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3. Organize three committees: 
Outreach, Advocacy, and Media 
committees.

4. Activate committees to hold 
several meetings to spread the 
news, publish articles, acquire 
media coverage, and gain 
support and petition signatures 
from members of parliament.

5. Host a press conference to 
announce the results of the 
campaigns.

6.Honor the work of the advocates 
with a closing ceremony.

لجنة  هي  لجان،  ثالث  تشكيل   .3
المدافعة  ولجنة  الخارجي  التواصل 

واللجنة اإلعالمية. 

إجتماعات  عدة  لعقد  اللجان  تفعيل   .4
المقاالت،  وإصدار  الخبر،  نشر  بهدف 
االعالمية،  التغطية  على  والحصول 
على  والتواقيع  الدعم  واستقطاب 

العرائض من أعضاء المجلس النيابي.
 

5. عقد مؤتمر صحفي لإلعالن عن نتائج 
الحمالت. 

حفل  في  المدافعين  جهود  تكريم   .6
ختامي.  



خاص  بشكل  المشروع  هذا  يهدف 
عن  التعبير  من  الشباب  تمكين  إلى 
مطبوعات  إصدار  خالل  من  آرائهم 
النمطية  للصور  والتصّدي  سياسية، 
الكبار  عقول  في  السائدة  التقليدية 
الثقة  وتعزيز  اللبناني،  الشباب  بشأن 

بالشباب بصفتهم عامل تغيير. 

هدف المشروع

إلغاء   ضرورة  بشأن  الصوت  إعالء 
  1953  /74 اإلشتراعي  المرسوم 
الذي يحّدد عدد المطبوعات الدورية 

السياسية.
 

مّدة المشروع
من تموز 2014 إلى حزيران 2015. 

Specifically, this project seeks to 
enable youth to express their 
views by founding political 
publications, challenge traditional 
adult stereotypes of Lebanese 
youth, and foster increased trust 
in youth as agents of change.

Project Objective
 

Raising the voice for the 
necessity to revoke the decree 
74/1953 determining the 
number of daily political 
publications.

 
Project Duration 

July 2014 - June 2015

الخطوات المرتقبة في المشروع

1. تنظيم ورشة عمل تدريبية لمدة ثالثة 
هذه  ترّكز  وسوف  المدافعة.  حول  أيام 
المدافعة  أدوات  على  أساسًا  الورشة 
والمهارات ذات الصلة، وعلى دراسة حاالت 

مكتوبة إضافة إلى تخطيط الحمالت. 

التي سيتم  اإلعالمية  األدوات  إعداد   .2
األفالم  أي  الحملة  أثناء  إستخدامها 
والملصقات ومضمون شبكات  القصيرة 

التواصل االجتماعي. 

Project Steps

1. Conduct a three-day workshop 
on advocacy training. This 
workshop will primarily focus on 
advocacy tools and skills, written 
case studies, and campaign 
planning.

2. Develop media tools to be used 
during the campaign:  short films, 
posters, and social media content.

Media is a 
powerful tool 

through which the 
youth can advocate for 

their rights as 
citizens

للتنمية  الشراكة  مركز  يؤمن 
اإلعالم  أن   (PCDD) والديمقراطية 
من  الشباب  تمّكن  قوية  أداة  يشّكل 
كمواطنين.  حقوقهم  عن  المدافعة 
ويحّدد المرسوم االشتراعي 74/1953 
اللبناني عدد  المطبوعات  بشأن قانون 
بعض  مع  السياسية  المطبوعات 
اعتبارات  على  القائمة  االستثناءات 
والقدرة  سياسية  ومحسوبيات  نخبوية 
من  نظام  اسُتحِدث  وبذلك،  الشرائية. 
االمتيازات يهّمش الشباب اللبناني من 
خالل تجريده من التعبير السياسي ومن 
القدرة على المشاركة بشكل متساوي 

في المنتديات العامة. 

للتنمية  الشراكة  مركز  يعمل  سوف 
خالل  من   (PCDD) والديمقراطية 
مشروع "شباب صحفيون يدافعون عن 
الصندوق  قبل  من  الممول  التغيير" 
الوطني للديمقراطية (NED)، مع طّالب 
اللبنانية  الجامعات  مختلف  من  الصحافة 
للمطالبة بإلغاء المرسوم 74/1953. إن 
يكّرسه   حّق  هو  التعبير  حرية  في  الحّق 
الدستور اللبناني، ولكّنه يصطدم عملًيا 

بقانون المطبوعات لعام 1962. 

The Partnership Center for 
Development and Democracy 
(PCDD) believes that the media is 
a powerful tool through which 
the youth can advocate for their 
rights as citizens. The legislative 
Decree 74/1953 of the Lebanese 
Press Law limits the number of 
political publications, with             
exceptions based on elitism, 
political favors, and purchasing 
power. Thus, a system of 
privileges is created that 
marginalizes Lebanese youth, 
stripping them of their political 
expression and ability to equally 
participate in public forums. 
  
PCDD, under its project “Youth 
Journalist Network” funded by 
The National Endowment for 
Democracy (NED), will work with 
journalism students from 
different Lebanese Universities to 
advocate for the revocation of 
Decree 74/1953. The right to free 
expression is in the Lebanese 
constitution but, in practice, it is 
restricted by a 1962 press law. 


