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  وتوصياتوتوصياتتقرير تقرير 
    لفريق الخبراء الدائم لفريق الخبراء الدائم   عشرعشر  السادسالسادساإلجتماع اإلجتماع 

  دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب "دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب "متابعة متابعة " "   المعني بــالمعني بــ

  ــــــــــــــــــــ
 ( 17/11/2016مملكة البحرين: )

 

العادية السابعة واألربعين رقم            دورتهمجلس وزراء اإلعالم العرب في لقرار  تنفيذا   -
لتصدي دور اإلعالم العربي في ا، البند الخاص بـ"  (25/5/2016ـــ  47ـــ دع/ 421)

 " لظاهرة اإلرهاب

ـ وزير شؤون اإلعالم بمملكة  علي بن محمد الرميحيترحيب معالي السيد/ ـوبناء على  -
الجتماع السادس عشر لفريق الخبراء ل استضافة مملكة البحرينبالبحرين، وتحت رعاية معاليه 

لخميس الموافق يوم ا ،الدائم المعني بمتابعة دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب
17/11/2016 . 

قامت األمانة العامة لجامعة الدول العربية )قطاع اإلعالم واالتصال/ إدارة األمانة الفنية  -
لمجلس وزراء اإلعالم العرب( بتوجيه الدعوة لجميع مندوبيات الدول األعضاء لدى الجامعة 

عالم العربي في التصدي لحضور االجتماع السادس عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بدور اإل
بتاريخ  5683/5بمملكة البحرين ، بموجب المذكرة رقم  17/11/2016لظاهرة اإلرهاب يوم 

، وأيضا على المنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية المعنية بحضور 25/10/2016
 .  25/10/2016بتاريخ  5681/5هذا االجتماع، بموجب المذكرة رقم 

من بحضور ممثلي الدول العربية و  بمملكة البحرين 17/11/2016اريخ بت االجتماععقد  -
ـ دولة اإلمارات العربية ــالتالية: المملكة األردنية الهاشمية وزارات اإلعالم ووزارات الداخلية 

ـ ـــ جمهورية العراق ــــ جمهورية السودان ـالمملكة العربية السعودية مملكة البحرين ـــ  ـــالمتحدة 
ـ ــدولة ليبيا ـــ الجمهورية اللبنانية ـــ دولة الكويت دولة قطر ـــ ــ ـــ دولة فلسطين ــة عمان سلطن

ـ الجمهورية ــــ الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ـــ المملكة المغربية ــجمهورية مصر العربية 
 . ةاليمني
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 مهام إعالمية كل من: شارك في هذا االجتماع من المنظمات واالتحادات الممارسة لكما  -
ـــ شركة نور  ـ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ــاألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 

سات ـــ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـــ األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 
الخليج العربية ـــ جهاز إذاعة وتليفزيون العربية ــ مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لدول 

 .الخليج 

معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة ــ األمين العام المساعد ، رئيس قطاع اإلعالم افتتح االجتماع  -
، مشيدة بزخم المشاركة العربية في هذه الفعالية بالسادة المشاركين ترحيبيةبكلمة واالتصال ، 

 ء على تفعيل دور هذا الفريق الدائم. والتي تؤكد حرص الدول األعضا

المستشار/ فوزي محمل الغويل ـــ مدير إدارة األمانة الفنية لمجلس وزراء  استعرض السيد -
تنفيذ التوصيات الصادرة عن االجتماع الفنية من متابعة لما قامت به األمانة اإلعالم العرب 

حول " الخطاب الديني ودوره في  وأيضا  ورشة العمل عشر لفريق الخبراء الدائم ، الخامس 
ضرورة اهتمام وأشار إلى التصدي لظاهرة اإلرهاب " التي انعقدت بجمهورية السودان ، 

الدول األعضاء في تنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف االستراتيجية اإلعالمية مشاركة و 
 العربية المشتركة لمكافحة اإلرهاب. 

