
 

 مسقط )ُعمان(  –المؤتمر العام لالتحاد الدولي للصحفيين 

 2022 حزيران/ يونيو 3 – أيار/ مايو  31

 لصحفيين ل  لالتحاد الدولي  جدول أعمال المؤتمر العام

 أيار/ مايو  30اإلثنين 

 الوصول والتسجيل في مسقط 

 أيار/ مايو  31الثالثاء 

 سياسة االتحاد الدولي للصحفيين تجاه التحرش الجنسي  قراءة ل 9:00
 

 االجتماع التأسيسي التحاد أسيا والمحيط الهادئ للصحفيين 
 بإدارة: أنتوني بيالنجي )األمين العام لالتحاد الدولي للصحفيين(  

 التحاد الدولي للصحفيين(،  نائب أمين عام اجيرمي دير ) 
)مديرة مكتب التحاد الدولي للصحفيين في آسيا والمحيط   جين ورثينجتون 

 الهادئ(  
 

 غداءاستراحة   13:00

 "كلمات ممثلي األقاليم: الصحافة في زمن الوباء"   14:00
 بإدارة: جيم بو ملحة، أمين صندوق االتحاد الدولي للصحفيين 

 (  FEPALCأمريكا الالتينية: زوليانا لينيز ) -

 (FAJرق األوسط: ناصر أبو بكر ) العالم العربي والش -

 (  FAPAJالمحيط الهادئ: سابينا انديرجيت ) -آسيا  -

 ( FAJإفريقيا: صادق أحمد إبراهيم ) -

 ( EFJأوروبا: موجينز بليشر بيريجارد ) -

 (  UNIFORأمريكا الشمالية: جينيفر مورو ) -

 

 اجتماع مجلس النوع االجتماعي   16:00

 ختام  18:30

يونس مجاهد  أيار،  31افتتاح المؤتمر العام لالتحاد الدولي للصحفيين في  19:30

 , رئيس االتحاد الدولي للصحفيين
 

 أمسية االفتتاح  20:00
 
 
 
 
 



 حزيران/ يونيو  1األربعاء 

 سياسة االتحاد الدولي للصحفيين تجاه التحرش الجنسي. لقراءة  9:00
 انتخابات هيئة الرئيس واللجان. 

 

 تقرير األمين العام  10:00

رسالة تضامن: فيديو أودري أزوالي، المدير العام لليونسكو وماتجاز   11:15
 جرودين، مجلس أوروبا 

 

12:00  
 "  نقابات في العمل: اللنصر للصحفيين : "امناقشة

 (DJS/IFJبإدارة: جيرمي دير )

 )اتحاد صحفيي بريطانيا وإيرلندا(   الهيئة: ميشيل ستانستريت 
أميرة محمد )نقابة الصحفيين التونسيين(، كارال غودنسي  

)فاتبرين/األرجنتين(، جون شليوس )اتحاد الكتاب/ الواليات المتحدة  
 األمريكية( 

 

 غداءاستراحة   13:00

يط  المح -لقاءات إقليمية: إفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، آسيا 14:30
 الهادئ، الشرق األوسط والعالم العربي  

 بالتوازي: اجتماعات اللجان بشأن القرارات والمالية والنظام األساسي  
 

 تقرير إلى الجلسة العامة   16:15

 استالم الترشيحات لالنتخابات  17:00
 

 (GLOBAL-UNI-GS)  رسالة تضامن: كريستي هوفمان 16:45

 

 : انهاء اإلفالت من العقاب  مناقشة 17:00
 ، عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي للصحفيين دومينيك براداليبإدارة: 
شهادات   ،أستاذة القانون الدولي )جامعة لندن( ،كارمن دراجيتشيالهيئة: 

 : العائالت 
معتصم   ،شارميلي بوستيوس )بيرو( ،نيراك )فرنسا(  -فابيان ميرسيه  

 )فلسطين( وسانديا إكنليجودا )سري النكا(  ى مرتج
 

 الدولي سالمة الصحفيينعاًما من صندوق   30مناقشة حول 

 الفائزان بجائزة نوبل للسالم: ماريا ريسا وديمتري موراتوف  19:00
 "مسيرة التضامن" 

 

 أمسية حرة  19:30
 



 حزيران/ يونيو  2الخميس 

 األمين المالي  تقرير  9:00

 تقرير اللجنة المالية لالتحاد الدولي للصحفيين  10:30

 رسالة تضامن: جينيفر روبنسون، محامية جوليان أسانج   10:50
 

 تقديم وانتخاب أعضاء المكتب المنتخبين   11:00
 

 استراحة غداء 13:00

 مناقشة االقتراحات الدستورية واالقتراحات العادية  14:00

 ( GS/UPFرسالة تضامن: زارا نزارين )  16:50

 

 أفغانستان/أوكرانيا/اليمن: الصحفيون في األزمات مناقشة:  17:00
 بإدارة: جيرمي دير  

(،  SNJ(، كارين برزيغار )فرنسا/ANJUالهيئة: هادي رشيد )أفغانستان/ 

Serhiy Shturkhetskyy /أوكرانيا(IMTUU (، أندريه كايروال )اليونسكو 

 برنامج اجتماعي   19:30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حزيران/ يونيو  3الجمعة 

 مناقشة المقترحات العادية  9:00

 رسالة تضامن: موميا أبو جمال 11:00

 استراحة غداء 13:00

 استكمال مناقشة المقترحات العادية 14:30

 "بيغاسوس: صحفيون تحت المراقبة" مناقشة:   17:00
بإدارة: تيم داوسون )رئيس مجموعة خبراء المراقبة لالتحاد الدولي  

 للصحفيين(  
(، أغباندا اكيليسو  SNRPالهيئة: جودث كالديرون جوميز )المكسيك/

 (  SNJ-CGTسميث )فرنسا/-(، سورايا مورفانUJIT)توغو/

 

 الخطاب الختامي للرئيس الجديد لالتحاد الدولي للصحفيين  18:30

 اللجنة التنفيذية الجديدة اجتماع  18:45

 عشاء  19:30

 حزيران/ يونيو  4السبت 

 مغادرة الوفود  

 


