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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

أصحاب السعادة     

احلضور الكريم     

 

أتشرف باسم قطاع اإلعالم واالتصال باألمانة العامة جلامعة الدول العربية املشاركة يف هذه    

احللقة العلمية  حول "دور معدي الربامج  التلفزيونية واإلذاعية  وكيفية تناول القضايا املتعلقة 

لعلوم األمنية باإلرهاب واألمن القومي يف وسائل اإلعالم "  بالتعاون مع جامعة نايف العربية ل

اليت تضطلع بصفتها عضوا مراقبا يف جملس وزراء اإلعالم العرب بدور هام يف جمال حماربة 

اإلرهاب  و التطرف واليت اخنرطت منذ عقود من خالل حبوثها وبرامج عملها يف التعامل 

مية اجلاد مع هذه الظاهرة اخلطرية  مبختلف أبعادها األمنية والفكرية واالجتماعية واإلعال

                                       . 

وبهذه املناسبة، أود اإلشادة بهذا التعاون البناء بني هذه املؤسسة املرموقة وجامعة الدول 

اإلعالمية العربية  ةالعربية الذي جتسد مؤخرا يف إسهامها الفعال يف حتديث االسرتاتيجي

ت املشهد اإلعالمي والرقمي وإعطائها مضمونا ملكافحة اإلرهاب جلعلها أكثر مالءمة مع حتوال

 ملموسا من خالل خطط وبرامج تنفيذية.

 

تلكم االسرتاتيجية اليت تعد وثيقة مرجعية على صعيد تطوير العمل اإلعالمي املشرتك من 

حيث اعتماد خطاب إعالمي مسؤول لتنمية الوعي اجملتمعي ضد احلموالت املضللة 

اآلخر   انطالقا من قيمنا وتقاليدنا األصيلة   القائمة على ثقافة  وتثمني صورتنا اجلماعية لدى

                                                      واإلكراه.التسامح ونبذ الكراهية ورفض نزعات التعصب 

 

 

 



                   

احلضور الكريم      

 

ميم األدوات اإلعالمية األكثر تأثريا يف إن إعداد الربامج اإلذاعية والتلفزيونية يظل من ص 

الرأي العام. ومن هنا، األهمية اخلاصة جلودة التكوين األكادميي وصقل قدرات ومهارات 

معدي هذه الربامج المتالك الدراية املهنية الكافية وخاصة ما يتعلق بالتزام الدقة يف تغطية 

ت تكتسح الفضاء الرقمي وعدم األحداث اإلرهابية   واحلذر من   املغالطات اليت أضح

          القومي.السقوط يف تهويل هذه األحداث مبا قد ميس بسكينة املواطنني وسالمة األمن 

 

ويف املقابل، يتعني على األجهزة الوطنية املختصة احلرص على التعاون الوثيق        

واملنتظم يف نطاق تواصل مؤسساتي منفتح وحمكم لتنوير الرأي العام وتقديم املعطيات 

 الضرورية إلنتاج برامج موضوعية وذات مصداقية.    

 

وإننا جبامعة الدول العربية على اقتناع راسخ بأن اإلعالم بكل مكوناته عامل أساسي وداعم    

لتوجيهات معالي األمني  موقعه، تنفيذاكل من  ونسعى،ملواجهة ظاهرة اإلرهاب والتطرف 

ملزيد  االهتمام متطلعنيببالغ  الوزارية املعنية واجملالسالعام   متابعة قرارات جملس اجلامعة 

األمنية للعلوم  نايف العربيةفيها جامعة  الشركاء مبامن العمل املشرتك والتنسيق الوثيق مع كل 

الشباب العربية وخاصة  لتحصني جمتمعاتنا التوعوي اهلادف االتصالية والعملالعملية  إلثراء

 الفكري.التطرف واالنكماش  ضد خماطر

                                                                     

املربجمة يف هذه احللقة مساهمة قيمة يف هذا  والعروضونتطلع أن تشكل املناقشات   

االجتاه   مبا يكرس دور اإلعالم العربي يف حماربة اإلرهاب جمددا خالص عبارات الشكر 

 النجاح.جلامعة نايف على مبادرتها املقدرة لتنظيم هذه الفعالية متمنيا لكم كامل 

 

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.                                               

                          


