
اإلعالم وزارة

أشهر ستة خالل العمل مسار

 قطاع فً وبخاصة تحدٌاته، ومجابهة المستقبل تطوٌر أجل من الماضً تقنٌات على نعتمد أن والعشرٌن الحادي القرن فً ونحن ٌمكننا ال

.ثوان بظرف األرض بقاع أقصى إلى الخبر إلٌصال الرقمٌة كالمنصات الحدٌثة التكنولوجٌا تستخدم أدوات ٌضم بات الذي اإلعالم

ٌّه اإلعالمً، بالقطاع النهوض على العمل فً اإلعالم وزارة رؤٌة كانت هنا، من  تحدٌات مجابهة أجل من وتمكٌنه، والخاص، العام بشق

.اإلعالمٌٌن عمل وٌحمً اإلعالمٌة، بالحرٌات التفرٌط دون وأهدافها، الدولة ٌخدم وبشكل الحدٌث العصر

نجد الصمد عبد منال. د

اإلعالم وزيرة



التوصيفاإلنجاز تاريخالعمل بدء تاريخالمشروع#

2020 حزٌران2020 شباطاإلعالم لوزارة االستراتٌجٌة الخطة1

 لجنة اقتراحات على بناء ، اإلعالم لوزارة استراتٌجٌة خطة وضع تّم

 وأكادٌمٌٌن إعالمٌٌن وتّضم الغاٌة لهذه تشكلّت اإلعالم وزارة من منبثقة

.وقانونٌٌن اختصاص وأصحاب

: ٌلً بما الخطة تتلخص

 ناظمة بهٌئة لإلعالم الوطنً والمجلس اإلعالم وزارة استبدال* 

ٌّه اإلعالمً القطاع تنظٌم تتولّى لإلعالم،  ان على والخاص، العام بشق

.وتنفٌذٌة تقرٌرٌة وبصالحٌات تامة باستقاللٌة الهٌئة تتمتع

 تضم Liban Media ُتسمى العام لإلعالم واحدة رقمٌة منصة خلق* 

 مستقلة تكون لبنان، وتلفزٌون اللبنانٌة واإلذاعة لإلعالم الوطنٌة الوكالة

 مؤسسات فً اإلعالمٌة الجهود توحٌد بهدف العصر، وتواكب عملها فً

.المالٌة الكلفة وتخفٌض العام اإلعالم

 الحكومة بٌن التواصل ٌؤمن التواصل لشؤون دولة مكتب استحداث*

.الوزارات وبٌن والشعب
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 لطالب اإلعالم وزارة فً تدرٌب آلٌة استحداث

واإلختصاصٌٌن الجامعات

(Internship)

2020 تموز2020 شباط
.علٌه الدولة شورى مجلس موافقة بعد الوزٌرة قرار صدر

2020 أٌار2020آذارالمحررٌن لنقابة قانون مشروع3

 لنقابة االنتساب قاعدة لتوسٌع قانون مشروع صٌاغة إعادة تّمت

 اإلعالم فً العاملٌن كافة تضم للصحافٌٌن نقابة الى وتحوٌلها المحررٌن

 إلبداء النقابة الى إحالته تّمت وقد. والرقمً والمسموع والمرئً المكتوب

.الرأي

اإلنجاز تّم2020 آذاراإلعالم وزارة موقع وتحدٌث تعدٌل4

 الشكل لناحٌة وتفاعلٌة جدٌدة بحلّة الوزارة موقع إطالق إعادة تّمت

 المتعلقة واإلحصاءات بالمعلومات خاصة صفحة إفراد وتم. والمضمون

.الزائفة األخبار من للتحقق صفحة وكذلك كورونا بفٌروس



 مخاطر حول توعٌة حمالت سلسلة إطالق تّم

 مدٌرٌة من كل مع بالتعاون كورونا فٌروس

 العامة الصحة ووزارة اللبنانً الجٌش فً التوجٌه

 مع وكذلك ،(معا#و مزحة_مش#: هاشتاغ 2 عبر)

