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 ملخص

 2020االسرتاتيجية اإلعالمية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

 م2010املقرة يف قمة أبو ظيب 

 

لرتدول اخللرتيج    التعرتاون   ظهرت احلاجة إىل إسرترتاتيجية إعالميرتة لرتدول جملرتس    

بأهميرترتة العمرترتش املورترترتي وتو يرترتد  االعضرترتا   نطالقرترتام مرترتو  رترتعول مارترتوول  الرترتدول ا لعربيرترتةا

بإعداد  ت الرغبةالوجهة املاتقبلية اليت كثريام ما تنعكس مو خالل اإلعالم. وقد جا 

ستعدادها إلعرتداد  ابدت اململكة العربية الاعودية أوإسرتاتيجية إعالمية لدول اجمللس، 

وزالة الثقافرترترتة واإلعرترترتالم علرترترته أن تعرترترتد هرترترت   اإلسرترترترتاتيجية   و رصرترترتام مرترترتو  ،اإلسرترترترتاتيجية

جهرترترتة متخ  رترترتة وهرترترت  مركرترترت  أسرترترتبال  فقرترترتد أوكلرترترتة املهمرترترتة إىل   مكرترترتنبأسرترترتلول علمرترترت  

تورترترتكيش فريرترترت  علمرترترت  ترترترتوىل    الرترترت ا برترترتادل إىل  ، للدلاسرترترتات والب رترترتوال واإلعرترترتالم بالريرترترتا    

اجمللرترتس  ، وقرترتدمتها اململكرترتة ملرترتارر وزالا  اإلعرترتالم لرترتدول     مارترتوولية إعرترتداد اإلسرترترتاتيجية  

م، ثرترترتؤ ملرترترتارر وزلا  اخلالجيرترترتة، ثرترترتؤ أقرترترترت يف قمرترترتة  2010املنعقرترترتد يف الكويرترترتة يف نرترترتوفم  

 م.  2010أبوظيب يف ديام  

مرترتا  تجالرترت ا تورترتكش مرترتو  ت رترتن يف اإلعرترتالم وعلرترتؤ اال   العلمرترت ، الفريرترت  عمرترتشو

، وتبنه  أ هر عله إعداد اإلسرتاتيجية اإلعالمية سبعةلفرتة  ةسرتاتيجيواإل

ذج ميكنرترترت ا يف إعرترترتداد اإلسرترترترتاتيجيات. واسرترترتتخدم عرترترتددام مرترترتو ا سرترترتالي       منرترترتويف ذلرترترت  

 العلميرترتة يف بنرترتا  هرترت   اإلسرترترتاتيجية  يرترتى أعتمرترتد علرترته اللقرترتا ات مرترت  منارترتوب  جملرترتس   

باإلضرترترترتافة إىل  يف دول اجمللرترترترتس،  وقيرترترترتادات واملقرترترترتابالت مرترترترت  مارترترترتوول  اإلعرترترترتالم     التعرترترترتاون

و خالهلرتا التعرترع علرته    جمموعات الرتكي  والع ف الرت ه  واالسرتتبيانات الرتيت   مرت    

ال رترترتولة عرترترتو الوضرترترت  الرترترتراهو    والسرترترتتكمالاجتاهرترترتات النخرترترت  الفكريرترترتة يف دول اجمللرترترتس.   

لإلعرترتالم يف دول اجمللرترتس ررترتة دلاسرترتة البيويرترتة الداخليرترتة والبيويرترتة اخلالجيرترتة بالتف رترتيش     

مجيرترترترترت  الدسرترترترترتاتري والوثرترترترترتا   وا ن مرترترترترتة عكرترترترترتف الفريرترترترترت  العلمرترترترترت  علرترترترترته دلاسرترترترترتة   يرترترترترتى 
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للتعرترترع علرترته ن رتهرترتا لإلعرترتالم، وكرترت ل  ا  رترتر     ذلرترت  و والتورترتريعات يف دول اجمللرترتس 

 الن امية اليت جي  أن يعمش يف ظلها.

و  التوصرترتش يف نهايرترتة العمرترتش العلمرترت  إىل ت رترتول كامرترتش ملرترتا جيرترت  أن تكرترتون عليرترت    

الرترتيت  لرترتدول اخللرترتيج العربيرترتة لرترتدول جملرترتس التعرترتاون  اإلسرترترتاتيجية اإلعالميرترتة

جملرترتس التعرترتاون ودفرترت  جمتمعرترتات  كرترتان هرترتدفها توجيرترت  وسرترتا ش اإلعرترتالم خلدمرترتة أهرترتداع   

 اجمللس حنو امل يد مو التكامش والو دة.  

اإلعالميرترتة الرترتيت تتوجرترت  لت قيرترت  ا هرترتداع     سرترترتاتيجيةاإلوقرترتد   التوصرترتش إىل  

 اإلسرتاتيجية التالية:

  : اجمللس دول الو دة بن التعاون وفرص تع ي. 

  : العامل. م  التعاون جملس دول ةقعال تع ي 

  : اجمللس دول بن اإلعالم  التكامش حتقي. 

  : اجمللس دول يف اإلعالم مباتوى االلتقا. 

وا رترترترتتملة الدلاسرترترترتة علرترترترته ثالثرترترترتة أجرترترترت ا  ، تضرترترترتمو ا رترترترت   ا ول اإل رترترترتال العرترترترتام      

منطلقاتهرترترترتا ومرجعيتهرترترتا، ودلاسرترترترتات يف االعرترترترتالم  لإلسرترترترتاتيجية مرترترترتو  يرترترتى إجرا اتهرترترترتا و  

 اخلليج  باإلضافة إىل إسرتاتيجيات إعالمية وجتالل دولية وإقليمية.

