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الصادرة عن والوثائق ومن القرارات ، بنصه وروحه،  من ميثاق جامعة الدول العربية انطالقاً

  العمل العربي المشتركمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشأن تحديث
  ،وتطويره

  
ع مشترك لهما وهو تعزيز التكامل بـين         للمقصد الذي توخاه المجلسان من عقد اجتما       وتحقيقاً

  ،هماتاإلعالم واالتصاالت واالستفادة المتبادلة من خبرا
  

  العربـي   والمشترك  لإلعالم واالتصاالت فى حيـاة اإلنـسان         ً منهما للدور المتعاظم   إدراكاو
  ،المعاصر وتمكينه من التفاعل البناء مع مجتمعه ومع العالم

  

ماج بين االتصاالت واإلعالم يشكالن المسار العام لتطور هـذين           واالند التكامل بأن   واقتناعاً
  ،المجالين في المستقبل المنظور
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 لالستفادة من تطبيقات االندماج بـين  العربيع الفرص أمام اإلنسان  ـً على إتاحة أوس   حرصاو
 والسعي الحثيث إلى رأب الفجوة الرقمية سواء      ،  وتقانة المعلومات وسائل اإلعالم واالتصاالت    
 بين الدول العربية وبـاقي      مأ،   بين الدول العربية بعضها بعضاً     معلى مستوى الدولة الواحدة أ    

  والتعليم والـصحة والخـدمات المجتمعيـة العامـة        والفكر  ثرى مجاالت المعرفة    ي ماالعالم ب 
  ،وغيرها

  

  ،تاإلعالم واالتصاالالخدمات المتطورة في  فى الحصول على العربيلحق اإلنسان  تعزيزاًو
  

 من اإلسهام بفاعلية مع المجتمع الدولي في بناء مجتمع معلومات جامع، العربي لوطننا وتمكيناً
  ،ذي توجه تنموي يضع اإلنسان في صميم اهتماماته

  

 تونس – 2003جنيف ( فى تفعيل نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها وإسهاما
 االتصاالت  وقطاعاإلعالماالهتمام المشترك لقطاع ، وخاصة ما يتعلق بالقضايا ذات )2005
  ،  بين هذين القطاعين والتكاملالتشاركالتعاون ومن خالل المعلومات  وتقنية

  
        

        ::::ان ان ان ان ــــيعلنيعلنيعلنيعلن

        
" )2018 -2009(عـالم واالتـصاالت      لإل التشاركية للتنمية   ةي العرب العشرية"إطالق   : أوالً

   :التاليةهداف لأل تحقيقاً
م تطبيقات اندماج اإلعالم واالتصاالت لما في ذلك من تعزيـز           نشر وتعميم استخدا   -1

  .لجهود التنمية االجتماعية واالقتصادية
  .دلا وتحقيق أوسع معدالت النفاذ الشامل والع والمعرفيةتقليص الفجوة الرقمية -2
تنمية الموارد والمهارات البشرية الالزمة لتحقيق متطلبات بناء مجتمـع المعرفـة             -3

  .واقتصاده
تمكينـاً للمحتـوى    ودوليـاً    محلياً وعربيا     واالتصاالتي  التواصل اإلعالمي  تعزيز -4

  .الرقمي العربي ومكوناته اإلبداعية من التواجد على مستوى اإلعالم الدولي
  

دعماً للتكامل بين المجلسين عبر أمانتيهما الفنيتين، إنشاء آلية للتعاون والتنسيق الدائمين  : ثانياً
  . ابين سياساتهما وخططهم
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        ،،،،"""" لإلعالم واالتصاالت لإلعالم واالتصاالت لإلعالم واالتصاالت لإلعالم واالتصاالتالتشاركيةالتشاركيةالتشاركيةالتشاركية للتنمية  للتنمية  للتنمية  للتنمية ةةةة العربي العربي العربي العربيالعشريةالعشريةالعشريةالعشرية""""ألهداف ألهداف ألهداف ألهداف وتحقيقاً وتحقيقاً وتحقيقاً وتحقيقاً 

        ::::اتفق المجلسان على محاور العمل التالية اتفق المجلسان على محاور العمل التالية اتفق المجلسان على محاور العمل التالية اتفق المجلسان على محاور العمل التالية 
        

