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Theme 1
Bullying

Theme 2
Social media, internet, and
children

Sexual abuse

Theme 4
Neglect and accidental
injuries

Theme 5
Challenging
behaviors

Registration

07.00 - 08.00
8:00 – 8:30

Theme 3

Introduction to the
workshop/objectives
Reality of bullying with children

Internet, social media and electronic games
usage among children: a Statistical
Overview

Overview of the Sultanate of
Oman’s situation with sexual
abuse cases.

Overview of the Sultanate of
Oman’s situation with neglect and
accidental injuries

Overview of the
Sultanate of Oman’s
situation with
challenging
behaviours

8:30 – 9:00

Influencing factors of bullying

Social, educational and health-related
effects of social media usage among
children

Forms and symptoms of sexual
abuse and characteristics of
abusers

Forms of neglect and accidental
injuries.

Psychological
problems

9:00- 9:30

Bullying behaviour in children

Children and cyber blackmail and extortion:
A legal overview

Consequences of sexual abuse: an
overview of social, health and
educational effects.

Health, social and financial effects
of neglect and accidental injuries.

Challenging
behaviours in
Adolescents

Bullying from an Islamic
perspective and how to deal with
bullies

Developing a measure for nomophobia in
children

Legal overview on the issue of
sexual abuse: Laws and penalties

Legal overview on the issue of
neglect and accidental injuries:
Laws and penalties

Juvenile problems

Bullying in schools: dangers and
the importance of tackling
issues/society role in managing
bullying

Intervention and prevention strategies of
gaming disorder/addiction

How to act/manage cases of
sexual abuse?

How to act/manage cases of
neglects and accidental injuries?

Drug and substance
abuse in adolescents recommendations and
discussion

Overview of International and
regional bullying intervention and
prevention programs

Overview of International and
regional intervention and prevention
programs

Group activity for parents

Workshop for parents:
Positive parenting

Group activity for professionals
and recommendations

Workshop - how to
manage challenging
behaviours with
adolescents

9:30 : 10:00

10:00 – 10:30

Break

10.30 - 11.00
11.00 - 01.00

Lunch Break

01.00 - 02.30
02.30 - 04.30

Workshop for parents

Recommendations and final
conceptualization of
intervention/prevention and
awareness/educational programs.

Recommendations and final
conceptualization of
intervention/prevention and
awareness/educational programs

Workshop for professionals:
Ministry of Education, Social
Development and Ministry of
Health, Royal Oman Police

المؤتمر العربي الدولي السادس لحماية الطفل  -عُمان إسبكان  ،2019برنامج اليوم الذي يسبق المؤتمر،
 14سبتمبر  ، 2019جامعة السلطان قابوس
الوقت

المحور األول

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس

التنمر

التواصل االجتماعي ،االنترنت و االطفال

االعتداء الجنسي

اإلهمال و حوادث األطفال

التحديات السلوكية

التسجيل

8.00 – 7.00

9.00 – 8.30

مقدمة تعريفية بالورشة وأهدافها
وآليات التنفيذ والتواصل  -واقع
ظاهرة التنمر لدى األطفال
األسباب واألساليب التي تؤدي
إلى ظهور التنمر لدى الطفل

استخدام اإلنترنت واأللعاب اإللكترونية ووسائل
التواصل االجتماعي :إحصائيات في مجتمع
الطفولة
اآلثار االجتماعية والتعليمية والصحية لوسائل
التواصل االجتماعي على األطفال

9.30 – 9.00

سلوك التنمر عند األطفال

األطفال واالبتزاز االلكتروني :نظرة قانونية

اآلثار الصحية ،االجتماعية و التربوية
لإلساءة الجنسية

10.00 – 9.30

ظاهرة التنمر في اإلسالم وكيفية
التعامل مع المتنمرين

تطوير مقياس النوموفوبيا لدى األطفال

القوانين والعقوبات

القوانين و العقوبات

10.30 – 10.00

ظاهرة التنمر في المدارس
خطورتها وضرورة مواجهتها -
دور المجتمع للحد من التنمر

التعامل األمثل مع إدمان األطفال على األلعاب
اإللكترونية :األساليب العالجية وطرق الوقاية
التوعية حول حماية الطفل من مخاطر الفضاء
السيبراني

كيفية التصرف والتعامل عند حدوث
لإلساءة الجنسية

كيفية التصرف والتعامل عند حدوث
اإلهمال

8.30 – 8.00

11.00 – 10.30
1.00 – 11.00

أشكال اإلساءة الجنسية األعراض
المصاحبة و صفات المتحرش

أشكال اإلهمال والحوادث

المشاكل النفسية

االثار الصحية ،االجتماعية،
االقتصادية ،المالية على االهمال و
الحوادث

مشاكل المراهقة المصاحبة
للمشاكل السلوكية
مشاكل االحداث
المخدرات في مرحلة المراهقة
 -نقاش وتوصيات

إستراحة
استعراض بعض التجارب
المحلية الدولية للبرامج الوقائية
والعالجية

استعراض بعض التجارب المحلية والدولية
للبرامج الوقائية والعالجية

وضع التصور النهائي للبرامج
الوقائية والتوعوية بحيث تتناول
مختلف القضايا

وضع التصور النهائي للبرامج الوقائية

2.00 – 1.00
4.30 – 2.00

الوضع الحالي للسلطنة في حاالت
التحرش الجنسي

الوضع الحالي للسلطنة في حاالت
االهمال والحوادث

الوضع الحالي للسلطنة

ورشة ألولياء األمور

نشاط جماعي  /أولياء االمور

ورشة للمهنيين :وزارة الصحة ،التربية
و التعليم ،التنمية ،اإلدعاء العام و
الشرطة

نشاط جماعي  /المهنيين توصيات
الورشة

ورشة ألولياء االمور  -التربية
اإليجابية

إستراحة الغداء
ورشة كيفية التعامل مع
التحديات السلوكية في مرحلة
المراهقة

 وكيل وزارة التنمية االجتماعية،تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي
12:00 – 9:00: الوقت، ) القاعات التدريسية (و،منصة وزارة التنمية االجتماعية ألولياء األمور والمعلمين واالطفال – جامعة السلطان قابوس
Date 14.09.2019 “Ministry of Social Development Parents and Children forum”
Location: SQU, Teaching rooms (F), Time: 9:00- 12:00
Workshops for caregivers and teachers ورش ألولياء األمور والمعلمين
Presenter المتحدث
Ms.Naqaa Al-Lawati
Programs and Social Awareness
Specialist at Family Counseling and
Guidance Department
Ms.Amena Khalaf Al-Maamari
Early childhood specialist at
Department of Child Affairs
Ms.Safeyah Al-Abri
Family Guidance and Counseling
Specialist at Childhood Care Center
Ms.Muthla Rashid Al-Fulaiti
Programs and Awareness Specialist
at Child Care Center
Dr. Nadia Ali Said Al-Ajmi
Director of Alaman Center
Mr.Emad Al-Saidi
Child Protection Representative at
the Family Protection Department

Room الغرفة

 الموضوعTopic

 نقاء بنت جمعة اللواتية/ الفاضلة
اخصائية برامج وتوعية مجتمعية بدائرة اإلرشاد
.واالستشارات األسرية

Positive parenting
workshop

حلقة عمل التربية اإليجابية

F9
9و

 أمينة بنت خلف المعمرية اخصائية طفولة/الفاضلة
.مبكرة بدائرة شؤون الطفل

Basics and procedures of
child safety

حلقة عمل ضوابط سالمة الطفل

F13
13و

 صفية بنت عبدهللا العبرية/الفاضلة
أخصائية إرشاد وتوجيه أسري بمركز رعاية
.الطفولة
 مثلى بنت راشد الفليتية/الفاضلة
أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بمركز رعاية
.الطفولة

Workshop on Cyberextortion

حلقة تدريبية حول االبتزاز
اإللكتروني

F10
10و

نادية بنت علي العجمية.د/ الفاضلة
مديرة مركز األمان للتأهيل
 عماد بن محمد السعيدي/الفاضل
.مندوب حماية الطفل بدائرة الحماية األسرية

Workshop on preventing
accidental injuries and
neglect for children with
special needs

حلقة عمل الوقاية من االهمال
وحوادث األطفال ذوي اإلعاقة

F12
12و

Workshops for Children ورش لألطفال
Presenter المتحدث
Ms. Fatima Nasser AlShaili
Early Childhood Specialist at the
Department of Child Affairs/
Maryam Said Hamdan AlObaidani
Head of child Development
Institutions Department
Mr. Mohammed Al-Noamani
Juvenile guidance home at the
Department of Juvenile’s Affairs
Mr. Ahmed AlBuraiki/
Department of Juveniles’ Affairs,
Mr. Eisa Fahd Al Hashemi
Social Monitor in the Department of
Juveniles’ Affairs
Mr. Said Rashid AlMaktoomi
Head of Awareness and Preventive
Programs Section at Family
Counseling and Guidance
Department

