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 الجمعة 11- كانون الثان

ة صباحا حتى الساعة ا لثالثة من الساعة العاشر

 والنصف

وتجامعة المعارف ب القاعة الرئيسية -ير  

 



عالم إلاألول ل ملتقىال"جامعة المعارف فً والفنون  عالمٌة اإلتنظم كل

لتبادل والبترول إلعالم عن قطاعً ا نٌشارك فٌه ممثلوسحٌث  "لبنان فًالبترولً 

 القطاعذلٌل المعوقات، وتعزٌز التعاون بٌن الجهات اإلعالمٌة واألفكار والمعلومات، وت

 .البترولً

 

 :"م البترولً فً لبناناإلعالملتقى " رسالة

ٌعتبر البترول والغاز فً لبنان بمثابة ملف إعالمً محوري بالنسبة للرأي 

تسارعاً فً مقاربة ملف الطاقة األحفورٌة  العام اللبنانً. وقد شهد العقد الحالً

حٌث أنشئت هٌئة رسمٌة إلدارة قطاع البترول على مستوى الدراسات 

وبما أن الهٌئة الرسمٌة  .والتشرٌعات وتنظٌم التنقٌب واستخراج النفط والغاز

وأجهزة الدولة لم تلحظ دوراً لإلعالم اللبنانً فٌما ٌرتبط بالنفط والغاز، ٌأتً 

إلعالم البترولً فً لبنان" فً سٌاق طرح استراتٌجٌة وطنٌة "منتدى ا

لإلعالم البترولً، لتوعٌة الرأي العام على أهمٌة استخراجه بغٌة تمكٌن 

االقتصاد ووضع امكانٌات المؤسسات االعالمٌة العامة والخاصة فً خدمة 

فً الثروة القومٌة البترولٌة لتحصٌنها من األطماع الخارجٌة وتعزٌز مكانتها 

  ً.الفضاءٌن العربً واللبنان

لمواكبة هذا الملف عبر تحوٌل لبنان البترولً لمركز ضغط  الملتقىٌسعى 

وقّوة على الصعٌدٌن العربً والعالمً وصد كل العقبات السٌاسٌة 

ئة واالقتصادٌة، وذلك من خالل تثبٌت الّصورة البترولٌّة فً لبنان، وتهٌ



االرضٌة المالئمة الستخراج النفط باعتباره حدثاً عالمٌاً ٌترقبه صنّاع القرار 

 .وكبرى الشركات البترولٌّة العالمٌة والمؤسسات اإلعالمٌّة

 : ةالرؤٌ

 :ٌكونٌسعى المنتدى ألن 

 اإلعالمٌة للملف البترولً فً لبنانلواجهة ا. 

 مساحة مشاركة بٌن المؤسسات البترولٌة واإلعالمٌة. 

  منصة التعاون المشترك بٌن المنظمات الدولٌة المحلٌة

والعالمٌة فً مجال العالقات العامة واالتصال 

  .المؤسساتً

  مركزاً لتطوٌر المهارات االعالمٌة والمهن االتصالٌة

 .المرتبطة بقطاع النفط

  الرافعة لتوضٌح مراحل المسار التقنً أمام الرأي العام

 .اللبنانً

 ًالمرصد االعالمً الدائم فً ملف النفط اللبنان. 

  تهٌئة العاملٌن والمتخصصٌن فً المجاالت البترولٌة

 .بالمهارات االعالمٌة المناسبة

 

 



 األهداف:

وقف لبنان بٌن الدول الكبرى سٌاسٌا أو الصورة التً سٌكون تبٌٌن أهمٌة م -

 .فٌها لبنان بعد النفط فً مصاف الدول البترولٌة فً الخارج

جمٌع عبر تكثٌف جهود ترسٌخ ضرورة المواجهة للمطامع الخارجٌة  -

 .األطراف والفئات اللبنانٌة

 كً ال ٌتم التعامل مع (..لى الثروات المهدورة ) المائٌةتسلٌط الضوء ع -

 .لثالنفط والغاز بالم

تأمٌن ورش تدرٌبٌة للمكاتب اإلعالمٌة التابعة للوزارة والمنظمات  -

 .البترولٌة

 . تدرٌب اإلعالمٌٌن االقتصادٌٌن على أساسٌات االعالم البترولً -

ًّ المعالم -   .تحوٌل الملف البترولً إلى ملف رأي عام جل

فٌز طالب تأمٌن مساحة مشتركة للجامعات التً تعلم مهن النفط وتح -

الدراسات العلٌا على تناول الملف البترولً باالضافة لتسلٌط الضوء على 

 .كفاءة ومقدرة الٌد العاملة اللبنانٌة فً هذا المجال

 .ترسٌخ الوعً عند الرأي العام على أهمٌة استخراج النفط -

 



 القٌم:

 .روح التعاون بٌن المؤسسات اإلعالمٌة والشركات البترولٌةتعزٌز  -

 .ثروة قومٌة ٌجب الحفاظ علٌهااعتبار النفط بمثابة  -

 . ثقافة احترام القوانٌن اللبنانٌة والشرعات الدولٌة المرتبطة بقطاع النفط -

 .خارجٌةوالتهدٌدات ال ٌةسرائٌلحماٌة القطاع من األطماع اال -

  



 

 11التً سٌجري تناولها فً الملتقى األول ٌوم  المحاور

 : 2018كانون الثانً 

 ثالثة محاور:لى إ الملتقى األولٌنقسم 

التحدٌات  إستراتٌجٌة اإلعالم البترولً فً لبنان، :المحور األول

:ٌاتواإلمكان  

.اإلعالم الدكتور حسان فلحةوزارة   مدٌر عام -  

رئٌس هٌئة ادارة قطاع البترول االستاذ ولٌد نصر. -  

 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعً الدكتور دمحم سٌف الدٌن.مدٌر عام  -

 

حتٌاجات اإلعالم البترولً بٌن التجارب المهنٌة واال المحور الثانً:

 األكادٌمٌة

 واقع التغطٌة االعالمٌة لقطاع النفط -

شكٌل الخبرات اإلعالمٌة فً مجال النفط: دراسة حالة من الصحافة ت -

 المكتوبة

 شكٌل الخبرات اإلعالمٌة فً مجال النفط: دراسة حالة من االعالم الرقمًت -

النفط اللبنانً واالعالم اإلسرائٌلً: التغطٌة المتبادلة والتغطٌة االعالمٌة  -

 اإلسرائٌلٌة



 :واجهة التحدٌاتم ،اإلعالم البترولً الخاتمة:و المحور الثالث

 درٌب اإلعالمٌٌن اإلقتصادٌٌن على أساسٌات اإلعالم البترولًت -

  طالتوجٌه االعالمً نحو مهن النف  -

 لعام التنقٌبالتحضٌرات اإلعالمٌة  -


