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القضية الفلسطينية
إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود،

يوصــي بما يلي:

 )1دعوة و ازرات اإلعالم أو الجهات المعنية باإلعالم في الدول األعضاء تعزيز البرامج والمشروعات الخاصة
بدعم مدينة القدس المحتلة ،ودعوة وسائل اإلعالم العربية لتخصيص برامج إعالمية حول مدينة القدس

ومواطنيها  ،وكشف ما تتعرض له المدينة من أخطار التهويد.

 )2دعوة و ازرات اإلعالم أو الجهات المعنية باإلعالم في الدول العربية لـ:

 الـتأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعاء ،وعلى الهوية العربية للقدس الشرقيةالمحتلة ،عاصمة دولة فلسطين.

 نقل ما يجري في األراضي الفلسطينية ومنح الخبر الفلسطيني المساحة الالزمة حتى يطلع العالم علىحقيقة دولة االحتالل وممارساتها
 تسليط الضوء علي جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية الفلسطينيةوانتهاكه للقوانين والشرائع الدولية ،
 )3التأكيد مجددًا على تبادل المواد اإلعالمية التي تبرز مركزية قضية فلسطين والسيما القدس ،وكذلك تعزيز
اإلنتاج اإلعالمي المشترك بما يخفف األعباء المادية ويعمق األثر الوطني والقومي وتفعيل دور الجامعة في

ذلك.

 )4الطلب مجددًا من بعثات الجامعة العربية في الخارج وعلى وجه الخصوص اللجان اإلعالمية مواصلة الجهود
لمخاطبة وسائل اإلعالم المختلفة في هذه الدول لشرح ما يجرى على األراضي العربية المحتلة من إنتهاك
وتهويد لمدينة القدس  ،وفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية.

 )5توجيه الشكر التحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكاالت األنباء العربية على جهودهما في تكثيف األخبار
المتعلقة بالقدس الشريف وممارسات دولة االحتالل من خالل التبادل اإلخباري مع الدول األوروبية واألفريقية
واآلسيوية ،والطلب منهما مواصلة تلك الجهود.

 )6اإلشادة بالمبادرة الجماعية التي أطلقت تضامناً مع الشعب الفلسطيني ضد القرار األمريكي الجائر باالعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،كيوم فضائي مفتوح بتاريخ  ،2017/12/17شاركت فيه أكثر من ثالثين قناة

رسمية وخاصة أشرف عليها كل من جامعة الدول العربية واالتحاد العام للمنتجين العرب صاحب المبادرة
والقنوات الفضائية المركزية لكل من دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية.
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ميثاق الشرف اإلعالمي العربي

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع اإلعالم واالتصال /إدارة األمانة الفنية لمجلسوزراء اإلعالم العرب) بإحالة مشروع ميثاق الشرف اإلعالمي المحدث إلى الدول األعضاء لتعميمه
على النقابات والجهات المعنية باإلعالم داخل كل دولة إلبداء المالحظات والرؤى حوله وصياغة

مقترح رؤية موحدة داخلياً ،وموافاة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب بها خالل شهرين من

تاريخه ،وذلك إلدراجها وعرضها كمشروع نهائي على الدورة العادية ( )50لمجلس وزراء اإلعالم
العرب إلق ارره ،وسيتم اعتبار الدول التي لم تواف األمانة العامة بمالحظاتها موافقة ضمنياً على
مشروع ميثاق الشرف اإلعالمي العربي المحدث.
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االستراتيجية اإلعالمية العربية

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 )1اعتماد تقرير وتوصيات اجتماع فريق الخبراء اإلعالميين العرب لوضع أجندة لتنفيذ الخطة المرحلية
لتحقيق أهداف االستراتيجية اإلعالمية العربية ،الذي عقد يومي  30و 31أكتوبر  ،2018وتكليف األمانة

العامة بمتابعة تنفيذ توصياته ،واألنشطة والفعاليات الواردة بالخطة التنفيذية.
 )2الترحيب بالمالحظات والمقترحات التي تضمنتها رؤية المكتب العربي لإلعالم األمني بشأن االستراتيجية

اإلعالمية العربية وتكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ ما ورد بها من خطوات تنفيذية مع الدول األعضاء

والمنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية.

