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  وتوصياتوتوصياتتقرير تقرير 
    لفريق الخبراء الدائم لفريق الخبراء الدائم   عشرعشر  الثامنالثامن  االجتماعاالجتماع

  دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب "دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب "متابعة متابعة " "   بــبــ  المعنيالمعني
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( البنالد الاال   2017 7 12ال  48ال دع  437تنفيذًا لقرار مجلس وزراء اإلعالم  الرالرر ر ال      -
ــ  الظاــد  لرــب ر  اإلر ــب بالالال   ــ  ل ــر  ا(، وتحديالالدًا دور اإلعــ ا العر  ــةالفق منالالو وناالال    لثبلث
الظرحي   بسظضبلة جمهورية العراق  ألعمبل الحلقة النقبشية ال حثية الخبمسـة حـول د دور "

اإلع ا العر   ل  الظاد  لرب ر  اإلر ب   ، واالجظمبع الثبمن عشر لفريق الخ راء الـداما ، 
عــ ا العــر  ، وظكليــا األمبنــة الفنيــة لمجلــا و راء اإل2017خــ ل الر ــخ األخيــر مــن العــبا 

 ". بلظعبون والظنسيق لإلعداد والظحضير لهمب

  مت األم نة الر مة لج مرة الدول الرربية   ط ع اإلعم  واالتا ل  إدارة األم نة الفنية  -
لمجلس وزراء اإلعم  الررر( بتوجيو الدعوة ل يئة اإلعم  واالتا الت بجم ورية الررا  

تش ور ووضع الترتيب ت الن  ئية لرقد الحلقة النق شية لحضور ممثل عن   من أجل التنسي  وال
( لفري  الابراء الدائ  المرني بمت برة دور اإلعم  الرربي في 18البحثية الا مسة واالجتم ع  

 ببغداد. 2017 9 27الال  25التادي ظ هرة اإلره ر والمقرر انرق دهم  امل الفترة من 

بمقر  2017 8 21ن المش ر إلي م  أعمه بت ريخ عقد االجتم ع التحضيري لتنظي  الفر ليتي -
ك فة اإلجراءات والترتيب ت الج رية التي تقو  ب   جم ورية األم نة الر مة، وفيو ت  استرراض 

 ي لظ هرة اإلره ر . الررا  لرقد االجتم عين المرنيين بدور اإلعم  الرربي في التاد

نيالة لمجلالس وزراء اإلعالم  الرالرر( بتوجيالو الالدعوة      ط ع اإلعم  واالتاال ل  إدارة األم نالة الف -
إلى جميع وزارات اإلعم  أو الج ال ت المرنيالة بال إلعم  فالي الالدول األعضال ء ، وأيضال  إلالى ك فالة 
المنظمالالالالال ت واالتحالالالالال دات المم رسالالالالالة لم الالالالال   إعمميالالالالالة لرقالالالالالد الحلقالالالالالة النق شالالالالالية البحثيالالالالالة الا مسالالالالالة، 

ب لر االمة الررا يالالة  2017 9 27الالال  25تالرة مالن ( لفريال  الابالراء الالدائ ، االمل الف18واالجتمال ع  
 بغداد. 

ممثلي الدول وبحضور  بجم ورية الررا  2017 9 26بت ريخ  اجتم ع فري  الابراء الدائ عقد  -
المملكة الرربية الجم ورية التونسية الال  الالالالت لية: دولة اإلم رات الرربية المتحدة األعض ء 
ال دولة الالال سلطنة عم ن الالجم ورية الررا   ورية الاوم ل الالال جمال الالالال جم ورية السودان الالسرودية 
 .الجم ورية اإلسممية الموريت نية ال الالالال جم ورية مار الرربية الالالدولة الكويت  الال الالفلسطين 



 

 ش رك في هذا االجتم ع من المنظم ت واالتح دات المم رسة لم    إعممية كل من: كم   -
لمجلس مؤسسة اإلنت ج البرامجي المشترك ال الالالية الررر األم نة الر مة لمجلس وزراء الدا

 ل الاليج الرربية الالال ال يئة الرربية للبث المشترك. لدو التر ون 

مر لي السفيرة د. هيف ء أبو غزالة الال األمين الر   المس عد ، رئيس  ط ع اإلعم  افتتح االجتم ع  -
على أهمية دور هذا الفري  في تحقي  مؤكدة ، ب لس دة المش ركين ترحيبيةبكلمة واالتا ل ، 

األهداف المنشودة للتادي لظ هرة اإلره ر من امل الرمل اإلعممي الرربي المشترك ووف  
رؤية وبرامج عمل تتواف  مع طموح ت المواطن الرربي في تحقي  االستقرار واالزده ر لمجتمع 

 عربي ا لي من التطرف واإلره ر. 

