
 

 

 

 

 

 

 كلمة سعادة السفري/ أمحد رشيد خطابي
 األمني العام املساعد

 رئيس قطاع االعالم واالتصال
 يف

 (للمكتب التنفيذي جمللس وزراء االعالم العرب 16 العادية الدورة)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 والثقافة وزير الدولة لشؤون الشبابمعالي السيد عبد الرمحن املطريي وزير اإلعالم  

 اصحاب املعالي الوزراء اعضاء املكتب التنفيذي

 التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب رئيس املكتب سعادة د. جماهد أبو اهليل،

 احلضور الكريم  

 
 

محد ابو الغيط أالسيد  أتشرف، يف البداية، أن أنقل إليكم حتيات معالي األمني العام 

 والتقدير ومتنياته بأن تكلل أعمال هذه الدورة بالتوفيق والسداد. كما أتوجه خبالص الشكر

الستضافة دولة الكويت وتوفريها ألفضل الظروف التنظيمية مبا يكرس دورها الفاعل يف مد 

جسور التواصل والدفع مبسرية العمل االعالمي املشرتك متشيا مع أهداف ميثاق اجلامعة 

 .العرب االعالمجملس وزراء جملس اجلامعة ورات وقرا العربية

خالل اليومني املاضيني على  العربي لإلعالمويف هذا السياق، انكبت اللجنة الدائمة 

القضية الفلسطينية املشروعة باعتبارها بندا دائما على  القضايا تتصدرها جمموعة من دراسة

زيد من الدعم لوسائل االعالم العربية للشعب الفلسطيين الشقيق ضد مل جدول األعمال حنو

 .رض فلسطني وخاصة يف القدس احملتلةأواملمارسات اإلسرائيلية الالشرعية يف  االنتهاكات

تنظيم  قرارات الدورة األخرية جمللس وزراء اإلعالم من بينهاتنفيذ  تابعت اللجنة كما

ية املستدامة، وانعقاد فرق العمل املعنية مبخاطر االلعاب االول عن التنم اإلعالمي املنتدى

يئة اهلبتعاون وثيق بني االمانة العامة ووزارة االتصال احلكومي و االلكرتونية واالعالم الرتبوي

 .لبث الفضائيالعربية ل



انظار املكتب   كما انكبت اللجنة الدائمة على إعداد التوصيات املعروضة على

أبعادا ملموسة   متطلعني إىل وضع مقاربات ناجعة إلعطاء التعاون اإلعالمياملوقر   التنفيذي

ومنتجة ومنفتحة على األنظمة التشريعية والتجارب املهنية اليت يزخر بها وطننا العربي يف نطاق 

التوجه اهلادف إلعطاء دينامية جديدة للعمل اإلعالمي املشرتك من خالل تفعيل أدواته 

مبا يف ذلك خطة التحرك اإلعالمي ، واخلريطة اإلعالمية للتنمية التوجيهية األساسية 

أخذا بعني   ،واالسرتاتيجية اإلعالمية العربية حملاربة اإلرهاب2030املستدامة 

حتوالت الثورة الرقمية ، واالنتشار املتزايد   ضرورات التحديث يف ظل  االعتبار

   .التواصل االجتماعي  لشبكات

أعدته اململكة األردنية  الذي املشروع دارست اللجنة الدائمةطار، تاإل ويف هذا

والوثيقة  "اهلامشية خبصوص "وضع اسرتاتيجية موحدة للتعامل مع شركات اإلعالم الدولية

اليت  العاملية وسبل جمابهتها على املستوى العربي جية املتعلقة باهليمنة الرقميةياالسرتات

 .عدها احتاد اذاعات الدول العربيةأ

الشركات  يف أفق إحكام التعامل مع هذه ةوثيقة االحتاد املذكور اللجنة مثنتوقد 

كما استشعرت يف نطاق النقاش حول ، على غرار جتارب بعض التجمعات اإلقليمية املماثلة

احلاجة املاسة ملزيد من اجلهد  جدوى ادراج االعالم الرتبوي يف املقررات التعليمية

اهلادفة لتكريس املمارسات الرقمية اآلمنة، واحتواء الرتويج لألخبار اجلماعي واملبادرات 

الزائفة والتصدي لألعمال االلكرتونية غري القانونية من قبيل التشهري باألشخاص واملؤسسات، 

 .ونشر اإلشاعات، والتعرض للمعتقدات أو التحريض على الطائفية وإثارة النزعات العرقية

د اإلشارة إىل أن األمانة العامة أعلنت عن ختصيص الدورة وقبل أن أنهي كلميت أو   

جملال اإلعالم البيئي حتت شعار " التغري املناخي  2023السابعة جلائزة التميز اإلعالمي لسنة 

حيث ستمنح برعاية كرمية من دولة الكويت جوائز مالية ورمزية للفائزين مناشدا “واملستقبل 

 .رشيحاتهاالدول األعضاء اإلسراع بتقديم ت



لوزارة اإلعالم بدولة الكويت على  وعميق االمتنان أجدد جزيل الشكر ،ويف هذا املقام

لتعاطي مع انشغاالتنا الكربى مبا يف ذلك ا يفدعمها لإلنتاج اإلعالمي وتشجيعها للكفاءات 

األطراف يف لدورة املقبلة ملؤمتر ا حتديات التنمية املستدامة مبنطقتنا العربية يف أفق انعقاد

  .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغري املناخي بدولة اإلمارات العربية املتحدة

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته                        