العالمٌة الصحة ومنظمة الٌونٌسٌف

 وزارة موقع على إلكترونٌة صفحة إطالق تّم

: بعنوان كورونا فٌروس أخبار لمتابعة اإلعالم

Corona.ministryinfo.gov.lb

 Rumor) وتصحٌحها بالشائعات الئحة وضع تّم

Log)

 لذوي فٌدٌوهات عبر توعٌة حملة إطالق تّم

 جمعٌات مع بالتعاون الخاصة، اإلحتٌاجات

ومختصٌن

مستمرة الحملة2020 آذار5

 فٌروس حول اإلعالمٌة التوعٌة حمالت ضمن إجراءات عّدة إتخاذ تّم

 بالصّم خاصة اإلشارة بلغة مجموعة بٌنها من فٌدٌوهات ونشر كورونا،

.والبكم



 وهاشتاغ توعوٌة فٌدٌوهات إطالق تّم

المعلومة_صححوا#

 الوطنٌة الوكالة من ومندوبٌن محررٌن تدرٌب تّم

 بالتعاون الزائفة، األخبار من التحقق على لإلعالم

(AFP) الفرنسٌة الصحافة وكالة مع

 الزائفة األخبار مكافحة حول منتدى عقد تّم

 نفس، وعلماء وسٌاسٌٌن إعالمٌٌن بمشاركة

 المتحدة األمم عن وممثلٌن ودولٌٌن، محلٌٌن

وغٌرهم AFPو CNNو وتوٌتر وفاٌسبوك

 الوطنٌة للوكالة تابعة إلكترونٌة صفحة إطالق تّم

: بعنوان الزائفة األخبار من التحقق تتولى لإلعالم

Factchecklebanon.nna-leb.gov.lb

2020 حزٌران2020 آذارلبنان تلفزٌون عبر بعد عن تعلٌم 7

 التربٌة وزارة أطلقتها التً بعد عن التعلٌم حملة فً المساهمة تّمت

 وذلك واإلنماء، للبحوث التربوي المركز خالل من العالً والتعلٌم

 عرض تّم حٌث لبنان، تلفزٌون عبر البث من ساعة 300 بتخصٌص

.دقٌقة 30 حلقة كل ومدة بعد عن للتعلٌم حلقة 600

8
لإلعالم وطنٌة أكادٌمٌة إنشاء

(Media Academy)
اإلنجاز قٌد2020آذار

 الخرائط إنجاز وكذلك الٌونٌسكو مع ستوقع التً االتفاقٌة مسودة إعداد تّم

.للمشروع الهندسٌة

6

 Fake) والشائعات الزائفة األخبار لمكافحة إجراءات عّدة إتخاذ تم

news) والٌونٌسف العالمٌة الصحة منظمة مع شراكة إطار ضمن 

.اإلنمائً المتحدة األمم وبرنامج

مستمرة الشراكة2020 آذار



9
 بكافة والوزارة لبنان تلفزٌون ارشٌف حفظ 

مدٌرٌاتها

 

