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اإلعالميةاإلسرتاتيجيةاإلسرتاتيجية   بية بية العرالعر  اإلعالمية  
  :مـقــــــدمــة:مـقــــــدمــة

  

تنطلق هذه االستراتيجية من حرص اإلعالم العربي على بلورة رؤية واعية في مطلع األلفية تنطلق هذه االستراتيجية من حرص اإلعالم العربي على بلورة رؤية واعية في مطلع األلفية 
يات تمكن اإلعالم يات تمكن اإلعالم الثالثة للتعامل مع عصر العولمة بكل ما يحفل به من متغيرات وما يطرحه من تحدالثالثة للتعامل مع عصر العولمة بكل ما يحفل به من متغيرات وما يطرحه من تحد

العربي من دعم رسالته األساسية في خدمة الوطن العربي وقضاياه الجوهرية وتطوير خطابه اإلعالمي العربي من دعم رسالته األساسية في خدمة الوطن العربي وقضاياه الجوهرية وتطوير خطابه اإلعالمي 
  .. العربي والدولي  العربي والدولي ننييييوآلياته ووسائله على المستووآلياته ووسائله على المستو

  

 لإلعالم العربي ، بمؤسساته وأجهزته ، المنظور الشامل للمنطلقات وأهداف  لإلعالم العربي ، بمؤسساته وأجهزته ، المنظور الشامل للمنطلقات وأهداف اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةوتوفر هذه وتوفر هذه   
يدانية لالستهداء بها في رسم السياسات البرامجية وآذلك في المعالجات اليومية وبعيدة المدى يدانية لالستهداء بها في رسم السياسات البرامجية وآذلك في المعالجات اليومية وبعيدة المدى العمل المالعمل الم

  ..  للقضايا الكبرى وما يتصل بها من تطوراتللقضايا الكبرى وما يتصل بها من تطورات
  

: :  :  املنطلقات واإلطار املرجعي املنطلقات واإلطار املرجعي:أوالً أوالً 
1 1
  ::  الفلسطينية والصراع العربي ـ اإلسرائيلي ومستجداتهالفلسطينية والصراع العربي ـ اإلسرائيلي ومستجداته  القضيةالقضية  ––أ أ 

  لتزام العربي بالسالم العادل والشامل آخيار استراتيجي وأن عملية السالم عملية لتزام العربي بالسالم العادل والشامل آخيار استراتيجي وأن عملية السالم عملية التأآيد على االالتأآيد على اال
شاملة ال يمكن تجزئتها وان السالم العادل والشامل في المنطقة ال يمكن أن يتحقق إال من خالل شاملة ال يمكن تجزئتها وان السالم العادل والشامل في المنطقة ال يمكن أن يتحقق إال من خالل 
االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجوالن االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجوالن 

 واألراضي التي ما زالت  واألراضي التي ما زالت 1967) حزيران(السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو العربي العربي 
والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين الفلسطينيين والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة الالجئين الفلسطينيين ، ، محتلة في الجنوب اللبناني محتلة في الجنوب اللبناني 

، ،  ورفض آافة أشكال التوطين  ورفض آافة أشكال التوطين 1948 لسنة  لسنة 194وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
وفقا لما جاء في مبادرة السالم العربية وفقا لما جاء في مبادرة السالم العربية  ذات سيادة وعاصمتها القدس  ذات سيادة وعاصمتها القدس فلسطينية مستقلةفلسطينية مستقلةوإقامة دوله وإقامة دوله 

  . وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلةوقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

1967) حزيران(

1941948

 .
  :: مبادرة السالم العربية  مبادرة السالم العربية ––ب ب 

   2002التأآيد على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السالم العربية آما أقرتها قمة بيروت عام التأآيد على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السالم العربية آما أقرتها قمة بيروت عام  
 العربي ـ  العربي ـ الصراعإلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها إلنهاء إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها إلنهاء بكافة عناصرها والمستندة بكافة عناصرها والمستندة 

اإلسرائيلي وإقامة السالم الشامل والعادل الذي يحقق األمن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب اإلسرائيلي وإقامة السالم الشامل والعادل الذي يحقق األمن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب 
  .الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

2002
الصراع

.
  لسمطالبة الم العربية واغتنام الفرصة الم العربية واغتنام الفرصة  حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعًا إلى قبول مبادرة الس حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعًا إلى قبول مبادرة امطالبة

.  .السانحة الستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على آافة المساراتالسانحة الستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على آافة المسارات
   حشد التأييد لمبادرة السالم العربية وبدء مفاوضات جادة على أساس المرجعيات المتفق عليها حشد التأييد لمبادرة السالم العربية وبدء مفاوضات جادة على أساس المرجعيات المتفق عليها

عدم جواز عدم جواز والمتمثلة في قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم ومبدأ والمتمثلة في قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم ومبدأ 
.  . ووقف بناء المستوطنات وتهويد األراضي العربية  ووقف بناء المستوطنات وتهويد األراضي العربية االستيالء على أراضي الغير بالقوةاالستيالء على أراضي الغير بالقوة