Room الغرفة
Topic الموضوع

 مريم بنت سعيد العبيدانية/الفاضلة
رئيسة قسم مؤسسات تنشئة الطفل بدائرة شؤون
.الطفل
 فاطمة بنت ناصر الشعيلية/الفاضلة
.أخصائية طفولة مبكرة بدائرة شؤون الطفل

Workshop for children
‘How do I protect
myself’

"حلقة تدريبية "كيف أحمي نفسي

F18
18و

 محمد بن سالم النعماني/الفاضل
مشرف دار توجيه األحداث بدائرة شؤون األحداث
 أحمد بن سالم البريكي/الفاضل
أخصائي نفسي بدائرة شؤون األحداث
 عيسى بن فهد الهاشمي/الفاضل
.مراقب اجتماعي بدائرة شؤون األحداث

Workshop for children:
Cyber-extortion

حلقة تدريبية االبتزاز اإللكتروني

F16
16و

 سعيد بن راشد المكتومي/الفاضل
رئيس قسم البرامج التوعوية والوقائية بدائرة اإلرشاد
.واالستشارات األسرية

Workshop for children:
dangers of electronic
games

حلقة تدريبية لألطفال عن مخاطر
األلعاب االلكترونية

F14
14و

The Youth and Digital World Forum ,""منتدى الشباب
 جامعة السلطان قابوس-  كلية اآلداب والعلوم االجتماعية: الموقع،م2019  سبتمبر14 تاريخ
Date 14.09.2019, Location: SQU, College of Arts and Social Sciences
Time

Presenters

7:30-8:30

Registration

8:30-9:00

6 آداب قاعة

9:00- 10:30

6 آداب قاعة

Opening of Forum under patronage of Her Highness Dr. Sayyida Muna bint Fahd Al Said
افتتاح منتدى الشباب والعالم الرقمي تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد
عزيزة بنت سلطان الراشدية – هيئة تقنية المعلومات
أساسيات األمن السيبراني
Aziza Sultan Al Rashidi
Cyber Security basics
Director of Professional Cyber Security Services

10:30-11:00

1:00 -11:00

Topics

Breakfast
Electronic games
االلعاب االلكترونية

Cyber bullying
التنمر اإللكتروني

 سالم بن سعيد الكندي.د
Dr. Salim Said Al
Kindi

 أمجد بن حسن الحاج.د
Dr. Amjad Hassan Al Haj

جامعة السلطان قابوس
Sultan Qaboos
University
1:00-2:30

خدمات الطلبة

2:30-4:30

6 آداب قاعة

جامعة السلطان قابوس
Sultan Qaboos University

Electronic extortion
االبتزاز االلكتروني

Legal awareness of the digital world
الوعي القانوني بالعالم الرقمي

هيثم بن هالل الحجري
Haitham Hilal Al Hajri

فاتك بن سعيد البوسعيدي
Fatik Said Al Busaidi

هيئة تقنية المعلومات
Information Technology
Authority

االدعاء العام
Public Prosecution

Lunch break
All participants جميع المشاركين

Discussions and recommendations

المناقشات والتوصيات الختامية

 وكيل وزارة التربية و التعليم للتعليم و المناهج،تحت رعاية سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي
 القرم، مكتبة األطفال العامة:م الموقع2019  سبتمبر14 "سفراء حماية الطفل" تاريخ
Date 14.09.2019 “Protection Young Ambassadors”, Location: Public Children Library, Qurum
 الوقتTime

10.30 – 8.00

 المتحدثPresenters
Honorable Dr. Muna Ahmed
Al-Saadoon
المكرمة الدكتورة منى السعدون
The State Council – Head of
رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر
scientific committee
Shununa Alhabsi
شنونة بنت سالم الحبسي
Ministry of Education
وزارة التربية والتعليم
Dr. Jumana Abdowani
Ministry of Health

 الموضوعTopic
الترحيب بالمشاركين والتعريف
بأهداف المؤتمر
سفراء الحماية ودورهم
 اتخاذ القرار وحل- مهارات التواصل
المشكالت

الدكتور جمانة عبدواني
وزارة الصحة

11.00 – 10.30

1.00 – 11.00

About “Protection Young
"Ambassadors Oman
Communication skills - decision
making and problem-solving

إستراحة
Dr. Muna AlShikeli
Ministry of Health

الدكتورة منى الشكيلي – وزارة الصحة

التحرش الجنسي والتحديات السلوكية لدى
األطفال

Dr. Khalaf Al Abri
Sultan Qaboos University

الدكتور خلف العبري – جامعة السلطان
قابوس

ورشة المواطنة

Citizenship workshop

طالل العاصمي – وزارة التربية و التعليم

ورشة التنمر االلكتروني

Cyber Bullying

محمد الخروصي – وزارة التربية والتعليم

فن مهارات اإللقاء ومواجهة الجمهور

The art of public speaking

مروة البلوشي – وزارة التنمية االجتماعية

ورشة حقوق الطفل و آليات حماية الطفل

Children`s rights workshop and
child protection mechanisms
Social media, internet and their
negative impact on children

2.30 – 1.00

4.30 – 2.30

Welcome address/ objectives of
the 6th Arab International Child
protection Congress 2019

Sexual abuse & Challenging
behaviors

إستراحة الغداء
Talal Al Asmi
Ministry of education
Mohammed AlKharusi
Ministry of Education
Marwa AlBalushi
Ministry of Social Development
Dr.Zamzam AlLamki
Ministry of Higher Education

 زمزم اللمكي – وزارة التعليم العالي.د

االنترنت ووسائل االتصال وسلبياتها على
األطفال
توزيع الشهادات على سفراء حماية الطفل

)52 القاعة التدريسية (و، جامعة السلطان قابوس- 2019  سبتمبر14 -  محور التنمر- برنامج اليوم الذي يسبق المؤتمر
Pre-Conference Program, theme: Bullying - 14th September 2019 Location: SQU, Teaching rooms F52
Time الوقت
7:30-8:00
8:00-8:10
8:10-8:30

8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-9:50

9:50-10:10

10:10-10:30
10:30-11:00

Topic الموضوع

Presenter المتحدث
Registration
HH.Dr.Khoula Al
Said
Dr.Hassan Mirza
Sultan Qaboos
University Hospital

خولة آل.صاحبة السمو د
سعيد
حسن ميرزا.د
مستشفى جامعة السلطان
قابوس

Dr.Ahmed Abdalitif
Sultan Qaboos
University Hospital
Abeer Al Mujaini
Sultan Qaboos
University Hospital
Dr. Ismail Al Aghbari
Ministry of
Endowments and
religious affairs
Ms.Zuwaina Al
Sulaimani
Ministry of Education
Mr.Adnan Al farsi
Ministry of social
development

Introduction to the workshop/objectives

مقدمة تعريفية بالورشة وأهدافها وآليات التنفيذ والتواصل

The reality of bullying among children
in Oman

واقع ظاهرة التنمر لدى األطفال في سلطنة عمان

 أحمد عبداللطيف.د
مستشفى جامعة السلطان
قابوس

Factors influencing bullying behavior
Electronic games
Media violence
Cartoon violence

:األسباب واألساليب التي تؤدي إلى ظهور التنمر لدى الطفل مثل
.األلعاب االلكترونية العنيفة الفاسدة
.انتشار أفالم العنف بين أبنائنا
.أفالم الكارتون العنيفة
-

عبير المجيني.أ
مستشفى جامعة السلطان
قابوس

Bullying behavior among children

سلوك التنمر عند األطفال

أسماعيل األغبري.المكرم د
وزارة األوقاف والشؤون
الدينية

Understanding bullying from an Islamic
perspective and how to deal with bullies

ظاهرة التنمر في اإلسالم وكيفية التعامل مع المتنمرين

زوينة السليماني
وزارة التربية والتعليم

Ending Bullying in School: A possible
mission

 مهمة ممكنة: مكافحة التنمر المدرسي

عدنان الفارسي
وزارة التنمية االجتماعية

The role of civil society in preventing
bullying

دور المجتمع للحد من التنمر

Break

11:00-11:20

11:20-1:00

Dr.Hana Azt
Mohammed
Abduljawad
Assistant professor –
College of education
Rustaq

