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يرّحب ان  واالجتماعية،  االقتصادية  التنموية:  للقمة  التابع  االعالمي  المكتب   يسّر 
الصديقة، خالل الشقيقة والدول  العربية  الدول  الكرام من مختلف   باالعالميين 
 وجودهم في لبنان لتغطية اعمال وفاعليات القمة في دورتها الرابعة في يبروت

 إن اللجنة المنظمة، وايماناً منها بدور االعالم واالعالميين في المساهمة القّيمة
وتسهيل االعالميين  مع  للتواصل  اعالمياً  مكتباً  خصصت  القمة،  انجاح   في 
اعمال فترة  طوال  دائم  بشكل  معهم  والتنسيق  بواجبهم،  للقيام    مهمتهم 
 القمة، واطالعهم على كل ما من شأنه تأمين التغطية الالزمة والضرورية لكل

 نشاطات وفاعليات القمة
 
 ويشّكل هذا الدليل الخاص باالعالميين باللغتين العربية واالنكليزية، خطوة اولى
 للتواصل، ويتضمن المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتسجيل االسماء والحصول
االمنية المنطقة  والتحرك داخل  التنقل  االقامة وكيفية  البطاقات واماكن   على 
التقنية والمعلومات  القمة  واعمال  النشاطات  لتغطية  المّتبعة   واالجراءات 

الخاصة بالنقل التلفزيوني المباشر

االعالميين  تصرف  في  نفسه  يضع  للقمة،  التابع  االعالمي  المكتب   إن 
 لتوضيح اي نقاط عالقة واالجابة على اي سؤال يرغب الزمالء في طرحه على مدار
لبنان، ربوع  في  طيبة  اقامة  للجميع  ويتمنى  القمة،  انعقاد  فترة  طوال   الساعة 
االقتصادية التنموية:  القمة  نجاح  عوامل  من  اساسياً  عاماًل  االعالم  يشّكل   وان 

واالجتماعية

المكتب االعالمي للقمة
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المحتويات
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النظام إلى  الدخول  :صفحة 

ا:لكتروني البريد  تغيير   صفحة 

اBشخاص بإدخال  البدء   صفحة 

المحتويات

والمستقل  الخاص  لالعالم   التسجيل 

التسجيل   اجراءات 

االعالميين  من  المطلوبة   المعلومات 

الى المطار واالقامة   الوصول 

البطاقات  استالم 

االعالمية  التغطية 

 اجراءات خاصة باالعالم الرسمي

 برنامج القمة واالجتماعات التحضيرية    
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إدخال يجب  النظام  إلى   للدخول 
المرور وكلمة  ا:لكتروني   البريد 
على النقر  ثم  قبلنا  من   المرسل 
وإختيار  " روبوت  برنامج  لست  أنا   " 
الضغط ثم  ومن  المالئمة   الصور 

على  زر  تسجيل الدخول

صفحة الدخول إلى النظام

أو يمثل  الراغب بالمشاركة في تغطية اجتماعات القمة، سواء أكان اعالمياً حراً   على 
 مؤسسة اعالمية، خلق حساب خاص به، وإدخال بريده االلكتروني، وذلك في نافذة التسجيل

على الموقع الخاص للقمة على االنترنت
 
 بعد عملية التسجيل، تصله رسالة تأكيد على بريده االلكتروني، يقوم بعدها بتفعيل الحساب

عبر الضغط على الرابط
يستطيع بعد التفعيل الولوج الى حسابه وتعبئة طلب التسجيل 

ال يمكن تسجيل االعالميين اال عبر الموقع االلكتروني الرسمي الخاص بالقمة 

 تقدم جميع طلبات التسجيل بشكل فردي، وال يعني تقديم الطلب الموافقة التلقائية    
عليه من قبل اللجنة المنظمة

يتم ابالغ صاحب العالقة بالموافقة على طلبه عبر بريده االلكتروني 

 تختلف اجراءات تسجيل االعالميين الرسميين او المرافقين لرؤساء الوفود الرسمية، 
 عن اجراءات تسجيل االعالم غير الرسمي ) مراجعة اجراءات تسجيل االعالم الرسمي في

آخر الدليل

يغلق باب التسجيل في ٢٧ كانون األول، ديسمبر 

االعالم الخاص والمستقل  

.www.beirutsummit.gov.lb
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(

3

.
.

.

.

.

.

