
1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قطاع الشئون االجتماعية     
 إدارة المرأة واألسرة والطفولة  

 

 

  جدول أعمال

 "نحو إعالم صديق للطفولة" اإلعالميينعمل ورشة 

 5182/ تشرين الثاني نوفمبر  81 – 81  

 الجمهورية اللبنانية –بيروت 
 

 5182من نوفمبر/ تشرين الثاني  81 األربعاء يوم األول:ال
 جيلـــــــتس 9311 – 13.1
  :الجلسة االفتتاحية 93.1 – 9311

 كلمة جامعة الدول العربية  -
 كلمة المجلس العربي للطفولة والتنمية  -
 كلمة وزارة الشئون االجتماعية اللبنانية -

 الجلسة التمهيدية:  81311 – 93.1
 تعارف -
 راض أهداف الورشةاستع -
 توقعات المشاركين -

 العالم في المجلس االعلى للطفولةمنسقة ملف ا، أ. أمال وهبي   
 الجلسة األولى:  813.1 – 81311

استعراض عام لمواثيق واتفاقيات حقوق الطفل، مع الربط بين اتفاقية  -
 حقوق الطفل واإلعالم

  للطفولة األعلىالمجلس  مين عامأ ،ريتا كرم أ.                           
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تزويد اإلعالميين بخلفية نظرية عن االتفاقيات الدولية واإلقليمية  الهدف: 
المعنية بحقوق الطفل، مع التركيز على اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها 

 المرجعية األساسية للعمل، وربط كل ذلك باإلعالم.
 تراحةــــــــاس 88311 – 813.1
 : الثانيةجلسة ال 813.1 – 88311

 المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم قضايا حقوق الطفل -
كلية اإلعالم بجامعة بني سويف  عميد د.عادل عبد الغفار           

 . ستاذ اإلعالم بجامعة القاهرةوأ
، ومن األهمية الخروج بشئ يتم تقسيم مجموعات عمل ونقاش -   

 . عرضه أثناء المؤتمر الصحفي
اث توافق حول مجموعة المبادئ اإلعالمية المهنية لمعالجة إحدالهدف:  

 قضايا حقوق الطفل، ودرجة االلتزام بها، وذلك بهدف ترشيد أدائه مستقبال.
 داءــــــــــــــــــــــــغ 813.1

في نهاية اليوم سيكون قد تم إكساب اإلعالميين خلفية نظرية ومهنية حول كيفية تناول قضايا حقوق الطفل 
 إعالميا.

 5182من نوفمبر/ تشرين الثاني  89 الخميس :اليوم الثاني
 : الثالثةالجلسة  81311 – 9311

أمثلة وتطبيقات )من االعالم  قانونيا   الطفل حماية حقوقواقع  -
 ( واقعية

 ، قاضي بمحكمة األحداث في البقاعأ. محمد سالم                
 : الرابعةالجلسة  813.1 – 81311

 في مجال اإلعالم وحقوق الطفلالشرعة اللبنانية استعراض  -
 إلعالم في المجلس االعلى للطفولة، منسقة ملف امال وهبيأ.أ             

 تقديم نموذج وطني لكيفية معالجة اإلعالم قضايا حقوق الطفلالهدف:  
 تراحةــــــــاس 88311 – 813.1
 : الخامسةالجلسة  85311 – 88311

 عالم في التيييد والمناصرة ر اإلدو  -
 عميد كلية اإلعالم بالجامعة اللبنانية د.جورج صدقة

 تقديم نماذج إعالمية أسهمت في إحداث تغيير من أجل حماية حقوق الطفل
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رفع وعي اإلعالميين بدورهم في دعم ومناصرة قضايا الطفولة، من  الهدف: 
يير والتيثير على الرأى خالل الكشف عن فعالية الوسائط اإلعالمية في التغ

 العام.
 : السادسةالجلسة  8.311 – 85311

االنتهاكات الممارسة على  رأي العام حولالفي صناعة  دور االعالم -
 الطفل 

 ستاذ في الجامعة اللبنانية أ ةد. محمود طربي                   
رسة والمجتمع اعالميا حول االنتهاكات المماالراي العام تصويب الهدف:  

 على الطفل يتخللها مجموعات عمل 
 : السابعةالجلسة  81311 – 8.311

  تجارب وخبرات –واقع الطفولة اللبنانية واإلعالم  -
 بسام ابي زيدأ. االعالمي اللبناني                         

لألداء اإلعالمي حيال قضايا وانتهاكات  وتجارب تقديم نماذج حية الهدف: 
 لبناني حقوق األطفال ف

 الجلسة الختامية:  813.1 – 81311
 المجلس العربي للطفولة والتنمية  –عرض لشبكة اإلعالميين العرب  
  ختامية كلمات 
 تالوة البيان الختامي  
 توزيع الشهادات 

 داءــــــــــــــــــــــــغ 813.1
لطفل بشكل عام، وواقع قضايا في إكساب اإلعالميين خلفية معرفية حول حقوق ا يعد اليوم الثاني ركيزة

شكاليات الطفل اللبناني والسياسات والتشريعات واإلجراءات التطبيقية المتبعة لحماية حقوقه.   وا 
 5182من نوفمبر/ تشرين الثاني  51اليوم الثالث: الجمعة 
 المؤتمر الصحفي لإلعالن عن 85311

 المبادئ المهنية لمعالجة اإلعالم قضايا حقوق الطفل  
 إعالم صديق للطفولة" "

 

 

  


