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 اتــــــر وتوصيـــــتقري
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  بـــبـــلفريق الخبراء الدائم المعني لفريق الخبراء الدائم المعني 

  دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب"دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب"متابعة متابعة ""
 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (18/5/2017و 17: األمانة العامة)



 

  وتوصياتوتوصياتتقرير تقرير 
    لفريق الخبراء الدائم لفريق الخبراء الدائم   عشرعشر  السابعالسابعاإلجتماع اإلجتماع 

  دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب "دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب "متابعة متابعة " "   ــــالمعني بالمعني ب

  ــــــــــــــــــــ
 (18/5/2017و 17: األمانة العامة)

 

  رقم توصية الدورة العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب في إطار تفعيل  -
تصدي العربي في ال(، البند الخاص بـ " دور اإلعالم 23/11/2016 – 6م د ع/ – 4)ت/

 لظاهرة اإلرهاب. 

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

العربي في التصدي  عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بدور اإلعالم السابعلحضور االجتماع 
، بموجب المذكرة رقم  بمقر األمانة العامة للجامعة 18/5/2017و 17لظاهرة اإلرهاب يوم 

وأيضا على المنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية  ،16/4/2017بتاريخ  2324/5
   . 23/4/2017بتاريخ  2451/5المعنية بحضور هذا االجتماع، بموجب المذكرة رقم 

ممثلي الدول بمقر األمانة العامة للجامعة وبحضور  17/5/2017بتاريخ  الجتماعاعقد  -
ــ  ــــ دولة اإلمارات العربية المتحدة ــالتالية: المملكة األردنية الهاشمية األعضاء  مملكة البحرين ـ

ــ ـ المملكة العربية السعوديةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ــ جمهورية جيبوتي ــ 
دولة الكويت دولة قطر ـــ ــ ـــ دولة فلسطين ـــ سلطنة عمان ـــ جمهورية العراق ــجمهورية السودان 

 . ةـ الجمهورية اليمنيــــ جمهورية مصر العربية ــدولة ليبيا ـــ 

 شارك في هذا االجتماع من المنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية كل من: كما  -
ـــ المنظمة  ـ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ــمة لمجلس وزراء الداخلية العرب األمانة العا

ل الخليج العربية ــــ اتحاد العربية للتربية والثقافة والعلوم ـــ مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لدو 
 . المنتجين العرب ألعمال التليفزيون

غزالة ــ األمين العام المساعد ، رئيس قطاع اإلعالم  معالي السفيرة د. هيفاء أبوافتتح االجتماع  -
مؤكدة على أهمية دور هذا الفريق في تحقيق ، بالسادة المشاركين ترحيبيةبكلمة واالتصال ، 

األهداف المنشودة للتصدي لظاهرة اإلرهاب من خالل العمل اإلعالمي العربي المشترك ووفق 
ن العربي في تحقيق االستقرار واالزدهار لمجتمع رؤية وبرامج عمل تتوافق مع طموحات المواط

 عربي خالي من التطرف واإلرهاب. 



 

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 

وأيضًا ورشة العمل  حول " الخطاب الديني ودوره في فريق الخبراء الدائم ، عشر ل السادس
الرابعة والحلقة النقاشية البحثية  التصدي لظاهرة اإلرهاب " التي انعقدت بجمهورية السودان ،
في مشاركة الهتمام و االضرورة والتي انعقدت بمملكة البحرين، كما حث الدول األعضاء على 

حلية لتحقيق أهداف االستراتيجية اإلعالمية العربية المشتركة لمكافحة تنفيذ الخطة المر 
 اإلرهاب. 

 : تضمن جدول األعمال الموضوعات التالية

صيصةةاة عن ةة ن (23/11/2016 – 6  د ع/ – 4)ت/رقــ  متابعةةتنفيذ ةةتنصيت  ةة تن البنددا ال:  

 ة  ننصيدو عنصيعاةيتنصيساةستنيلمكتبنصيتيذ تين،نصيبيةدنصاةابنبةةنونةو نص ننن

 صيعربينيفنصيتصدينيظاهرعنص  هاب.

اطةةتنصحريل ةةتني سةةةصف ع تنص   م ةةتنصيعرب ةةتنصح ةةة تننمتابعةةتنفيذ ةةتنص البنددا الندد    

 .حكافحتنص  هابن لىنمدص نمخسنسي صت

ي لنةو نص    نصيعربينيفننصاامستصيتحضرينيعقدنصحللقتنصييقاش تنصيبحث تن البنا الن لث 

 .ن2017،نخ لنصييصفنصيثانينم نصيعا نص  هابنصيتصدينيظاهرعن

 .ننمانيستعدنم نأ مالنالبنا الرابع 
 

  لتوصيات التالية:لمستفيض ت  التوصل ش ا، وبعد نقجدول األعمال الدائ الخبراء  اعتمد فريق

ورشة العمل حول " الخطاب الديني ودوره الصادرة عن توصيات التأكيد مجددًا على تفعيل ال (1
، 19/8/2016و 18يوميي لظاهرة اإلرهاب" والتي استضافتها جمهورية السودان في التصد

توصيات الصادرة عن الحلقة النقاشية البحثية الرابعة حول دور اإلعالم العربي في الو 
وتكليف  16/11/2016التصدي لظاهرة اإلرهاب التي استضافتها مملكة البحرين بتاريخ 

 ياتهما. األمانة العامة بمتابعة تنفيذ توص

ظاهرة دعوة وسائل اإلعالم العربية المختلفة إلى القيام بدور معرفي تنويري فعال في مواجهة  (2
براز الدور المعرفي خصوصًا في  اإلرهاب بهدف بناء العقل النقدي وتجديد الفكر الديني وا 

 النصوص الدينية ليقوم اإلعالم بدوره الفعال في مواجهة اإلرهاب.  