وتضمو ا    الثان  حتليش البيوة الداخلية واخلالجية لإلعالم اخلليج  مو    

 يرترتى  لقرترتات النقرترتاّ املركورترت ة ، و لقرترتة النقرترتاّ ا وىل والثانيرترتة، واملقرترتابالت ولقرترتا ات       

ول  اإلعرتالم اخلليجرترتين يف دول اخللرتيج الارتة أعضرترتا  جملرتس التعرتاون، والدلاسرترتة      مارتو 

 ".SWOTامليدانية للنخ  االعالمية اخلليجية، إضافة إىل الت ليش الرباع  "

أما ا رت   الثالرتى فقرتد تضرتمو اإلسرترتاتيجية اإلعالميرتة لرتدول جملرتس التعرتاون          

والقرترترتيؤ وا هرترترتداع   ، وا رترترتتمش علرترترته الرليرترترتة والرسرترترتالة  لرترترتدول اخللرترترتيج العربيرترترتة  

 اإلسرتاتيجية وا هداع الفرعية وال امج واملبادلات.
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 مقدمة

فكأننرتا  فلافة التفكري االسرتاتيج  عله عملية بنا  املارتتقبش،   تقوم

يت قرترت  وجرترتود  إال ملرترتو يارترتعه إىل حتقيقرترترت       قرترتوم برترتاخرتا  عرترتامل لرترتو    ن

ومارتتقبش املن مرتة    يف االعتبال الن رة الومولية ملاض  و اضر آخ ام

باالسرترتتفادة مرترتو مجيرترت  الفرترترص احلاليرترتة واملارترتتقبلية والتنبرترت  لكافرترتة       

 وتب   مو ات بعيدة املدى. ا راملخ

عملية حتديد االجتا  االسرتاتيج  للمن مات بورتكش واضرت     و رثش

ودقي  أ دى املهام ا ساسية للقيادات العليا، كما أنها رثرتش اللبنرتة   

. ومبرترترتا أن اإلسرترترترتاتيجية تعرترترتد ت رترترتولام ا ساسرترترتية لبنرترترتا  اإلسرترترترتاتيجية

ريها علرترته نهرترتج للطمرترتوح الرترت ا أكرترتو أن يت قرترت  للمن مرترتة يف  رترتال سرترت

 ا الت ديرترتد يرترتتؤ  هلرترت اووفقرترت معرترتن ملرترتدة تكفرترت  لت قيرترت  هرترت ا الطمرترتوح     

حتديرترتد ا هرترتداع لرترتإلدالات املختلفرترتة واختيرترتال االسرترترتاتيجيات ووضرترت      

اخلطرترترتل العمليرترترتة ومل رترترتيص املرترترتوالد و تلرترترتف ا نورترترتطة ا خرترترترى.     

وهلرترت ا فقرترتد   حتديرترتد مرترتدة اإلسرترترتاتيجية اإلعالميرترتة لرترتدول جملرترتس       

، 2020إىل  2010العربيرترتة بعورترتر سرترتنوات مرترتو  التعرترتاون لرترتدول اخللرترتيج 

 فيمكو أن يطل  عله ه   اإلسرتاتيجية مامه عوريو عوريو.

املارترترترتتقبلية لإلسرترترترترتاتيجية اإلعالميرترترترتة لرترترترتدول ال رترترترتولة وقرترترترتد خرجرترترترتة 

مليرترترتش جملرترترتس التعرترترتاون لرترترتدول اخللرترترتيج العربيرترترتة باهليورترترتة الرترترتيت أكرترترتو  

دى إمكانيرترترترترتة ملرترترترترت اوفقرترترترترتو، يف العرترترترترتام  ملارترترترترتتقبش مرترترترترتو خالهلرترترترترتا ا

 .هرترتا بغرترتن الن رترتر عرترتو واقعيتهرترتا مرترتو من رترتول ا وضرترتا  الراهنرترتة      حتقيق

مراهنرترتة آخرترتر فرترتأن وضرترت  اإلسرترترتاتيجية ملرترتدة عورترتر سرترتنوات فيرترت  مبعنرته  و

 القيرترترتاداتبرترترتدعؤ - أكرترترتو مرترترتو خاللرترترت   سرترترترتاتيج  إعليهرترترتا كهرترترتدع  

املاسارتات اإلعالميرتة يف   ستنها  كافة قدلات وإمكانيرتات  إ -العليا
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جية املقرت رترترتة لإلعرترترتالم لت قيرترترت  اإلسرترترترتاتيوالعرترترتاملن فيهرترترتا  اخللرترترتيج

 .اخلليج  

نطالقرتام  اظهرت احلاجرتة إىل إسرترتاتيجية إعالميرتة لرتدول اجمللرتس      وقد 

بأهميرتة العمرتش املورترتي وتو يرتد     االعضرتا    مو  عول ماوول  الرتدول  

الوجهرترتة املارترتتقبلية الرترتيت كرترتثريام مرترتا ترترتنعكس مرترتو خرترتالل اإلعرترتالم. وقرترتد  

برترترتدت أولرترترتس، بإعرترترتداد إسرترترترتاتيجية إعالميرترترتة لرترترتدول اجمل  ت الرغبرترترتةجرترترتا 

و رصرتام   ،سرتتعدادها إلعرتداد اإلسرترتاتيجية   ااململكة العربية الارتعودية  

مرترتو وزالة الثقافرترتة واإلعرترتالم علرترته أن تعرترتد هرترت   اإلسرترترتاتيجية بأسرترتلول    

جهرترتة متخ  رترتة وهرترت  مركرترت    فقرترتد أوكلرترتة املهمرترتة إىل   مكرترتنعلمرترت  

تورترتكيش الرترت ا برتادل إىل  ، أسرتبال للدلاسرتات والب رترتوال واإلعرتالم بالريرتا     

   توىل ماوولية إعداد اإلسرتاتيجية. فري  علم 

مرتا   تجال ا يتوكش مو  ت ن يف اإلعالم وعلؤ اال ،الفري  عمشو

أ رترترترترتهر علرترترترترته إعرترترترترتداد اإلسرترترترترترتاتيجية     سرترترترترتبعةلفرترترترترترتة  ةسرترترترترترتاتيجيواإل

منرترترتوذج ميكنرترترت ا يف إعرترترتداد ، وقرترترتد تبنرترترته يف ذلرترترت   اإلعالميرترترتة

   اإلسرتاتيجيات. واسرتتخدم عرتددام مرتو ا سرتالي  العلميرتة يف بنرتا  هرت       

 اإلسرترترترتاتيجية  يرترترتى أعتمرترترتد علرترترته اللقرترترتا ات مرترترت  منارترترتوب  جملرترترتس       

يف دول اجمللرترترتس، وقيرترترتادات واملقرترترتابالت مرترترت  مارترترتوول  اإلعرترترتالم    التعرترترتاون

جمموعرترتات الرتكيرترت  والع رترتف الرترت ه  واالسرترتتبيانات    باإلضرترتافة إىل 

الرترتيت   مرترتو خالهلرترتا التعرترترع علرترته اجتاهرترتات النخرترت  الفكريرترتة يف دول      

الوضرترترت  الرترترتراهو لإلعرترترتالم يف دول   ال رترترتولة عرترترتو   والسرترترتتكمالاجمللرترترتس. 