. ٢٠١٨



          

 على وسائل االعالم واالعالميين، الذين  يرغبون بإدخال
 اجهزة اتصاالت فضائية تسمح بنقل الصوت، او الصورة،

 او البيانات )داتا( عبر االقمار الصناعية الى لبنان، واجهزة
 االتصاالت الالسلكية والتي تستعمل ترددات السلكية،

 التقدم بطلب موافقة مسبقة، عبر الموقع الرسمي
(للقمة على االنترنت، )خانة الحاجات ضمن باب التسجيل

معدات بحاجة الى موافقة مسبقة

.



أ- المعلومات الشخصية 

 طبيعة العمل ب-

 االسم 
 الشهرة 
 صورة شخصية 
الصفة/الوظيفة 
 الجنسية 

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-3

-3

-4

-4

-5

-5

-6

مستقل 

تابع لوسيلة اعالمية 

المعلومات المطلوبة من االعالميين  -2

 اسم الوسيلة االعالمية 
  نوع الوسيلة االعالمية 

مرئية، مسموعة، مكتوبة، موقع الكتروني، وكالة انباء، وكالة تصوير
 بلد الوسيلة االعالمية 

نسخة عن التكليف الرسمي من الوسيلة االعالمية 
صورة عن البطاقة االعالمية  

:

(جواز السفر )هذا القسم غير الزامي للبنانيين 
 رقم جواز السفر 
 بلد االصدار 
 تاريخ االصدار 
 تاريخ االنتهاء 
نوع جواز السفر ) عادي، خدمة 

صورة عن جواز السفر

(تجهيزات بحاجة الى ترخيص )متعلقة بالبث 
صورة عن البطاقة االعالمية أو بطاقة النقابة 

ج-
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د-

ه-

-1

لبنان 

 بلد عربي او أجنبي 

 محافظة 
 قضاء 
 بلدة 
العنوان 

العنوان

العنوان 

 بلد االقامة 

 معلومات الوصول والمغادرة 

 تاريخ الوصول الى بيروت 
تاريخ المغادرة من بيروت 
 توقيت الوصول 
 توقيت المغادرة 
 اسم البلد القادم منه 
طريقة الوصول ورقم الرحلة 

:

:

-1

-2

-3

-4
-5

-6

 يمكن تعبئة خانات المعلومات في
أوقات مختلفة، و حفظها

 ال يجب إرسال الطلب إال بعد تعبئة
 جميع الخانات، ليصار الموافقة بعدها

على الطلب

مالحظة

.

.



الوصول الى المطار واالقامة 

 استقبال في مطار رفيق الحريري الدولي من قبل مراسم القّمة والمكتب االعالمي 
التابع للقمة )قاعة الوصول

 لدى الوصول الى المطار ، التوجه الى المكتب االعالمي التابع للقمة في قاعة الوصول 
 والمخصص ألعمال القمة، للحصول على االرشادات الالزمة )البطاقات، التنقل، الوصول الى

أماكن االجتماعات

 وسائل النقل من المطار الى الفنادق مؤمنة على عاتق الدولة اللبنانية بدءاً من       كانون 
الثاني، يناير،          على مدار الساعة

االستقبال

النقل

-1

-2

)

)...
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 تخضع المنطقة التي تحتضن أعمال القمة
 واجتماعاتها ) محيط فندق فينيسيا ومحيط

 الواجهة البحرية لبيروت(، إلجراءات أمنية
 مشددة. وال يمكن ألي إعالمي الوصول
 إليها ما لم يكن مزوداً بالبطاقة الخاصة

بتغطية أعمال القمة

اإلجراءات األمنية

.

خصص فندق مونرو إلقامة اإلعالميين العرب واألجانب 

 بامكان االعالميين الحجز في فنادق اخرى، ولكن هذا االمر يجعل الوصول الى مركز 
القمة واجتماع وزارء الخارجية خاضعاً لترتيبات أمنية معينة

 حجز الغرف على عاتق اإلعالميين شخصياً أو الوسائل االعالمية التابعين لها من خالل 
 الموقع اإللكتروني الخاص بالقمة )خانة الحاجات ضمن باب التسجيل(، على ان يتم الحقاً ارسال

معلومات الحجز لالعالميين من قبل المنظمين

اإلقامة -3
.

.

.