 التنسيق والتكامل: المحور األول 

 وضـع   فـي  المعلومـات     االتـصاالت وتقنيـة     وقطاع اإلعالمقطاع  بين   التنسيق .1
 ذات االهتمـام    ت والفعاليات بمجاالت  تخطيط المشروعات والمبادرا  االستراتيجيات و 

 .بين القطاعينالمشترك 

إلى الرقمنة الكاملة للوسائط    من أنظمة البث التماثلي     وضع برنامج مشترك للتحول      .2
االستثمار فـي هـذا     لما ينطوى عليه ذلك من تشجيع       المشتركة لإلعالم واالتصاالت    
 .نيات األساس القائمةبالالمجال وبالتالي االستفادة من 

في مجال   المعلومات    االتصاالت وتقنية   وقطاع اإلعالمقطاع  التعاون والتنسيق بين     .3
وخاصة منها الخدمات التعليميـة والـصحية       ،  تقديم الخدمات المجتمعية غير الربحية    

 .والثقافية

 واالندماج تكاملالدولية المعنية بشؤون الاإلقليمية وتوسيع نطاق التعاون مع الهيئات  .4
فعاليات حول التطـور العـالمي      تنظيم   موضوعمع إيالء   ،  واإلعالمبين االتصاالت   

 . بين االتصاالت واإلعالم االهتمام المناسبتكامللمجاالت ال

حسب القـوانين    حث الدول األعضاء على تشجيع التكامل بين اإلعالم واالتصاالت         .5
 .والتشريعات المتبعة لديها

 إلجراءات اإلدارية والمؤسـسية   اتخاذ كافة الترتيبات وا   حث الدول األعضاء على      .6
  .الندماج بين االتصاالت واإلعالم واتكامل التي من شأنها تيسير الوالتنظيمية

 مراكز البحوث والمعاهد والكليات المعنية فـي الـوطن العربـي بدراسـة              دعوة .7
 . بينها في هذا المجال فيما والتعاونالمجاالت المشتركة لإلعالم واالتصاالت

 

  تعزيز القدرات: المحور الثاني 

 لإلنسان  وخاصة منها ما يتيح   ،  تطبيقات اندماج اإلعالم واالتصاالت   تشجيع انتشار    .8
 بمـا ،  العـالمي  المعرفيومواكبة التقدم   ،  وإثراء فكره ووجدانه  ،  العربي تنمية معارفه  

ذلك من تيسير حصوله على  األجهزة والبرمجيات وفرص اكتساب الدرايـة            يقتضيه  
 .حديث المستمر لهذه الدرايةباستخداماتها والت
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 واالندماج بين اإلعالم واالتصاالت من خالل اقامة نواة   تكاملتنمية البنية األساس لل    .9
محورية لشبكة اتصاالت عربية ذات سعات فائقة بدءاً بما هو متاح بالفعل لدى بعض              

 .ة لأللياف الضوئيةكالدول العربية من شب

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات     بين   تكاملالتنمية الموارد البشرية في مجاالت       .10
 وخاصة من هذه التطبيقات شبكات الجيل القادم وخدمات النطاق عـريض          ،  واإلعالم
 يواإلسهام فتحديث وتطوير مجمل األداء المجتمعي ما يترتب على ذلك من     ل  الحزمة

 .إتاحة أعداد متزايدة من فرص الكسب لألفراد واألسر والمؤسسات

المعنيـة بمكونـات مجتمـع      ،  العامة والخاصة ،   المؤسسات والهيئات  تعزيز قدرة  .11
ومن بعده مجتمـع    المعلومات على اإلسهام النشيط في بناء مجتمع المعلومات العربي          

وخاصة من حيث التطوير المتواصل لمهاراتها التقنيـة والبـشرية          ،  المعرفة العربي 
 .وتنظيم ملتقيات دورية لتبادل الخبرة واألفكار

لتكنولوجيا المشتركة لالتصاالت   وجه التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال ا      رصد أ  .12
وكـذلك  ،  وتقييم جدوى تطبيقها وفرص استثمارها في المنطقـة العربيـة         ،  واإلعالم

التعرف على النماذج التجارية العالمية لالندماج بين خدمات االتـصاالت واإلعـالم            
 .وتكنولوجيا المعلومات

جـراء البحـوث المتعلقـة      بحوث في الدول العربية إل    الكز  مراو تشجيع الجامعات  .13
 .تكنولوجيا اندماج االتصاالت واإلعالمب