  ::اإلرهاب الدولي وسـبل مكافحتـهاإلرهاب الدولي وسـبل مكافحتـه    ––ج ج 
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   التأآيد مجددا على إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما آانت دوافعه ومبرراته ورفض التأآيد مجددا على إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما آانت دوافعه ومبرراته ورفض
و إلى إعالء قيم التسامح ونبذ اإلرهاب و إلى إعالء قيم التسامح ونبذ اإلرهاب  بين اإلرهاب والدين اإلسالمي الحنيف الذي يدع بين اإلرهاب والدين اإلسالمي الحنيف الذي يدعالربط

  . والتطرفوالتطرف
الربط

 .
   تأييد الدعوة إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولي تنظمه األمم تأييد الدعوة إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولي تنظمه األمم

المتحدة واإلسراع في إعداد اتفاقية األمم المتحدة الشاملة حول اإلرهاب تتضمن تعريفا محددا المتحدة واإلسراع في إعداد اتفاقية األمم المتحدة الشاملة حول اإلرهاب تتضمن تعريفا محددا 
 االعتبار أن قتل المدنيين األبرياء ال تقره الشرائع السماوية وال  االعتبار أن قتل المدنيين األبرياء ال تقره الشرائع السماوية وال لإلرهاب متفقا عليه دوليا يأخذ فيلإلرهاب متفقا عليه دوليا يأخذ في

المواثيق الدولية مع التمييز بين اإلرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة االحتالل المواثيق الدولية مع التمييز بين اإلرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة االحتالل 
. والعدوان  . والعدوان

   مواصلة الجهود والمساعي العربية من اجل استصدار قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة مواصلة الجهود والمساعي العربية من اجل استصدار قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة
راسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في إعالن الرياض الصادر عن راسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في إعالن الرياض الصادر عن بتشكيل فريق عمل لدبتشكيل فريق عمل لد

، ، 2005) شباطشباط(المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر فبراير المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر فبراير 
ومقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز المتعلق بإنشاء مرآز دولي ومقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز المتعلق بإنشاء مرآز دولي 

  . قوية التعاون الدولي في هذا المجال الهامقوية التعاون الدولي في هذا المجال الهاملمكافحة اإلرهاب والذي من شأنه تلمكافحة اإلرهاب والذي من شأنه ت

) (2005

 .
  :: دعم حـوار الحضــــارات دعم حـوار الحضــــارات--د د 

   التأآيد على أهمية إرساء حوار حقيقي بين الحضارات ودعمه وذلك في إطار الموقف التأآيد على أهمية إرساء حوار حقيقي بين الحضارات ودعمه وذلك في إطار الموقف
العربي الداعي إلى ضرورة تبني ثقافة الحوار والتحالف بين الحضارات واألديان بهدف العربي الداعي إلى ضرورة تبني ثقافة الحوار والتحالف بين الحضارات واألديان بهدف 

.  .امنا وتكريسا لألمن والسلم الدوليين امنا وتكريسا لألمن والسلم الدوليين تحقيق عالقات دولية أآثر توازنا وتضتحقيق عالقات دولية أآثر توازنا وتض
   وضع خطط وبرامج عمل إعالمية تهدف إلى التعريف بالحضارة العربية وبما قدمته من وضع خطط وبرامج عمل إعالمية تهدف إلى التعريف بالحضارة العربية وبما قدمته من

 اآلخر من جهة  اآلخر من جهة على هامة لإلنسانية من جهة، وتكريس مفاهيم الحوار واالنفتاح  هامة لإلنسانية من جهة، وتكريس مفاهيم الحوار واالنفتاح إسهامات
  . أخرى، وذلك باالعتماد على وسائل وتقنيات االتصال الحديثة أخرى، وذلك باالعتماد على وسائل وتقنيات االتصال الحديثة 

علىإسهامات
 .

  رصد ومتابعة المبادرات التي تصدر عن شخصيات ومؤسسات رصد ومتابعة المبادرات التي تصدر عن شخصيات ومؤسسات معة الدول العربية بمعة الدول العربية بقيام جاقيام جا
.  .إقليمية ودولية والتي تهدف إلى دعم حوار الحضارات وإرساء قيم التسامح واالنفتاح إقليمية ودولية والتي تهدف إلى دعم حوار الحضارات وإرساء قيم التسامح واالنفتاح 

  
  

  ::   إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية--هـ هـ 
  حول جعل الشرق  حول جعل الشرق الثامنة عشرةالثامنة عشرةعربية عربية التأآيد على االلتزام بما ورد بالبيان الصادر عن القمة الالتأآيد على االلتزام بما ورد بالبيان الصادر عن القمة ال 

.  .األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها األسلحة النووية األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها األسلحة النووية 
   نووية نووية    إزاء التصريحات العلنية اإلسرائيلية بامتالك إسرائيل أسلحة  إزاء التصريحات العلنية اإلسرائيلية بامتالك إسرائيل أسلحة ة الشديد الشديداإلدانةاإلعراب عن اإلعراب عن

قة خالية من أسلحة الدمار قة خالية من أسلحة الدمار رفضها االنضمام إلى المعاهدة الدولية لجعل الشرق األوسط منطرفضها االنضمام إلى المعاهدة الدولية لجعل الشرق األوسط منط، و، و
للمبادرة العربية لجعل الشرق للمبادرة العربية لجعل الشرق الشامل ورفض التفتيش الدولي وعدم استجابتها بشكل عملي الشامل ورفض التفتيش الدولي وعدم استجابتها بشكل عملي 

األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بالرغم من صدور العديد من القرارات الدولية في األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بالرغم من صدور العديد من القرارات الدولية في 
  .هذا الشأنهذا الشأن

  ةاإلدانة

.
  ::  ل العربيةل العربية تنمية االستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدو تنمية االستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدو--و و 

   التأآيد على أن االستخدامات السلمية للطاقة النووية حق أصيل للدول أطراف معاهدة منع انتشار التأآيد على أن االستخدامات السلمية للطاقة النووية حق أصيل للدول أطراف معاهدة منع انتشار
األسلحة النووية، وغيرها من المعاهدات واألنظمة ذات الصلة، وبصفة خاصة النظام األساسي األسلحة النووية، وغيرها من المعاهدات واألنظمة ذات الصلة، وبصفة خاصة النظام األساسي 

.  .للوآالة الدولية للطاقة الذريةللوآالة الدولية للطاقة الذرية
  لي الالزم لتنمية االستخدامات السلمية للطاقة النووية لي الالزم لتنمية االستخدامات السلمية للطاقة النووية لدعم الدولدعم الدو في ا في ا الدول العربية الدول العربيةحق  علىتأآيد تأآيد ال

، بالنظر إلى انضمام جميع الدول العربية إلى معاهدة منع انتشار األسلحة النووية والتزامها ، بالنظر إلى انضمام جميع الدول العربية إلى معاهدة منع انتشار األسلحة النووية والتزامها 
حقعلىال
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بأحكامها ، و إبراز أهمية استخدام التكنولوجيا النووية الحديثة في األغراض السلمية، والعمل بأحكامها ، و إبراز أهمية استخدام التكنولوجيا النووية الحديثة في األغراض السلمية، والعمل 
.لمشترآة  .لمشترآةعلى تطويرها بالجهود العربية اعلى تطويرها بالجهود العربية ا

  التوسع باستخدام التقنيات النووية السلمية في آافة المجاالت التي تخدم التوسع باستخدام التقنيات النووية السلمية في آافة المجاالت التي تخدم لى لى دعوة الدول العربية إدعوة الدول العربية إ
مع االلتزام مع االلتزام   ، ،   التنمية المستدامة واألخذ في االعتبار الحاجات المتنوعة لمختلف الدول العربيةالتنمية المستدامة واألخذ في االعتبار الحاجات المتنوعة لمختلف الدول العربية

.  .  بكافة المعاهدات واالتفاقيات واألنظمة الدولية التي وقعتها هذه الدولبكافة المعاهدات واالتفاقيات واألنظمة الدولية التي وقعتها هذه الدول
  

  :: والتحديث في الوطن العربي والتحديث في الوطن العربيالتطويرالتطوير مسيرة  مسيرة ––ز ز 
  العربية في إطار حزمة الوثائق التحديثية التي صدرت عن  العربية في إطار حزمة الوثائق التحديثية التي صدرت عن التحديثإبراز خطوات التطوير وإبراز خطوات التطوير و 

   .2004بدءًا بقمة تونس بدءًا بقمة تونس مؤتمرات القمة العربية مؤتمرات القمة العربية 
التحديث

2004. 
   الدعامة الدعامة االهتمام بالجهود الرامية إلى تحديث وتطوير التعليم في الوطن العربي باعتبار التعليم االهتمام بالجهود الرامية إلى تحديث وتطوير التعليم في الوطن العربي باعتبار التعليم

الرئيسية لتحقيق التنمية العربية في جميع المجاالت والرآن األساسي للوصول إلى التنمية الشاملة الرئيسية لتحقيق التنمية العربية في جميع المجاالت والرآن األساسي للوصول إلى التنمية الشاملة 
.  .، والعامل الرئيسي للسلم االجتماعي ولتعزيز األمن على المستويين الوطني والقومي العربي ، والعامل الرئيسي للسلم االجتماعي ولتعزيز األمن على المستويين الوطني والقومي العربي 

  

2 2  
ورة  المواآبة المتواصلة ، من جانب مؤسسات اإلعالم العربي وأجه    المواآبة المتواصلة ، من جانب مؤسسات اإلعالم العربي وأجه   )أ   )أ(  ( ه ، للث ورة  زت ه ، للث ة والمتواصلة   زت ة والمتواصلة    الهائل  الهائل

ال   ي مج ال  ف ي مج الم وف الم واإلع صناعية    اإلع ار ال الل األقم ن خ صال م صناعية    االت ار ال الل األقم ن خ صال م ة   [ االت شبكة العالمي ضائي وال ث الف ة   الب شبكة العالمي ضائي وال ث الف الب
ات  ات للمعلوم ت(للمعلوم تإنترن دود   ) ] إنترن ا الح ت فيه دة زال ة واح ة إعالمي الم قري ن الع ت م ي جعل دود   ، والت ا الح ت فيه دة زال ة واح ة إعالمي الم قري ن الع ت م ي جعل ، والت