١٤
٢٠١٩



استالم البطاقات

 يجري تسليم البطاقات االعالمية الخاصة بتغطية أعمال القمة بمختلف 
مستوياتها، في األماكن التالية

 على االعالمي المتقدم للحصول على البطاقة، اصطحاب بطاقة هوية او جواز 
السفر الخاص به

  فندق مونرو:  بدءاً من                    وعلى مدار الساعة، وحتى منتصف ليل يوم 

ابتداء من                     ، يجري تسليم البطاقات في مركز اصدار البطاقات الذي يحدد الحقاً 

٢٠١٩/١/١٤

أ-

-1

-2

ب-
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التغطية االعالمية

 يقوم تلفزيون لبنان            بنقل أعمال القمة واجتماعاتها التحضيرية على الهواء مباشرة،
 ويؤمن ارسال الشارة التلفزيونية عبر أقمار اتحاد االذاعات العربية، وبامكان جميع وسائل

االعالم الراغبة نقل شارة البث

 تسمح البطاقة االعالمية الخاصة بالمؤتمر 
لإلعالميين، تغطية الوقائع في االماكن اآلتية

المطار: وصول رؤساء الوفود في 19 كانون الثاني، يناير ٢٠١٩ 
 اجتماعات كبار الموظفين

االجتماعات على المستوى الوزاري 
اجتماعات القمة 

 ال يمكن ألي اعالمي الوصول الى اي من المراكز 
المذكورة اعاله، اال بموجب البطاقة المعتمدة

التغطية التلفزيونية المباشرة 

تفاصيل تقنية

 يتم تنظيم حركة المصورين الفوتوغرافيين ومصوري التلفزيونات 
 الرسميين أو المرافقين لرؤساء الوفود خالل االجتماعات الرسمية للقمة

 في فندق فينيسيا والواجهة البحرية لبيروت، من قبل المكتب االعالمي
التابع للقمة

 تقوم اللجنة أيضاً بتنظيم حركة المصورين غير الرسميين، ضمن 
POOL نظام المجموعات

نظام التصوير في خالل االجتماعات

(TL)
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 توضع بتصرف االعالميين المقيمين وغير المقيمين في فندق مونرو، خالل الفترة
 الممتدة من ١٨  الى ٢٠  كانون الثاني، يناير، حافالت خاصة                     موجودة في  موقف
 ساحة الشهداء وسط بيروت المخصص لالعالميين، وهي الوسيلة الوحيدة للوصول

.الى الفندق المذكور

 تغطية اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة وا7عداد - فندق فينيسيا 

في 17  كانون الثاني، يناير

-2

تغطية اجتماعات وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس ا7قتصادي

فندق فينيسيا في ١٨ كانون الثاني، يناير ٢٠١٩

-3

.

.

.

٢٠١٩

shuttles

 تجمع اإلعالميين في فندق مونرو بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً ) المقيمين في الفندق 
وغير المقيمين

 االنتقال الى قاعة االجتماعات في فندق فينيسيا سيراً على األقدام، بتوجيه من المكتب 
االعالمي التابع للقمة

).

.



 تغطية اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين 
فندق فينيسيا في       كانون الثاني، يناير 

-1
١٦

 تجمع اإلعالميين في فندق مونرو بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً ) المقيمين في الفندق 
وغير المقيمين

ليل  منتصف  حتى  الخاصة   وسائلهم  عبر  مونرو  فندق  إلى  الوصول  لإلعالميين                       يمكن 
تاريخ إقفال البقعة األمنية

 االنتقال الى قاعة االجتماعات في فندق فينيسياً سيراً على األقدام، بتوجيه من المكتب 
االعالمي التابع للقمة

 يقام مركز اعالمي في فندق مونرو لتسهيل عمل االعالميين 
 وتقديم االرشادات والمعلومات الالزمة لهم، حول تغطية كل اجتماعات

القمة بكافة مستوياتها

يحتوي هذا المركز على 

شاشات لمتابعة البث المباشر الجتماعات القمة 

 غرف                 مخصصة إلجراء المقابالت التلفزيونية واالذاعية، 
 يتم حجزها مسبقاً عبر المكتب االعالمي التابع للقمة الموجود داخل

المركز االعالمي للقمة

  مناطق مخصصة لتصوير تقارير المراسلين 

 مساحة لعمل االعالميين مزودة بمكاتب، وخدمات االنترنت، 
واجهزة الكمبيوتر، وآالت التصوير والطباعة

المأكوالت والمشروبات في أوقات محددة 

booths

stand ups
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 في حال رغبة المؤسسات االعالمية بايصال آليات مخصصة للبث 
 والنقل المباشر، الى أي من مراكز اجتماعات القمة أو الى المطار، عليها

التنسيق مسبقاً مع مكتب االعالم التابع للقمة

 بعد الحصول على األذونات الالزمة، على الفريق التقني العامل على  
 هذه اآلليات أن يكون حاصاًل  على البطاقات االعالمية الخاصة بتغطية أعمال