(ت - 3/م د ع)2019/1/9 – 10/

-3-

تنفيذ ق اررات مجلس الجامعة

على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،

 ق ـرار مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري الــدورة العاديــة ( )150رقــم ( )8300بتــاريخ  ،2018/9/11بشــأن
" دعم جهود جمهورية العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية من دول الجوار"،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 )1دعوة و ازرات اإلعالم أو الجهات المعنية في الدول األعضاء إلى البدء في حملة ترويجية إعالمية وتنظيم
حلقات نقاشية تبرز أهمية األمن المائي العربي في استقرار وأمن شعوب دول المنطقة والتركيز على عدالة
المطالبات العراقية بالحصول على إطالقات مائية مناسبة إلنقاذ البيئة العراقية من الجفاف والتصحر وما

يصاحبها من تأثيرات سلبية على األحياء المائية والنباتية والحيوانية فيها.

 )2دعوة و ازرات اإلعالم أو الجهات المعنية باإلعالم في الدول األعضاء مجدداً لالسترشاد وتطبيق النقاط
الخمس الواردة في اإلعالن العربي تحت عنوان " دعم العمل العربي للقضاء على اإلرهاب "  ،والذي تم

اعتماده بموجب قرار الدورة العادية الثامنة والعشرين (قمة عمان) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى

القمة رقم (ق  699ـ دع 28/ـ  )2017/3/29وموافاة األمانة العامة بما تم اتخاذه من إجراءات حيال
تطبيقها.
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الخطة اإلعالمية الدولية

للتصدي للقرار األمريكي األحادي
باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 )1أخذ العلم باألنشطة التي قامت بتنفيذها االمانة العامة (قطاع اإلعالم واالتصال) في إطار الخطة اإلعالمية
الدولية للتصدي للقرار األمريكي األحادي باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي ،والتي تم

اعتمادها بقرار الدورة العادية ( )149لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم ( )8228بتاريخ

 ،2018/3/7والتي تم التأكيد عليها بموجب قرار الدورة العادية ( )29لمجلس الجامعة على مستوى القمة
رقم ( )709بتاريخ .2018/4/15

 )2الـتأكيد مجدداً على دعوة و ازرات اإلعالم أو الهيئات المعنية بشؤون اإلعالم في الدول العربية األعضاء،

والمنظمات العربية المتخصصة ،والهيئات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعالمية والحاصلة على صفة

مراقب بمجلس وزراء اإلعالم العرب إلى التعاون مع األمانة العامة والمساهمة في تنفيذ الخطة اإلعالمية
الدولية
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مشاركة جامعة الدول العربية
كضيف شرف في الدورة ()50

لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2019

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،

 ق ـرار مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري الــدورة العاديــة ( )150رقــم ( )8311بتــاريخ  ،2018/9/11بشــأن
" مشاركة جامعة الدول العربية كضيف شرف في الدورة ( )50لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام ،"2019
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 الترحيب باإلجراءات التي قامت بتنفيذها االمانة العامة (قطاع اإلعالم واالتصال) في إطار مشاركةجامعة الدول العربية كضيف شرف في الدورة ( )50لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام  ،2019تنفيذًا
لقرار الدورة العادية ( )150لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم ( )8311بتاريخ .2018/9/11
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الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 )1الترحيب بنتائج االجتماع التنسيقي الذي نظمه قطاع اإلعالم واالتصال مع القطاعات المعنية بالتنمية
المستدامة داخل األمانة العامة ،والذي عقد بتاريخ  ،2018/12/5والمتضمنة تشكيل فريق عمل برئاسة
إدارة اإلعالم باألمانة العامة إلعداد وتنفيذ الحملة اإلعالمية للخريطة اإلعالمية العربية للتنمية
المستدامة  ،2030لعرضها على الدورة العادية ( )50لمجلس وزراء اإلعالم العرب إلقرارها.
 )2اعتماد تقرير وتوصيات الملتقى اإلعالمي العربي تحت شعار " الحملة اإلعالمية العربية لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة  :2030سبل وآليات التنفيذ " الذي نظمه قطاع اإلعالم واالتصال بالتعاون مع و ازرة
اإلعالم في المملكة العربية السعودية بتاريخ  2018/12/17بالرياض ،وتكليف األمانة العامة بمتابعة