اجمللس رة دلاسرتة البيويرتة الداخليرتة والبيويرتة اخلالجيرتة بالتف رتيش       

مجيرترت  الدسرترتاتري والوثرترتا     عكرترتف الفريرترت  العلمرترت  علرترته دلاسرترتة      يرترتى 

للتعرترترع علرترته ن رتهرترتا وذلرترت   وا ن مرترتة والتورترتريعات يف دول اجمللرترتس

 لإلعالم، وك ل  ا  ر الن امية اليت جي  أن يعمش يف ظلها.

و  التوصرترتش يف نهايرترتة العمرترتش العلمرترت  إىل ت رترتول كامرترتش ملرترتا جيرترت  أن       

لرترترتدول لرترترتدول جملرترترتس التعرترترتاون  تكرترترتون عليرترترت  اإلسرترترترتاتيجية اإلعالميرترترتة

الرترتيت كرترتان هرترتدفها توجيرترت  وسرترتا ش اإلعرترتالم    اخللرترتيج العربيرترتة 

خلدمة أهداع جملرتس التعرتاون ودفرت  جمتمعرتات اجمللرتس حنرتو امل يرتد        

 مو التكامش والو دة.  
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اإلعالميرترتة الرترتيت تتوجرترت  لت قيرترت    سرترترتاتيجيةاإلش إىل وقرترتد   التوصرترت

 ا هداع اإلسرتاتيجية التالية:

  :  الو رتدة   التعرتاون وفرترص   تع يرت

 .اجمللس دول بن

  : جملرترترتس دول ةعالقرترترت تع يرترترت 

 العامل. م  التعاون

  : برتن  م اإلعال التكامش حتقي 

 .اجمللس دول

  : يف اإلعرترتالم مبارترتتوى االلتقرترتا 

 .اجمللس دول

وقد ا تملة الدلاسة عله ثالثرتة أجرت ا  ، تضرتمو ا رت   ا ول اإل رتال      

العرترتام لإلسرترترتاتيجية مرترتو  يرترتى إجرا اتهرترتا ومنطلقاتهرترتا ومرجعيتهرترتا،     

عالميرترتة ودلاسرترتات يف االعرترتالم اخلليجرترت  باإلضرترتافة إىل إسرترترتاتيجيات إ   

 وجتالل دولية وإقليمية.

وتضرترتمو ا رترت   الثرترتان  حتليرترتش البيورترتة الداخليرترتة واخلالجيرترتة لإلعرترتالم    

اخلليج  مو  يى  لقات النقرتاّ املركورت ة ، و لقرتة النقرتاّ ا وىل     

والثانيرترترتة، واملقرترترتابالت ولقرترترتا ات مارترترتوول  اإلعرترترتالم اخلليجرترترتين يف دول    

انيرترتة للنخرترت   اخللرترتيج الارترتة أعضرترتا  جملرترتس التعرترتاون، والدلاسرترتة امليد    

 ".SWOTاالعالمية اخلليجية، إضافة إىل الت ليش الرباع  "

أما ا    الثالى فقد تضمو اإلسرتاتيجية اإلعالمية لرتدول جملرتس   

، وا رترترترتتمش علرترترترته الرليرترترترتة   التعرترترترتاون لرترترترتدول اخللرترترترتيج العربيرترترترتة    

والرسرترترترترتالة والقرترترترترتيؤ وا هرترترترترتداع اإلسرترترترترترتاتيجية وا هرترترترترتداع الفرعيرترترترترتة     

 وال امج واملبادلات.
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 همية اإلسرتاتيجية اإلعالمية   أ
 

تدددزداد حاجدددة الددددوا والتجمعدددات والمنظمدددات الدوليدددة إلدددة و ددد  إسدددتراتيجية     

إعالمية، تقود اإلعالم وتحدد له مستويات إشتغاله واألطر المرجعية التي يعمدل فيادا،   

م  الموازنة بين االحترافية والحرية من جاة والمتالبات األخالقية والقانونية من جادة  

 أخرى.

 ويمكن حصر أهم األسباب التي تعّبر عن الحاجة إلة وجود إسدتراتيجية إعالميدة   

 علة النحو التالي:

تزايُد أهميِة الدور اليي ياديه اإلعالم في خدمة مصالح الددوا والتجمعدات    -1

 والمنظمات اإلقليمية والدولية.

ليدددة تزايدددُد إدراي قيدددادات الددددوا والتجمعدددات والمنظمدددات اإلقليميدددة والدو     -2

لمددددى الاددددر فدددي الوقدددت والجادددد واإلمكاندددات، النددداجم عدددن اإلقددددام علدددة     

ممارسدددات إعالميدددة عيدددر واعيدددة وعيدددر منتظمدددة وعيدددر مناجيدددة، وال تقدددوم،     

 بالتالي، علة أساس ومنالقات إستراتيجية إعالمية شاملة وعامة ووا حة.

دى تزايد وعي قيادات الدوا والتجمعات والمنظمات اإلقليمية والدوليدة بمد   -3

 فائدة است دام اإلعالم في خدمة مصالحاا وتحقيق أهدافاا.

تزايددد الددوعي بقددوة اإلعددالم الموجخدده مددن ال ددارت علددة شددعوب ومجتمعددات           -4

أخرى، واليي ُيمارس وفق إستراتيجية إعالمية، وكديل  تزايدد إدراي ااردار    

التي يحدراا هيا اإلعالم األجنبدي علدة دوا وشدعوب ومجتمعدات تفتقدر إلدة       

اتيجية إعالميدة فاعلدة تشدكأل أساسدًا ومنالقدًا إلعدالم وطندي قدادر علدة          إستر

 أن يحمي، ويحصِّن، ويواجه.