هناء عزت محمد.د
عبدالجواد
,أستاذ مساعد – كلية التربية
الرستاق

All
Participants/presenters

جميع المشاركين

All
Participants/presenters

جميع المشاركين

1:00-2:30
2:30-4:30

Treating bullying: Management of
bullies and bullying victims

 طرق التعامل مع المتنمرين والضحايا:عالج التنمر

An overview of international and
regional bullying intervention and
prevention programs

استعراض بعض التجارب المحلية الدولية للبرامج الوقائية
والعالجية للتنمر

Idris Al Flaiti
Khalil Al Habsi
Maitha Al Asmi
Lunch break
Recommendations and final
conceptualization of
intervention/prevention and
awareness/educational programs

)إدريس الفليتي (حملة عشانك لالتزان النفسي
خليل الحبسي
ميثاء العاصمي

وضع التصور النهائي للبرامج الوقائية والتوعوية

)50 القاعة التدريسية (و، جامعة السلطان قابوس، 2019  سبتمبر14 -  محور التحديات السلوكية- برنامج اليوم الذي يسبق المؤتمر
Pre-Conference Program, theme: Children with Challenging Behaviors – 14th September 2019 - Location: SQU,
Teaching rooms F50
Presenter المتحدث

Time
7:30-8:00
8:00-8:20
8:20-8:40
8:40-9:00

Ms. Rahma Al Wadhahi
Ministry of Education
Dr. Fatma Al Sulaimani
Minisry of Health
Dr. Ghaniya Al Ghafri
Ibri Hospital

رحمة الوضاحي
 وزارة- اخصائية اجتماعية
التربية والتعليم
فاطمة السليمانية.د
وزارة الصحة
د غنية الغافرية
مستشفى عبري
حوراء الموسوي

9:00-9:20

Ms. Hawra Al Moosawi
Ministry of Social
Development

9:20-9:40

Dr. Sameh Yusri Bunduq
Ministry of health -Massara
Hospital

 مستشفى- وزارة الصحة
المسرة

9:40-10:30

All Participants/presenters.

جميع المشاركين

وزارة التنمية االجتماعية

Topic الموضوع
Registration
Current situation of challenging
behaviors among children in the
Sultanate of Oman
Psychological issues resulting in
challenging behavior
Relating physical changes with
challenging behavior

الوضع الحالي للسلطنة الهم التحديات السلوكية في
سلطنة عمان
المشاكل النفسية الناتجة عن التحديات السلوكية
مشاكل المراهقة المصاحبة للتحديات السلوكية

Challenging behavior and juvenile
problems

مشاكل االحداث والتحديات السلوكية

challenging behavior related to drug
and substance use among adolescents

التحديات السلوكية وعالقتها بالمخدرات في مرحلة
المراهقة

Recommendations and discussion

نقاش وتوصيات

 سامح يسري بندق.د

10:30-11:00
11:30-1:00

Ms.Rajaa Sultan

رجاء سلطان

Dr. Alia Sultan

عليا سلطان.د

1:00-2:30
2:30-4:30

Break
workshop for parents: Positive
parenting
Lunch break
workshop - how to manage
challenging behaviors with adolescents

)ورشة ألولياء األمور (التربية اإليجابية
 كيفية التعامل مع التحديات/ ورشة ألولياء األمور
/ السلوكية في مرحلة المراهقة

 محور اإلهمال و الحوادث،برنامج اليوم الذي يسبق المؤتمر
 جامعة السلطان قابوس، 2019  سبتمبر14 )54القاعة التدريسية (و
Pre-Conference Program, theme: Children with neglect and accidents, 14th September 2019 (Location: SQU,
Teaching rooms F54 )
Presenter المتحدث

Time
7:30- 8:00
8:00-8:30
8:30-9:00
8:45-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00

9:30-10:00

10:30-10:00

اسيا النعمانية.د
وزارة االصحة
انفال العلوية
الجمعية العمانية
للخدمات النفطية
شرطة عمان السلطانية
)(االدارة العامة للمرور
هالل البرواني.د
جامعة السلطان قابوس
إبتسام النور.د
جامعة السلطان قابوس

Topicالموضوع
Registration
Overview of current trends of neglect and
الوضع الحالي للسلطنة في حاالت االهمال
Dr. Asia Al Naamani
Ministry of Health
injuries in the Sultanate of Oman
والحوادث
Anfal Al-Alwaiyi
اشكال االهمال والحوادث
Oman Oil Service
Many facets of neglect and injuries
Association
Royal Oman Police
اشكال االهمال والحوادث
Many facets of neglect and injuries
Directorate General of Traffic
Dr. Hilal Al Barwani
اشكال االهمال والحوادث
Many facets of neglect and injuries
Sultan Qaboos University
االقتصادية، االجتماعية، االثار الصحية
Social, financial and health-related effects of
Dr. Ibtisam Al Nour
المالية على االهمال والحوداث،
Sultan Qaboos University
neglect and accidental injuries

راشد بن عبدهللا
 االدعاء- المخمري
العام

Rashid Salim Abdullah AlMakameri
Public prosecution office

Legal overview of issues of neglect and
accidental injuries: Laws and penalties

القوانين والعقوبات

الهيئة العامة لالذاعة
والتلفزيون

Public authority for radio
and television

How to act/manage cases of neglect and
accidental injuries

كيفية التصرف والتعامل عند حدوث
االهمال والحوادث

10:00-10:30
11:00-1:00
1:00-2:30

جميع المشاركين

All participants

2:30-4:30

جميع المشاركين

All participants

Break
Group activity for parents
Lunch break
Group activity for professionals and
recommendations

 أولياء األمور/ نشاط جماعي
 المهنيين/ نشاط جماعي

 محور االساءة الجنسية،برنامج اليوم الذي يسبق المؤتمر
،)53 القاعة التدريسية (و، جامعة السلطان قابوس، 2019  سبتمبر14
Pre-Conference Program, theme: Children with Sexual abuse, 14th September 2019
(Location: SQU, Teaching rooms F53)

8:00-8:30

Dr. Salma Al Amri

 سالمة العامرية/د

Topic الموضوع
Registration
Overview of current trends of sexual abuse cases in
the Sultanate of Oman

8:30-9:00

Dr. Muna Al Shukaili
Al Masarrah Hospital

 منى الشيكيلية/د
مستشفى المسرة

Forms and symptoms of sexual abuse and
characteristics of abusers

الوضع الحالي للسلطنة في حاالت التحرش
الجنسي
اشكال اإلساءة الجنسية األعراض
المصاحبة و صفات المتحرش

9:00-9:30

Dr. Muna Al Bakri
Dr. Waleed Hassan

 منى بكرى/د
 وليد حسن.د

Consequences of sexual abuse : overview of social,
health and educational effects

االجتماعية و التربوية، االثار الصحية
لإلساءة الجنسية

9:30-10:00

Dr. Mohammed Al
Marzouqi
Public Prosecution

 محمد المرزوقي/د
االدعاء العام

Legal overview of issues of sexual abuse: Laws
and Penalties

القوانين والعقوبات

10:00-10:30

Dr. Majdi Abd Raboh
Sultan Qaboos University

Approach and management of sexually abused
children.

كيفية التصرف والتعامل عند حدوث لإلساءة
الجنسية

Time
7:30- 8:00

Presenter المتحدث

 مجدي عبد ربه.د
جامعة السلطان قابوس

10:30-11:00
11:30-1:00

Break
Dr. Salmah Al Amri/
Dr. Muna Al Bakri

 سالمة العامرية/د
 مني البكرى/د

1:00-2:30
2:30-4:30

Workshop for parents
Recommendations and Task Force Formulation

ورشة ألولياء األمور
الخروج بتوصيات و تكوين اللجنة الدائمة

Lunch break
Dr. Muna Al Shukaili
Dr. Mohammed Al
Marzouqi
Dr. Majdi Abd Raboh

 منى الشيكيلية/د
 محمد المرزوقي/د
مجدي عبد ربه.د

Workshop for professionals: Ministry of education,
Social Development and Ministry of Health, ROP
Recommendations and Task Force Formulation

 التربية و، وزارة الصحة:ورشة للمهنيين
 اإلدعاء العام و الشرطة، التنمية،التعليم
الخروج بتوصيات و تكوين اللجنة الدائمة

 االنترنت و االطفال،  محور وسائل التواصل االجتماعي- برنامج اليوم الذي يسبق المؤتمر
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Pre-Conference Program, theme: Children with Social media, internet and Children
14th September 2019 - Location: SQU, Teaching rooms F 51
Time الوقت
07.30-8:00
8:00 – 8:10