2020 آذار
اإلنجاز قٌد

 الفرنسً المعهد مع والتواصل األرشٌف إلدارة لجنة تشكٌل تّم

 الوطنٌة المحفوظات مؤسسة ومع (INA) البصرٌة السمعٌة للمحفوظات

.لبنان وتلفزٌون اإلعالم لوزارة الرقمٌة األرشفة مشروع لمتابعة

10
 المالً االنقاذ خطة حول تشاورٌة لقاءات سلسلة

االقتصادي واالصالح
2020 نٌسان 2020 نٌسان 

 السراي فً (Town Hall meeting ) تشاورٌة لقاءات سلسلة تنظٌم تّم

 المدنً المجتمع من وهٌئات ومالٌٌن إقتصادٌٌن خبراء جمعت الحكومً،

 التوصٌات هذه رفع تم وقد. بشأنها توصٌات ووضعت الخطة ناقشت

.الوزراء مجلس الى مفصل بتقرٌر

اإلنجاز قٌد2020 نٌسانلبنان تلفزٌون عام مدٌر تعٌٌن11

 إدارة مجلس رئٌس/عام مدٌر مركز لملء مراحل ثالث من آلٌة وضع تّم

 االنتهاء تم وقد. لألعضاء تعٌٌن من ذلك ٌستبتع وما لبنان تلفزٌون شركة

ً 45 عنها ونتج والثانٌة األولى الفرز عملٌتً من  إلجراء مؤهلٌن مرشحا

 أسماء 3 اإلعالم وزٌر ٌختار ضوئها على والتً الشفهٌة المقابلة

.الوزراء مجلس الى وٌرفعها
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 االعالم قانون اقتراح على تعدٌالت وضع

والعدل اإلدارة لجنة رئٌس الى وتسلٌمها
2020 أٌار

 

2020  أٌلول

 الصٌغة بحسب اإلعالم قانون اقتراح على جوهرٌة تعدٌالت وضع تّم

 اللجنة اقتراحات على بناء وذلك والعدل، اإلدارة لجنة من وردت التً

 وقانونٌٌن إعالمٌٌن تّضم والتً الغاٌة لهذه اإلعالم وزارة فً المشكلّة

 اإلدارة لجنة الى التعدٌالت اقتراح تسلٌم وتّم. اختصاص وأصحاب

:التعدٌالت وأبرز.  النٌابٌة والعدل

. (وإلكترونً ومسموع ومرئً مكتوب) القانون وحدة* 

.اإلعالم بأفعال واستبدالها اإلعالم جرائم عبارة نزع* 

.العدلً السجل فً باإلعالم المتعلقة الخاصة األحكام إدراج عدم* 

.مالٌة بعقوبة واستبدالها لإلعالمٌٌن السجنٌة العقوبات إلغاء* 

 لحرٌة الدولٌة المعاٌٌر ومراعاة اإلنسان لحقوق الدولً القانون احترام* 

.والتعبٌر الرأي

 الى اإلعالم قانون اقتراح من المعّدلة النسخة اإلعالم وزٌرة سلّمت

 أسرع فً إلقراره العمل علٌه وتمّنت النٌابٌة والعدل اإلدارة لجنة رئٌس

.القطاع خٌر فٌه لما ممكن وقت

13
 من اإلعالمٌة المؤسسات إلعفاء قانون مشروع

المتراكمة والمتأخرات الرسوم
اإلنجاز تّم2020 أٌار

 ٌتضمن الوزراء مجلس الى اإلعالم وزارة من قانون مشروع إحالة تّمت

 علٌها المتوجبة اإلٌجار بدالت من اإلعالمٌة المؤسسات إعفاء

.سابقة سنوات من والمتراكمة

14
 إعالمٌة حاضنة إنشاء

(Media Incubator)
اإلنجاز قٌد2020 أٌار

 إعالمٌة حاضنة إنجاز مشروع على العمل بدأ

 وتقنٌة قانونٌة حوافز عبرسلسلة لبنان فً اإلعالمً اإلنتاج على تشجع

.(الخ استدٌوهات، تأجٌر ضرٌبٌة، إعفاءات مثل) ومهنٌة

اإلنجاز قٌد2020 أٌاراإلعالم وزارة فً العاملٌن تثبٌت قانون إقتراحا15

 اإلعالم لجنة فً التشاورٌة اللقاءات فً اإلعالم وزٌرة مشاركة

 نظام من اإلعالم وزارة متعاقدي إفادة ناقشت حٌث النٌابٌة واإلتصاالت

.الدولة موظفً تعاونٌة وتقدٌمات التقاعد
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 منذ لبنان لتلفزٌون عالقة قضائٌة ملفات متابعة