اإلجابدة   خليجيدة  يستدعي التأكيد علدة  درورة وأهميدة وجدود إسدتراتيجية إعالميدة       

عددن السددااا التددالي: هددل تنابددق األفكددار العامددة السددابقة والمتعلقددة بالحاجددة إلددة و دد    
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ة للدوا وللتجمعات اإلقليمية والعالميدة علدة مجلدس التعداون لددوا      إستراتيجية إعالمي

ال لدديا العربيددة، وكيددأ يجددب أن تكددون االسددتراتيجية اإلعالميددة التددي يتبناهددا فددي هدديا    

 اإلطار؟

يتالدددب الجدددواب عدددن هددديا السدددااا اإلجابدددة عدددن سددداالين أساسددديين كثيدددرًا مدددا     

الكثيددر مددن المدداتمرات    يارحامددا بعددع اإلعالميددين العددرب وال ليجيددين فددي كددواليس     

 والندوات اإلعالمية العربية.

دعددداة االسدددتثناي، الدديين يقولدددون أن مجلدددس التعددداون   فالسؤؤؤال األول يطرحؤؤؤه 

ال ليجدي لده أو داعه وفروفدده ال اصدة والمتميدزة وربمددا الفريددة، وبالتدالي، ال ينابددق        

تراتيجية عليدده بالضددرورة مددا ينابددق علددة التجمعددات الدوليددة األخددرى. فدد  ا كانددت اإلسدد

اإلعالمية  رورية لالتحاد األوروبي علة سدبيل المثداا، فادي ليسدت  درورية لمجلدس       

التعددداون لددددوا ال لددديا العربيدددة. ويبددددي أصدددحاب هددديا القدددوا بعدددد  لددد  الكثيدددر مدددن    

 الم اوف والتحفظات التي تفتقر إلة أي سند واقعي ومو وعي.

يقددوم علددة أسدداس   نعتقددد أن ال لددل فددي هدديا الموقددأ يتمثددل أساسددًا فددي أندده      و

فصددحيح أن مجلددس التعدداون لدددوا  . مقدمددة خاطئددة، رددم يبنددي علياددا اسددتنتاجًا خاطئدداً  

ال ليا العربية لده شدروطه السياسدية، واالجتماعيدة، واالقتصدادية، والفكريدة، والثقافيدة        

ولكدن النظدرة العلميدة لادي       ،واإلعالمية ال اصة، شأنه في  ل  شأن أي تجمد  إقليمدي  

هي  الظروف خاصة، وليسدت اسدتثنائية. األمدر الديي يجعدل مجلدس        الظروف تاكد أن

التعددداون حالدددة خاصدددة، ولددديس حالدددة اسدددتثنائية. وهنددداي فدددر  جددديري بدددين ال دددا           

واالستثنائي. الحالة ال اصة تستجيب دائمًا للقانون العام، شرط أن يتم استدعاي هديا  

اسب معادا. أمدا الحالدة    القانون العام وتابيقه وفق الشروط والظروف ال اصة وبما يتن

االسددتثنائية فددال تسددتجيب للقددانون العددام، بددل تشددكأل اسددتثناي يتعددير بسددببه اسددتدعاي      

 القانون العام، وتكييفه، وتابيقه.

تقدوا: إ ا كدان ال يوجدد إعدالم خليجدي       ، فتارحه فئدة أخدرى  أما السؤال الثاني

وإ ا كدان ال يمكدن   واحد، فكيأ يمكن أن توجد إستراتيجية إعالمية خليجية واحددة؟  

الحددديع عددن إعددالم خليجددي واحددد، فكيددأ يمكددن الحددديع عددن إسددتراتيجية إعالميددة           

 خليجية؟

لمعقدددة باددي  الثنائيددة القاطعددة، ألن فددي  لدد  تبسدديي    ال يسددتقيم طددرق القضددايا ا 

ُمْفدرطط، ي دل بمناجيدة التنداوا، ويشدوِّ  مناددق فادم األشدياي والظدواهر. بدالرعم مددن أن          
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اإلعالم ال ليجي )شأنه في  ل  شأن اإلعالم العربي ككل( ال ينالق من رؤية موحددة،  

أندده أيضددًا يفتقددر إلددة  أو مددن مرجعيددة خليجيددة، أو مددن إسددتراتيجية إعالميددة موحدددة. و  

خااب إعالمي مصاغ وفق رعبات رأي عام خليجي وتالعاته، إال أن اإلعدالم ال ليجدي   

أيضًا يست دم لغة واحدة، تعبِّر عن رقافدة واحددة، وتتغديى مدن تدرار مشدتري، وتعبدر        

عددن تجددارب حياتيددة مشددتركة، كمددا أندده أيضددًا يتوجدده شددكاًل ومضددمونًا إلددة مجتمعددات        

واحدددة وإلددة ديددن واحددد، وأن همددوم ال لدديا وقضددايا  وتالعاتدده       تنتمددي إلددة قوميددة   

 تشكأل المضامين األساسية لإلعالم ال ليجي.

الحديع عن إعالم خليجي وعدن إسدتراتيجية إعالميدة     تأسيسًا علة ما تقدخم، ف ن

 لألسباب المو وعية التالية: خليجية، أصبح  روريًا

ن لدوا ال لديا العربيدة اسدتجابة    تأتي اإلستراتيجية اإلعالمية لمجلس التعاو -1

للضرورة المو وعية المتمثلة في تفعيل دور اإلعالم ال ليجدي وتمكينده مدن    

تأديددة دور  الفاعددل فددي تدددعيم مجلددس التعدداون وماسسدداته ودعددم برامجدده       

 المستقبلية.