د   البصري واإلليكتروني   البصري واإلليكتروني  – السمعي    السمعي   والمسافات ، وامتأل فضاؤها   والمسافات ، وامتأل فضاؤها    د   بالعدي ة ذات         بالعدي وات العالمي ة ذات         من القن وات العالمي  من القن
ات               .التأثيرات اإلعالمية والثقافية والحضارية المختلفة      التأثيرات اإلعالمية والثقافية والحضارية المختلفة       ذا التحدي صدور اتفاقي ات             وزاد من حجم ه ذا التحدي صدور اتفاقي وزاد من حجم ه

افي                         تج الثق ا المن ا فيه ة بم سلع والخدمات المختلف ام ال تح الحدود أم افي                        منظمة التجارة العالمية التي تف تج الثق ا المن ا فيه ة بم سلع والخدمات المختلف ام ال تح الحدود أم منظمة التجارة العالمية التي تف
ة ال          ة ال         واإلعالمي ، الذي يؤثر تأثيرًا مباشرًا في الهوي شعوب ، األمر           واإلعالمي ، الذي يؤثر تأثيرًا مباشرًا في الهوي ة لكل شعب من ال ة الذاتي شعوب ، األمر           ثقافي ة لكل شعب من ال ة الذاتي ثقافي

ا تفكر في الوسائل التي                         ا جعله ة مم ا دول متقدم ا تفكر في الوسائل التي                        الذي ادرآت خطورته آثير من الدول ومن بينه ا جعله ة مم ا دول متقدم الذي ادرآت خطورته آثير من الدول ومن بينه
ومن ثم فإن اإلعالم العربي يستشعر مسئوليته المضاعفة في        ومن ثم فإن اإلعالم العربي يستشعر مسئوليته المضاعفة في        ؛  ؛  تساعدها على الحفاظ على هويتها      تساعدها على الحفاظ على هويتها      

ة في عصر    توفير اإلمكانيات والوسائل التي تمكنه من الحفا     توفير اإلمكانيات والوسائل التي تمكنه من الحفا      ة في عصر    ظ على هوية األجيال العربي الفضاء  الفضاء    ظ على هوية األجيال العربي
ي   الم اإلليكترون ي  واإلع الم اإلليكترون شمل واإلع ا ي شمل ، بم ا ي اورة ،     ه، بم وق المج ف والحق ق المؤل ة ح ز حماي ن تعزي ك م اورة ،      ذل وق المج ف والحق ق المؤل ة ح ز حماي ن تعزي ك م  ذل

سان            ،وحماية الحق العام في االنتفاع بالثقافة       وحماية الحق العام في االنتفاع بالثقافة        ة لإلن ة واإلبتكاري درات اإلبداعي سان             إسهامًا في تنمية الق ة لإلن ة واإلبتكاري درات اإلبداعي  إسهامًا في تنمية الق
    .العربي العربي 

 ]
) [ (

–
.

ه
،

.
ن     )ب(  ( ًا           التطورات التقن التطورات التقن االستفادة من   االستفادة م)ب ًا           ية المتسارعة التي طرحت على العالم وسائل وعالقات جديدة وطرق ية المتسارعة التي طرحت على العالم وسائل وعالقات جديدة وطرق

ة                   ة الحديث ة                  غير مسبوقة في العمل لم تعرفها البشرية من قبل وهي ما يشار إليها بالثورة التكنولوجي ة الحديث غير مسبوقة في العمل لم تعرفها البشرية من قبل وهي ما يشار إليها بالثورة التكنولوجي
ى تحديث         وطن العربي أن يعمل عل ى تحديث        ، وهي تطورات تحتم على ال وطن العربي أن يعمل عل ات  ، وهي تطورات تحتم على ال ات  وترسيخ إمكاني ا وترسيخ إمكاني ا  التكنولوجي    التكنولوجي

.  .في أقطاره تمهيدًا للمشارآة في صنعها فيما بعد في أقطاره تمهيدًا للمشارآة في صنعها فيما بعد 
ي    )ج(  ( الم الرقم)ج ى اإلع ول إل سريع التح ي  ت الم الرقم ى اإلع ول إل سريع التح ين ات ين التمك ة   لتمك وارد الرقمي ن الم تفادة م ن االس ي م وطن العرب ة   ل وارد الرقمي ن الم تفادة م ن االس ي م وطن العرب ل

ه     كاله آاف ى اإلعالم الرقمي بأش ام عل ال الع شجيع اإلقب ا ، وت ه    المتاحة عالمي ى اإلعالم الرقمي بأشكاله آاف ام عل ال الع شجيع اإلقب ا ، وت داول  ..المتاحة عالمي سهيل الت داول  ، وت سهيل الت  ، وت
  .لعربي لعربي الرقمي لإلنتاج اإلعالمي والثقافي االرقمي لإلنتاج اإلعالمي والثقافي ا

.. 
.

