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Organizer : 

National Family Safety Program – Saudi Arabia 

Content : 

- Scientific papers, researches and studies from Arab 
countries 

- Arab and International keynote speakers 

- Workshops, Forums and Seminars. 

Target Audience: 

- Officials, decision makers and legislators on child 
protection in Arab countries 

- Professionals in the field of child protection and 
maltreatment including physicians, nurses, social 
workers, psychologists and psychiatrists. 

- Policemen, interrogators, lawyers, prosecutors and 
judges 

- Educators, teachers, journalists and media specialists 

SCIENTIFIC PROGRAM: 

A. Child Abuse and Neglect (CAN) in Arab Region: 

Patterns and Consequences: 

1- Traditional and new forms of CAN 

2- Child Trafficking and Labor 

3- Exploitation of Children: Forms, Prevention and 
Interventions 

4- Domestic Violence and its Impact on Children 

5- Health and Social Consequences of CAN 

B. Prevention of Child Abuse and Neglect in Arab 
Region: 

1- Mechanisms and Strategies of CAN Prevention 

2- Data Collection, Research and Registries of CAN 

3- Enforcing capabilities of Arab Professionals Working 
in the Field of CAN 

4- Role of Non-Governmental Organization (NGO) in 
CAN Prevention 

5- Role of Media and information technology in Child 
Protection 

6- Children Role on CAN Prevention 

  :ةــــــــــــــة المنظمــــــــــالجه 
  المملكة العربية السعودية – برنامج األمان األسري الوطني

  :وىـــــــــــــــــــــــــــــالمحت
  أوراق عمل وبحوث ودراسات عربية -

  محاضرون عرب وعالميون متميزون -

  ندوات متنوعة، ورش عمل تدريبية، حلقات مناقشة -

  رـــــــــــور المؤتمــــــــة لحضـــــــمستهدفات الــــــالفئ
المسئولون وصناع القرار والمشرعون في مجال حماية الطفل ) 1

  .العربي

المهنيون المتخصصون في مجال حماية الطفل من اإلساءة ) 2
  :واإلهمال من

  .األطباء والممرضين واإلختصاصيين اإلجتماعيين والنفسيين

  .، المحامون، المدعون والقضاةرجال األمن والمحققون) 3

  .األكاديميون والتربويون واإلعالميون) 4

المهتمون بقضايا الطفل العربي وحماية حقوقه من األفراد أو ) 5
  .المؤسسات

  رــــــــــــاور المؤتمـــــــــــــمح

  :محور أنماط إساءة معاملة وإستغالل الطفل العربي وآثارها ) أ
  .والمستحدثة إلساءة معاملة الطفل العربي األنماط التقليدية) 1

  .اإلتجار باألطفال وتشغيل األحداث في الدول العربية) 2

  .مظاهره ووسائل الوقاية والتدخل: إستغالل األطفال في الدول العربية) 3

  .العنف األسري في العالم العربي وآثاره على الطفل) 4

  .ة معاملة وإهمال االطفالالعواقب الصحية والنفسية واإلجتماعية إلساء) 5

  :محور الوقاية)  ب
  .آليات وإستراتيجيات الوقاية من إساءة معاملة األطفال في الدول العربية) 1

  .نظم جمع المعلومات والبحوث في حماية الطفل العربي) 2

  .تعزيز قدرات العاملين العرب في مجال حماية االطفل) 3

  .ضد الطفل دور المجتمع المدني في التصدي للعنف) 4

  .دور اإلعالم ووسائل اإلتصال الحديثة في حماية الطفل العربي) 5

  .دور األطفال في التصدي للعنف) 6

 
Arabpsynet  Journa l :  N°18 –  S p r i n g   2 0 0 8  1  2 008    ربيـــــــــــــع   - 18الـعــــدد  : ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ18RiyadhKSA-ChildProtection.pdf 
 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ18RiyadhKSA-ChildProtection.pdf


Congress  àmûßŠpa@ @

 

C. Response, Intervention and Rehabilitation of CAN in 
Arab Region: 

1- Reporting and response system to CAN cases. 

2- Child protection laws in Arab countries and 
International agencies. 

3- Law enforcement and legal procedures in CAN cases 

4- Health and Social Services provided to CAN cases. 

FORUMS: 

1- Discipline and corporal punishment of children in 
Islamic and Arabic cultures 

2- Violence against children in schools and educational 
institutes 

3- The Role of Arab children in CAN prevention and in 
recognizing their rights. 

WORKSHOPS AND SEMINARS: 

1- Recognizing patterns and indicators of CAN 

2- Multidisciplinary approach to CAN cases 

3- Forensic interview of abused child 

4- Forensic medical examination of sexually abused 
child 

5- Recent advances in Shaken Baby Syndrome 

6- Psychological assessment and rehabilitation of child, 
family and abusers. 

7- Violence roots in Arab societies. 

8- Advanced studies of CAN cases 

  :محور اإلستجابة والتدخل وإعادة التأهيل) ج 
  .نظم التبليغ واإلستجابة الوطنية في إساءة معاملة األطفال) 1

  .تشريعات حماية الطفل في الدول العربية واإلتفاقيات الدولية) 2

ية المتبعة في حاالت إساءة معاملة اإلجراءات األمنية والقضائ) 3
  .األطفال

الخدمات الصحية والنفسية واإلجتماعية لضحايا إساءة معاملة ) 4
  .وإهمال األطفال في الدول العربية

  دواتــــــــــــــــــالن
تربية األبناء والعقاب الجسدي في الشريعة اإلسالمية والثقافة ) 1

  .العربية

  .مدارس والمؤسسات التعليميةالعنف ضد األطفال في ال) 2

المبادرات لتعريف األطفال العرب بحقوقهم وضمان مشاركتهم ) 3
  .في الحماية من إساءة المعاملة

  لــــــــــــــــــورش العم
  .مباديء الكشف عن أنواع ومؤشرات اإلساءة ضد الطفل) 1

  .المقاربة متعددة التخصصات لحاالت إساءة معاملة األطفال) 2

  .ديء المقابلة الجنائية والتحقيق مع الطفل المتعرض لإلساءةمبا) 3

  .الفحص الطبي الشرعي للطفل المتعرض لإلساءة الجنسية) 4

  .المستجدات الطبية الحديثة حول متالزمة الرضيع المهزوز) 5

  .التقييم النفسي وإعادة التأهيل للطفل واألسرة والمعتدي) 6

  .معات العربيةالتعرف على جذور العنف في المجت) 7

  .دراسة متقدمة لحاالت إساءة معاملة الطفل) 8
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 إىل املعجم ترمجة مصطلح عربي منوذج إضافــة

 www.arabpsynet.com/ar/arForm.htm   
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