
 
   
 

 الذكرى السبعين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 وراء كّل حّق مدافع/مدافعة""

 2018 كانون األول/ ديسمبر 12

 جامعة بيروت العربية، قاعة جمال عبد الناصر
 

0B البرنامج
 

 

1B9:30-10:00 :وصول المشاركين 
 

، الممثل اإلقليمي للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان - السيدةرويدا الحاجكلمة 
مكتب الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

 
رئيس جامعة بيروت العربية ،  جالل العدويوالبروفيسورعمركلمة 

 
، عضو في البرلمان اللبناني ورئيس اللجنة النائبميشال موسىكلمة سعادة 

البرلمانية لحقوق اإلنسان 
 

 ، وزارة الدولة لشؤون حقوق اإلنسانمعالي الوزير أيمن شقيركلمة 
 

2B10:00-10:30اإلفتتاح : 

 
 مساعد األمين العام لحقوق اإلنسان للسيد أندرو غيلموررسالة مسجلة بالفيديو 

حول "التصدي لمنع أعمال الترهيب والتخويف من التعاون مع األمم المتحدة في 
مجال حقوق اإلنسان" 

 

3B10:30-10:40رسالة اممية : 

 

 
وسائل التواصل اإلجتماعي والفنون في مكافحة خطاب الكراهية، "تعزيز 

 الرسائل اإليجابية"
 

السيد رضا عبد - الممثل اإلقليميالسيدة رويدا الحاجادارة الجلسة: 
 المحامي والمدرب اإلقليمي في حقوق االنسان العزيز

 
 ما هي التدابيرأو اإلجراءات التشريعية الحالية التدابير التشريعية والسياسية:- 

التي تقدمها الدول في المنطقة لمكافحة خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل 
األمين االجتماعي؟ هل هناك أي توازن بين هذه التدابير وحماية حرية التعبير؟  

 العام لجامعة بيروت العربية،الدكتور عمر حوري
 

4B10:40 -12:00 حوار تفاعلي : 



 
   
 

 كيف تم استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية كأداة لنشر دور االعالم والفنون:- 
االعالمي واالديبالسيد خطاب الكراهية وما هي الخطط لمكافحة هذه األعمال ؟ 

 زاهي وهبة
 
ما هي الجهود والمبادرات التي يقدمها المجتمع المدني دورالمجتمع المدني: - 

لمكافحة خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل االجتماعي مع التركير على دور 
الشباب،  النشطاء، المدافعين، المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان وغيرهم من 

  ميرفت رشماوي في مجال حقوق اإلنسان السيدةالناشطةأصحاب المصلحة؟ 
 

الخبير في مجاالت حقوق االنسانالسيد في مكافحة خطاب الكراهية: ثقافةدور ال- 
 حبيب بلكوش

 
معالي الوزير السابق والناشطة السيدة  : في مكافحة خطاب الكراهيةلديندور ا- 

 بسكال ورده
 

نطريقتعزيز دور  كيف يتم مكافحة خطاب الكراهية عوخطاب الكراهية:المرأة - 
 لناشطةفي مجال حقوق اإلنسان السيدة جمانة مرعيا؟ المرأة في اإلعالم والفنون

 

 مالحظة: نحيطكم علماً بأن الترجمة الفورية عربية - انكليزية متوفرة خالل الحفل.
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