ع      )د(  ( سياسية                  تنامي  تنامي  التعامل الفاعل مع    التعامل الفاعل م)د دة في المجاالت ال ا تطرحه من تحديات جدي سياسية                  ظاهرة العولمة وم دة في المجاالت ال ا تطرحه من تحديات جدي ظاهرة العولمة وم
ين          خاصة مع ظهور    خاصة مع ظهور      ،واالقتصادية والثقافية   واالقتصادية والثقافية    صادم ب ين          اتجاهات سلبية يذهب أصحابها إلى حتمية الت صادم ب اتجاهات سلبية يذهب أصحابها إلى حتمية الت

ة باستراتيج                      ار العولم ة آث ى مواجه ة إل ة العربي دعو األم ا ي ات ، مم ة باستراتيج                     الحضارات والثقاف ار العولم ة آث ى مواجه ة إل ة العربي دعو األم ا ي ات ، مم ية وخطط   ية وخطط   الحضارات والثقاف
دأ                     ق مب ى تعمي افي إل ه الثق دأ                    مدروسة في مختلف المجاالت ، ويدعو اإلعالم العربي في إطار عطائ ق مب ى تعمي افي إل ه الثق مدروسة في مختلف المجاالت ، ويدعو اإلعالم العربي في إطار عطائ

،
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افيء            ذا الحوار المتك افيء           حوار الحضارات والثقافات وتكثيف انتاجه الثقافي بحيث يكون قادرًا على ه ذا الحوار المتك حوار الحضارات والثقافات وتكثيف انتاجه الثقافي بحيث يكون قادرًا على ه
.عربية،  .  عربيةوحماية الملكية الفكرية الوحماية الملكية الفكرية ال  ،، ورعاية المبدعين وتشجعيهم وتوسيع قاعدة االبداع ، ورعاية المبدعين وتشجعيهم وتوسيع قاعدة االبداع 

دعم التضامن العربي وبلورة الرؤية العربية المشترآة التي تحدد المصالح           دعم التضامن العربي وبلورة الرؤية العربية المشترآة التي تحدد المصالح           لاإلعالم العربي   اإلعالم العربي   دعوة  دعوة)ه(    )ه  (
سياسية               ة في شتى المجاالت ال ة العربي سياسية              العليا لألم ة في شتى المجاالت ال ة العربي ة         والعليا لألم ة ، ومواآب ة واالجتماعي صادية والثقافي ة         االقت ة ، ومواآب ة واالجتماعي صادية والثقافي االقت

ام     العمل العربي المشترك في هذه المجاالت بما يتضمنه من مشروعات قومية للتج            العمل العربي المشترك في هذه المجاالت بما يتضمنه من مشروعات قومية للتج             ة وقي ام     ارة البيني ة وقي ارة البيني
  . العربي االقتصادي الموحد  العربي االقتصادي الموحد التكاملالسوق العربية المشترآة وصوًال إلى تحقيق السوق العربية المشترآة وصوًال إلى تحقيق 

ل
و

.التكامل

:األهداف:ثا�ياًثا�ياً     :األهداف:
ومي           -1-1 ا الق ومي         التأآيد على الثوابت في مسيرة األمة العربية ، آوحدتها ووحدة مصالحها ومصيرها وأمنه ا الق التأآيد على الثوابت في مسيرة األمة العربية ، آوحدتها ووحدة مصالحها ومصيرها وأمنه

ي والث   راث العلم ة والت القيم الروحي ات والتحصن ب ذ الخالف ي والث  ، ونب راث العلم ة والت القيم الروحي ات والتحصن ب ذ الخالف ي  ، ونب ي والحضاري العرب افي والفن ي  ق ي والحضاري العرب افي والفن ق
.  .بوجه عام بوجه عام 

ين               -2-2 ين             تحقيق وحدة العمل اإلعالمي العربي وتكامله لتعميق التآخي والتضامن ب ة     تحقيق وحدة العمل اإلعالمي العربي وتكامله لتعميق التآخي والتضامن ب دول العربي ة     ال دول العربي وفير   ال وفير    وت  وت
.  .االنسياب اإلعالمي فيما بينها االنسياب اإلعالمي فيما بينها 

 الصورة الصحيحة عن األمة  الصورة الصحيحة عن األمة إبرازإبرازعلى على  الخطاب اإلعالمي العربي الخارجي  الخطاب اإلعالمي العربي الخارجي فيترآيز االهتمام ترآيز االهتمام   -3-3
تها وواقعها المعاصر وقضاياها األساسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بجوانبها تها وواقعها المعاصر وقضاياها األساسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بجوانبها العربية وحضارالعربية وحضار

المختلفة وتحرير األراضي العربية المحتلة في إطار السالم العادل والشامل الذي يحفظ آافة المختلفة وتحرير األراضي العربية المحتلة في إطار السالم العادل والشامل الذي يحفظ آافة 
الحقوق العربية وفق الشرعية الدولية ، والعمل آذلك بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على الحقوق العربية وفق الشرعية الدولية ، والعمل آذلك بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على 

  .  قمة ووزراء الخارجيةقمة ووزراء الخارجيةمستوى المستوى ال

في

.
واطن                   -4-4 اء شخصية الم ة واغن ة في عصر العولم واطن                 الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية لألمة العربي اء شخصية الم ة واغن ة في عصر العولم الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية لألمة العربي

الم                        ة في ظل الع ة قضية محوري ار الهوي الم                       العربي في إطار متوازن من األصالة والمعاصرة ، باعتب ة في ظل الع ة قضية محوري ار الهوي العربي في إطار متوازن من األصالة والمعاصرة ، باعتب
ة األخرى      إلى جانب األجهزة والمؤسسات      إلى جانب األجهزة والمؤسسات      ،  ،  المفتوح بحيث يسهم اإلعالم العربي      المفتوح بحيث يسهم اإلعالم العربي       ة األخرى      والمنظمات المعني والمنظمات المعني

