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 اتــــــر وتوصيـــــتقري
 

  عشرعشر  المعسعالمعسعتجمـــــع  تجمـــــع  االاال

  لفريق اخلرباء الدائم املعينلفريق اخلرباء الدائم املعين

  مبمعبعة دور اإلعالم العربي يف المصدي لظعهرة اإلرهعبمبمعبعة دور اإلعالم العربي يف المصدي لظعهرة اإلرهعب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ((  20182018أبريل أبريل   33  ––  22األمانة العامة: األمانة العامة: ) ) 



 

  وتوصياتوتوصياتتقرير تقرير 
    لفريق الخبراء الدائم لفريق الخبراء الدائم   عشرعشر  التاسعالتاسع  االجتماعاالجتماع

  دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب "دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب "متابعة متابعة " "   معني بــمعني بــالال

  ــــــــــــــــــــ
  ((  20182018أبريل أبريل   33  ––  22األمانة العامة: األمانة العامة: ) ) 

 

( من الدورة العادية الثامنة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء 4في إطار تفعيل توصية رقم ) -
العربي في التصدي  ، البند الخاص بـ " دور اإلعالم28/11/2017اإلعالم العرب بتاريخ 

 لظاهرة اإلرهاب". 

ـــة )قامـــ - إدارة األمانـــة الفنيـــة / قطـــاإل اإلعـــالم وا تصـــالت األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربي
لمجلـــس وزراء اإلعـــالم العـــرب( بتوجيـــ  الـــدعوة إلـــم جميـــه وزارات اإلعـــالم  و الج ـــات المعنيـــة 

وا تحادات الممارسـة لم ـام إعالميـة  باإلعالم في الدول األعضاء ، و يضا إلم كافة المنظمات
بمقـــر األمانـــة العامــــة  2018 بريـــل  3و 2يـــومي ( لفريـــل الخبـــراء الـــدا م، 19لعقـــد ا جتمـــاإل )

 . للجامعة

وبحضور بمقر األمانة العامة  2018 بريل  3و 2يومي  اجتماإل فريل الخبراء الدا معقد  -
ــ  ـــدولة اإلمارات العربية المتحدة  شمية ــالمملكة األردنية الهاالتالية: األعضاء ممثلي الدول 

ـ دولة ـــ سلطنة عمان ــــ جمهورية العراق ـالمملكة العربية السعودية مملكة البحرين ــ 
الجمهورية اإلسالمية  المملكة المغربية ــ ـــجمهورية مصر العربية دولة ليبيا ــ ــ ــفلسطين 

 .ــ الجمهورية اليمنية الموريتانية

 شارك في هذا ا جتماإل من المنظمات وا تحادات الممارسة لم ام إعالمية كل من: ا كم -
لمجلس مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك ـ ــاألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 

جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ــ جامعة نايف العربية للعلوم ل الخليج العربية ـــ لدوالتعاون 
 ــ الشركة المصرية لألقمار الصناعية )نايل سات(.األمنية 

المستشار/ فوزي محمـل الوويـل ــــ مـدير إدارة األمانـة الفنيـة لمجلـس وزراء  السيدافتتح ا جتماإل  -
، مرحبًا بممثلي الدول األعضاء والمنظمات وا تحادات الممارسـة لم ـا إعالميـة اإلعالم العرب 

امعة الدول العربية علم استمرار عمل هـذا الفريـل ، مشـيرًا مؤكدًا علم حرص األمانة العامة لج
لــدعم معــالي األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة ومعــالي األمــين العــام المســاعد، ر ــيس قطــاإل 
اإلعــالم وا تصــال ألعمــال هــذا الفريــل، ومؤكــدًا علــم  هميــة تفعيــل مــا يصــدر عــن  عمــال هــذا 



 

  األمانـــة الفنيـــة مـــن متابعـــة لتنفيـــذ التوصـــيات الفريـــل مـــن توصـــيات ، واســـتعر  مـــا قامـــت بـــ
 عشر لفريل الخبراء الدا م. الصادرة عن ا جتماإل الثامن 

ـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية بصـــفت ا ر ـــيس المكتـــب  - ــــ ممث ـــد ام العـــزام ـ تـــم اختيـــار الســـيد/ عب
 التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب للمشاركة في إدارة  عمال هذا ا جتماإل. 