تنفيذ توصياته.
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اللجنة العربية لإلعالم اإللكتروني

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،

 تقرير وتوصيات االجتماع الثاني عشر للجنة العربية لإلعالم اإللكتروني.
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 )1اعتماد تقرير وتوصيات االجتماع الثالث عشر للجنة العربية لإلعالم اإللكتروني ،الذي عقد بتاريخ
 2018/12/19بالعاصمة السعودية الرياض ،وتكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياته.
 )2الموافقة مبدئياً على فكرة المشروعين المقدمين من الهيئة العربية للبث المشترك حول مشروع :إثراء
المحتوى اإللكتروني العربي على شبكة اإلنترنت ،ومشروع :منصة البث الرقمي ضمن مركز بيانات
إلكترونية عربية ،وتكليف لجنة فنية من الدول األعضاء تضم في عضويتها الهيئة ومن تراه مناسب ًا من
المتخصصين  ،وذلك لدراسة هذين المشروعين بشكل معمق ،على أن ترفع تقريرها إلى الدورة العادية

( )50لمجلس وزراء اإلعالم العرب التخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
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دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب
إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،
 قــرار ال ــدورة العادي ــة ( )34لمجل ــس وزراء الع ــدل الع ــرب رق ــم ( )1140بت ــاريخ  ،2018/11/22بش ــأن رف ــع اس ــم
السودان من القائمة األمريكية للدول الراعية لإلرهاب،
 تقرير وتوصيات الحلقة النقاشية البحثية السادسة حول دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب،

 تقريــر وتوصــيات االجتمــاع ( )20لفريــق الخبـراء الــدائم المعنــي بمتابعــة دور اإلعــالم العربــي فــي التصــدي لظــاهرة
اإلرهاب،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 )1اعتماد تقرير وتوصيات الحلقة النقاشية البحثية السادسة حول دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة
اإلرهاب ،والتي استضافتها الهيئة العربية للبث الفضائي بتاريخ  2018/10/1بالعاصمة األردنية عمان،
وتكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياتها.
 )2اعتماد تقرير وتوصيات االجتماع ( )20لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور اإلعالم العربي في
التصدي لظاهرة اإلرهاب ،والذي استضافته الهيئة العربية للبث الفضائي بتاريخ  2و2018/10/3
بالعاصمة األردنية عمان ،وتكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياته.
 )3دعوة و ازرات اإلعالم أو الجهات المعنية إ
باإلعالم في الدول األعضاء إلى تبني قرار مجلس وز ارء العدل
العرب رقم ( ،)1140والخاص ب تفعيل دور اإلعالم العربي لدعم جهود مجلس وزراء العدل العرب
والجامعة العربية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.

 )4الموافقة على طلب جمهورية العراق ب إعادة تفعيل العمل بنص القرار الصادر عن الدورة العادية ()44
لمجلس وزراء اإلعالم العرب رقم (ق 376/ـ دع 44/ـ  ،) 2013/1/15والذي أعطى الموافقة على استضافة

جمهورية العراق للمرصد اإلعالمي العربي الخاص بمتابعة تغطيات وسائل اإلعالم لظاهرة اإلرهاب
والمكلف بإعداد تقرير تحليلي سنوي حول إيجابيات وسلبيات التعامل اإلعالمي مع ظاهرة اإلرهاب،