ة             في،  ،  في الوطن العربي    في الوطن العربي     ة              تعميق انتماء اإلنسان العربي إلى جذوره األصيلة المتمثلة في قيمه الروحي  تعميق انتماء اإلنسان العربي إلى جذوره األصيلة المتمثلة في قيمه الروحي
ك                     ستقبل األفضل ، ليكون ذل ك                    ، وحضارته ، وتاريخه ، وقضاياه المعاصرة وطموحاته وآماله في الم ستقبل األفضل ، ليكون ذل ، وحضارته ، وتاريخه ، وقضاياه المعاصرة وطموحاته وآماله في الم

ه         سياج الوعي الذي يحافظ من خالله على هويته، وينفتح في ذ          سياج الوعي الذي يحافظ من خالله على هويته، وينفتح في ذ           ه         ات الوقت على العصر الذي يعيش في ات الوقت على العصر الذي يعيش في
.  

في

.
ى  -5-5 د عل ىالتأآي د عل ق     التأآي ة لتحقي ة العربي ات األم رز مقوم ن أب ا م صحى باعتباره ة الف ة العربي ام باللغ ق   االهتم ة لتحقي ة العربي ات األم رز مقوم ن أب ا م صحى باعتباره ة الف ة العربي ام باللغ االهتم

ا                      ه ، مم داع العربي في شتى مجاالت ا                     التوازن بين األصالة والمعاصرة ووسيلة التعبير األساسية لإلب ه ، مم داع العربي في شتى مجاالت التوازن بين األصالة والمعاصرة ووسيلة التعبير األساسية لإلب
.  .ربي ربي يسهل تداول هذا اإلبداع بين أرجاء الوطن العيسهل تداول هذا اإلبداع بين أرجاء الوطن الع

ل                 الحرص على مواصلة  الحرص على مواصلة    -6-6 ه بتأهي ام في الوقت ذات ا ، واالهتم ا وتطويره ل               نقل أحدث التقنيات وتوطينه ه بتأهي ام في الوقت ذات ا ، واالهتم ا وتطويره نقل أحدث التقنيات وتوطينه
داف      ة أله دة ومدرآ ه الجدي صر وتقنيات ع الع ل م ى التعام ادرة عل ة ق ة عربي وادر إعالمي ة آ داف     وتنمي ة أله دة ومدرآ ه الجدي صر وتقنيات ع الع ل م ى التعام ادرة عل ة ق ة عربي وادر إعالمي ة آ وتنمي

سة                     ى مناف ادر عل ي ق اتي عرب اج إعالمي ومعلوم وفير إنت سة                    رسالتها اإلعالمية العربية قصد ت ى مناف ادر عل ي ق اتي عرب اج إعالمي ومعلوم وفير إنت اج  رسالتها اإلعالمية العربية قصد ت اج   اإلنت  اإلنت
.  .العالمي العالمي 

ى  -7-7 د عل ىالتأآي د عل وار      التأآي ال الح راء مج صدق والموضوعية ، وإث ة وال وخي الدق ر وت ة  التعبي رام حري وار    احت ال الح راء مج صدق والموضوعية ، وإث ة وال وخي الدق ر وت ة  التعبي رام حري احت
ك والمشارآة الواسعة فيه ، مما يكسب اإلعالم العربي المصداقية وثـقة المواطن العربي فيه              والمشارآة الواسعة فيه ، مما يكسب اإلعالم العربي المصداقية وثـقة المواطن العربي فيه               ك وذل  في    في   وذل

دة ا            ه اآلن من المصادر العدي ة المتاحة ل ار الكامل ة االختي دة ا           ضوء حري ه اآلن من المصادر العدي ة المتاحة ل ار الكامل ة االختي ة    ضوء حري ة والمسموعة والمرئي ة    لمكتوب ة والمسموعة والمرئي لمكتوب
.   . والمعلوماتية والمعلوماتية 

التأآيد على أهمية استمرار اإلعالم العربي في الحفاظ على رسالته الحيوية في خدمة المجتمع التأآيد على أهمية استمرار اإلعالم العربي في الحفاظ على رسالته الحيوية في خدمة المجتمع   -8-8
في مواجهة احتماالت زيادة في مواجهة احتماالت زيادة    والخدمات التعليمية والخدمات التعليميةالعربي في مجاالت التوعية والتثقيف والتنميةالعربي في مجاالت التوعية والتثقيف والتنمية
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 اهتمام  اهتمام  لجذب لجذبة والعربية نتيجة للتنافس فيما بينهاة والعربية نتيجة للتنافس فيما بينهامساحات الترويج في القنوات الخاصة العالميمساحات الترويج في القنوات الخاصة العالمي
.  .المشاهدين المشاهدين 

دعيم                             -9-9 وطن العربي في ت ين أرجاء ال ة للتواصل ب دعيم                           استثمار ما وفره عصر الفضاء من جسور قوي وطن العربي في ت ين أرجاء ال ة للتواصل ب استثمار ما وفره عصر الفضاء من جسور قوي
شترآة                    ة الم شاطات والمشروعات العربي ضايا والن ة الق ى آاف ذي يتبن شترآة                   الخطاب اإلعالمي القومي ال ة الم شاطات والمشروعات العربي ضايا والن ة الق ى آاف ذي يتبن الخطاب اإلعالمي القومي ال