تشكأل اإلستراتيجية اإلعالمية لمجلس التعاون لدوا ال ليا العربيدة مرشددًا    -2

مرجعيًا لإلعدالم ال ليجدي، وتهسدام بديل  فدي تكدوين أنسدا          وموجاًا وإطارًا

معرفيددة وفكريددة وقيميددة وسددلوكية منسددجمة ومتماسددكة لدددى مددواطني دوا      

المجلس ومجتمعاته، وتكون بيل  أداة ناجعدة لتقويدة الدروابي وبنداي الثقافدة      

 المشتركة وبلورة الاوية ال ليجية.

لددوا ال لديا العربيدة منالقدًا      توفر اإلستراتيجية اإلعالمية لمجلدس التعداون   -3

يسام بشكل فاعل في إيجاد إحسداس مشدتري بتداريل ال لديا، وإيجداد فادم       

مشتري لواقد  ال لديا، وتكدوين رؤيدة مشدتركة لمسدتقبل ال لديا. وهديا مدن          

 شأنه أن يادي إلة إحساس متناٍم ومتعافم باالنتماي والوالي.

وجددود إسددتراتيجية   يسددتدعي ا دداراب الواقدد  المحلددي واإلقليمددي والدددولي   -4

تكددون بمثابددة أسدداس ومنالددق للفكددر اإلعالمددي ال ليجددي، ومرجعيددة   إعالميددة 

مانية للممارسة اإلعالمية ال ليجيدة، ومرشدد عمدل لو د  اإلعدالم ال ليجدي       

في خدمة دوا مجلس التعاون، وخدمة مصالحاا، ومواجادة التحدديات التدي    

 تواجااا.

ا مجلدددددددس التعدداون لدددوا ال ليدددددددددا    تسددام اإلستراتيجيدددددددة اإلعالميددة لدددو    -5

في إيجاد فلسفة عربية لإلعدالم، وفدي التوصدل إلدة امدتالي       العربية 
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هويدة مميددزة لإلعددالم ال ليجددي، وفددي نشددر رقافددة إعالميددة خليجيددة، وترسدديل  

 قيم إعالمية خليجية، ومستقباًل، عربية وإسالمية.

تعدداون لدددوا ال لدديا العربيددة               تِشددكأل اإلسددتراتيجية اإلعالميددة لدددوا مجلددس ال -6

بيئة مناسبة لتجمي  الااقات اإلعالمية ال ليجية البشرية والمادية  

في م تلأ مجاالت الحياة اإلعالمية. ومن الماكدد أن تجميد  هديا الكدم مدن      

الااقددات وحشددد  سددوف ُيسددام فددي تحددويا بنيددوي نددوعي فددي شددتة مجدداالت    

بمدددا يدددوفر  مدددن منددداج مناسدددب إلنتدددات خاددداب   الحيددداة اإلعالميدددة ال ليجيدددة،

إعالمي مناسب، وتأهيل كوادر إعالميدة خليجيدة مناسدبة، وتادوير تشدريعات      

 إعالمية خليجية تتناسب م  هيا الواق  الجديد.

ولكدددن، وحتدددة تسدددتاي  اإلسدددتراتيجية اإلعالميدددة لددددوا مجلدددس التعددداون لددددوا     

مو ددوعية، لدديا فقددد عمددل فريددق   ال لدديا العربيددة أن تكددون اسددتجابة لاددي  الضددرورة ال  

 العمل بجدية لتوفير الشروط التالية في هي  اإلستراتيجية:

أن تأتي اسدتجابة مناقيدة للواقد  ال ليجدي ومتالباتده. وأن تسدتجيب للفادم         -1

الثقافيددددة -االقتصددددادية والفكريددددة-العميددددق للظددددروف السياسددددية واالجتماعيددددة

 واإلعالمية لدوا مجلس التعاون.

مجلددس التعدداون باددي  اإلسددتراتيجية، واسددتعدادها لتددوفير  إيمددان جميدد  دوا  -2

 المستلزمات المادية والبشرية لو عاا مو   التابيق ال ال  والمبدع.

والبدددراما اإلعالميدددة فدددي جميددد  دوا    و ددد  السياسدددات وال ادددي التنفيييدددة   -3

المجلددددس فددددي  ددددوي هددددي  اإلسددددتراتيجية العامددددة واناالقددددًا مددددن أسسدددداا       

 ومنالقاتاا.

ل إلة هي  اإلستراتيجية عبر الحوار الديي يشدتري فيده خبدراي     أن يتم التوص -4

واختصاصدديون فددي المجدداالت السياسددية واالجتماعيددة واالقتصددادية والدينيددة  

والتشدددريعية واإلعالميدددة، مدددن جميددد  دوا مجلدددس التعددداون لددددوا ال لددديا        

 العربية.
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 مقدمة

كلرتف بإعرتداد اإلسرترتاتيجية اإلعالميرتة لرتدول      توصش الفري  العلم  امل

جملرترتس التعرترتاون لرترتدول اخللرترتيج العربيرترتة إىل بلرترتولة لليرترتة إسرترترتاتيجية      

م، وصرترتياغة لسرترتالة إعالميرترتة هلرترتا، إضرترتافة إىل    رترترتد إىل غايرترتة  

حتديد جمموعة مو القيؤ اإلعالمية اليت حيترتاج اإلعرتالم اخلليجرت     

ة هلرترترترترترتا إىل تبنيهرترترترترترتا والعمرترترترترترتش بهرترترترترترتا لت قيرترترترترترت  الغايرترترترترترتات الرترترترترترتيت وضرترترترترترتع    

اإلسرترترتاتيجية. كمرترتا قرترتدم الفريرترت  عرترتددام مرترتو ا هرترتداع اإلسرترترتاتيجية   

الرترترتيت أكرترترتو أن تارترترتهؤ يف حتقيرترترت  الرليرترترتة والرسرترترتالة، وكرترترت ل  وضرترترت   

جمموعرترترتة مرترترتو ا هرترترتداع الفرعيرترترتة، باإلضرترترتافة إىل صرترترتياغة عرترترتدد مرترترتو       

 ال امج واملبادلات الكفيلة بتجايد اإلسرتاتيجية اإلعالمية.
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 :األهداف
تؤؤؤؤتلخم أهؤؤؤؤم األهؤؤؤؤداة اإلسؤؤؤؤتراتيجية واألهؤؤؤؤداة الفرعيؤؤؤؤة والبؤؤؤؤرامج     

 "لإلستراتيجية اإلعالمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" في:

  

 

 

 الهدف الفرعي األول
 لدول التعاون مجلس لدول اإلسالمية - والعربية الخليجية الهوية ترسيخ

 العربية الخليج

 

ونشددر الوسدداية واالعتددداا  ترسدديل مبددادد الدددين اإلسددالمي السددمحة وتعاليمدده .1

 ونبي الغلو والتارف.