زي محمل الغويل الالال مدير إدارة األم نة الفنية لمجلس وزراء المستش ر  فو  استررض السيد -
تنفيذ التواي ت الا درة عن االجتم ع الفنية من مت برة لم    مت بو األم نة اإلعم  الررر 

مش ركة الهتم   و االضرورة كم  حث الدول األعض ء على عشر لفري  الابراء الدائ  ،  الس بع
  أهداف االستراتيجية اإلعممية الرربية المشتركة لمك فحة في تنفيذ الاطة المرحلية لتحقي

 اإلره ر. 

 : ظضمن جدول األعمبل الموضوعبت الظبلية

حيو  ةر    اخلامسية مناقشة التوصياا  الاياة ع  يحل اة اية الناااياة ال   اية        البند األول:

 .اإل الم العربي يف التادي لظاهرع اإل هاب

( جمل ي  رر ا  اإل يالم   48قيرا  اليدر ع العاة ية     ذه ميحل  متابعية ميا ت فن اي    البند الثاني:

 (12/7/2017ييي  48ييي ةع/ 437العرب  قم 

ي   48ي ةع/  435متابعية فن ايذ قيرا    ي  رر ا  اإل يالم العيرب  قيم             البندد الثالد :

( ال ند اخلاص بي " فن اذ قرا ا      اجلامعية   يم مسيتو     12/7/2017

 ا يالامة ر  م املستو  الور

خلطيية املرح ايية لاليييةافاعاة اإل المايية العربايية املشيية ة  متابعيية فن اييذ ا :الرابدد البنددد 

 .ملكاف ة اإل هاب   م مدا  مخ  ينوا 

حيو  ةر  اإل يالم العربيي     الساةيية الت ضري لعاد اة اة النااااة ال   اة  :اخلامسالبند 

 . 2018، خال  الناف ال اني محل العام يف التادي لظاهرع اإل هاب 

 .  ما  ستعد محل أ ما  :السادس البند 



 

  لظوايبت الظبلية:لمسظفيض ظا الظوال ش ب، و عد نقجدول األعمبل الداماالخ راء  اعظمد لريق

رفع تقرير وتواي ت الحلقة النق شية البحثية الا مسة حول دور اإلعم  الرربي في  (1
إلى  2017 9 25التي استض فت   جم ورية الررا  بت ريخ التادي لظ هرة اإلره ر 

اللجنة الدائمة لإلعم  الرربي ومن ث  عرض   على المكتر التنفيذي لتفريل م  ج ء 
 بو من تواي ت. 

تنفيذ  رار مجلس وزراء اإلعم   إلى ضرورة دعوة مؤسس ت وأج زة اإلعم  الرربية (2
، البند الا   بتنفيذ  رارات مجلس ( 2017 7 12الال  48الال دع  435الررر ر    

الج مرة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، بشأن االسترش د ب إلعمن الرربي 
والذي ت  اعتم ده بموجر ، تحت عنوان " دع  الرمل الرربي للقض ء على اإلره ر "

القمة لمجلس ج مرة الدول الرربية على مستوى (   مة عم ن( 28 الدورة الر دية  رار 
في مج ل الواردة الامس تطبي  النق ط و ( ، 2017 3 29ال  28ال دع  699   ر   

 اإلعم  وهي:
تنسي  السي س ت اإلعممية التنموية بين وس ئل اإلعم  الماتلفة فيم  يترل   -

 ب لقض ي  المترلقة بمك فحة اإلره ر والتطرف. 
ث اإلره بية ، والتر مل عد  الو وف مو ف الحي د عند التغطية اإلعممية لألحدا -

مر   على أن   عدوانً  على الدولة والمجتمع ، والتركيز على آث ره  السلبية على 
 التنمية االجتم عية واال تا دية. 