 

الطلب من اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية واللجنة العليا لشؤون اإلنتاج  (3
التعاون والتنسيق مع األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب ضرورة اإلعالمي العربي 

والقيام بمسؤوليتهما كإحدى المنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية والممنوح لهما 
في مقررات مجلس وتفعيل دورهما  فة مراقب باجتماعات مجلس وزراء اإلعالم العرب،ص

 إلسهام في التصدي لظاهرة اإلرهاب. وزراء اإلعالم العرب وخاصة ا

الطلب من وزارات اإلعالم أو الجهات المعنية باإلعالم في الدول العربية والمنظمات  (4
مانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب بأية واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية موافاة األ

الرسمية  محاور أو أوراق عمل ترى إدراجها على اجتماع مدراء القنوات الفضائية العربية
والمدرج باجتماعات الخطة المرحلية لتنفيذ أهداف االستراتيجية اإلعالمية العربية المشتركة 

 . 2017ني من العام والمزمع عقده خالل النصف الثا لمكافحة اإلرهاب،

زارات الداخلية العرب من خالل ووالطلب من وزارات اإلعالم أو الجهات المعنية باإلعالم  (5

والمنظمات واالتحادات الممارسة لمهام األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 
عمل ترى بأية محاور أو أوراق  وزراء اإلعالم العرب للمجلسإعالمية موافاة األمانة الفنية 

خالل النصف الثاني من العام ببغداد إدراجها على الحلقة النقاشية البحثية والمزمع عقدها 
2017 .  

لتجريم الذي تبنته دولة اإلمارات العربية المتحدة دولي المؤتمر بنتائج الاإلشادة  (6
هدف إلى الوصول إلطار تشريعي شامل ياإلرهاب اإللكتروني بمدينة أبو ظبي، 

طالق أفكار مبدعة في مجال التعاون الدولي. لتجريم اإل  رهاب اإللكتروني، وا 

لتعاون مع لدعوة الدول األعضاء والمنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية  (7
لخطة المرحلية لتنفيذ أهداف لتفعيل ااألمانة العامة للجامعة التخاذ اإلجراءات الالزمة 

كة لمكافحة اإلرهاب ، وذلك من خالل استضافة االستراتيجية اإلعالمية العربية المشتر 
المؤتمرات أو الندوات أو االجتماعات أو ورش العمل الواردة في الخطة أو إجراء 

 الدراسات ومن خالل المنابر الثقافة وقنوات التواصل االجتماعي. 

ضرورة االستعانة بوسائل التواصل االجتماعي )اإلعالم الحديث( في التوعية األمنية  (8
 لتصدي لظاهرة اإلرهاب ، وعدم االعتماد فقط على وسائل اإلعالم الحكومية التقليدية. وا



 

حث الدول األعضاء والمنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية والجامعات  (9
العلمية ومراكز الدراسات والبحوث على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي 

األمانة العامة بها لتعميمها على الدول األعضاء  تتعلق بمكافحة اإلرهاب ، وموافاة
 .لالستفادة منها

تعميم مذكرة األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على الدول األعضاء  (10
والمنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية ، والمتضمنة مالحظاتها ومقترحاتها 

( لفريق الخبراء الدائم ، 16تماع )المرفقة لتفعيل الفقرة الخامسة من توصيات االج
دراجها ضمن برامج عمل فريق الخبراء الدائم و  اإلسهام في بهدف االستفادة منها وا 

أهداف االستراتيجية اإلعالمية العربية المشتركة لمكافحة  لتحقيقالخطة المرحلية تنفيذ 
 اإلرهاب.

واإلرهاب وتخصيص برامج دفع اإلرهاب اإلسرائيلي إلى الواجهة عند الحديث عن اإلعالم  (11
واستغالل السينما لمناقشة تفضح ممارسات العدو اإلسرائيلي اإلرهابية إذاعية وتلفزيونية 

 اإلسرائيلي ومكافحته. الجرائم المترتبة على اإلرهاب وتوضيح 

وتحديثه لمواجهة الموضوعي في مواجهة اإلرهاب لخطاب الديني أكيد  على دور االت (12
 حاضنة له. البيئة الالجهل الذي يعتبر 

عـداد تقريـر  (11 إنشاء مرصد إعالمي عربي لمتابعة تغطيات وسائل اإلعالم لظـاهرة اإلرهـاب وا 
ــــى أن  تحليلــــي ســــنوي حــــول إيجابيــــات وســــلبيات التعامــــل اإلعالمــــي مــــع هــــذه الظــــاهرة عل

 تستضيفه إحدى الدول العربية.

اتحــاد المنتجــين العــرب ، مــن خــالل فــي الــدول األعضــاءدعــوة منتجــي األعمــال التليفزيونيــة  (11
ألعمــال التليفزيــون ، إلــى اإلســهام فــي التصــدي اإلعالمــي لظــاهرة اإلرهــاب وخاصــة عبــر 

تســهم فــي نشــر قــيم االعتــدال والوســطية ومواجهــة  تبنــي مشــروعات إنتــاج درامــي وبرامجــي
  األفكار الهدامة والتطرف.