ومطالبته بإنهاء تأسيسه وحسم هيكلته اإلدارية وتسمية كوادره والمباشرة في تنفيذ مهامه على أن يقوم

بإرسال تقرير ألنشطته كل ( )6أشهر إلى إدارة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب لعرضه على
مجلس وزراء اإلعالم العرب ومكتبه التنفيذي.
(ت - 9/م د ع)2019/1/9 – 10/
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يوم اإلعالم العربي
إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 )1دعوة الدول األعضاء التي لم تواف األمانة العامة بترشيحاتها لنيل جائزة التميز اإلعالمي للدورة ال اربعة
ليوم اإلعالم العربي  2018ـ  ،2019إلى سرعة تقديم ترشيحاتها إلى األمانة العامة (قطاع اإلعالم

واالتصال) ،وفق المعايير واآلليات التي وضعتها األمانة العامة ،وذلك في موعد أقصاه نهاية فبراير
.2019
 )2دعوة الدول األعضاء والمنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية مجدداً للعمل على ترويج وتعميم
اإلعالن الخاص بجائزة التميز اإلعالمي ،على وسائل اإلعالم العربية المختلفة لديها.

 )3الطلب مجدداً من الدول األعضاء (أعضاء لجنة التحكيم) التي لم تواف األمانة العامة بترشيحاتها
لعضوية اللجنة وهي( :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء

اإلعالم العرب" ـ جمهورية مصر العربية ـ الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ـ المملكة المغربية ـ
الجمهورية اليمنية) ،سرعة موافاة األمانة العامة بترشيحاتهم لعضوية اللجنة حسب المعايير المطلوبة.

 )4الترحيب بمقترح اتحاد وكاالت األنباء العربية بشأن تخصيص الدورة الخامسة لجائزة التميز اإلعالمي
العربي لوكاالت األنباء العربية ،والطلب من االتحاد موافاة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب
بتصوره حول هذا الشأن متضمناً (المجال/الفئات /آليات االختيار/الشعار المقترح) ،لعرضه على الدورة

العادية ( )50لمجلس وزراء اإلعالم العرب.

(ت - 10/م د ع)2019/1/9 – 10/
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متابعة خطة التحرك اإلعالمي العربي في الخارج
إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،
 حصص الدول األعضاء والمسدد منها في ميزانية التحرك اإلعالمي العربي اعتبا اًر من عام  2006إلى .2018
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 )1الترحيب باإلجراءات التي قامت بها االمانة العامة (قطاع اإلعالم واالتصال) في إطار إطالق المرصد
اإلعالمي للتنمية المستدامة  2030على البوابة االلكترونية لجامعة الدول العربية ،وبرنامج النشر

اإلعالمي والمدرج بالخطة ،والذي يتضمن اآلتي:

أ) اال تصال بإعالميين وسياسيين عرب وأجانب لدعم التوجهات العربية ،اضافة الى االتصال
بسياسيين واعالميين من أصول عربية للكتابة والحديث حول محاور الخطة .
ب) تنظيم لقاءات إعالمية بالتعاون مع منظمات االمم المتحدة ذات الصلة ومجالس السفراء العرب في
دول اوروبية وامريكية حول محاور الخطة .
 )2تكليف األمانة العامة وبعثات الجامعة في الخارج لمواصلة التحرك اإلعالمي في الخارج من خالل
المنتديات والملتقيات اإلعالمية لتعزيز الصورة اإليجابية للعرب والمسلمين ،ودعوة المنظمات واالتحادات
الممارسة لمهام إعالمية إلى القيام بهذا الدور.
 )3دعوة اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكاالت األنباء العربية إلى مواصلة جهودهما المتعلقة بالتبادل
اإلخباري والبرامجي مع الدول غير العربية كجزء من آلية التواصل بين اإلعالم العربي واإلعالم الدولي،

 )4توجيه الشكر لجمهورية العراق على سداد نسبة  %10من حصتها المستحقة عليها في ميزانية خطة
التحرك اإلعالمي العربي في الخارج.
 )5الطلب مجددًا من الدول األعضاء التي لم تسدد بعد حصصها المستحقة في ميزانية الخطة أن تقوم
بالمبادرة بتسديد هذه الحصص.