القمة

 بالنسبة الى سيارات            ، يسمح لكل مؤسسة تلفزيونية بسيارة 
 واحدة اذا رغبت، في محيط فندق فينيسيا، ويقتضي ايداع المكتب االعالمي

 التابع للقمة في فندق مونرو، اسماء التقنيين المسجلين مسبقاً عبر الموقع
 االلكتروني، مع ارقام لوحات اآلليات المعتمدة، علماً ان اعمال القمة ستنقل

مباشرة عبر تلفزيون لبنان

  تغطية أعمال مؤتمر القمة 
واجهة بيروت البحرية، في ٢٠  كانون الثاني، يناير

-5

 وصول االعالميين الحاصلين على بطاقات خاصة بتغطية القمة الى مركز القمة 
البحرية في بيروت، يتم عبر حافالت خاصة تنطلق من فندق مونرو الواجهة   الكائن في 

يوم األحد  20 كانون الثاني، يناير، قبل ثالث ساعات من انطالق أعمال القمة

قبل   المذكور  الفندق  في  التواجد  مونرو،  فندق  في  مقيم  غير  اعالمي  أي   على 
 موعد انطالق الحافالت بساعة على األقل. علماً انها الطريقة الوحيدة للوصول الى مركز

القمة

 الوصول إلى فندق مونرو يتم عبر الحافالت الخاصة الموجودة في موقف ساحة الشهداء
في وسط بيروت

عدد االعالميين المولجين بتغطية جلسات القمة 

أ-

د-

ب-

-1
-2
-3

ج-

 يتم استقبال االعالميين الراغبين في االنتقال من مركز التجمع في فندق مونرو الى 
المركز االعالمي للقمة لتغطية جلسات القمة، وفق اآلتي

االعالم المكتوب: مندوب واحد ومصور واحد عن كل مؤسسة 
االعالم االلكتروني: مندوب واحد ومصور واحد عن كل موقع الكتروني 
االعالم المرئي: مندوب واحد ومصور كاميرا واحد عن كل مؤسسة 
االعالم المسموع: مندوب واحد وتقني واحد 
وكاالت تصوير: مصور واحد عن كل وكالة 

-4
-5
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النهار، على ان يتم ابالغ  يمكن المبادلة بين المندوبين والمصورين والتقنيين مرة واحدة خالل 
.المكتب االعالمي التابع للقمة في فندق مونرو مسبقاً بهذا التبديل

SNG

٢٠١٩



#5
Earum fusa dmnimo lutal nulloeu soim
Hicilit ad et que estrunt orepelesse sequi aut alitem faccus 

nmusant inctecaecum qui consed essit ipsam endi im consted 

modi sequi idunt eon sundae voloressit faciati ameness mus 

at auulpa as minctium et aut ores simus at aut fugitat eculpa 

asominc tium et aut aut minis utebit premoditat quisciat etur 

voibea ndame arumerit reipsam quam restion

Tumque volntium quodipis dloreriae non poreptas aute num 

alqui cosente relorpribus ipsuntiunt hitae inctur acipsadae 

non pore, nulpa dolore volum simus aspis aut msoluptate 

nes ea quaeris si sed es eate in re etur acidell em simus 

pudaInulla quia que si omnieni enihil impor sinus consequia 

sitatet, iumquissi cullum nonsecu samendenis

 تغطية وصول رؤساء الوفود إلى 
 مطار رفيق الحريري الدولي في ١٩  كانون

الثاني، يناير

-4

 على االعالميين الراغبين بتغطية وصول رؤساء الوفود إلى مطار رفيق الحريري 
 الدولي يوم السبت ١٩ كانون الثاني، يناير،           التجمع في فندق مونرو، لالنتقال الى المطار
 عبر حافالت مخصصة لهذه الغاية. وال يمكن الوصول الى المطار إال عبر هذه اآللية، علماً

أن الحافالت تنطلق من الفندق باتجاه المطار كل ساعة، بدءاً من الصباح

 التذكير بأن الوصول إلى فندق مونرو للتوجه الى المطار يتم عبر الحافالت الخاصة 
الموجودة في موقف ساحة الشهداء في وسط بيروت
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v                      

 اجتماع اللجنة المعنية
 بالمتابعة واإلعداد للقمة

 العربية التنموية: االقتصادية
 واالجتماعية على مستوى

كبار المسؤولين

 االجتماع المشترك
 للمندوبين الدائمين  وكبار

 المسؤولين التحضيري
 للقمة العربية التنموية:

