، محامي الدفاع عن االطفال الفلسطينيين  -
  أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويتأ. د. رشيد العنزي  -
 د. أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان -

 خضر رصرص اخصائي نفسي يمركز عالج ضحايا التعذيبأ.  -

 الحركة العالمية للدفاع عن االطفال –أ. خالد قزمار محامي دفاع  -

 جبر البدويالطفل/  -

 مناقشة 
 عرض فيلم وثائقي قصير 10:30 - 10:15
 استراحة    11:00 - 10:30

  شهادة طفل أسير
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 "التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق األمن والسالم " : الرابعة:جلسة العمل  12:00 - 11:00
 دولة فلسطين -معالي د. ابراهيم الشاعر، وزير التنمية االجتماعية رئيس الجلسة: 

 المتحدثون:
 دولة فلسطين - والمغتربين وزارة الخارجية -مستشار أول، فايز أبو الربأ.  -
 خبير في شؤون االمن والسالم، االرجنتين ، كنوبلوشأ. ماركوس  -

 لشؤون االغاثة االنسانية لجامعة الدول العربية  مبعوث االمين العام، الشيخة حصة آل ثاني -
 وزارة التنمية االجتماعية بدولة فلسطين ،أ. محمد القرم -

 ، المجلس العربي للطفولة والتنميةأ. إيمان بهي الدين -
 أ. دعاء الشريف، باحثة متخصصة في الشأن االسرائيلي -
 د. تيسير فرحات، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين  -

 مناقشة -
 الختامي" الجلسة الختامية: "التوصيات والبيان 12:30 - 12:00

 


