
 

  

  

  

  المؤتمر اإلقليمي

   في لبنان واألردن ومصر والمغربحول وضع اإلعالم

  

  

  

  

  

 "تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية"في إطار مشروع 

  

  المملكة األردنية الهاشمية

  

  

 2007كانون الثاني  13 -12تاريخ 

  

  

  

  مؤتمرجدول أعمال ال

  
  

  
 



 

  2007ثاني  كانون ال12 ،جمعة ال– األولاليوم 

  التسجيل وتوزيع الملفات وبطاقات األسماء  9:30 -9:00

  االستقبال وحفل كلمات ترحيبية: الجلسة االفتتاحية  10:30 -9:30
 :  رئيس الجلسة  

  )ائق دق5الوقت المخصص (  المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهةكلمة -

  )ائق دق5الوقت المخصص ( الدول العربية  إدارة الحكم في- األمم المتحدة ممِثل برنامج كلمة  -

  )ائق دق5الوقت المخصص ( االنتخابيةالمنظمة الدولية للنظم  - الدكتور كيث هندرسون، مستشار حكم القانون  كلمة-

  )ائق دق5الوقت المخصص (سمو األميرة ريم علي المعظمة كلمة صاحبة الرعاية   -
  

  حفل االستقبال

   في الدول األربعة المعنيةعالم وضع اإل الوطنية حولالمبادئ والتقاريرللمنهجية و عرض :ىة األولالجلس  13:00–10:30

  

 : رئيس الجلسة
 

 )ائق دق10الوقت المخصص ( ة كتابة التقارير الوطنيةمنهجيمبادئ نزاهة اإلعالم وعرض  -

 )ائق دق20 الوقت المخصص( الدكتورة ديما دبوس سنسنغ/  في لبناناإلعالمعرض التقرير حول وضع  -

 )ائق دق20الوقت المخصص ( األستاذ يحيى شقير/  في األردناإلعالمعرض التقرير حول وضع  -

 )ائق دق20الوقت المخصص ( الدكتور حسين أمين/  في مصراإلعالمعرض التقرير حول وضع  -

 )ائق دق20الوقت المخصص ( الدكتور أبو بكر الجامعي/  في المغرباإلعالمعرض التقرير حول وضع  -
  

   )دقيقة 60الوقت المخصص  ( مناقشة عامة

  استراحة الغذاء  14:30 -13:00

  

  التقرير المقارن والتعليق عليه :الجلسة الثانية  16:30 -14:30
 : رئيس الجلسة  

  ) دقيقة30الوقت المخصص ( ي، األستاذ روجه الخوريعرض لنتائج استطالعات الرأ -

الوقت (الدكتور ساسين عساف /  لبنان واألردن ومصر والمغرب فياإلعالمعرض التقرير المقارن حول وضع  -

 ) دقيقة20المخصص 

  رفيق خوريصحافيال/  في لبنان واألردن ومصر والمغرباإلعالمعرض التعليق على التقرير المقارن حول وضع  -

 )ائق دق20الوقت المخصص (

الوقت ( المنظمة الدولية للنظم االنتخابية -مي صقر، المستشارة الدولية حول محور اإلعالم ايوتعليق الدكتورة ن -

 )ائق دق20المخصص 

  

  )قيقة د30الوقت المخصص  ( مناقشة عامة
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  2007 كانون الثاني 13 ، السبت– ثانياليوم ال

   اإلصالح وخطة العملسياسات: ثالثةالالجلسة   10:00-10:30
 
 
  

  : رئيس الجلسة

 سياسات اإلصالح وخطة العملعرض حول  -

   مناقشة عامة 10:30-12:30
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