سنة 15 من أكثر
اإلنجاز قٌد2020 أٌار

 شركة ضد قضائٌة نزاعات لحل الوزراء مجلس الى كتب إرسال تّم

 الخزٌنة لصالح مالً وفر عنها ٌنجم اقتراحات وتقدٌم لبنان، تلفزٌون

.لبنان تلفزٌون الى تعود وعٌنٌة مادٌة أصول عن الحجز وفك اللبنانٌة

اإلنجاز تّم2020 حزٌرانالصناعة وزارة مع تفاهم مذكرة توقٌع17

 صناعٌة لخطة التسوٌق على العمل وتتضمن المذكرة على التوقٌع تّم

 واإلعالم اإلعالم صناعة وأهمٌة المحلً واإلنتاج اإلستثمار وتشجٌع

.اإلعالم وزارة تنظمها إعالمٌة حمالت عبر الصناعً

18
 بلدة فً اللبنانٌة لإلذاعة إرسال محطة تدشٌن

الجنوب-  شوكٌن
.الجنوب فً اللبنانٌة اإلذاعة إرسال تقوٌة الى المحطة تدشٌن ٌهدف اإلنجاز قٌد2020 حزٌران

2020 تموزللمعلومات  الوصول حق قانون تطبٌق19
 

مستمر  

 للقانون 8/9/2020 تارٌخ 6940 رقم التطبٌقً المرسوم صدور بعد

 الى الوصول فً بالحق المتعلق ،10/2/2017 تارٌخ 28 رقم

 والمعلومات النصوص كل نشر على اإلعالم وزارة حرصت المعلومات،

 معلومات موظفً وتكلٌف علٌها، اإلطالع للجمهور ٌحق التً

 بما وتزوٌدهم المعلومات طالبً مع فعال تواصل إلقامة مختصصٌن

.ٌلزم

20

:هً اإلعالم، وزارة مالك فً دوائر ثالث إحداث

المعلوماتٌة دائرة

والرقمً اإللكترونً اإلعالم دائرة

والحوار التواصل دائرة

2020 آب
 تطوٌر بهدف الثالث الدوائر تلك بإحداث 6845 رقم المرسوم صدر

.والخارجً الداخلً التواصل وتعزٌز الرقمً اإلعالم وتنظٌم المكننة

21
 أبراج من الخاصة اإلذاعات استفادة إمكانٌة

اللبنانٌة لإلذاعة التابعة اإلرسال
.المجال هذا فً والمعنٌٌن اإلتصاالت وزارة مع اجتماعات عّدة عقد تّماإلنجاز قٌد

اإلنجاز تّممتعاقدٌن ملفات معالجة22
 الفنٌٌن بحقوق تتعلق سابقة سنوات منذ عالقة ملفات معالجة تّمت 

