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الموضوع:	دعوة للحضور والتحدث في ورشة دولیة بعنوان "	تجارب مقارنة من العالم حول دور 
االعالم في تعزیز السالم واالستقرار االجتماعي:	اي تنظیم واي نموذج؟"	

تحیة طیبة،	

تنظم "مؤسسة مھارات"	بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي	(UNDP)، بتمویل من المملكة 
المتحدة UK	وبالشراكة مع وزارة االعالم اللبنانیة، ورشة عمل دولیة بعنوان:	"تجارب مقارنة من العالم 

حول دور االعالم في تعزیز السالم واالستقرار االجتماعي:	

اي تنظیم واي نموذج؟"	

وذلك یومي 21	و 22	آذار في فندق روتانا جفینور الحمرا-	بیروت.	

 تھدف ورشة العمل الى عرض تجارب مقارنة ومتنوعة یمكن االستفادة منھا في رفد التجربة اللبنانیة.	
ویسعى المنظمون الى استخالص الدروس من التجارب المعروضة لتطویر ورقة عمل یمكن ان تساعد 
في تطویر النظم واالطر المھنیة المعتمدة حالیا في لبنان في تنظیم االعالم والتي من شأنھا تعزیز السلم 

االھلي.	

	تستضیف ھذه الورشة مجموعة من االعالمیین والخبراء واالكادیمیین والمؤسسات االعالمیة 
والمؤسسات المحلیة  والدولیة التي لدیھا خبرة عملیة، تقنیة وقانونیة في تنظیم االعالم وادارتھ في 

مجتمعات دیمقراطیة متعددة ومنقسمة.	 

وفي البرنامج:	

الیوم االول:	الثلثاء 21	آذار 2017	

10:00	–	10:45:	جلسة االفتتاح	

كلمة المنظمین:	برنامج االمم المتحدة اإلنمائي -	مؤسسة مھارات (عرض البرز الخالصات التي توصلت 
الیھا دراسات رصد المحتوى االعالمي اللبناني وعرض البرز محطات المشروع)	

 كلمة سفیر المملكة المتحدة البریطانیة  	

كلمة  وزیر االعالم ملحم ریاشي 	

10:45	–	11:00:	استراحة قھوة 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11:00-	13:00:	الجلسة االولى 	

دور االعالم في تعزیز السلم االھلي:	نماذج من دول عانت من الحروب او نزاعات داخلیة:	البلقان، 
لبنان، او دول تواجھ انقسامات في المواقف الداخلیة حیال قضایا خالفیة مثل قضیة الالجئین (المانیا)	

مدیر الجلسة: االعالمي ولید عبود 

المتحدثون :	جیتا كسارا (مدیرة شبكة الصحافة االستقصائیة في البلقان BIRN)، غریغور كلیتوس بارییھ 
(دوتشیھ فیلیھ آكادیمي)،	حسني	أيوب،	سكارليت	حداد،	راشد	فايد،	رياض	قبيسي،	فراس	حاطوم		

املقرر:	د	وفاء	ابو	شقرا	

14:00-13:00:	غداء 	

14:00-	16:00:	جلسة ثانیة	

االطر التنظیمیة لالعالم كیف نوازن بین الحریة والمسؤولیة االجتماعیة:	عرض نموذجین عالمیین:	
التنظیم القانوني والتنظیم الذاتي.	نماذج من اوروبا، ونماذج من المنطقة العربیة	

مدیرة الجلسة: االعالمیة دیانا مقلد 

	Central في جامعة	ماریوس دراغومیر (مدیر “مركز االعالم، الداتا والمجتمع”	المتحدثون:
University	European، د.	زاھرة حرب (استاذة محاضرة في جامعة سیتي- لندن وعضو في الھیئة 
االداریة لشبكة االخالقیات الصحافیة EJN)، سلوى غزواني (مدیرة المكتب االقلیمي ل 19	ArGcle	في 

تونس)، المحامي نزار صاغیة، دیمتري خضر، علي حایك، ربیع الھبر  

المقرر: د. علي رمال 

الیوم الثاني:	االربعاء 22	آذار 2017	

9:00-	10:30:	جلسة ثالثة 	

لبنان اي نموذج؟ ما ھو الوضع  وما ھي المقترحات؟  	

الناحیة القانونیة:	قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع ھل یضمنان الحریة والمسؤولیة 
االجتماعیة في آن؟		

الناحیة التنظیمیة:	الدور المفترض للمجلس الوطني لالعالم، دور النقابات، ودور وسائل االعالم 
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مدیر الجلسة: الدكتور جاد ملكي 

المتحدثون:	النائب غسان مخیبر، المحامي طوني مخایل (خبیر قانوني متخصص في قوانین االعالم في 
مؤسسة مھارات)، د.	جورج صدقة (عمید كلیة االعالم في الجامعة اللبنانیة)	

10:30	–	11:00:	استراحة	

11:00	–	13:00:	حلقات حول التجربة اللبنانیة:	كیف نحمي دور الصحافة:	الموازنة بین الحریة 
والمسؤولیة المھنیة؟  	

سیعمد المشاركون من االعالمیین الى مناقشة الواقع المھني اللبناني لوضع تصور وتوصیات لحمایة 
المھنة في لبنان وذلك في ضوء التجارب العالمیة.	ستتركز النقاشات على محاور ثالثة:	

المجموعة االولى: كیف یمكن لالعالم اللبناني ان یساھم في تعزیز السلم االھلي؟  1)

المجموعة الثانیة: اي خط تحریري یمكن للمؤسسات االعالمیة اعتماده لتقریب وجھات النظر 2)
وامتصاص التوترات في المجتمع؟ 

3)	المجموعة الثالثة: اي اطار تنظیمي یناسب الواقع اللبناني ؟	

ستستخدم ھذه التوصیات في ورقة عمل تساعد في تطویر االطر التنظیمیة  في لبنان 

13:00-	14:00:	غداء