 : تضمن جدول األعمال الموضوعات التالية -

( مةةة ذ )ةةماك ا اتةةف الته مةةا  4متابعةةة مةةا ف ذه مةةال مةةة الت )ةةمة   ةة  ) البنددا ال:  

 .جمللس وز اء اإلعالم العرب

متابعةة ذه مةا ال ةةرل الثالثةة مةة ذ )ةمة ا اتةف الته مةا  جمللةس وز اء           البنا الثدني: 

بةة   ذه مةا  ةرا اك  لةس اةامعةة      ( البهد اخلاص 2اإلعالم العرب     )

 على مست ى الةمة وعلى ا ست ى ال زا  

متابعة ذه ما اخلطة ا رحلمة لالسرتاذمجمة اإلعالممة العربمة ا شرتكة )أ(  البنا الثنلث 

  اافحة اإل هاب على مدا  مخس سه اك. 

 )ب( حتديث االسرتاذمجمة اإلعالممة العربمة ا شرتكة  اافحة اإل هاب

التحضري لعةد احللةة الهةاشمة البحثمة السادسة ح ل دو  اإلعالم العربي يف   الرابعالبنا 

 .  2018التصد  لظاهرل اإل هاب ، خالل الهصف الثاني مة العام 

 .  ما يستجد مة أعمال  اخلنمسالبنا 

 

  التالية: ، وبعد نقاش مستفيض تم التوصل للتوصياتالدائم جدول األعمالالخبراء اعتمد فريق 
 

، ودعـــوة ، ودعـــوة المشـــتركة لمكافحـــة اإلرهـــابالمشـــتركة لمكافحـــة اإلرهـــاب  الموافقـــة علـــم تحـــديي ا ســـتراتيجية اإلعالميـــة العربيـــةالموافقـــة علـــم تحـــديي ا ســـتراتيجية اإلعالميـــة العربيـــة  ((11
األعضــاء والمنظمــات وا تحــادات الممارســة لم ــام إعالميــة إلــم موافــاة األمانــة العامــة األعضــاء والمنظمــات وا تحــادات الممارســة لم ــام إعالميــة إلــم موافــاة األمانــة العامــة   الــدولالــدول

راتيجية راتيجية مـن اسـتراتيجية رد الفعـل إلـم اسـتمـن اسـتراتيجية رد الفعـل إلـم اسـتفي إطار تحويل ـا في إطار تحويل ـا   هاهاوتطوير وتطوير    ا ابمر يات ا بشأن تحديثبمر يات ا بشأن تحديث
ـــار كـــل األبعـــاد فـــي المجتمعـــات  ـــة تأخـــذ با عتب ـــة اســـتباقية ووقا ي ـــة إعالمي ـــاء رؤي ـــار كـــل األبعـــاد فـــي المجتمعـــات الفعـــل وبن ـــة تأخـــذ با عتب ـــة اســـتباقية ووقا ي ـــة إعالمي ـــاء رؤي الفعـــل وبن

لمكتــب لمكتــب ( ل( ل1010الــدورة العاديــة )الــدورة العاديــة )   ا علــم ا علــمعرضــعرضــو و صــياهت ا فــي نســخت ا الن ا يــة صــياهت ا فــي نســخت ا الن ا يــة ب ــد  ب ــد  العربيــة، العربيــة، 
  ..20182018للمجلس خالل الربه األخير من العام للمجلس خالل الربه األخير من العام   التنفيذيالتنفيذي



 

وذلـك ممثل ثابت ل ا لعضوية فريل الخبـراء الـدا م، تسمية الدول األعضاء الطلب مجددًا من  (2
مـه ، وتنفيذ توصـيات  ب د  إثراء العمل وزيادة فاعلية ا جتماعات وحل المشكالت التنظيمية

وذلـك لتسـ يل التواصـل مـه األخذ بعين ا عتبار من شاركوا في ا جتماعات السابقة للفريل، 
 لعرب . إدارة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم ا

تكلي  األمانة العامة للجامعة العربية بدراسة واختيار المحاور المقدمة لفريل الخبراء الدا م  (3
 في اجتماع  التاسه عشر  عتمادها كأورال عمل  ساسية للحلقة النقاشية البحثية السادسة. 