 : تضمن جدول األعمال الموضوعات التالية

مناقشةةالتوصياةةااصلتوةةةا احللقةةالتقاشةةالتونشاةةةاالتوة حاةةالتو ت  ةةال ةةي ل  ال البنددا ال:  

  تإلقالملتو   يليفلتوصةديلوظاه حللتإلاهاب

(لجملاة ل رات لتإلقةالمللل47قة تالتوةد احللتو ا  ةال لللمصا  ةالمةالتلفنذاةمنلمةاللللل البنا الثاني 

 .(25/5/2016ةةةلل47ةةل ع/ةل421تو  بلاقم 

خلطةةالتح  ااةةالواليةةةتفاعاالتإلقالماةةالتو   اةةالتحشةةة المصا  ةةالفنذاةةملت البنددا الثالدد  

 حكاف التإلاهابلقاىلمدتالمخ لينيتص.ل

 ي ل  التإلقالملتو   يليفللتخلامساتوص ضريلو شدلتقاشالتونشاةاالتوة حاال البنا الرابع 

 ل.ل2017 لتونةفلتوحانيلمالتو امل،لخالتوصةديلوظاه حللتإلاهابل

 مال سصعدلمالأقما  البنا اخلامس 
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  لتوصيات التالية:لمستفيض تم التوصل ش ا، وبعد نقجدول األعمال الدائمالخبراء  اعتمد فريق

رفع تقرير وتوصيات ورشة العمل حول " الخطاب الديني ودوره في التصدي لظاهرة  (1
 19/8/2016و 18خالل الفترة يومي لسودان اإلرهاب" والتي استضافتها جمهورية ا

إلى اللجنة الدائمة لإلعالم العربي وعرضها على المكتب التنفيذي التخاذ لتفعيل ما 
 جاء به من توصيات. 

حول دور اإلعالم العربي في الرابعة رفع تقرير وتوصيات الحلقة النقاشية البحثية  (2
إلى  16/11/2016بتاريخ بحرين التصدي لظاهرة اإلرهاب التي استضافتها مملكة ال

اللجنة الدائمة لإلعالم العربي ومن ثم عرضها على المكتب التنفيذي التخاذ لتفعيل ما 
 جاء به من توصيات. 

الترحيب بمقترح جمهورية العراق الستضافة أعمال الحلقة النقاشية البحثية الخامسة  (3
ابعة دور اإلعالم العربي في واالجتماع الثامن عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمت
 .2017التصدي لظاهرة اإلرهاب، خالل النصف الثاني من العام 

دعوة وسائل اإلعالم العربية المختلفة إلى القيام بدور معرفي تنويري فعال التأكيد على  (4
براز الدور  في مواجهة اإلرهاب بهدف بناء العقل النقدي وتجديد الفكر الديني وا 

النصوص الدينية ليقوم اإلعالم بدوره الفعال في مواجهة  المعرفي خصوصا  في
  اإلرهاب. 

دعوة الدول األعضاء والمنظمات واالتحادات الممارسة لمهام التأكيد مجددا  على  (5
إعالمية للتعاون مع األمانة العامة للجامعة التخاذ اإلجراءات الالزمة نحو ما جاء 

مرحلية لتنفيذ أهداف االستراتيجية بمقترحها بشأن الخطوات التنفيذية للخطة ال
اإلعالمية العربية المشتركة لمكافحة اإلرهاب ، وذلك من خالل استضافة المؤتمرات 
أو الندوات أو االجتماعات أو ورش العمل الواردة في الخطة أو إجراء الدراسات ومن 

 خالل المنابر الثقافة وقنوات التواصل االجتماعي. 
ظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية والجامعات حث الدول األعضاء والمن (6

العلمية ومراكز الدراسات والبحوث على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي 
تتعلق بمكافحة اإلرهاب ، وموافاة األمانة العامة بها لتعميمها على الدول األعضاء 

 .لالستفادة منها