Organizing team

الفريق المنظم

8:10 – 8:30

Organizing team

الفريق المنظم

8:30 – 9:00

Dr. Sultan Al
Hashmi

 سلطان الهاشمي.د
والفريق

9:00- 9:30

Dr. Said Al
Moqbali

 سعيد المقبالي.د

9:30 – 9:50

Dr. Ali Kathem

 علي كاظم.د

9:50 – 10:10

Dr. Hafeedha Al
Brashdi
Amal Saeed Al
Mushaikhi
Information
Technology
Authority

 حفيظة البراشدية.د

10.:10-10:30

Presenter المتحدث

أمل بنت سعيد
المشايخية
هيئة تقنية المعلومات

10.30 - 11.00
11.00 - 01.00

Topic الموضوع
Registration
Introduction and Goals of the Workshop
مقدمة تعريفية بالورشة وأهدافها وآليات التنفيذ والتواصل
Internet, Social media and Electronic
استخدام االنترنت واأللعاب اإللكترونية ووسائل التواصل
Game Usage among Children: a Statistical
 إحصائيات في مجتمع الطفولة:االجتماعي
Overview.
Social, Educational and Health-related
اآلثار االجتماعية والتعليمية والصحية لوسائل التواصل
Effects of Social Media Usage among
االجتماعي على األطفال
Children
Children and Cyber Blackmail and
 نظرة قانونية:األطفال واالبتزاز االلكتروني
Extortion: A legal overview
Developing assessment Measure for
تطوير مقياس النوموفوبيا لدى األطفال
Nomo-phobia in Children
Intervention and Prevention Strategies of
:التعامل األمثل مع إدمان األطفال على األلعاب اإللكترونية
Gaming Disorder/Addiction
األساليب العالجية وطرق الوقاية
Awareness of Child Protection from the
Risks of the Digital World

التوعية حول حماية الطفل من مخاطر الفضاء السيبراني

Break
All participants/
presenters

جميع المشاركين

Overview of International and Regional
Intervention and Prevention Programs

استعراض بعض التجارب المحلية والدولية للبرامج الوقائية
والعالجية
 أي-  مبادرة حماية الطفل على االنترنت- "حملة "خلك عارف
مبادرات أخرى

Lunch break
وضع التصور النهائي للبرامج الوقائية بحيث تتناول مختلف
القضايا منها على سبيل المثال:
إرشادات ألولياء األمور  -السن الموصى به الستخدام وسائل
التواصل واالنترنت – طرق عالجية للمدمنين – التخطيط
للحمالت اإلعالمية – تحديد الجهات المسؤولة – تقديم خدمات
استشارية للمواطنين – إيجاد منتديات حوارية .....الخ.

Recommendations and Final
Conceptualization of
Intervention/Prevention and
Awareness/Educational Programs

01.00 - 02.30

جميع المشاركين

All participants/
presenters

02.30 - 04.30

)Conference Program (Arabic Language sessions/translated Sessions
اليوم االول

الموقع" :مركز عمان للمعارض والمؤتمرات"

تاريخ 2019/9/15م
التسجيل

8.00 – 7.30

مقابلة الخبراء “ العقاب الجسدي و الوالديه” (ترجمه فوريه)
(قاعة المحاضرات)
Dr.Naeem Zafar and FIgen Dagli

ورشة االعتداء الجنسي واالستغالل :األسباب والعالج
(قاعه )1
أ.أحمد الشبيبي

8.55 – 8.00

المتحدثين الرسميين – قاعة المحاضرات (ترجمه فوريه)
صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد أل سعيد

دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الطفل بسلطنة عمان (الواقع والمامول)

سعادة الدكتورة نجاة معال امجيد

الوفاء للعهد :القضاء على العنف ضد األطفال بحلول عام 2030

سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي

السياسات االجتماعية والتشريعات الوطنية في مجال حماية الطفل

10:15 – 9.00

حفل األفتتاح – قاعة المناسبات الصغرى (ترجمه فوريه)
كلمات ترحيبية
منتدى الشباب
عرض لألطفال
فيديو
استعراض البرنامج العلمي

11:30 – 10:30

1.30 -11.30

استراحة الغداء و عرض الملصقات
عروض شفويه :التنمر
(قاعه )1

ورشة الكفاءات األساسية
(قاعه )3

الميسرين:
د.منى بكري
 .1مظاهر السلوك التنمري لدى طلبة الحلقة االولى
للتعليم األساسي ( )4- 1من وجهة نظر المعلمات .أ .د.
مها عبدالمجيد العاني
.2تصور مقترح لحماية األطفال من التنمر في طل
التحوالت المعاصرة .فاطمة بنت عبدهللا علي اليافعي
 .3أثر أنماط التنشئة الوالدية في التنمر :نموذج

اإلنترنت ووسائل التواصل
االجتماعي واألطفال
د.ماجد العيسى – د.أمجد الحاج

عروض شفويه :الوالديه وحماية الطفل
(قاعه )2
الميسرين:
حمود الشبيبي
.1مستويات االهتمام/اإلهمال في
التنشئة كما يدركها األطفال العمانيون
وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية.
صفية بنت سالم الهاشمية ،د .سعيد بن
سليمان الظفري
 .2التنبؤ باإلساءة ضد الطفل من خالل

ورشة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ()1
( ترجمة فورية )
(قاعة المحاضرات)
الميسرين:
د .منى السعدون
حزمة اإلستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد
األطفال
)(INSPIRE
Dr. Greta Massetti/
Dr. Hala Saqr/ Mr. Stephen Blight/
تجارب بعض الدول :عمان (سعادة الدكتور

3.25 – 1.30

أنماط التنشئة الوالدية لدى تالميذ
الصفين ( )10-9بسلطنة عمان .خولة
سعيد حسن البلوشية ،د.سعيد بن سليمان
الظفري
 .3أفضل الممارسات لحماية الطفل من
الصراعات األسرية .أسماء عامر محمد
الصواعية
 .4مدى وعي العاملين في مؤسسات
تنشئة الطفل بآليات حماية األطفال من
اإلساءة .حمد بن حارث بن محمد
الحسني ،وضحة بنت سالم العلوية،

وسيطي ألثر الذكاء الوجداني لدى طلبة الصفوف (-7
 )9بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان .فهيمة بنت
حمد السعيدية ،د .سعيد بن سليمان الظفري
 .4أبعاد التنمر بين الطلبة كمشكلة تربوية  -المخاطر
وآليات المعالجة .أروى بنت سلطان بن خميس الناعبية
 .5اإلساءة اإللكترونية لألطفال والمراهقين:
حاالت التنمر اإللكتروني المظاهر وطرق
الوقاية ،د .حفيظة بنت سليمان بن أحمد البراشدية،
سلطنة عمان

يحيى المعولي) ،الكويت (د.منى الخواري)،
السعودية (د .ماجدالعيسى)

د.سلوى عمر رزقي ،عائشة بنت
منصور البحرية ،أمينة بنت خلف
المعمرية
 .5العنف ضد األطفال داخل األسرة
الواقع والتداعيات وسياسات المواجهة.
وفاء سمير نعيم
 .6التشريعات الوطنية في مجال حماية
الطفل بسلطنة عمان .فهد بن يوسف
األغبري
ورشة اليونيسف ()2
(ترجمه فوريه)
(قاعة المحاضرات)
الميسرين:
السيدة دارين خطاب _ أخصائية حماية الطفولة
لليونيسف
التربية الوالدية اإليجابية
صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى آل سعيد جمعية
األطفال أوال
كارلوس خافيير أجويالر -المستشار االقليمي لحماية
الطفولة -يونيسف المكتب األقليمي للشرق األوسط
وشمال أفريقيا

عروض شفويه :قضايا خاصة
في حماية الطفل
(قاعه )1
الميسرين:
جناب السيدة بسمة آل سعيد،
د.فوزي دندريد
.1حماية األطفال ذوي اإلعاقة
في سلطنة عُمان الواقع
والمأمول من منظور وزارة
التنمية االجتماعية .د.أيمن
مجدي عبدالدايم
 .2حقوق الطفل بين المعالجة
األدبية ،والمداولة اإلعالمية .د.

