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 الشاغل تمثل التي الساعة قضايا أهم من واحدة االنتقالية العدالة قضية المنطقة شهدتها التي التغييرات جعلت لقد
 التي الدول في خاصة واإلعالميين السياسات وصانعي اإلنسان حقوق عن والمدافعين المدني المجتمع لمؤسسات اليومي
 . رياحه عبرتها التي أو العربي الربيع شهدت

 ومنع المساءلة وتحقيق الضحايا، بحقوق واإلعتراف الحقيقة، معرفة إلى والجماعات األفراد فيه يتطلع الذي الوقت وفي
 لبناء أساسية كمرتكزات الدولة مؤسسات في الثقة وبناء والمعنوي، المادي التعويض على والحصول العقاب، من الجناة إفالت

 .نالقانو حكم وسيادة المستدام والسالم الديمقراطية

 تطبيقاتها ومالمح تحديات وأبرز!! وآلياتها وأدواتها اإلنتقالية العدالة بمفهوم الشعوب وعي مدى حول عديدة أسئلةٌ وتُثار
 الراشد الحكم عليه يبنى أساس حجر لتشكيل الناجحة التجارب استلهام  يمكن مدى أي وإلى!!  مختلفة وثقافات بيئات في

 المدني، المجتمع مؤسسات قيادات من المصلحة أصحاب مشاركة لضمان السبل أفضل هي وما اإلنسان؟ حقوق وإحترام
 واإلعالميين؟ والجماعات، واألفراد

 التحديات  أبرز الجلسة هذه خالل القرار وصناع الدوليين الخبراء بعض سيناقش: وغيرها األسئلة هذا على اإلجابة أجل ومن
 تعزيز في الفاعلين وبقية لإلعالم المتنامي والدور النزاع بعد ما مناطق في االنتقالية العدالة مفهوم تطبيق يواجهها التي

 .والمساءلة اإلنسان حقوق ودعم
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 "مسؤولية الجميع في واقع متغير"حماية الصحفيين ووسائل اإلعالم..  ورشة عمل:
 

 التفصيل التوقيت الفقرة

 01:01 01:11 االفتتاح

 توقيع مذكرة تفاهم بين شبكة الجزيرة اإلعالمية واللجنة الدولية للصليب األحمر  
 اإلنسان وحقوق العامة الحريات إدارة مدير كلمة 
 كلمة مدير عام شبكة الجزيرة اإلعالمية 
 الصحفيين على االعتداءات حول لفيلم مختصر تقرير  مشاهدة  

 

 الجلسة
 11:45 01:01 األولى

 دور المنظمات الدولية في أمن وحماية الصحفيين في التغطية اإلعالمية
 ما نوع الحماية التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية للصحفيين وأطقم التغطية اإلعالمية؟ 
 ؟ماذا ينبغي فعله لتقليل المخاطر التي تتعرض لها فرق التغطية اإلعالمية 
  يمكننا تعزيز الشراكة وخلق مبادرات تعزز التعاون ألجل حماية الصحفيين؟كيف 

منظمة األمم المتحدة للتربية  - لجنة حماية الصحفيين - اإلتحاد الدولي للصحفيين 
المنظمة  - منظمة الخط األمامي - منظمة مراسلون بال حدود - والعلم والثقافة

 العراقييننقابة الصحفيين  - العربية لحقوق اإلنسان
 شاي استراحة 12:00 11:45 

 الجلسة
 00:11 12:00 نيةالثا

 التحديات المستقبلية للعمل اإلنساني في العالم العربي
 ما هي أبرز مالمح وتحديات مستقبل العمل اإلنساني في العالم العربي؟

 إيف داكور، المدير العام للجنة الدولية للصليب األحمر 
  منظمة أطباء بال حدود.ماري بيير، رئيس 
 الهالل األحمر القطري مجلس إدارة رئيس نائب ، المعاضيد بن غانم العلي محمد 

 

 الجلسة
 03:01 00:11 لثةالثا

 اإلعالم ووسائل الصحفيين لحماية القانوني السياق
هل يوفر القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني حماية كافية 
للصحفيين ووسائل اإلعالم أثناء التغطية اإلعالمية في مناطق النزاعات المسلحة 

 واالضطرابات الداخلية؟
منظمة  -اللجنة الدولية للصليب األحمر  -نمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسا

 شبكة الصحافة األخالقية  – 61المادة 

 الغداء 00:11 03:11 
 