(ت - 11/م د ع)2019/1/9 – 10/
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المحور الفكري
للدورة العادية ( )50لمجلس وزراء اإلعالم العرب

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 .1اختيار موضوع " دور وسائل اإلعالم العربي في تعزيز ثقافة التسامح "  ،والذي اقترحته دولة

محور فكرياً للدورة العادية ( )50لمجلس وزراء اإلعالم العرب ،ودعوة الدول
اإلمارات العربية المتحدة
اً
األعضاء والمنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية لتقديم مقترحاتها في هذا الشأن إلى األمانة

الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
 .2الموافقة على عقد جلسة المحور الفكري كل عام وقبل انعقاد الدورة العادية للمجلس بشهرين ،
وباستضافة من إحدى الدول األعضاء أو المنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية وبالتعاون

والتنسيق مع األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب ،وذلك لبحث ومناقشة المحور الفكري بشكل
معمق ،تستخلص منه مقترحات محددة تخرج في شكل ق اررات تتضمن البرامج واألنشطة التي تدعم
المحور المقترح.
(ت - 12/م د ع)2019/1/9 – 10/
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عاصمة اإلعالم العربي

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود

يوصــي بما يلي:
 .1توجيه الشكر للمملكة العربية السعودية على ما قامت به من إجراءات في إطار االحتفال بالرياض عاصمة
لإلعالم العربي ،ودعوتها إلى تقديم تقرير عن األنشطة والفعاليات التي تبنتها في هذا اإلطار ،ويعرض

على الدورة العادية ( )50لمجلس وزراء اإلعالم العرب.
 .2الموافقة أن تكون المدة الزمنية لعاصمة اإلعالم العربي سنة ميالدية كاملة تبدأ من يناير حتى ديسمبر من
كل عام ،على أن يستمر االحتفال بالرياض عاصمة لإلعالم العربي حتى نهاية ديسمبر 2019م.

 .3دعوة دولة ليبيا إلى ضرورة موافاة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب باإلجراءات واالستعداد التي
اتخذت حيال االحتفال بطرابلس عاصمة لإلعالم العربي ،على أن يبدأ االحتفال بها يناير .2020

 .4الموافقة على مقترح جمهورية العراق بأن تقدم المدينة عاصمة اإلعالم درعاً إلى المدينة التي تليها كتقليد
سنوي في عملية التسليم والتسلم لعاصمة اإلعالم العربي.
 .5تكليف األمانة العامة بالعمل على وضع معايير الختيار عاصمة اإلعالم العربي ،ودعوة الدول األعضاء
والمنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية إلى التعاون معها في هذا الشأن.

(ت - 13/م د ع)2019/1/9 – 10/
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ما يستجد من أعمال الدورة ( )48للمجلس

( )1حقوق البث التلفزيوني لألحداث والبطوالت الرياضية الكبرى

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 الطلب من اتحاد إذاعات الدول العربية تقديم تقرير شامل باإلجراءات والنتائج التي توصل إليها االتحاد
بشأن حقوق البث التلفزيوني لألحداث والبطوالت الرياضية الكبرى ،لعرضه على الدورة العادية ()50
لمجلس وزراء اإلعالم العرب.
 دعوة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى دعم جهود مجلس وزراء اإلعالم العرب من خالل تفعيل
القرار رقم ( )465والصادر عن الدورة العادية ( )49لمجلس وز ارء اإلعالم العرب بتاريخ ،2018/5/9
والمتعلق بحقوق البث التلفزيوني لألحداث والبطوالت الرياضية الكبرى.