ندوة :االعتداء الجنسي على األطفال
(قاعه )2
الميسرين:
د.فضيلة المحروس
 .1حاالت اإلساءة المسجلة في لجان
الحماية .مروة البلوشي
 .2الخصائص النفسية واالجتماعية لدى
األطفال المتعرضين لإلساءة الجنسية
والمعتدين عليهم .د منى سعيد الشكيلي
 .3قضية االعتداء الجنسي بين
التحقيقات واالحكام .محمد علي

5.00 – 3.30

مها حمصي :أخصائية حماية األطفال – يونيسف
األردن
رلى أبي سعد :يونيسف لبنان
مريم عباسين زهاد  -ممثل من ايران

وفاء الشامسي
 .3البرامج التوعوية في مجال
حماية الطفل .عهد بنت خلفان
بن محمد الرواحي
 .4حماية الطفل من العنف في
الشريعة اإلسالمية  .ميمونه
بنت محمد بن حارث
الخروصية ،د .شريفة بنت

المرزوقي
 .4اضطراب الكرب ما بعد الصدمة عند
األطفال المتعرضين لإلساءة الجنسية .د
فاطمة سعيد السليماني

سالم آل سعيد
العشاء

9.30 – 7.30

اليوم الثاني

تاريخ 2019/9/16م

الموقع" :مركز عمان للمعارض والمؤتمرات"

التسجيل
ورشة  :تقنيات المقابلة األولى لألطفال المعرضين لإلساءة الجنسيه
(قاعه )1
د .منى الشكيلي ،د.محمد المرزوقي
ورشة اليونيسف ( ( )3ترجمه فوريه)
(قاعه )1
الميسرين :سعادة الدكتورة نجاة معلّى – الممثل
الخاص لألمين العام المعنية بالعنف ضد األطفال

مكافحة العنف في المدارس
ستيفن بلَيت :كبير مستشاري حماية األطفال – نيويورك
مها حمصي :أخصائية حماية األطفال – يونيسف
األردن
ممثل من لبنان
السيدة أسماء بشير ،المجلس القومي للطفولة واألمومة،
مصر
شنونة الحبسي :مستشارة تربوية ،مكتب وكيل وزارة
التربة والتعليم -عُمان
أستريد جونزاجا ديونيسيو -يونيسف اندونيسيا

8.00 – 7.00

مقابلة الخبراء :اإلهمال والحوادث (الترجمة الفورية)
(قاعة المحاضرات )
Dr. Howard Duowitz and Dr. Manal Muntaser

عروض شفويه :منع االعتداء على األطفال
(قاعة المحاضرات)
الميسرين :د.مريم شكري،د.عبدالودود خربوش

 .1دور "اللجنة العمانية لحقوق االنسان" في
توعية المجتمع بخطورة ظاهرة إهمال الطفل.
 .2دور وسائل اإلعالم العمانية في نشر الوعي
باإلساءة الجنسية للطفل .أمل بنت محمد
النوفلية ، ،د .منى بنت سعيد الشكيلية
 .3حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والقوانين
الوطنية .د .سالم عبدهللا الرواس ،سلطنة عمان
 .4دور لجان التوفيق والمصالحة في تطبيق
وتنفيذ قوانين واتفاقيات حقوق الطفل ،
د.عبدالمجيد بن يوسف بن سيف األغبري،
سلطنة عمان

9.00 – 8.00

عروض شفويه :حماية الطفل في المدارس
(قاعه )2
الميسرين:
د.زمزم اللمكي
 .1وحدة دراسية مقترحة لتعزيز ثقافة السالمة
لدى طلبة الحلقة الثانية بمدارس التعليم األساسي
في سلطنة عمان .د.رحمة بنت سليمان الخروصية
 .2تصور مقترح لتفعيل اتفاقية حقوق الطفل
بمدارس سلطنة عمان .نورة بنت حمد بن سليمان
الصبحي ،د .عبدالرحمن صوفي
 .3مستوى معرفة أولياء أمور ومعلمين طالب
الحلقة األولى بخدمات حماية الطفل من اإلساءة في
سلطنة عمان .زينب بنت علي بن حمد الكثيري ،د.
منى بنت أحمد السعدون
 .4تقييم درجة الخطر وتطوير الرصد ونمذجة
إدارة الحالة لحماية الطفل .شريف أحمد محمد
أبوشادي ،جاسم محمد الحمادي

استراحة وعرض الملصقات

10.30 – 9.00

11.00 – 10.30

المتحدثين الرسميين – قاعة المحاضرات (ترجمة فورية )
)Dr. Wendy O'Brien (UNODC
سعادة الدكتورة لنا خليل الوريكات – الممثل الخاص لليونيسف
سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني

منع االضطراب العنيف لمسارات التنمية في الطفولة :الدور القوي للتعليم
تحسين رفاه الطفل وحمايته من خالل الوقاية األولية
صحة الطفل في سلطنة عمان

12.30 – 11.00

استراحة الغداء وعرض الملصقات
ورشة اليونيسف ()4
(قاعة المحاضرات)

ورشة الكفاءات األساسية
(قاعه )3

الميسرين:
سعادة الدكتورة لنا خليل الوريكات –
الممثل الخاص لليونيسف

عروض شفويه :أساليب الوالدية وعالقتها باالنضباط
وسوء المعاملة
(قاعه )1

عروض شفويه :أنظمة حماية الطفل
(قاعه )2

الميسرين:
د.أبتسام النور  ،د.جميلة بيه

الميسرين:
د.يحيى الهنائي ،د.منى الخواري
 .1فرق متعددة التخصصات :أفضل
الممارسات والتحديات .شريف أحمد
محمد أبوشادي ،جاسم محمد

حماية األطفال المهاجرين والالجئين
والمهجرين
سعادة الدكتورة نجاة معلّى – الممثل
الخاص لألمين العام المعنية بالعنف
ضد األطفال

االعتداء الجنسي
د .عبد الودود الخربوش
د .فضيلة المحروس
-

تيونا اسالنيشفيلي -أخصائية حماية
الطفولة – يونيسف المكتب األقليمي
للشرق األوسط وشمال أفريقيا

-

أستريد جونزاجا ديونيسيو -يونيسف
اندونيسيا

-

كريمة الحراش-ماينارد :أخصائية
حماية الطفولة -يونيسف المغرب

-

ياسمين ليليان ذياب :مركز التنسيق
اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا لمجموعة األمم
المتحدة المعني بهجرة لألطفال
والشباب

1.30 – 12.30

أعراض وعالمات
العنف الجنسي عند
األطفال
تمييز العالمات الجسدية
الناجمة عن أسباب
أخرى
المؤشرات السلوكية
للعنف الجنسي
وتمييزها عن السلوك
الجنسي الطبيعي
تنسيق الرعاية الصحية
والنفسية واالجتماعية
والقانونية المطلوبة

 .1دور المعاملة الوالدية في تحقيق التوافق االجتماعي
لدى الطفل المساء إليه في سلطنة عمان .وضحة بنت
سالم العلوية ،رية بنت سليمان الخزيرية
 .2العالقة بين خبرة إساءة مرحلة الطفولة ونوعية
الوالدية لدى األمهات اللواتي يسعين لطلب خدمة
اإلرشاد .د .عائشة محمد عجوة
 .3وعي الوالدين بحقوق الطفل وعالقته بالخصائص
النمائية لدى أطفالهما .د .فاطمة عبد هللا العـقـال
 .4التنبؤ بمستويات اإلساءة ضد األطفال من خالل
التنشئة اإلسالمية كما يدركها طلبة المدارس بسلطنة
عمان .عزة بنت محمد الرواحية ،د .سعيد بن سليمان
الظفري
 .5أثر أنماط التنشئة الوالدية في التوافق النفسي .د
سعيد بن سليمان الظفري ،فهيمة بنت حمد السعيدية
 .6فاعلية برنامج تدخلي لألبناء المنفصلين في خفض
مستوى االجهاد والتوتر في المدارس ال ُعمانية .د.جالل
بن يوسف بن جمعة المخيني

استقبال والترحيب بأعضاء الجمعية العالمية والعربية لحماية األطفال من سوء المعاملة

الحمادي
 .2تصور مقترح للحد من إساءة
معاملة األطفال وإهمالهم .د .ناصر
سيد جمعة عبد الرشيد ،،د.سمية بنت
سعيد البرعمي
 .3أبرز اليات حماية الطفل من االساءة
بدائرة الحماية االسرية .مروه بنت
حسن بن ابراهيم البلوشي
 .4حماية الطفل في قطر :تجربة مركز
الحماية والتأهيل االجتماعي.
د.منصور أحمد السعدي ،أسماء آل

3.30 – 1.30

عطيه ،عبدهللا بداهده
 .5آليات التعامل مع التحديات السلوكية
لدى األطفال في ظل نظرية التعلق
(العدوان نموذج).د .سلوى عمر
رزقي
 .6اللمسة الحسنة واللمسة السيئة
أطفالنا يعرفون الفرق .زوينة بنت
سالم السليمانية
3.30 - 4.30

تاريخ 2019/9/17م

اليوم الثالث

الموقع" :مركز عمان للمعارض والمؤتمرات"
مقابلة الخبراء (قاعه )3

ورشة اليونيسف (( )5قاعة المحاضرات)
الميسر :الدكتور يحيى المعولي – وكيل وزارة التنمية االجتماعية

