
 برنامج الحوار األورومتوسطي األول لإلعالم

 تونس یومي 15 و 16 مارس 2017

 فندق أفریكا

 

 الیوم األول:

15/03/2017 

 9:00- 09:30 : الجلسةاالفتتاحیة

 االستقبال

 * كلمة االفتتاح للسید الوزیر مهدي بن غربیة نیابة باسم رئاسة الحكومة.

 كلمات ترحیبیة من منظمي اللقاء:

  نقیب الصحفیین التونسیین ناجي البغوري

 رئیسة النقابة التونسیة للمؤسسات اإلعالمیة أمال المزابي

  رئیس الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان جمال مسلم

  رئیسة قسم اإلتصال و حریة التعبیر من الیونسكو سیلفي كودري

  رئیس منظمة لجنة دعم الصحفیین

  رئیس الجامعة التونسیة لمدیري الصحف الطیب الزهار .

 

 *لماذا الحوار األورومتوسطي األول لإلعالم ؟

 زهیر لطیف

11:00 -10:00 

 اإلعالم والتحول السیاسي

 إدارة الحوار : ناجي الزعیري: (رئیس تحریر إذاعة موزاییك أف أم )

 صادق الحمامي : مدیر المركز اإلفریقي لتدریب الصحفیین و اإلتصالیین.

 التجربة المصریة : كارم یحیى (كاتب و صحفي في جریدة األهرام)



 التجربة اللیبیة : ربیع شریر (صحفي و محلل سیاسي)

 نقاش

11:30  

   كیف تتعامل وسائل اإلعالم الرئیسیة العالمیة المهیمنة مع الخبر الدولي القادم من الشرق االوسط

 وشمال إفریقیا

 إدارة الحوار : شادیة خذیر(مدیرة قناة الوطنیة الثانیة)

 تجربة البي بي سي : ادجارد جالد (رئیس تحریرالبي بي سي عربي )

 تجربة سكاي نیوز (وسیلة إعالمیة خاصة)  : عبد الرحیم الفارسي ( رئیس تحریر سكاي نیوز
 بالعربي)

12:20 

 سالمة الصحفیین في مناطق النزاع

 إدارة الحوار :منى مطیبع عن وكالة تونس إفریقیا لألنباء

 سیلفي كودري: رئیسة قسم االتصال و المعلومة بالیونسكو

 زیاد دبار : عضو المكتب التنفیذي للنقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین

 صالح المرسلي: لجنة دعم الصحفیین مكتب فلسطین

 شهادات آباء زمالئنا المفقودین نذیر القطاري و سفیان الشورابي

14:00 

 استراحة غداء

16:00. 

 مسؤولیة االتحاد األوروبي من أجل تعزیز حریة الصحافة والتعبیر

 إدارة الحوار: نجم موالي (رئیس نقابة ناشري الصحافة الموریتانیة)

 مداخلة السّید میغیل انجل موراتینوس  ( وزیر الشؤون الخارجیة اإلسباني2004/2010)

  كورینا تولبوري : شهادات من شرق أوروبا عن أوضاع الصحفیین و االنتهاكات

17:00  



 شهادات التجارب المهنیة للصحفیین من مناطق الحرب والصراع: مراسلون في مناطق النزاع

 تغطیة الحرب العراقیة األمریكیة و الحرب في الیمن  ( بیل لو : كاتب و صحفي مراسل)

  ریكاردو : مراسل اسباني

 ادارة حوار مارك المودوفار

 18:00 : نهایة الیوم األول

 

 

 الیوم الثاني:

16-03-2017  

   09:30 قهوة الصباح / تسجیل الحضور

 ملخص الیوم األول

 (حنان زبیس : صحفیة)

10:30 

 انتشاراألخبارالوهمیة/الزائفة

 إدارة الحوار : منجي الخضراوي

 شهادة خبرات

  إیفا بارالت : مراسلة كندیة عملت في حلب

 أحمد علي من البحرین

11:30 

 هل نحن بحاجة إلى أخالقیات جدیدة ؟

 إدارة الحوار: ثامرالزغالمي (مراسل إذاعة مونت كارلو الدولیة )

 وادیك دویل : رئیس قسم االتصال بالجامعة األمیركیة في باریس : هل هناك أزمة أخالقیات الصحافة
 بعد الربیع العربي؟

 كریم بوزویتة : أستاذ اتصال: تأثیر االمالءات اإلعالمیة على القرار السیاسي



12:30 

 التمییز ضد المرأة في مجال االعالم

  صورة المرأة في وسائل اإلعالم آنا بالو سولي

 إدارة الحوار :فاطمة أسماء المعتمري

 إلیزابیت ابریكییوفا

13:00 

 غداء واستراحة

 

 

16:00 

 التمییز ضد األقلیات  الدینیة في وسائل اإلعالم الغربیة من خالل ازمة الالجئین في أوروبا

  زهیر الحیران

  جینازفانو لورا

 إدارة الحوار : محمد حسیسن

17:00 

 صیاغة المقررات العامة للقاء ومانیفستو الحوار االورومتوسطي لالعالم

18:00 

 مراسم الختام: تظاهرة من أجل سفیان الشورابي و نذیر القطاري

 حضور السید رئیس الحكومة یوسف الشاهد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