تنظي  حلق ت نق شية وبرامج تدريبية لمردي البرامج التلفزيونية واإلذاعية في كيفية  -
 . تن ول القض ي  المترلقة ب إلره ر واألمن القومي

 االمتن ع عن إع دة بث انت ج ت وس ئل إعم  المنظم ت اإلره بية وتداعي ت  .  -
دعوة وس ئل اإلعم  إلى استادا  وس ئل التواال االجتم عي وموا ر   الرسمية  -

 إل  مة الحوارات مع الشب ر حول الموضوع ت اال تا دية واالجتم عية

( لفري  الابراء الدائ  18 مسة واالجتم ع  رفع تقرير وتواي ت الحلقة النق شية البحثية الا (3
المرني بمت برة دور اإلعم  الرربي في التادي لظ هرة اإلره ر إلى اللجنة الوزارية المشكلة 

، وذلك في إط ر 2017 3 29( بت ريخ 699بموجر الفقرة الث لثة من  رار  مة عم ن ر    
ج ل اإلعم  وبم  يدع  الج ود الرربية التر ون والتنسي  من أجل تنفيذ اإلعمن الرربي في م

 الرامية إلى القض ء على اإلره ر والتطرف.  



 

وزارات اإلعم  أو الج  ت المرنية ب إلعم  في الدول األعض ء من مجددًا  الطلر (4
تفريل التواي ت الا درة عن ضرورة والمنظم ت واالتح دات المم رسة لم    إعممية 

الابراء الدائ  المرني بمت برة دور اإلعم  الرربي في التادي االجتم ع الس بع عشر لفري  
  . لظ هرة اإلره ر

حث الدول األعض ء على سرعة إبداء ممحظ ت   حول  رار تفريل المراد اإلعممي  (5
الرربي لإلره ر الذي تبنتو جم ورية الررا  ومواف ة األم نة الفنية لمجلس وزراء اإلعم  

تكم ل االجراءات الفنية والق نونية المنظمة لرمل المراد وعرضو الررر ب   لتضمين   واس
 على مجلس وزراء اإلعم  الررر إل راره. 

الدول األعض ء والمنظم ت دعوة وزارات اإلعم  أو الج  ت المرنية ب إلعم  في  (6
لتر ون مع األم نة االتا ذ اطوات ف علة ومزيد من واالتح دات المم رسة لم    إعممية 

أهداف االستراتيجية اإلعممية لتحقي  لاطة المرحلية الرربية من أجل تنفيذ ار مة للج مرة ال
الرربية المشتركة لمك فحة اإلره ر، وذلك من امل استض فة المؤتمرات أو الندوات أو 
جراء الدراس ت ومن امل المن بر الثق ف ة ياالجتم ع ت أو ورش الرمل الواردة في الاطة وا 

 تواال االجتم عي. و نوات ال

تكليف األم نة الفنية لمجلس وزراء اإلعم  الررر ب تا ذ اإلجراءات المزمة لإلعداد  (7
على  2018مل الناف الث ني من الر   والتحضير لرقد الحلقة النق شية البحثية الس دسة ا

 . الدول األعض ء أو المنظم ت واالتح دات المم رسة لم    إعمميةأن تستضيف   إحدى 

عامة األمانة ال عن طريقالداخلية  ووزاراتوزارات اإلعم  أو الج  ت المرنية ب إلعم  دعوة  (8

مواف ة لوالمنظم ت واالتح دات المم رسة لم    إعممية ، لمجلس وزراء الداخلية العرب
بأية مح ور أو أورا  عمل ترى إدراج   على  وزراء اإلعم  الررر للمجلساألم نة الفنية 

   .2018، والمقرر ل   الناف الث ني من الر   الس دسةقة النق شية البحثية الحل

دعوة وس ئل اإلعم  الرربية المقروءة والمسموعة والمرئية ، وكذا مراكز األبح ث والدراس ت  (9
 إلى أيوالمؤسس ت الرسمية المرنية ب ستادا  ماطلح  التنظيم ت اإلره بية( عند اإلش رة 

ت ج الرنف واإلره ر، دون ربط ذلك بأي ماطلح يرتبط ب لدين تنظي  أو جم عة تن
 اإلسممي الحنيف وعد  السم ح ب لترويج ل   إعمميً  . 

 