تقييم االعتداء الجنسي
Dr. Martin Finkel and Dr. Fadiah Alkhatabi

حماية األطفال في عُمان -عمل لجان حماية الطفل :آلية ادارة الحالة
السيد خلفان الجبري -مدير عام الشؤون المالية واالدارية الدكتورة راضية الحبسي –
وزارة التربية والتعليم السيدة ثريا خميس الهدابي_ وزارة الصحة السيد عماد محمد
العبري -وزارة التنمية االجتماعية
إستراحة و عرض الملصقات

10.30 – 10.00

المتحدثون الرسميون – قاعة المحاضرات (ترجمة فورية)

11.30 – 10.30

الدكتورة منى السعدون

دور مؤسسات التعليم العالي في حماية الطفل

الدكتورة مها المنيف

حماية الطفل من سوء المعاملة في المنطقة العربية :التحديات والحلول
إستراحة الغداء وعرض الملصقات واستالم الشهادات

1.00 – 11.30

ورشة الكفاءات األساسية
(قاعه )3

ورشة اليونيسف ()6
(قاعة المحاضرات)

ورشة الكفاءات األساسية
(قاعه )1

عروض شفويه :حماية الطفل في المدارس
(قاعه )2

الميسرين :د.سعيد الظفري

الميسرين :د.يحيى الهنائي

الميسرين :
سعاد اليزيدي  ،د.منى السعدون

الميسرين :
شنونة الحبسي

مراقبة حماية الطفل – المركز

فرق الحماية متعددة التخصصات وبناء
أنظمة حماية الطفل من سوء المعاملة

التربيه الوالديه اإليجابية والعقاب البدني
د.جميله بييه ،ناديه المكتومي

10.00 – 8.30

الوطني لالحصاء والمعلومات
سعادة الدكتور خليفة البرواني

د .منى الخواري ،د .نوال العتيبي ،عفراء
البسطي ،د .أسيا النعماني ،د .فضيلة
المحروس د .خالد األنصاري

 .1أنماط اإلساءة النفسية التي يتعرض لها طفل
المدرسة االبتدائية – دراسة ميدانية بمدينة الرياض.
د .وفاء محمود طيبة
 .2العنف األسري وعالقته بالسلوك العدواني لدى
طلبة الحلقة الثانية من التعليم األساسي في سلطنة
عمان .د.محمد الشيخ حمود ،يوسف بن سيف
الرجيبي
 .3إشكاليات العنف ضد االطفال بين ثقافة المجتمع
وقانون الطفل .د .أمجد بن حسن بن عوض الحاج،
صفية بنت سالم بن عبدهللا الهاشمية 4

3.00 – 1.00

 .4نسبة انتشار اإلساءة لدى التالميذ ذوي صعوبات
التعلم في سلطنة عُمان .د .سهيل محمود الزعبي ،أ.
ثرية بنت سالم الخاطرية
 .5حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وفق االتفاقية الدولية
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وآلية تنفيذها في
سلطنة عمان ،سلمى بنت علي بن حميد العلوي،
سلطنة عمان
الحفل الختامي – قاعة المحاضرات
الكلمات الختامية
فيديو
4.30 – 3.15

إلقاء الشعر للطفل سعود الوهيبي
نتائج أنشطة المجموعات الخمس واإلعالن عن المبادرات

\

Conference program )English Sessions) :
Day 1, Sunday, 15 September,2019
8.30 – 7.30

Registration
Meet the Expert
(Main Auditorium(

8.55 – 8.00

Corporal Punishment and
Parenting (English with
Translation)
Dr.Naeem Zafar and FIgen Dagli

Oral presentations 1
(Room 3)

Workshop
(Room 4)

Workshop
(Room 5)

1. Safeguarding Suspected
Cases of Child abuse in
Hospitals; Standards and
challenges
Dr. Dalia Alsaif, Dr. Huda
Almutlaq
2.Outcome of Child Protection
Services: Best Practices and
the Role of the Community
and Children
Dr. Lilas Al Asfahani
3.Perception And Opinion On
Child Abuse Among Young
People: A Qualitative Study
On First Year Students At
Sultan Qaboos University Dr.
Maryam Al Kiyumi, Dr. Shahira
Al Moqbali, Dr. Zakiya Al
Busaidi

Domestic violence:
Assessing family
strengths and
difficulties using the
Family Assessment
Mr. Stephen Pizzey

Promoting Schools to
Address Phsical and
Sexual Abuse: Using
Resilience as an Ideal
Framework
Dr. Amity Lynn
Noltemeyer, Dr. Mahmoud
Emam

Multimedia
(Room 6)

Multimedia
(Room 2)

‘Am A
butterfly help
me’

Smart from the Start:
A Multi-Disciplinary
Approach to Child
Abuse Prevention and
Intervention
Ms. Cherie Craft1
(Smart from the Start,
Inc.)

Mr. Safwan
Qadir

Keynotes – Main Auditorium (simultaneous translation)

10:15 – 9.00

Keynote Address: HH Dr.Muna Bint Fahd Al Said

Role of Civil Society in Child Protection in Oman

Keynote: HE. Dr. Najat Maalla M’jid

Keeping the promise: Ending violence against children by 2030

His Excellency Dr. Yahya Bin Bader Al Maawali (Arabic with Translation)

Social policies and National Legislation in the Field of Child Protection

Opening Ceremony (Arabic with Translation) – Small Events Hall
11:30 – 10:30

Opening speeches
Youth Forum
Children performance

Video
Scientific Committee presentation

1.30 -11.30

Lunch Break - Exhibit and Poster Presentations
UNICEF and WHO Workshop
(1)
(Main Auditorium)
Moderators:
Dr.Muna Al Saadoon

3.25 – 1.30

Core Course
(Room 4)

Core Course
(Room 5)

Core Course
(Room 6)

Child Mental Health
Lucia C A Williams, and Dr. Muna Shukailui

Bullying and Cyberbullying
Dr. Bernard Gerbaka, and Dr.
Fatma AlShihri

Challenging Behavior and Positive
parenting
HH. Basma Al Said, and Dr. Hanan
Alshaikh

Prevention of Child Abuse
and Neglect - Risks and
Protective Factors
(Room 6)

UNICEF workshop (2)
(simultaneous translation)
(Main Auditorium)

Moderators:
Dr. Hilal & Dr. Howard

Moderator: Mrs. Dareen Khattab
(UNICEF)

2.Classroom Management
Strategies: Do Teachers
Violate Child Rights?
Dr. Omer Hamad, Dr. Khalaf
Al'Abri
3.The Digital Generation:
“The impact of technology on
Adolescent Health and

Parent and Caregiver support:
how to enhance positive discipline.
Part I: Opening presentation:
Carlos Javier Aguilar- Regional Child
Protection Advisor- UNICEF MENARO
Violence against children focusing on data
and trends in the region.

INSPIRE: Seven Strategies for
Ending Violence Against
Children
Part I: Dr. Greta Massetti, Centers
for Disease Control and Prevention.
Part II: Dr. Hala Sakher Ali, Mr.
Carlos Javier Aguilar, Oman (HE
Dr. Yahya Al Maawali, Kuwait (Dr.
Mona Al Khawari), Saudi Arabia
(Dr. Majid Eissa),

Epidemiological Data and
Research
(Room 3)

Moderators:
Prof Samir & Dr. John Fluke
5.00 – 3.30

1.Child maltreatment and the
risk of antisocial behaviour
across the life-course: a
population-based cohort study
spanning 50 years.
Dr. Michelle Degli Esposti, Dr.
Snehal M Pinto Pereira, Prof. David
K Humphreys, Dr. Lucy Bowes

Legislation and Policy
(Room 4)

Moderators:
Dr. Rashid & Dr.
Bernard
1.Strengthening childfriendly judicial
interview processes with
a particular focus on
refugee children
Prof. Tolga Dagli, Prof.
Figen Sahin Dagli
2.Child maltreatment

Outcome of Child
Protection Services Best Practices and the
Role of the Community
and Children
(Room 5)
Moderators:
Hon. Sabah & Dr.
Jordan
1.Implementation of
“The Safeguarding
Children Assessment
and Analysis
Framework” (SAAF)
in Turkey: Feedbacks
of participants
Prof. Figen Sahin Dagli,