(ت - 14/م د ع)2019/1/9 – 10/
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ما يستجد من أعمال الدورة ( )48للمجلس
( )2خطة إعالمية توظف شبكات التواصل االجتماعي

من أجل التنظيم وحشد الطاقات لمواجهة مشكلة األمية

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
 -التأكيد مجدداً على دعوة الجهات المعنية بالدول األعضاء إلى ضرورة تنفيذ قرار الدورة العادية ()49

لمجلس وزراء اإلعالم العرب رقم ( )466بتاريخ  ،2018/5/9بشأن الخطة اإلعالمية للعقد العربي لمحو
األمية وتعليم الكبار ،والخطة التنفيذية الملحقة بها ،وموافاة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب بما

تم من إجراءات في هذا الشأن.

(ت - 15/م د ع)2019/1/9 – 10/
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مكان وموعد انعقاد

الدورة العادية ( )93للجنة الدائمة لإلعالم العربي،
والدورة العادية ( )11للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
والدورةالعادية ( )50لمجلس وزراء اإلعالم العرب

إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب،
بعد االطالع على :

 مذكرة العرض المقدمة من األمانة العامة ،
 وبعد االستماع إلى مداخالت الوفود ،

يوصــي بما يلي:
-

عقــد الــدورة العاديــة ( )93للجنــة الدائمــة لإلعــالم العربــي ،والــدورة العاديــة ( )11للمكتــب التنفيــذي لمجلــس

وزراء اإلعالم العرب ،والدورة العادية ( )50لمجلس وزراء اإلعالم العرب ،خالل شهر يونيـو  2019بمقـر

األمانة العامة للجامعة.
-

تقــديم الشــكر والتقــدير لم عــالي الــدكتور /تركــي الشــبانة ـ ـ وزيــر اإلعــالم بالمملكــة العربيــة الســعودية  ،رئــيس
المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء اإلعــالم العــرب علــى حســن إدارتــه ألعمــال الــدورة العاديــة العاش ـرة للمكتــب
التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب.

-

تقديم الشكر والتقدير لسعادة الدكتور /خالد بن عبد القادر الغامدي ـ ـ المشرف العام على اإلعـالم الخـارجي
بو ازرة اإلعالم بالمملكة العربية السعودية ،رئـيس اللجنـة الدائمـة لإلعـالم العربـي علـى حسـن إدارتـه ألعمـال

الدورة ( )92للجنة الدائمة.
-

تقديم الشكر إلدارة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب على حسـن اإلعـداد والتحضـير ألعمـال هـذه
الدورة  ،والذي ساهم في إنجاح أعمالها.
(ت - 16/م د ع)2019/1/9 – 10/
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قائــمة أمساء الوفـود املشـاركة
يف اجتماع الدورة العادية ( )10للمكتب التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب
واجتماع الدورة العادية ( )92للجنة الدائمة لإلعالم العريب
(الرياض 7 :ــ  9يناير )2019

-1

المملكة ال ردنية الهاشمية ( :عضو مكتب تنفيذي)
مدير وكالة األنباء األردنية
سعادة د .محمد صالح العرب
سفارة المملكة األردنية الهاشمية
السيد /حمزة المعايطة

-2

دولة اإلمارات العربية المتحدة ( :عضو مكتب تنفيذي)
سعادة /منصور إبراهيم المنصوري
مدير عام المجلس الوطني لإلعالم
مستشار رئيس المجلس الوطني لإلعالم
سعادة د .إبراهيم عبد الرحمن العابد
مدير مكتب المدير العام
السيد /عيسى عبد هللا الزرعوني
رئيس قسم الشؤون اإلعالمية والثقافية ـ سفارة اإلمارات
السيدة /شيخة بشير مبارك

-3

مملكة البحرين :

السيد د .عبد الرحمن محمد بحر
السيد /سعود عبد الكريم األنصاري

وكيل و ازرة شؤون اإلعالم
مدير مكتب وكيل و ازرة شؤون اإلعالم

-4

الجمهورية التونسية ( :عضو مكتب تنفيذي)
سعادة السفير /لطفي بن قايد
السيد  /مصطفى زيري