 تعزيز الاوية العربية لدوا ال ليا العربي وشعوباا. .2

عاداتاددا وتقاليدددها و داباددا اإليجابيددة لمجتمعددات دوا المجلددس و القدديم تعميددق .3

 العامة.

 تشجي  است دام اللغة العربية الفصحة في وسائل اإلعالم. .4

 تكثيأ البراما التي تاتم ب براز ونشر الترار ال ليجي )الفولكلور(. .5

 متابعة قضايا العالمين العربي واإلسالمي واالهتمام بشاوناما. .6

ية الااباددة، وتواجدده  إطددال  حملددة إعالميددة خليجيددة تتصدددى للقنددوات الفضددائ       .7

التحديات القيمية واألخالقية التدي يتعدرض لادا الشدباب واألطفداا فدي المجتمد         

 ال ليجي.
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و   إستراتيجية إعالمية خليجية لتوعيدة الشدباب بم داطر الفضدائيات الاابادة       .8

 وسبل حمايتام دون المساس بحرية اإلعالم.

تركة دون المسدداس و دد  منظومددة إعالميددة دوليددة تكددرس القدديم اإلنسددانية المشدد  .9

 ب صوصيات المجتمعات وهويات األمم والشعوب.

 
 الهدف الفرعي الثاني

 الخليجية المواطنة تعميق 

 

 تكثيأ البراما والفعاليات األخرى التي تعزز المواطنة ال ليجية . .1

إنتات مضامين وفعاليات إعالمية لتحقيدق مزيدد مدن االنددمات بدين شدعوب دوا        .2

 المجلس.

 بالمناسبات واألعياد واأليام الوطنية لدوا المجلس. ااالحتفا .3

تكثيددددأ النشددددر عددددن االمتيددددازات البينيددددة الممنوحددددة لمددددواطني دوا المجلددددس      .4

 وتشجيعاا.

 التعبير عن ااراي والاموم والتالعات المشتركة لشعوب دوا المجلس . .5

 
 الهدف الفرعي الثالث

 دعم ترابط المجتمع الخليجي وأمنه واستقراره  

 

ياددد تماسدكه    إنتات مضامين إعالمية تحصن المجتمد  ال ليجدي  دد كدل مدا      .1

 وأمنه واستقرار  .  

إبدددراز المشدددتركات العامدددة بدددين شدددعوب دوا المجلدددس: الثقافيدددة واالجتماعيدددة  .2

 والتاري ية.
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ترسدددديل احتددددرام أنظمددددة الدددددوا األعضدددداي ودسدددداتيرها وقوانيناددددا ورموزهددددا    .3

 وخصوصياتاا.

 فة الحوار والتقارب بين فئات المجتم  ال ليجي.نشر رقا .4

تندداقا الم الفددات اإلعالميددة  تشددكيل هيئددة حكمدداي البددع اإلعالمددي فددي ال لدديا  .5

 وتتصدى لاا.

 

 الهدف الفرعي الرابع
 تنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين

 

ورقافيددًا لدددى المددواطنين   رفدد  مسددتوى الددوعي سياسدديًا واقتصدداديًا واجتماعيدداً   .1

 والمقيمين في دوا المجلس.

 توعية المواطنين بحقوقام المدنية والسياسية. .2

 التعريأ بحقو  اإلنسان وتعزيزها في مجتمعات دوا المجلس. .3

تنفيددي مزيددد مددن الحمددالت اإلعالميددة التوعويددة المشددتركة فددي مجدداالت الصددحة     .4

 والبيئة.

وسددة فددي مكافحددة اإلرهدداب والم دددرات، والعنددأ      تنفيددي حمددالت إعالميددة مدر   .5

 األسري وإيياي األطفاا وعيرها من المشكالت.

. إنتدددات مضدددامين موجادددة لألطفددداا تراعدددي خصوصدددياتام النفسدددية واالجتماعيدددة  6

 والثقافية بغية تنمية مواهبام وقوى اإلبداع فيام.

 شرعية.تقديم مضامين إعالمية متوازنة تعزز حقو  المرأة المدنية وال .7

 .إعداد براما للتوعية بحقو  المقيمين وواجباتام .8
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. إعداد برناما إعالمي خليجي لتعزيز دور األسرة والجاات التربوية والتعليميدة  9

وماسسات المجتم  المدني في حماية األمن الثقافي واالجتماعي واالقتصادي 

 للمجتم  وللشباب ال ليجي من تأرير البع الفضائي السلبي.

تنفيي براما تدريبية توعوية للعمل علدة محدو األميدة اإلعالميدة والتقنيدة لددى       .10

أوليددداي األمدددور والشدددباب واألطفددداا مدددن فدددي مجددداا نظدددم الحمايدددة واإلشدددراف     

 والمتابعة.

 

 الهدف الفرعي الخامس
 دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 

 لمجلس التعاون.دعم المواقأ والسياسات واالتفاقيات  .1

 إبراز سياسات مجلس التعاون ومواقفه تجا  األحدار. .2

 إبراز جاود األمانة العامة بمجلس التعاون ونشاطاتاا وفعاليتاا.   .3

سدام فدي تعزيدز الثقدة فدي مجلدس التعداون وفدي دعدم          إعداد مضامين إعالميدة ته  .4

 صورته اليهنية في أ هان األجياا.

 

 الهدف الفرعي السادس
 المجلس ( في دولالرسمية وغير الرسمية) المؤسسات بين والتكامل التعاون دعم

ق دددددددمسدددداعدة الماسسددددات فددددي دوا المجلددددس علددددة إيصدددداا رسددددالتاا وتحقي   .1

 أهدافاا.