االقتصادية واالجتماعية

 اجتماع اللجنة الوزارية
 المعنية بالمتابعة واإلعداد

 للقمة العربية التنموية:
االقتصادية واالجتماعية

 االجتماع المشترك لوزراء
 الخارجية والوزراء المعنيين

 بالمجلس االقتصادي
 واالجتماعي التحضيري
 للقمة العربية التنموية:

االقتصادية واالجتماعية

 مؤتمرالقمة العربية
 التنموية: االقتصادية

واالجتماعية- الدورة الرابعة

 وصول القادة العرب

برنامج القمة واالجتماعات التحضيرية

قبل الظهر

بعد الظهر

قبل الظهر

فندق فينيسيا

فندق فينيسيا

فندق فينيسيا

فندق فينيسيا

 الواجهة البحرية-
بيروت

تلفزيون لبنان
)مباشر (

 pool مجموعات
من االعالميين

تلفزيون لبنان
)مباشر (

 pool مجموعات
من االعالميين

تلفزيون لبنان
)مباشر (

 pool مجموعات
من االعالميين

تلفزيون لبنان
)مباشر (

 pool مجموعات
من االعالميين

تلفزيون لبنان
)مباشر (

 pool مجموعات
من االعالميين

 مطار رفيق
 حريري الدولي

تلفزيون لبنان
)مباشر (

 pool مجموعات
من االعالميين

Ball Room

Ball Room

Ball Room

Ball Room

  كانون2  
(يناير)  2019

  كانون2  
(يناير)  2019

  كانون2  
(يناير)  2019

  كانون2  
(يناير)  2019

  كانون2  
(يناير)  2019

  كانون2  
(يناير)  2019

التغطيةالمكانالتوقيتالتاريخالنشاط

قبل الظهر
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يتوافر في مكان انعقاد القمة، مركز اعالمي رئيسي يحتوي على 

شاشات لمتابعة البث المباشر الجتماعات القمة 
 غرف                    مخصصة إلجراء المقابالت التلفزيونية واالذاعية، يتم حجزها  مسبقاً 

عبر المكتب االعالمي التابع للقمة الموجود داخل المركز االعالمي للقمة
غرفة خاصة بالمونتاج 
 مناطق مخصصة لتصوير تقارير المراسلين 
الكمبيوتر،  واجهزة  االنترنت،  وخدمات  بمكاتب،  مزودة  االعالميين  لعمل   مساحة 

وآالت التصوير والطباعة
المأكوالت والمشروبات في أوقات محددة

booths

stand ups 

ه-

و-

ز-

-1

-2
-3
-4
-5
-6

-7

المرافقين  الرسميين  االعالميين  وعلى  الصحافية،  للمؤتمرات  قاعة  تخصيص   تم 
الرسميين احد  يرغب  صحافي  مؤتمر  اي  عن  مسبقاً  االعالمي  المكتب  ابالغ  الوفد   لرئيس 

من وفد بلدهم عقده

) اذاعية وتلفزيونية(،  الراغبة باقامة استديوهات خاصة   على المؤسسات االعالمية 
التواصل مع المكتب االعالمي التابع للقمة

 يتم تسجيل االعالم الرسمي والمرافق لرؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة، 
 عبر الحساب الرسمي الخاص بكل دولة ) مراجعة قسم " طريقة التسجيل وبطاقات التعريف"

في دليل الوفود

لدولهم.  السباقة  المفارز  إلى  الرسمي والمرافق،  أعضاء االعالم   يتم تسليم بطاقات 
البطاقات لالعالميين في الفندق، مكان  وفي حال عدم وجود مفرزة سباقة، يجري تسليم 

اقامة رئيس الوفد
  
للتواصل مع افراد البعثة االعالمية الرسمية التابع للقمة اعالمياً   خصص المكتب االعالمي 
الوفد خارج نطاق اجتماعات  ولتسهيل مهمتهم والتنسيق حول اي نشاط يقوم به رئيس 

القمة، وهو يكون صلة الوصل بينهم وبين المكتب االعالمي

االعالم الرسمي

)
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لالستفسار والتواصل

 الموقع اإللكتروني الرسمي للقمة 

المكتب االعالمي التابع للقمة 

مواقع  على  القمة   حسابات 
التواصل االجتماعي

مكتب المعلوماتية

وصحية  طبية  خدمات  توفير   يتم 
 للحاالت الطارئة في

www.beirutsummit.gov.lb

it@presidency.gov.lb

beirutsummit.press@presidency.gov.lb
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رقم الهاتف 
    البريد اإللكتروني 
    الفاكس 

أرقام مهمة
الصليب األحمر
الدفاع المدني

قوى االمن الداخلي
مركز االطفاء

االمن العام
 مطار رفيق الحريري

الدولي
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