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 التنفيذيين المسؤولين كبار بين إقليمي شبه تشاوري اجتماع

اإلعالم لوسائل  

األردن/ المّيت البحر ٣١٣١ الّثاني تشرين/ يناير ٣١ـ٣١  

 البرنامج
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اإلعالم لوسائل المسؤولين التنفيذيين كبار بين إقليمي شبه تشاوري اجتماع  

األردن/ المّيت البحر ٣١٣١ الّثاني تشرين/ يناير ٣١ـ٣١  

٣١٣١ يناير ٣١ اإلثنين  
 

العام الرأي على إنعكاساتها و بالبشر اإلتجار و الهجرةب المتعلقة اإلعالمية للتغطية الحالّية الّتوجهات

مقدمة

األردنية العمل وزارة ،العمل وزير ممّثل هللا، جاد جهاد السيد
األردنية العمل وزارة ،نجمة أبو حمادة السيد

الدولية العمل منظمة خان، أظفر الدكتور
أوروبا بانوس معهد عثمان، شارل السيد

عامة مالحظة و اإلفتتاح كلمة

 

المتوقّعة والنتائج البرنامج عرض ،المؤتمر أسباب

الرئيسيات

في  والالجئين الهجرة دراسات، مركز عوض الدكتور إبراهيم

في القاهرة الجامعة األمريكية

 التحديات: األوسط الشرق في العاملة اليد هجرة تغطية

اإلعالم وسائل تواجهها التي

استراحة

العامة الجلسة

األوسط الّشرق في العاملة اليد هجرة تغطية

للمشروع االستشارية اللّجنة عضو من بتنسيق

 اليد هجرة عن الناس انطباععلى  اإلعالم وسائل تأثير ماهو

؟العاملة

 العام الخطاب تشكيل في اإلعالم وسائل مسؤولية هي ما

؟ العاملة اليد هجرة بشأن

الغداء                                                                         

() عمل ورشة

والتحديات الفرص: الحالية اإلعالم وسائل

للمشروع االستشارية اللّجنة عضو من بتنسيق

؟ الصحفيين عمل على وأثرها الهيكلية القيود هي ما

 في اإلعالم وسائل تغطيها ال التي الهجرة مسائل ماهي

؟ الحاضر الوقت

 أن يجب وكيف نعمل، كيف: األخبار غرفة أو الميدان

؟ المهاجرين ألصوات كافي فضاء هناك هل نعمل؟

                                                              استراحة

المؤتمر

 المجموعة عمل مناقشة 

 للمشروع االستشارية اللّجنة عضو من بتنسيق

 العمل ورشة مناقشات لتلخيص دقائقعشر 

 إضافية اقتراحات

 "المخّيم بطل" وثائقي فيلم عرض

 عشاء   
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اإلعالم لوسائل المسؤولين التنفيذيين كبار بين إقليمي شبه تشاوري اجتماع  

األردن/ المّيت البحر ٣١٣١ الّثاني تشرين/ يناير ٣١ـ٣١  

  ٣١٣١ يناير ٣٤ الثالثاء
 

المستقبل في التفكير

الدولية العمل منظمة سالفني، أندريا السيد

أوروبا بانوس معهد عثمان، شارل السيد

  برنامجال وتقديم السابق اليومعن  ملّخص

الرئيسيات

سينمائي مخرج ،قعبور محمود  اليد هجرة لتغطية إبداعية  طرق عن البحث

 الفيلم ذلك عن مثال: األوسط الشرق في العاملة

" المخّيم بطل" الوثائقي

() عمل ورشة

 خالل منالنضيري  التعلم: المشاركين بين ما الخبرات تبادل

حالة دراسة استعراض

للمشروع االستشارية اللّجنة عضو من بتنسيق

 

 تقوم كيف و الهجرة لمسائل العام الرأي نظرة ماهي

؟ بتغطيتها المنشأ دول في  اإلعالم وسائل

 

 في اإلستقبال دول في العام الرأي نظرة ماهي

؟ الهجرة مسألة حول األوسط الّشرق

 

 في الحالية التغطية من المستفادة الدروس ماهي

؟ المستقبلة البلدان وفي المرسلة البلدان

استراحة

() عمل ورشة

معهد  و الدولية العمل منظمة إعالم لبرنامجالمستقبلية  الخطوات

أوروبا بانوس

للمشروع االستشارية اللّجنة عضو من بتنسيق

 ؟ كيف و نركز ماذا على: الصحفيين تدريب

 

 مبدعة اقتراحات طرح :اإلعالم نوعية تحسين

نوعية لصحافة قواعد تحديد: األخالقي المعيار

الغداء                                           

المؤتمر

 
 المجموعة عمل مناقشة

للمشروع االستشارية اللّجنة عضو من بتنسيق

الصباحّية العمل ورشة مناقشات لتلخيص دقائقعشر 

إضافية اقتراحات

 استراحة

 

الخاتمة

الدولية العمل منظمة سالفني، أندريا السيد

أوروبا بانوس معهد عثمان، شارل السيد

القادمة النشاطات تقديم و الختامية التعليقات

 