 تشجي  البراما والمشروعات المشتركة. .2

. تعزيدددز بنددداي عالقدددات تشدددابكية بدددين ماسسدددات دوا المجلدددس فدددي المجددداالت       3

 الم تلفة.
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 الهدف الفرعي األول
 ريف بدول مجلس التعاون وثقافتها وحضارتها ومنجزاتهاالتع

 

ال دارت عدن رقافدة دوا المجلدس      موجادة إلدة  تنظيم حمالت وبراما إعالميدة  . 1

 .واإلنسانية في م تلأ المجاالت يةحضاروقيماا ال

 إبراز النما ت المميزة للمنجزات التنموية في دوا المجلس.. 2

 التعريأ بمسيرة اإلصالق في الدوا األعضاي.. 3

. إنتددات بددراما تاري يددة تبددرز إنتمدداي شددعوب دوا ال لدديا العربيددة إلددة األمددة          4

 العربية ودورها في صياعة مستقبلاا.

 
 الهدف الفرعي الثاني

 وشعوبها التعاون مجلس دول عن الذهنية الصورةبناء 
 

 .ال ارجية اإلعالمية لحمالتتنظيم حمالت إعالمية مضادة ل .1

 إبراز القيم اإلنسانية السمحة والوساية للدين اإلسالمي الحنيأ. .2

تقدددديم مضدددامين إعالميدددة مسدددتمرة تددددحع العندددأ والتادددرف وتنددداهع         .3

 اإلرهاب والفكر اليي يغييه.

 واإلرهدداب التاددرف مواجاددة دديح مواقددأ دوا المجلددس وجاودهددا فددي    تو .4

 .العنأ مظاهر وجمي 

 .األخرى والدوا الشعوب مساعدة في المجلس دوا دور إبراز .5
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 الهدف الفرعي الثالث
 العالمي العام الرأي تأييد كسب

 

 

 التعريأ بمواقأ دوا المجلس وسياساتاا تجا  األحدار الدولية. .1

يددأ بمواقددأ دوا المجلددس وجاودهددا تجددا  األمددن والسددالم فددي العددالم    التعر .2

 والقضايا األخرى مو   اهتمام المجتم  الدولي.

 إفاار االحترام لدوا العالم وشعوباا ورقافاتاا، وسيادتاا الوطنية. .3

 دعم فر  الحوار بين الحضارات وأتباع األديان. .4

 .ة الشعوب المسالمةالظلم والعدوان علو االحتالا الوقوف  د .5

 إنشاي قنوات فضائية ناطقة بلغات العالم الرئيسة وبعع دوا الجوار. .6

 
 الهدف الفرعي الرابع

 تعزيز موقع دول المجلس عربيًا وإسالميًا   
 

 

 .واإلسالمي العربي التضامن تعزيز في المجلس دوا جاود بيان .1

 والترويا لاا المساهمة في نشر الثقافة العربية واإلسالمية .2

 دفاعمن أجل ال اإلسالمية ألقلياتل دعمبيان ما تقدمه دوا المجلس من  .3

 .المشروعة حقوقاا عن
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 الهدف الفرعي األول

 دول المجلس التوسع في التنسيق والتعاون اإلعالمي بين

 

 تفعيل ماسسة اإلنتات البرامجي المشتري وتلفزيون ال ليا. .1

 تاوير الدائرة اإلعالمية باألمانة العامة لمجلس التعاون. .2

 تبادا ال برات بين أجازة اإلعالم في دوا المجلس.  .3

 تبادا المواد والبراما بين الماسسات اإلعالمية الرسمية وعير الرسمية. .4

 اإلنتات اإلعالمي المشتري. زيادة حجم .5

 تسايل توزي  الصحأ والمابوعات والدوريات بين دوا المجلس. .6

و دددد  معددددايير و ددددوابي تتعلددددق بتسددددويق واسددددتيراد وتصدددددير المددددواد      .7

اإلعالميددة بمددا يتفددق مدد  القدديم األخالقيددة وااداب العامددة التددي يتمسدد  باددا  

 المجتم  ال ليجي.

ي علددة المسدتوى الددوطني أو  إنشداي مرصدد إعالمددي للبدع السددمعي البصدر     .8

علة مستوى دوا مجلس التعداون لددوا ال لديا العربيدة، لتنظديم محتدوى       

البع الفضدائي ومتابعدة التدزام الفضدائيات بأخالقيدات الماندة دون المسداس        

 بحرية اإلعالم والتعبير.

 إنشاي الجمعيات واالتحادات في مجاا اإلعالم، ودعم القائم مناا. .9
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يددة لتنظدديم البددع الفضددائي فددي دوا مجلددس التعدداون  الدددعوة إلددة عقددد اتفاق .10

 لدوا ال ليا العربية.

و    لية للتعاون الفضائي بين دوا مجلس التعاون لدوا ال ليا العربيدة   .11

لضمان تنفيي األحكام القضائية الصادرة بشأن القنوات الفضائية التي تبدع  

 األفكار الفاسدة.

ضددائيات عنددد م الفتاددا و دد   ليددة للتقا ددي تسددمح للمتضددرر بمقا دداة الف  .12

 لشروط التراخيص ولقيم وأخالقيات المانة.

و دد   ليددة موحدددة مددن قبددل الجاددات الحكوميددة الم تصددة فددي دوا مجلددس  .13

التعاون لدوا ال ليا العربية تهلزم شركات االتصاالت بالضوابي التي تمن  

 استغالا الشباب اقتصاديًا عبر الفضائيات.

لس التعاون لدوا ال لديا العربيدة   ت صيص جائزة خليجية تحت مظلة مج .14

تهمدددنح فدددي مارجدددان سدددنوي ألفضدددل قنددداة فضدددائية وأفضدددل عمدددل إعالمدددي 

 هادف.

تشددكيل لجنددة تنفيييددة تتبدد  األمانددة العامددة لمجلددس التعدداون لدددوا ال لدديا    .15

العربيددة لمتابعددة تنفيددي اإلسددتراتيجية اإلعالميددة علددة المسددتويين الددوطني       

 وال ليجي.