ضائية العربي       ضائية العربي      من خالل القنوات الف ة والخاصة     ة  ة  من خالل القنوات الف ة والخاصة     الرسمية والعمومي وع في           الرسمية والعمومي راء والتن ا يعكس الث وع في            بم راء والتن ا يعكس الث  بم
.  .إطار من التكامل والتنسيق إطار من التكامل والتنسيق 

شويه لصورتها                   -10-10 شويه لصورتها                 العمل على آسب تأييد الرأي العام العالمي لقضايا األمة العربية ، والتصدي ألي ت العمل على آسب تأييد الرأي العام العالمي لقضايا األمة العربية ، والتصدي ألي ت
ة   ساحة الدولي ى ال ة  عل ساحة الدولي ى ال تخدامعل تخدامباس ات باس دث التقني ات  أح دث التقني ة   أح ضائية العربي وات الف تثمار القن ة  ، واس ضائية العربي وات الف تثمار القن ي تب، واس ي تبالت ث ث الت

رى و  ات األخ رى و باللغ ات األخ ة     باللغ الم المختلف اطق الع ى من صل إل ي ت ة     الت الم المختلف اطق الع ى من صل إل ي ت ي    الت ي العرب اب اإلعالم ل الخط ي نق ي    ف ي العرب اب اإلعالم ل الخط ي نق ف
.  .وإطالق قناة أو قنوات تبث باللغات األجنبية موجهة إلى مختلف أرجاء العالم وإطالق قناة أو قنوات تبث باللغات األجنبية موجهة إلى مختلف أرجاء العالم 

التي  التي  لجاليات العربية   لجاليات العربية   لتشجيع القطاع الخاص العربي و    تشجيع القطاع الخاص العربي و    دعم األنشطة اإلعالمية ذات التوجه القومي       دعم األنشطة اإلعالمية ذات التوجه القومي         -11-11
ى إطالق     ب اإلعالمي العربي المشترك        ب اإلعالمي العربي المشترك        تتبنى الخطا تتبنى الخطا  ى إطالق     عل ة   عل ة   مشروعاتها اإلعالمي اطق التي       مشروعاتها اإلعالمي اطق التي        في المن  في المن

وات           تفادة من القن ا واالس وات          تقيم به تفادة من القن ا واالس ى             والمشروعات   والمشروعات   تقيم به در عل ا أق ا يجعله اطق بم ك المن ى             الموجودة في تل در عل ا أق ا يجعله اطق بم ك المن الموجودة في تل
ا ،   اج إليه ي تحت ة الت المواد اإلعالمي ي ب دعمها اإلعالم العرب ة ي ع الدولي ذه المواق ع ه ا ،  التخاطب م اج إليه ي تحت ة الت المواد اإلعالمي ي ب دعمها اإلعالم العرب ة ي ع الدولي ذه المواق ع ه التخاطب م

ائل اإلعالم                       وإقامة ج  وإقامة ج   ة ومع وس ساحة العالمي ى ال رين العرب عل راء والمفك ائل اإلعالم                       سور الحوار مع الخب ة ومع وس ساحة العالمي ى ال رين العرب عل راء والمفك سور الحوار مع الخب
ى                ى               الدولية وتنظيم ندوات وإنتاج برامج وثائقية باللغات األجنبية تبث على القنوات الدولية وصوًال إل الدولية وتنظيم ندوات وإنتاج برامج وثائقية باللغات األجنبية تبث على القنوات الدولية وصوًال إل

  . فاعل وضاغط في عواصم صنع القرار فاعل وضاغط في عواصم صنع القرارإيجاد تجمع عربيإيجاد تجمع عربي

ل

.
ة وب    -12-12 ة العربي ب اإلعالمي ل دور المكات ة وب  تفعي ة العربي ب اإلعالمي ل دور المكات سفراء    تفعي الس ال ارج ومج ي الخ ة ف ة العربي ات الجامع سفراء    عث الس ال ارج ومج ي الخ ة ف ة العربي ات الجامع عث

ين                         اون في مجال اإلعالم العربي الخارجي ب ة ، وتكثيف التع ة األجنبي صداقة العربي ين                        وجمعيات ال اون في مجال اإلعالم العربي الخارجي ب ة ، وتكثيف التع ة األجنبي صداقة العربي وجمعيات ال
 .يةترااوز   .ية الخارجية واإلعالم العرب الخارجية واإلعالم العربترااوز

  

:الـقـوميـة  اإلعالمية  املشروعات:ثالثاًثالثاً   :الـقـوميـةاإلعالميةاملشروعات:
ة             إذا آان تحقيق أهداف هذه االستراتيجية يعتمد بالدرجة       إذا آان تحقيق أهداف هذه االستراتيجية يعتمد بالدرجة        زة اإلعالم العربي ي أجه ى تبن ى عل ة              األول زة اإلعالم العربي ي أجه ى تبن ى عل  األول
ع إعالمي ،              ى واق ا إل ع إعالمي ،             لهذه األهداف وإسهامها الجاد في ترجمته ى واق ا إل ة مشروعات              لهذه األهداف وإسهامها الجاد في ترجمته ى إقام دعو إل إن الحاجة ت ة مشروعات            ف ى إقام دعو إل إن الحاجة ت ف