2.Prevalence of child
maltreatment in Oman, Ministry
of Health reports. Dr. Asia
Alnaamani, Dr. Dr. Jumana Ahmed
Al Abduwani, Mr. Khalil
ALHassani, Dr. Salah ALMuzahmi
3.Coordinated response to Child
Abuse and Neglect via a
Minimum Data Set: CAN-MDS
II- from planning to practice
Dr. George Nikolaidis, Mr. Sakis
Ntinapoyias
4.Assistant of Intelligence of
Child Abuse and Neglect
(AiCAN) : Artificial Intelligence
for decision making supporting
system
Mr. Kota Takaoka, Mr. Jiro
Sakamoto, Ms. Emiho Hashimoto,
Mr. Daiki Hojo, Ms. Yui Furukawa,
Mr. Akira Suzuki, Mr. Tsuneo
Yamamoto

9.30 – 7.30

and its early detection
in health care: Lessons
from a comprehensive
study in Switzerland
Prof. David Lätsch, Dr.
Paula Krüger
3.Examining the Impact
of Policy and
Legislation on the
Identification of Neglect
in Ontario: Trends
Over-Time
Dr. Barbara Fallon, Dr.
Nico Trocmé, Ms. Jane
Sanders, Ms. Karen
Sewell, Ms. Emmaline
Houston
4.Differential Response
: Child Protection vs
Child Rights
Dr. Jill Stoddart, Dr.
Barbara Fallon

Ms. Isil Coklar, Ms.
Hatice Kaynak, Prof.
Sezen Zeytinoglu
2.System of care for
children at risk aged 06 in the Czech
Republic during time
period between 20052018
Prof. Radek Ptacek, Ms.
Terezie Pemova
3.Child fatality in
saudi arabia : time for
action at all levels
Dr. Maha Al-Muneef,
Dr. manal muntaser, Dr.
Majod Aleissa
4.Fostering Hope:
Assessing and
Addressing the
Educational Needs of
Children in Foster
Care
Ms. Allison Missler

Cultural Dinner

wellbeing “
Dr. Nahed Jaber
4.The Impact of Parental
Disruption on Adolescents: A
Comparative and Cultural
Study on Children from
Intact and Broken Families.
Prof. Prof. Humoud
Child Rights Awareness and
Practices among School
Principals in Oman. Dr.
Khalaf Al'Abri, Mrs. noora
alsubhi, Dr. Omer

Part II: Country experiences (10 minutes
each):
H.H Sayyoda Muna Al Said - Children
First Association
Mrs Maha Homsi- Jordan- Child
protection Specialist
Rula Abi Saas- UNICEF Lebanon –
“Parenting P”
Mrs Maryam Abassinezhad- Iran, Bureau
of Psychosocial Health and Addiction

Day 2: Monday, 16th September, 2019
8.00 – 7.00

Registration
Meet the Expert
( Main Auditorium )

9.00 – 8.00

10.30 – 9.00

Neglect & Accidents (English
with Translation)
Dr. Howard Duowitz and Dr.
Manal Muntaser

Workshop
(Room 2)

Workshop
(Room 3)

Workshop
(Room 4)

Workshop
(Room 5)

Multimedia
(Room 6)

Sexual child abuse In
Saudi Arabia the Last
20 years
Dr. Rawan Eid and , Dr.
Maha Almuneef

Integration of
Neuroscience and Genetics
into Social Work:
Implications for Practice,
Policy and Research
Dr. Darcey Merritt, Dr.
Jessica Black

Understanding the child's
perspective: using the In
My Shoes computerised
assisted interview
Dr. ilkiz altinoglu dikmeer,
Mr. Stephen Pizzey, Dr.
Mine Cihanoglu

Working with
families where there
are child sexual
abuse concerns
Ms. Jenny Gray,
Prof. Suaad Moussa,
Prof. Samaa El Abd,
Mr. Stephen Pizzey

Children in
Humanitarian
Contexts - The
Safeguarding
Challenge

Legislation and Policy
(Room 3)

Oral Presentations 2
(Room 4)

Moderators
Dr. Saleh & Dr. Tufail

Moderators
Dr. Watfa & Dr. Figen

1.It Takes New Laws and
Policies to End Violence
Against Children
Ms. Anna Mary Coburn
2.Readiness Assessment for
Implementation of a Large
Scale Child Maltreatment
Prevention Program in
Qatar Dr. Nadeem Jilani,
Prof. Khalid Al Ansari, Mrs.
Zamzam AL Hammadi, Mrs.
Heather vaux, Mrs. Jyothi
Shadakshrajah, , DR Maha
Almuneef , Dr Majid Eissa

1.Delivering a parenting
program in South Africa:
Examining the patterns
and impact of
implementation
Dr. Yulia Shenderovich,
Prof. Manuel Eisner, Prof.
Lucie Cluver, Dr. Jenny
Doubt, Ms. McKenzie
Berezin, Ms. Sybil
Majokweni, Dr. Aja Louise
Murray
2.Intergenerational
transmission of child
maltreatment: Predictors
of child emotional

3.National System for Child

UNICEF workshop (3)
(simultaneous translation)
(Room 1)
Moderator: SRSG VAC, HE.
Dr.Najat Maala
Ending Violence in Schools:
an overview of global
initiatives
Part I: Opening presentation:
Stephen Blight – Senior Child
Protection Advisor- UNICEF
NY
Child Safe to Learn: A Global
Movement to End Violence in
Schools
Part II: Country experiences
(10 minutes each): Mrs Maha
Homsi: Jordan, Ma'an Safe
Schools Programme,
Representative from Lebanon

Bullying
(Room 5)
Moderators
Dr. Asia & Dr. Lucia
1.School Violence: The Role of
Child-Parent Attachment and
Child’s Self-Regulation
Dr. heba hariri
2.Weighing Sustainability in a
Bullying Prevention Program:
An Indonesian Case Study
Mr. Derry Ulum, Mrs. Amanda
Bissex, Ms. Emilie Minnick, Dr.
Faridah Faridah, Dr. farida
aryani
3.The Prevalence of Bullying
Behavior Among middle age
students in the UAE
Mrs. Amna Al mutawa

Mr. Gary Trundell

Multidisciplinary Teams - Best
Practices and Challenges
(Room 6)
Moderators
Dr. Adil & Dr. Majid
1.Caregivers' awareness of child
protection procedures and
practices: An applied study on
foster mothers and foster aunts in
the Child welfare Center at Muscat,
Oman
Dr. Mona Bakry AbdelMeguid
Abdelaal
2.Integrated Child Welfare
Services: Reaching the Most
Vulnerable Children in Indonesia
Mrs. Astrid Gonzaga Dionisio, Ms.
Dessy Susanty Syamsu, Mr. Muhamad
Akbar Halim
3.Ten years data of Child Abuse and
Neglect cases managed at the first

Maltreatment in Oman:
Lessons, achievements,
challenges and an INSPIRE
evaluation.
Dr. Dr. Jumana Ahmed Al
Abduwani, Dr. Muna Al
Saadoon, Dr. Asia Alnaamani,
Dr. Ibtisam Babiker Elnour
Mustafa Elnour
4. Legislation and policy are
redundant unless
representative of practice.
Mrs. Emily Konstantas ( The
Safeguarding Alliance)

11.00 – 10.30

maltreatment among 11 to
17 years old children
residing in communities of
Karachi, Pakistan
Ms. Maryam Pyar Ali
Lakhdir, Ms. Apsara Ali,
Ms. Naureen Akber Ali, Ms.
Salima Farooq, Mr. Syed
Iqbal Azam, Mr. Asif
Khaliq, Prof. Muhammad
Masood Kadir
3.Omani teachers: Are they
authoritative or
authoritarian parents?
Ms. Marwa Alrajhi, Dr. Said
Aldhafri
4.Threats to optimal
parenting: Socio-economic
and minority status
Dr. Darcey Merritt, Mrs.
Rachel Ludeke, Mrs.
Yuerong Liu

- Child protection policy in
schools, Ms. Asmaa BeshirEgypt, National Council for
Childhood and Motherhood
(NCCM), Farida Aryani:
Indonesia, lead researcher at
Yayasan Indonesia Mengabdi.
Mrs. Shonouna AlhabsiMinistry of Education Oman.
UNICEF Lebanon - Child
protection policy in schools.
UNICEF Palestine: School
mediation committees (TBC)

hospital based Child Protection Unit
in Pakistan
Dr. Naeem Zafar, Ms. Mehek Naeem,
Dr. Muhammad Moaz, Dr. Mahrukh
Khalid, Ms. Andleeb Zehra
4. An Omani National Study of
Child Abuse: Levels and Variation
across Demographic Variables. Dr.
Said Aldhafri, Ms. Fatma Alkharusi

Coffee/Tea Break, Poster Presentations and Exhibition
)Keynotes – Main Auditorium (Simultaneous translation)

12.30 – 11.00

Preventing the violent disruption of developmental pathways in childhood:
the powerful role for education.
Improving Child Welfare and Protection Through Primary Prevention

HE Dr. Lana Alwarikat (UNICEF representative)

Child Health in the Sultanate of Oman

His excellency Dr. Mohammed bin Saif Al Hosni

1.30 – 12.30

3.30 – 1.30

Dr. Wendy O'Brien (UNODC)

Lunch Break : Poster presentation and Exhibition
Core Course
(Room 4)

Workshop
(Room 5)

Neglect and Accidents
(Intermediate Level)
Dr. Howard Dubowitz) and Dr.