.لبنان إذاعة فً المتعاقدٌن



اإلنجاز قٌد2020 آبلبنان وتلفزٌون اإلعالم وزارة بٌن تعاون آلٌة23

 لإلستفادة والتلفزٌون الوزارة بٌن المشترك العمل لتطوٌر آلٌة تحضٌر تّم

 كلفة بأقل إنتاجٌة أفضل لتحقٌق والمادٌة البشرٌة العناصر جمٌع من

.ممكنة

24
 إلى الوصول في الحّق لقانون إعالمية استراتيجية

المعلومات

  الثانً تشرٌن  فً بدأت

(اإلنجاز قٌد) 2020
اإلعالم وزارة

تّم وضع استراتٌجٌة إعالمٌة لقانون الحّق فً الوصول إلى المعلومات، 

. هدفها التوعٌة ونشر ثقافة جدٌدة تقوم على تعزٌز الشفافٌة والمساءلة

: أقسام3تّم تقسٌم االستراتٌجٌة إلى 

.ـ التزام وزارة اإلعالم بتطبٌق القانون1

ـ تدرٌب مدٌري الوحدات وموظفً المعلومات فً الوزارة وتلفزٌون 2

.لبنان على حسن تطبٌق القانون

ـ تنفٌذ حمله إعالمٌة متكاملة بالتنسٌق مع وزارة التنمٌة اإلدارٌة 3

(OMSAR)  وتلفزٌون لبنان والـUNDP والـ UNESCO 

والمؤسسات اإلعالمٌة الخاصة ومنظمات المجتمع المدنً المعنٌة 

بمكافحة الفساد، لتعرٌف جمهور المتلقٌن وموظفً الوزارات واإلدارات 

.الرسمٌة المعنٌة بالقانون

25
 مهمة وتسريع لتسهيل الحكومة رئاسة إلى كتاب

اإلعالميين

 2020 األول كانون فً بدأت

 األول كانون آخر حتى وتمتد

2020

اإلعالم وزارة

تّم إرسال كتاب إلى رئاسة الحكومة تمّنت فٌه وزٌرة اإلعالم اإلٌعاز إلى 

كّل الوزارات واإلدارات الرسمٌة المعنٌة بتطبٌق قانون الحّق فً 

الوصول إلى المعلومات، بتسهٌل وتسرٌع مهمة اإلعالمٌٌن لدى تقدٌمهم 

.طلبات للحصول على معلومات

اإلعالميين لتدريب اإلدارية التنمية وزير إلى كتاب26

 2020 األول كانون فً بدأت

 األول كانون آخر حتى وتمتد

2020

اإلعالم وزارة

تّم إرسال كتاب إلى وزٌر التنمٌة اإلدارٌة دمٌانوس قطار، طلبت فٌه 

وزٌرة اإلعالم تنظٌم دورات تدرٌبٌة لإلعالمٌٌن حول قانون الحّق فً 

.الوصول إلى المعلومات
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 حماية في اإلعالم دور" حول افتراضي مؤتمر

"الشفافية وتعزيز اإلنسان حقوق

 األول كانون 5 فً بدأت

 كانون 11 حتى وتمتد 2020

2020 األول

اإلعالم وزارة

 وتعزٌز اإلنسان حقوق حماٌة فً اإلعالم دور" حول مؤتمر عقد تّم

 لحقوق العالمً والٌوم الفساد لمكافحة العالمً الٌوم بمناسبة" الشفافٌة

 ووسائل لبنان تلفزٌون عبر بثه تّم الذي المؤتمر استضاف وقد اإلنسان،

 عن ممثلٌن لبنان، وتلفزٌون اإلعالم لوزارة التابعة االجتماعً التواصل

 للتربٌة المتحدة األمم منظمة عن وممثلٌن اإلنمائً، المتحدة األمم برنامج

 شخصٌات ومجموعة المدنً، المجتمع عن وممثلٌن والثقافة، والعلم

.ونضالٌة وحقوقٌة برلمانٌة

كورونا لقاح حول إعالمية حملة28
 كانون األول 22بدأت فً 

(قٌد اإلنجاز) 2020
اإلعالم وزارة

 اإلعالم وزارتً بٌن باالشتراك إعالمٌة حملة إطالق على العمل ٌتّم

.UNICEF والـ العالمٌة الصحة ومنظمة والصحة

 المهتمٌن المواطنٌن بتصّرف اإللكترونً برٌدها اإلعالم وزارة وضعت

ً وٌتّم اللقاح، حول الهواجس ـ أسئلتهم ٌرسلوا كً  الئحة إعداد حالٌا

 والـ اإلعالم وزارة بٌن بالتعاون كورونا لقاح حول الهواجس ـ باألسئلة

UNICEF، لمرحلة تمهٌداً مصّورة فٌدٌوهات مجموعة إنتاج إلى لٌصار 

.للقاح الوطنٌة الهٌئة لرقابة الفٌدٌوهات هذه تخضع أن على التلقٌح،


