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ية املتحدة وكذلك نادي بداية أود أن أوجه شكري وامتناني لدولة اإلمارات العرب

دبي للصحافة ومؤسسة وطين اإلمارات على ما بذلوه من جهود كبرية من أجل إعداد 

( للمكتب 12( للجنة الدائمة لإلعالم العربي والدورة )94وتنظيم اجتماع الدورتني )

( للجنة العربية لإلعالم 15التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب، فضاًل عن االجتماع )

 لكرتوني.اال

معالي األمني العام جلامعة الدول العربية لتعزيز دور حتيات  ويشرفين أن أنقل لكم

اإلعالم يف الوطن العربي من أجل مناصرة القضايا العربية العادلة وتصحيح املفاهيم 

 اخلاطئة ونشر ثقافة التسامح.

جمال اإلعالم،  وحري بنا اإلشادة بالدور الرائد لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف

ومواكبتها للتطور التكنولوجي اهلائل املنجز عامليا وقدرتها وسعيها الدؤوب لتطوير اإلعالم 

يف منطقتنا العربي باعتباره أحد احملاور الرئيسية للتنمية الشاملة يف املنطقة، وال تفوتين 

، 2020عربي فرصة تهنئة دولة اإلمارات العربية املتحدة لتسمية دبي عاصمة لإلعالم ال



تقديرًا للمكانة اإلعالمية املتميزة لدبي، واإلعراب عن الثقة يف الدول اهلام الذي ستقوم 

 به دولة اإلمارات العربي يف هذا امليدان.

لقد رعت جامعة الدول العربية خطة التحرك اإلعالمي العربي يف اخلارج، واليت 

 تتضمن ثالثة حماور أساسية وهي:

من خالل إدانة االنتهاكات االسرائيلية الصارخة حبق عدد  :القضية الفلسطينية .1

املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية، والغلق التعسفي للعديد من املكاتب  من

األحادي  األمريكيواملؤسسات الرتبوية واإلعالمية واخلدماتية، والتصدي للقرار 

يف لقرارات باالعرتاف بالقدس عاصمة لدول االحتالل اإلسرائيلي، وهو قرار منا

 الشرعية الدولية.

يوليو/   17وزراء اإلعالم العرب يف جملس : تنفيذًا لقرار  حماربة ظاهرة اإلرهاب .2

وخباصة البند اخلامس اخلاص بــ دور اإلعالم العربي يف التصدي  2019متوز 

لظاهرة اإلرهاب والذي نص يف فقرته األوىل على " اعتماد تقرير وتوصيات 

ق اخلرباء الدائم  املعين مبتابعة دور اإلعالم العربي يف التصدي لفري 21االجتماع 

 لظاهرة اإلرهاب وتكليف األمانة العامة مبتابعة توصياته ".

: وذلك  تصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب واملسلمني يف اخلارج .3

حرك اإلعالمي ت( بشأن خطة ال480اإلعالم العرب رقم )تنفيذًا لقرا جملس وزراء 

( اليت عقدت بالقاهرة، وقد عقد االجتماع 50ربي يف اخلارج يف دورته العادية )الع

األول والثاني لفريق اخلرباء املعين بتقييم وحتديث خطة التحرك اإلعالمي العربي 

يف اخلارج مبقر األمانة العامة، واختذت توصية املوافقة على مقرتح اجلمهورية 

عنى برصد ومتابعة األوضاع واملستجدات، التونسية بإنشاء مرصد إعالمي عربي ُي

وكذلك األخذ بالدليل املهين املرجعي إلنتاج احملتوى املوجه لآلخر الذي 

أعدته اململكة العربية السعودية، متهيدًا لعرضهما على اجتماع اللجنة العتمادهما 

بشكل رمسي. واعتماد بند جديد عن إدراج مادة الرتبية اإلعالمية يف املناهج 



دراسية، ودراسة مقرتح مملكة البحرين حول تنظيم حلقة نقاشية حبثية حول ال

 موضوع الرتبية اإلعالمية خالل النصف األول من هذا العام.

لقد أولت األمانة العامة للجامعة العربية اهتماما كبريًا باخلريطة اإلعالمية العربية 

م العربي لتنفيذ األهداف التنموية اهلادفة إىل تفعيل دور اإلعال، 2030للتنمية املستدامة 

السبعة عشر، فاإلعالم قادر على الوصول إىل اجلماهري وصناع القرار. وسبق أن عقد 

االجتماع األول والثاني لفريق عمل اخلرباء املعين باخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية 

ها تكليف ، ومتخضت عن هذين االجتماعني عدد من التوصيات : أبرز2030املستدامة 

جلنة مصغرة منبثقة عن الفريق األساسي ُيسند إليها مهمة وضع برنامج زمين مدته ثالث 

 سنوات للقيام مبجموعة من األنشطة والربامج القابلة للتنفيذ خالل املرحلة املقبلة.

ل العام املاضي على تنفيذ كافة لقد حرصت األمانة العامة جلامعة الدول العربية خال

لتوصيات الصادرة عن اجتماع جملس وزراء اإلعالم العرب واجتماعات اللجنة القرارات وا

 ، حيث عقدت سلسلة من الفعاليات مثل :يالدائمة لإلعالم العربي واملكتب التنفيذ

  اجتماع مدراء القنوات الفضائية العربية الرمسية واجتماع مدراء اإلذاعات

باململكة األردنية  ة خالل شهر أبريل/ نيسان املاضييالعربية الرمس

 للبث الفضائي. ةاهلامشية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اهليئة العربي

  االجتماع الرابع عشر للجنة العربية لإلعالم اإللكرتوني الذي عقد بدولة

 املتحدة يف مايو/ أيار املاضي. ةاإلمارات العربي

 ( جمللس وزراء اإلعالم50جلسة احملور الفكري للدور العادية )  ا لعرب اليت

حزيران املاضي يونيو /عقدت مبقر األمانة العامة للجامعة العربية يف شهر 

 حتت عنوان دور وسائل اإلعالم العربي يف تعزيز ثقافة التسامح.

وال يسعنا يف هذه املناسبة إال التعبري عن االمتنان للجهود اخلرية اليت بذلتها 

اجلهات اإلعالمية العربية للمساهمة يف تكثيف املؤسسات املنظمة هلذه االجتماعات حلث 

أدوارها حتى تكون أكثر فعالية ملساندة القضايا العربية، آملني أن تكلل كل هذه املساعي 

 بالنجاح  واملوفقية والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 