سفير الجمهورية التونسية بالرياض
نائب سفير الجمهورية التونسية بالرياض

-5

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

-6

جمهورية جيبوتي :

-7

المملكة العربية السعودية ( :عضو مكتب تنفيذي)
وزير اإلعالم
معالي الدكتور /تركي الشبانة
المشرف العام على الشؤون الثقافية واإلعالمية ومكتب معالي الوزير
سعادة د .ناصر بن صالح الجحيالن
المش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف العام على اإلعالم الخارالي بو ازرة اإلعالم بالمملكة العر ية
سعادة د .خالد بن عبد القادر الغامدي
السعودية ـ رئيس اللجنة الدائمة لإلعالم العر ي.
مدير إدارة الد ارس ـ ــات والبرامال اإلعالميةش المش ـ ــرف على مل الجامعة
السيد /تركي بن مرزق العمري
العر ية
إدارة الدراسات والبرامال اإلعالمية
األستاذة /لمى بنت منصور الجهني
مساعد المشرف العام على اإلعالم الخارالي
السيد /علي الكاف

السيد /عمر حرفوش
السيد /عبد الكريم محوش

السيد /عبد الرحمن المغيولي

سفارة الجزائر  /الرياض
سفارة الجزائر  /الرياض

مساعد المشرف العام على اإلعالم الخارالي

-8

جمهورية السودان ( :عضو مكتب تنفيذي)
معالي السيد /بشارة المعة أرور
السيد /مصطفى عبد الحفيظ
السيد /المعتز أحمد المهيم

-9

الجمهورية العربية السورية :

-10

11

وزير اإلعالم واالتصاالت
وكيل و ازرة اإلعالم واالتصاالت
وزير مفوض ـ سفارة المهورية السودان بالرياض.

جمهورية الصومال ( :عضو مكتب تنفيذي)
معالي السيد /طاهر محمود اليلي
السيد /ليبان عبده علي

وزير اإلعالم والثقافة والسياحة
مدير التلفزيون الوطني الصومالي

جمهورية العراق ( :عضو مكتب تنفيذي)
السيد د .خليل عبد الرحمن الطيار
السيد /أسعد نبيل محمد علي

وكيل و ازرة ـ عضو مجلس أمناء هيئة اإلعالم واالتصاالت
دائرة السمعي والمرئي /هيئة اإلعالم واالتصاالت

-12

سلطنة عمان :

-13

دولة فلسطين :

-14

دولة قطر :

-15

جمهورية القمر المتحدة :

-16

دولة الكويت :

-17

الجمهورية اللبنانية :

-18

دولة ليبيا :

السيد السفير /خيري عز الدين العالم

القائم بأعمال سفارة ليبيا في المملكة العر ية السعودية

-19

جمهورية مصر العربية ( :عضو مكتب تنفيذي)
معالي األستاذ /مكرم محمد أحمد
السيد /عبد الفتاح الجبالي
السيد /محمد العمري
السيد /مجدي الشين
السيدة /نادية مبروك

رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
وكيل المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
عضو المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم

سعادة /علي بن خلفان الجابري
الفاضل /هود بن سي العلوي
الفاضل /بدر بن يحيى الراشدي

السيد /محمد اسحاق غيث
السيدة /رمال سائد عنفوس

وكيل و ازرة اإلعالم
الملحق اإلعالمي بالقاهرة
مدير مكتب الوكيل

مدير عام ديوان الوزير
مدير مكتب وزير اإلعالم
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-20

المملكة المغربية :

-21

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية :

-22

الجمهورية اليمنية :

السيد /حسان امرابطي

رئيس مصلحة تتبع مشاريع التعاون

السيد /اسكندر محمد األصبحي

المدير العام للمؤسسةالعامة اليمنية لإلذاعة والتلفزيون

السيد /الميل محمود عز الدين

رئسي قطاع التلفزيون اليمني

السيد/
السيد/
السيد/
السيد/

عبد الباسط محمد أحمد القاعدي
عبد الله أحمد خدام
صالح علي القادري
أحمد خالد المساوي