  
   المعايير: المحور الثالث 

صون حقوق الملكية الفكرية واحترامها في جميع أشكال ومراحل استخدام المنصات  .14
سائل عبر مختلف و الرقمي  المحتوىومكافحة قرصنة، صاالتالمشتركة لإلعالم واالت

 .االتصاالت

وضع مجموعة متكاملة من المعايير ومؤشرات القياس الالزمة لمتابعة وتقييم مدى            .15
 .التقدم في بناء مجتمع المعلومات العربي

قطـاع  ل والتنظيميـة    اإلداريـة السعي من خالل الجهات     ،  التقنيفي إطار التقييس     .16
بـدأ التقيـيس للـنظم       لحماية وتطبيق م    المعلومات  االتصاالت وتقنية  قطاعل و اإلعالم

سواء كان ذلك للخدمات التي تقدم للجمهور ، لمعايير العالمية ل وفقا   واألجهزة والمعدات 
 . أو االستخدامات الخاصة بالمشغلين ومزودي الخدمة والشركات
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حث الدول العربية على المشاركة في فرق العمل واألنشطة الخاصة بقطاع التقييس             .17
 . والجهات الدولية المعنية األخرىفي االتحاد الدولي لالتصاالت

  
 االستثمار : المحور الرابع 

، المنظمة العربية لتكنولوجيات االتـصال والمعلومـات      بالتعاون مع   ،  وضع خطة  .18
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وغيرها مـن        واتحاد إذاعات الدول العربية     

لتوفير وتشجيع  ،   العربية المعنية  مؤسسات العمل العربى المشترك واالتحادات المهنية     
إنتاج أجهزة المنصات المشتركة لإلعالم واالتصاالت فى األسواق العربيـة بـالحجم            

وخاصة تالميـذ   ،  والسعر اللذين يلبيان احتياجات الشرائح األشد احتياجاً لهذه األجهزة        
 .شباب الباحثين والمهنيينالالمدارس وطالب الجامعات و

  
  فجوة الرقمية والمحتوى الرقميال: المحور الخامس 

إذا كان التكامل بين اإلعالم واالتصاالت أمرا ضروريا، فإنه يصبح أكثـر تـأثيرا           .19
العمل على زيادة االستثمار في صـناعة         ومن ثم  ،وحيويا مع تحقيق أهداف المحتوى    

المحتوى الرقمي العربي، والذي أصبح صناعة قائمة بذاتها وذات تأثير متنـام علـى      
 .اديات الوطنيةاالقتص

الطلب من المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات واتحاد إذاعات الدول        .20
 الدراسـات الفنيـة     السـتمرار فـي   االعربية واألمانة العامة لجامعة الدول العربيـة        

واالقتصادية الالزمة إلطالق الخدمات الرقمية عبر مختلف الوسـائل فـي المنطقـة             
 .العربية

لـدى    واألرشيفات والمكتبات والمتـاحف    واإلذاعيةشيفات التليفزيونية   رقمنة األر  .21
 .من خالل الجهات المعنيةالدول العربية 

تعميم الخدمة الشاملة بما يلبي احتياجات اإلعالم واالتصاالت وتقنيـة المعلومـات             .22
التي لم  لفئات  اوخصوصاً  ،   الحصول على الخدمات   وتسهيل،  المحتوى عالي الجودة  و

وذوي االحتياجات الخاصـة والنـساء      ،  د من اإلندماج في عالم االتصاالت     تتمكن بع 
 .وفي المناطق النائية بغية تعزيز اندماجهم في المجتمع، واألطفال
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تناط بآلية التنسيق الدائم بين المجلسين ، عبر أمانتيهما الفنيتين ، مهمة متابعة تحقيق               -1

  "2018 – 2009: ربية للتنمية التشاركية لإلعالم واالتصاالت      العشرية الع " أهداف  
الصادر عـن   ) 2(وتنفيذ محاوره ، وفق المقتربات والصيغ التي يحتويها القرار رقم        

 .هذا االجتماع الوزاري المشترك 

العشرية العربيـة للتنميـة التـشاركية لإلعـالم         " تقييم ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ        -2
في االجتماعات المشتركة للمجلـسين الـوزاريين        " 2018 – 2009: واالتصاالت  

وللجنتيهما الدائمتين ، أو متى دعت الحاجة إلى ذلك ، وعلى نحو مـا يـنص عليـه       
 .المشترك الصادران عن هذا االجتماع ) 2(و ) 1(القراران 

===========================  
  