  ::إعالمية عربية مشترآة منها علىإعالمية عربية مشترآة منها على
  

ى ال                      -1-1 ة للعمل اإلعالمي العربي حت صناعات الالزم ى ال                    شرآة أو شرآات قومية تتخصص في إنتاج ال ة للعمل اإلعالمي العربي حت صناعات الالزم شرآة أو شرآات قومية تتخصص في إنتاج ال
دًا ف دًا فيظل معتم ذي يقتضي ضرورة  يظل معتم ر ال ارج ، األم ن الخ تيراد م ى االس ا عل ه منه د احتياجات ذي يقتضي ضرورة  ي س ر ال ارج ، األم ن الخ تيراد م ى االس ا عل ه منه د احتياجات ي س

ا            ي خططه صناعات ف ذه ال إدراج ه ي ب وطن العرب ي ال صناعة ف صاد وال ام وزارات االقت ا           اهتم ي خططه صناعات ف ذه ال إدراج ه ي ب وطن العرب ي ال صناعة ف صاد وال ام وزارات االقت اهتم
.  .التنموية التنموية 

.  .تطوير الصناعات اإللكترونية والبرمجيات تطوير الصناعات اإللكترونية والبرمجيات   -2-2
.  .إنشاء شبكة تليفزيونية فضائية عربية موجهة للخارج إنشاء شبكة تليفزيونية فضائية عربية موجهة للخارج   -3-3
.  .سة عربية متخصصة في رصد وقياس الرأي العام العربي والدولي سة عربية متخصصة في رصد وقياس الرأي العام العربي والدولي إنشاء مؤسإنشاء مؤس  -4-4
الوطن العربي وحضارته ونهضته                   إنشاء  إنشاء    -5-5 ذي يعرف ب ومي ال الوطن العربي وحضارته ونهضته                   مؤسسة عربية لإلنتاج اإلعالمي الق ذي يعرف ب ومي ال مؤسسة عربية لإلنتاج اإلعالمي الق

ة                    المعاصرة ومشروعاته   المعاصرة ومشروعاته    ام اللجن اج اإلعالمي مع قي ساهمة لإلنت تح المجال لتأسيس شرآات م ة                    وف ام اللجن اج اإلعالمي مع قي ساهمة لإلنت تح المجال لتأسيس شرآات م وف
.  .بي بوضع دراسات وتصورات لهذا اإلنتاج بي بوضع دراسات وتصورات لهذا اإلنتاج العليا لشؤون اإلنتاج اإلعالمي العرالعليا لشؤون اإلنتاج اإلعالمي العر

وم اإلعالم                      إنشاء  إنشاء    -6-6 ة في عل ابع التطورات المتالحق ة يت ومي للبحوث والمعلومات اإلعالمي وم اإلعالم                      مرآز ق ة في عل ابع التطورات المتالحق ة يت ومي للبحوث والمعلومات اإلعالمي مرآز ق
ة الدراسات              زة اإلعالم العربي وفر ألجه الم ، وي ة الدراسات             واالتصال وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الع زة اإلعالم العربي وفر ألجه الم ، وي واالتصال وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الع

.  .والبحوث والبيانات التي تحتاج إليها والبحوث والبيانات التي تحتاج إليها 
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ى        قاعدة  قاعدة  ر وتوسيع   ر وتوسيع   دعم وتطوي دعم وتطوي   -7-7 ادرة عل ا ق ا يجعله ى        الكوادر اإلعالمية العربية والعمل على تأهيلها بم ادرة عل ا ق ا يجعله الكوادر اإلعالمية العربية والعمل على تأهيلها بم
دريب اإلذاعي                    ،  ،  مواآبة العصر بكفاءة    مواآبة العصر بكفاءة     ات المرآز العربي للت ود وامكان ك من خالل دعم جه دريب اإلذاعي                    وذل ات المرآز العربي للت ود وامكان ك من خالل دعم جه وذل

.  .  مرآز دمشقمرآز دمشقوالتليفزيوني التابع التحاد إذاعات الدول العربية والتليفزيوني التابع التحاد إذاعات الدول العربية 
دة   تشجيع إقامة مدن ومواقع لإلنتاج ا تشجيع إقامة مدن ومواقع لإلنتاج ا   -8-8 ات المتزاي دة   إلعالمي العربي والخدمات التقنية تستجيب للمتطلب ات المتزاي إلعالمي العربي والخدمات التقنية تستجيب للمتطلب

ي         اج اإلعالم ة اإلنت رار مدين ى غ ك عل ضائية وذل ا والف ية منه ة االرض الم العربي زة اإلع ي        ألجه اج اإلعالم ة اإلنت رار مدين ى غ ك عل ضائية وذل ا والف ية منه ة االرض الم العربي زة اإلع ألجه
.  .المصرية والمناطق العربية الحرة لإلعالم والمعلومات ، والعمل على التكامل فيما بينها المصرية والمناطق العربية الحرة لإلعالم والمعلومات ، والعمل على التكامل فيما بينها 
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