وكيل و ازرة اإلعالم اليمنية
رئيس تحرير وكالة األنباء اليمنية (سبأ)
رئيس قطاع إذاعة اليمن
مدير العالقات العامة بمكتب الوزير

رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي
سعادة الدكتور /خالد بن عبد القادر الغامدي

المشرف العام على اإلعالم الخارجي في وزارة اإلعالم
بالمملكة العربية السعودية ـ رئيس اللجنة الدائمة لإلعالم
العربي
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املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية
( الرياض 7 :ــ  9يناير ) 2019

-1

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم :

-2

اتحاد إذاعات الدول العربية :

السيد د .منصور بن ضي

هللا العصيمي

السيد /سعد الجريس

المهندس /عبد الرحيم سليمان

المشرف على اللجنة الوطنية للتر ية والثقافة والعلوم.

النائب األول لرئيس االتحاد
المدير العام لالتحاد

-3

اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية :

-4

اللجنة العليا لشؤون اإلنتاج اإلعالمي العربي :

-5

ال تحاد العام للصحفيين العرب :

-6

المؤسسة العربية لالتصالت الفضائية (عربسات) :

-7

اتحاد وكالت النباء العربية :

-8

الشركة المصرية لألقمار الصناعية (نايل سات) :

-9

اتحاد المنتجين العرب لعمال التليفزيون :

السيد /عدنان خليفة الراشد

مهندس /خالد بالخيور

نائب رئيس االتحادالعام للصحفيين العرب

مدير عام المؤسسة

السيد /علي هجاد الزهراني

الدكتور /إبراهيم أبو ذكري
د .زياد خضر
السيد /محمد الغامدي

رئيس االتحاد

نائب رئيس االتحاد
نائب رئيس االتحاد

وزرء الداخلية العرب :
 -10مجلس ا
سعادة العقيد /منصور محمد المسلم

مدير المكتب العر ي لمكافحة التطرف واإلرهاب

 -11مجلس التعاون لدول الخليج العربية /اإلدارة العامة لإلعالم :
السيد /سعود الزغيبي
السيد /حمد الدوسري
السيد /محمد الخويطر

 -12جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج :
األستاذ /مجري بن مبارك القحطاني
السيد /فهد بن صالح الخلي

رئيس قسم التعاون الفني والتقني
رئيس قسم اإلعالم الجديد واإلعالم اإللكتروني
رئيس قسم اإلعالم الخارالي

مدير عام الجهاز
المستشار التنفيذي للجهاز

 -13الملتقى اإلعالمي العربي :
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 -14مؤسسة اإلنتاج البرامجي الم\شترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :
السيد /علي حسن محمود الريس
السيدة /فاطمة هدوب محمد اليزيدي

 -15جامعة نايف العربية للعلوم المنية :
معالي د .عبد المجيد بن عبد هللا البنيان
د .سليمان محمد العيدي

 -16معهد اإلعالم الردني :
 -17الهيئة العربية للبث المشترك:
مهندس /إياد خليل أبو خرما

المدير العام
مدير إدارة العمليات

رئيس الامعة نايف العر ية للعلوم األمنية
المش ــرف على الش ــؤون اإلعالمية /عض ــو هيئة التدريس بقس ــم اإلعالم بكلية
العلوم االالتماعية.

األمين العام للهيئة

األمانة العامة جلامعة الدول العربية
قطاع اإلعالم واالتصال
معالي السفير د .بدر الدين عاللي
وزير مفوض د .فوزي محمد الغويل
السيد /عبد المنعم السباعي قاسم

األمين العام المساعد ش رئيس قطاع اإلعالم واالتصال
مدير إدارة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب
إدارة األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلعالم العرب .
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