Moderator: Dr. Rajeev Seth

Core Course
(Room 6)

UNICEF workshop (4)
(simultaneous translation) (Main Auditorium)
Moderator: Lana Wreikat: OCO-Rep

Manal Al Muntaser

Data Collection (advanced)
Dr. John Fluke, Dr. Franziska Meinck

ISPCAN Thinking Space
Workshop:Child Rights informed
responses to children who engage in
violence: A contribution to the Global&
Regional Strategies to Prevent Violence
against Children
Dr. Rajeev Seth, Dr. Joan Van Niekerk, Ms.
Riti Chandrashekhar, Ms. Anna Giudice,
Dr. Wendy O'Brien

3.30-4.30

ISPCAN & ArabScan Member Welcome Reception

Children on the move: Understanding the
impact and protecting needs of children
affected by migration
Part I: Opening Presentation
Teona Aslanishvili- Child Protection SpecialistMiddle east and North Africa Regional Office
Part II: Panel discussion
HE. Dr. Najat Maala Majid, SRSG VAC
Jasmin Lillian Diab- Regional Focal Point on
Migration of the United Nations Major Group for
Children and Youth
Karima Lahrach-Maynard- Child Protection
Specialist-UNICEF Morocco
Astrid Gonzaga Dionisio- Child Protection
Specialist- UNICEF Indonesia

Day 3: Tuesday, 17th September, 2019
Registration

7:00-8:00
(simultaneous
translation)
(Room 3)

10.00 – 8.30

Meet the
Expert: Child
Sexual Abuse
Dr. Martin
Finkel and Dr.
Fadiah
Alkhatabi

Child Protection Systems
of Care
(Room 1)

Oral presentations 3
(Room 2)

Moderators
Dr. Jamal & Dr. Khalid
Al Ansari

Moderators
Dr. Jumana & Dr.
Martin

1.Psychological
Hardiness and Life
Satisfaction of
Adolescents who
Suffered from Abuse in
Childhood
Prof. Adel Eladl
Powered by Ex Ordo,
everything you need to run
a research conference.
2. Trends in
investigations of abuse or
neglect referred by
hospital personnel in
Ontario
Dr. Barbara Fallon, Dr.
Joanne Filippelli, Ms.
Nicolette Joh-Carnella, Dr.
Steven Miller, Dr. Avram
Denburg
3. Best practice in
protecting girls against
FGM (Female Genital
Mutilation): safe places
for girls at risk and
awareness raising for
girls and boys, teachers,
parents, and local

1.The Effectiveness of
Gestalt Play Therapy
on Emotional
Regulation and Social
Skills among Sexual
Abused Labor Girls
Dr. Elaheh Khoshnevis
2. Data Driven
Effective Case
Management Method
for Child
Maltreatment with
Bayesian Statistical
Modeling and
Machine Learning
Mr. Jiro Sakamoto, Mr.
Kota Takaoka, Mr.
Daiki Hojo, Ms. Emiho
Hashimoto, Ms. Yui
Furukawa
3. Mothers'
knowledge,
perception, and
prevention practices
regarding child sexual
abuse in jordan
Mrs. Reem Ali, Mrs.

Oral presentation
4
(Room 4)

Symposia: Child
Protection Data
Collection in the US,
Netherlands and
Canada
(Room 5)

CPS & Role of
Community and
Children
(Room 6)

UNICEF workshop (5)
(simultaneous
translation)
Main Auditorium
Moderator: HE. Dr
Yahya Al Ma’waliDeputy MinisterMinistry of Social
Development

Moderators
Dr. Amjad

Moderators
Dr. Sana

Moderators
Dr. Ahoud alblushi

1. "Boys are like
Gold": Learnings
from Grassroots
Research in
Southeast Asia
Mr. Jarrett Davis
,Dr. Glenn Miles
2. The Child
Sexual Abuse
Accommodation
Syndrome
Dr. Hanan
Alshaikh
3.Long term
consequences of
child sexual abuse
in Saudi Arabia:
A Report from
National Study
Dr. Maha AlMuneef
4. Impossible and
simplistic
constructions of
mothering in the
context of sibling
sexual harm
Ms. Amelia Boyer

1.Child protection
data collection in the
Netherlands, the
United States and
Canada - Status of
National Child
Maltreatment and
Child Welfare Data
Collection in the US
Prof. John Fluke
2. Child protection
data collection in the
Netherlands, the
United States and
Canada - A
Canadian
opportunity to
improve the evidence
to inform policy and
service decisions for
children
Dr. Lil Tonmyr, Dr.
Wendy Hovdestad,
Dr. Yannick Fortin,

1.En route to 'Child
labour free’ villages the CRY
Intervention Model
Ms. Puja Marwaha,
Ms. Priti Mahara
2. Exploring povertyaware practice in
child neglect
investigations: An
analysis using the
2013 Ontario
Incidence Study of
Reported Child
Abuse and Neglect
Dr. Kate Schumaker,
Dr. Barbara Fallon,
Dr. Nico Trocmé
3.Outcomes of the
MES® programme
for the parents in the
child welfare
environment
Mrs. Noora Tuovinen

Mr. Khalfan Al JabriGeneral director of
finance and
administrative
department- Ministry of
Social Development
Dr Radia Al HabsiMinsirtry of Education
Mrs. Thuraya Al
Hedabi- Ministry of
Health
Mr. Emad Mohammad
Al Ibri- Minsitry of
Social development

authorities
Ms. Lydia Kaugi
4. Using IMCI guidlines
for prevention of child
neglect and maltreatment
Ms. Fanna Al-Arimi

Fatmeh Al-Zoubi, Ms.
Intesar Flah
4.Mentalising the
baby: breaking
intergenerational
transmission of child
maltreatment.
Dr. Angie Cucchi

Prof. John Fluke
3.Child protection
data collection in the
Netherlands, the
United States and
Canada Netherlands’
prevalence study on
maltreatment of
children and youth
Prof. Lenneke Alink
4. Child protection
data collection in the
Netherlands, the
United States and
Canada
Prof. John Fluke, Dr.
Lil Tonmyr, Prof.
Lenneke Alink

10.30 – 10.00

Coffee/Tea Break, Poster Presentations and Exhibition

11.30 – 10.30

Keynotes – Main Auditorium (simultaneous translation)
Higher Education Institutions role In Enforcing Child Right and Child Protection

Honourable Dr. Muna Ahmed Al-Saadoon

Child protection in the Arab region: challenges and solutions

Dr. Maha Al Muneef

1.00 – 11.30

Lunch Break
Core Course
(Room 4)

3.00 – 1.00

4. How to build
effective responsive
services that meet the
needs of children,
young people and
families where there
are child protection
concerns
Dr. Victoria Lidchi

Sexual Abuse Medical Diagnosis (Advanced)
Dr. Martin A. Finkel and Dr. Fadiah
Alkhattabi

Countries in Transition
Workshop:
(Room 6)

UNICEF workshop (6)
(simultaneous translation)
(Main Auditorium)

Moderators:
Dr. Khoula & Dr. Maha

Moderators:
Dr. Yahya Al Hinai

Dr.Kevin Lalor , Dr.Rajeev Seth,
Dr.Figen sahin Dagi, Dr. Jumana
Al Abduwani

Child Protection
Monitoring: Experience of
the National Centre for
Statistics and Information in
Oman, H.E. Dr. Khalifa

Oral presentations 5
(Room 5)
1.Institutional abuse: a type of systemic abuse in
Greece
Dr. George Nikolaidis, Mrs. Maria Psarrakou, Mrs.
Georgia Panagopoulou
2.Why Child Protection should study Parental
Alienation as a modality of psychological violence.
Dr. Lucia Williams, Ms. Viviane D. Gama
3. Child Protection and Child Rights: Legislation

Abdallah Al Barwani

Closing ceremony – (Main Auditorium)
Video
3:15-4:30

Poetry recitation by Suod Al Wuhaibi
Results of the 5 themes and announcement of initiatives

and Policy in Qatar
Prof. Livia Gilstrap, Dr. Anis Ben Brik
4. Impact of Domestic Violence on Children-"Silent
Sufferers". Dubai Foundation For Women And
Children
Mrs. Anita Sunil

