


المقّرران العامان :"
:  مدير عام شركة MasterMedia، لبنان حسن  سّيد  حسن  م. 

Mr. Giacomo Mazzone  : خبير  إعالمي،  إيطاليا

يوم الجمعة 13 يناير 2023

  09:45 - 09:00
الجلسة االفتتاحّية:

:مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية  )الكلمة الترحيبية( ن  سليما حيم  لر ا . عبد  م
ي، وزيرة الشؤون الثقافية، تونس ز ما لقر ا ط  قطا ة  حيا ة  ر كتو لد ا لي  معا

أ. محمد بن فهد الحارثي:  رئيس اتحاد إذاعات الدول العربّية، الرئيس التنفيذي       

                                          لهيئة  اإلذاعة والتلفزيون السعودّية )المدخل العام( .
  10:00 - 09:45

استراحة:

 10:45 - 10:00
العربي الوطن  في  المطروحة  التحديات   : المحور االول 

إدارة الحوار:
د. فتحية السعيدي: أستاذة علم اجتماع، تونس

• في المجال الثقافي واالجتماعي واإلعالمي
البرفيسور فتحي التريكي : صاحب كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي، تونس

•في مجال حماية المعطيات الشخصية 
:  رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصّية، تونس  س  ا قد قي  شو  . أ

المؤتمر الثاني لإلعالم العربي حول
"الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربّيا"

تونس، 13-14 يناير 2023

١



٢

• في مجال األمن السيبراني
أ.م محمد بن عمر، األمين العـام للمنظمــة العربيــة لتكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات

 11:00 - 10:45
النقاش

12:15 - 11:00
المحور الثاني : جهود عربية

إدارة الحوار:
د. رياض كمال نجم : خبير  إعالمي، السعودية

• اتحاد إذاعات الدول العربية
. العربية  الدول  إذاعات  اتحاد  مدير عام   : ن سليما حيم  لر ا عبد   . م 

• الدول العربية

التجربة األردنية
المستشار اإلعالمي بسفارة المملكة األردنّية الهاشمّية   : د يو لز ا لم  سا ء  عال  . د

ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

التجربة العراقية:   
د خليل الطّيار :  عضو مجلس أمناء في هيئة اإلعالم واالتصاالت  السابق - العراق.

التجربة المصرية:
د.صالح  الصالحي:  كاتب صحفي، وكيل المجلس األعلى لتنظيم       

اإلعالم - مصر.
التجربة اللبنانية:

د.حّسان محمد  فلحة: مدير عام وزارة اإلعالم - لبنان .

12:30 - 12:15
النقاش



٣

17:45 - 16:30
العالمية الرقمية  التكنولوجيا  شركات  ومرئيات  عالمية  تجارب   : الثالث  المحور 

إدارة الحوار:
Dr. Javad Mottaghi :  أمين عام اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي.

• أوروبا
Mr. Giacomo Mazzone  : خبير  إعالمي، إيطاليا.

Mr. Wouter Quartier ، المسؤول عن الرقمنة والتحّول والمنّصات، اتحاد اإلذاعات 
األوروبية )عن بعد (                  

• آسيا
Dr. Javad Mottaghi : أمين عام اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي.

• اليونسكو
مسؤول برامج االتصال والمعلومات ،مكتب منظمة األمم المتحدة  د:  ا عّو ج  ر جو . أ

للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ببيروت.

•شركات التكنولوجيا الرقمية العالمية
Mr. Andrea Stazi : المسؤول عن السياسة العامة بجنوب أوروبا والتواصل  

بعد(.                            األكاديمي بأوروبا جوجل Google , إيطاليا )عن 

18:00 - 17:45
النقاش

يوم السبت 14 يناير 2023

 11:15-09:30
- المحتوى  مجال  في   - عربيا  اتباعها  المقترح  واالستراتيجية  العمل  خطة  الرابع:  المحور 

إدارة الحوار:
أ. محمد بن فهد الحارثي:  رئيس اتحاد إذاعات الدول العربّية، الرئيس التنفيذي       

                                          لهيئة  اإلذاعة والتلفزيون السعودّية .



٤

• تطوير اإلنتاج الرقمي العربي
د. أماني رضا عبد المقصود : أستاذة اإلعالم واالتصال بكلية اإلعالم، جامعة القاهرة.

د. إبراهيم أبو ذكري : رئيس اتحاد المنتجين العرب
م.إيناس الجبالي : رئيسة قسم تكنولوجيا االنتاج والوسائط الجديدة، اتحاد إذاعات 

الدول العربية.
•حماية األطفال و الخصوصية  الفردية

Mr. Giuseppe Solinas: صحفي بهيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليطالية 

• محاربة خطاب الكراهية والعنصرية
البروفيسور كريم بالقاسي:  أستاذ علوم اإلعالم بجامعة الجزائر

• مكافحة األخبار الزائفة والسّيما على وسائل التواصل االجتماعي
France 24 ،أ.وسيم نص:  صحفي

• تعزيز تدريب اإلعالمّيين العرب على استخدام وسائل التواصل االجتماعي  
    وتوظيف التقنيات الرقمية الجديدة. 

أ.د.رضا النجار:  المشرف على أكاديمية التدريب اإلعالمي، اتحاد إذاعات الدول العربية

11:30 - 11:15
النقاش

13:00 - 11:30
المجالين في   - عربيا  اتباعها  المقترح  واالستراتيجية  العمل  خطة  الخامس:  المحور 

التكنولوجي والتشريعي

إدارة الحوار:
معالي الوزير أحمد عساف:  المشرف العام على اإلعالم الرسمي الفلسطيني.

"OTT  آلّيات تنظيم منّصات بث الفيديو عبر االنترنت •
م. محسن مالك  غمام:  رئيس قسم اإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني، اتحاد إذاعات

الدول العربية.



٥

• سّن وتحديث التشريعات الضرورّية المتعلقة باإلعالم واالقتصاد الرقمي 
Mr. Christophe Leclercq 

Euroactiv Media Network&Europe’s MediaLab ، خبير إعالمي

•"فرض الضريبة الرقمية
أ. أحمد العطاري : رئيس دائرة اقتصادّيات اإلعالم وومراقبة السوق، الهيئة العليا 

لالتصال السمعي البصري، المغرب
• الحفاظ على أمن البيانات والمعلومات الشخصية

أ.سامي الهيشري : مستشار األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

د. عبد الرازق بن عبد العزيز المرجان : مدير مركز الجرائم السيبرانية واألدّلة الرقمّية جامعة  

نايف العربية للعلوم األمنية.

• ضرورة إنشاء مرصد عربي للقطاع السمعي البصري 
م. باسل الزعبي:  مدير إدارة التكنولوجيا، اتحاد إذاعات الدول العربية.

• نحو إنشاء منّصة أو منّصات عربّية كخيار آمن للمنطقة العربّية للمحافظة 
   على قيمها المشتركة

د. رياض كمال نجم:  خبير إعالمي، السعودية .

13:15 - 13:00
النقاش

  13:30 - 13:15
استراحة:

14:00 - 13:30

تالوة إعالن المؤتمر الثاني لإلعالم العربي وتوصياته.