عداد تكلي  األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب باتخاذ اإلجراءات الالزمة لإل (4
علم  2018والتحضير لعقد الحلقة النقاشية البحثية السادسة خالل النص  الثاني من العام 

  ن تستضيف ا إحدى الدول األعضاء  و المنظمات وا تحادات الممارسة لم ام إعالمية. 

القيم التربوية  ترسيخدعوة وزارات اإلعالم العربية إلعداد المواد اإلعالمية التي تعك  علم  (5
خالقية وتركز علم الضوابط ا جتماعية من  عرا  وتقاليد  صلية، واتخاذ الالزم من واأل

 . والتطر  والكراهيةتدابير للحد من اآلثار السلبية للمواد اإلعالمية التي تدعو للعن  

الطلب من اتحاد إذاعات الدول العربية موافاة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب  (6
لحات المعتمدة في لتوطية اإلعالمية لظاهرة اإلرهاب الموحد ب د  تعميم  بدليل المصط

علم وزارات اإلعالم  و الج ات المعنية باإلعالم في الدول األعضاء لالستفادة من  
 وتطبيق . 

 اإلرهاب المؤسسات الدينية في الوطن العربي إلعداد مؤلفات علمية مبسطة عن ظاهرة دعوة (7
 ، ومنظمات المجتمه المدني . لشبابيةبالمؤسسات اوتوزيع ا 

إطالل المرصد اإلعالمي العربي لإلرهاب،  البدء في جم ورية العرالالطلب مجددًا من  (8
وذلك وفل الال حة التفصيلية ومقومات وآليات تفعيل ، وتقديم تقرير ش ري عن عمل هذا 

إلجراءات التي المرصد إلم األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب، وعر  كافة ا
لمجلس وزراء  للمكتب التنفيذي العاشراتخذت لتنفيذ وتفعيل هذا المرصد علم ا جتماإل 

، مه ا ست ناس بكافة المراصد اإلعالمية 2018  ن اية العام والمقرر ل اإلعالم العرب
 المماثلة في الدول األعضاء. 

 

 



 

تنفيذ قرار مجلس وزراء اإلعالم لة الـتأكيد مجددًا علم دعوة مؤسسات و ج زة اإلعالم العربي (9
( ، البند الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة 12/7/2017ــ  48ــ دإل/ 435العرب رقم )

علم مستوى القمة وعلم المستوى الوزاري، بشأن ا سترشاد باإلعالن العربي تحت عنوان " 
الدورة العادية رار والذي تم اعتماده بموجب ق، دعم العمل العربي للقضاء علم اإلرهاب "

ـ  28ـ دإل/ 699)ل رقم لمجلس جامعة الدول العربية علم مستوى القمة ( )قمة عمان( 28)
 في مجال اإلعالم وهي:الواردة الخمس تطبيل النقاط و ( ، 29/3/2017

تنسيق السياسات اإلعالمية التنموية بين وسائل اإلعالم المختلفة فيما يتعلق بالقضايا  -
 ة اإلرهاب والتطرف. المتعلقة بمكافح

عدم الوقوف موقف الحياد عند التغطية اإلعالمية لألحداث اإلرهابية ، والتعامل معها  -
على أنها عدوانًا على الدولة والمجتمع ، والتركيز على آثارها السلبية على التنمية 

 االجتماعية واالقتصادية. 
زيونية واإلذاعية في كيفية تنظيم حلقات نقاشية وبرامج تدريبية لمعدي البرامج التلف -

 تناول القضايا المتعلقة باإلرهاب واألمن القومي. 
 االمتناع عن إعادة بث انتاجات وسائل إعالم المنظمات اإلرهابية وتداعياتها.  -
جتماعي ومواقعهم الرسمية إلقامة دعوة وسائل اإلعالم إلى استخدام وسائل التواصل اال -

 ات االقتصادية واالجتماعيةحول الموضوع الشبابالحوارات مع 
)المشروع الموافقة علم رفه المشروعين المقدمين من ال ي ة العربية للبي المشترك حول  (10

مشروع المشروع الثاني: ، األول: إنشاء نواد ومخيمات تدريبية إعالمية في الدول العربية
بداء ( للجنة الدا مة لإلعالم العربي 91إلم الدورة العادية ) (مجتمعي متكامل لدراست ما وا 
 الر ي حول ما. 

 