شددادية تهعتمددد مددن قبددل مجلددس التعدداون لدددوا  و دد  قواعددد ومعددايير استر .16

ال ليا العربية تحفظ التوازن بين حرية اإلعالم وحق البع الفضدائي وبدين   

حمايدددة القددديم والمبدددادد األخالقيدددة لمجتمعندددا ال ليجدددي بمدددا يحدددوا دون   

 استنزاف الشباب أخالقيًا وماديَا.
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 الهدف الفرعي الثاني
 ل المجلستسهيل فرص االستثمارات اإلعالمية في دو

 
التنسددديق مددد  الجادددات المعنيدددة إلعدددادة النظدددر فدددي التشدددريعات التدددي قدددد تعيدددق       .1

 االستثمارات اإلعالمية.

 تشجي  مبادرات الاباعة المتزامنة للصحأ في دوا المجلس. .2

 .المجلس دوا في إعالمية مدن إقامةالتوس  في  .3

 .خليجي صناعي قمر إطال  .4

بعددع دوا المجلددس فددي مجدداا المبددادرات   االسددتفادة مددن التجددارب الناجحددة فددي  .5

 اإلعالمية ال اصة.

 

 

 الهدف الفرعي األول
 تطوير صناعة اإلعالم واإلعالن في دول المجلس

 
)ال ص صددة، مددنح  والتلفزيددون  اعددةاإل فددي ال ددا  القادداع إشددراي فددي التوسدد  .1

 .التراخيص، اإلنتات، التشغيل(

 .اإلعالمي اإلنتاتماسسات  ودعم تشجي  .2

 .الحديثة واإلعالم  االتصاا تقنيات است دام في التوس  .3

 .واإلداري المالي االستقالا الحكومية اإلعالمية الماسسات منح .4

 اجحة.اإلفادة من ال برات والتجارب اإلعالمية العالمية الن .5

إنشددداي قندددوات فضدددائية وإنتدددات مدددواد إعالميدددة تحدددافظ علدددة القددديم االجتماعيدددة     .6

 واألخالقية.

دعدددم اإلنتدددات السدددينمائي والمسدددرحي لإلرتقددداي بالصدددناعات الثقافيدددة فدددي دوا         .7

 المجلس.
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إعدددداد برنددداما إلدمدددات فئدددة الشدددباب فدددي صدددناعة السدددينما وأعمددداا المسدددرق           .8

 ددمن بددراما تدريبيددة محليددة ودوليددة   والتليفزيددون التددي تعكددس القدديم واألخددال  

 وتشجي  وتبويب إنتاجام.

 

 الهدف الفرعي الثاني
 وتفعيلها اإلعالمية والتشريعات السياسات تطوير 

 

و    وابي تشريعية في مجاا تأسيس القنوات الفضدائية وتجديدد العقدود     .1

 م  مالكي  الناقالت الفضائية.

مددي بأهميددة اإللتددزام بقدديم المجتمعددات توعيددة المسددتثمرين فددي المجدداا اإلعال .2

 ال ليجية.

تحددديع القواعددد المنظمددة لمددنح التددراخيص إلنشدداي القنددوات الفضددائية بمددا      .3

 يتماشة م  مرجعيات المجتمعات ال ليجية والعربية.

 مراجعة األنظمة التشريعية الحالية المنظمة لعمل الناقالت الفضائية. .4

يددد العقددود مدد  مددالكي الندداقالت    و دد  معددايير إعالميددة وأخالقيددة تحكددم تجد    .5

 الفضائية.

 توعية مالكي الناقالت الفضائية بأهمية االلتزام بمساولياتام تجا  أوطانام. .6

 مراجعة أو اع المدن اإلعالمية بما يكفل لاا أداي المامات المنوطة باا. .7

 .وتحديثاا والمابوعات النشر قوانين مراجعة .8

 .وتحديثاا ميةاإلعالوالشركات  الماسسات أنظمة مراجعة .9

مراجعدددة مواريدددق الشدددرف اإلعالميدددة الحاليدددة لتتواكدددب مددد  المتغيدددرات علدددة     .10

والتشددجي  علددة العمددل باددا، ودعددوة المسددئولين   السدداحة اإلعالميددة، وتفعيددل

والعاملين بالقنوات الفضائية لاللتدزام الدياتي بأخالقيدات الماندة ولدرفع كدل       

ال ليجدي والعربدي إيماندا     ما يسئ إلة القيم والمبادد األصيلة فدي مجتمعندا  

 بدورهم االجتماعي المسئوا تجا  وطنام وأمتام.
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و دد  سياسددات تدددف  الجاددات الحكوميددة المعنيددة بدداإلعالم فددي دوا ال لدديا      .11

لتكثيأ البراما التوعية في المجاالت الثقافيدة والدينيدة والتاري يدة والعلميدة     

 لااباة.وعيرها في وسائل اإلعالم الم تلفة لمواجاة الفضائيات ا

و دد   ليددة تلتددزم باددا الجاددات الحكوميددة الم تصددة باالتصدداالت فددي الدددوا         .12

ال ليجيددددة والعربيددددة لمتابعددددة تصددددحيح الممارسددددات الم الفددددة للتددددراخيص     

 والتصاريح الممنوحة للفضائيات.

و   أطر تنظيمية مشتركة للقااع اإلعالمي في دوا المجلدس تتماشدة مد      .13

 االتجاهات العالمية الحديثة.

 
  دف الفرعي الثالثاله

 تنمية الموارد البشرية العاملة في مجال اإلعالم في دول المجلس

 

 .لإلعالميين تدريبية دورات تنظيم .1

 فددي اإلعددالم وأقسددام اإلعالميددة الماسسددات بددين والتعدداون التنسدديق زيددادة .2

 .المجلس دوا جامعات

 .الفكرية الملكية حقو  وأنظمة قوانينتوعية اإلعالميين ب .3

دعوة الجامعات إلة إنشاي كليات مت صصة فدي تددريس اإلعدالم والتددريب      .4

 عليه.

و    ليات تنسيق مشتري بين ماسسات التعليم العالي وسدو  العمدل فدي     .5

 دوا المجلس الستيعاب ال ريجي ودمجام في قااع اإلعالم.

 الهدف الفرعي الرابع
 توطين الوظائف اإلعالمية 

 

 وطنية والمحافظة علياا.استقااب الكفايات ال .1

 توسي  فر  مشاركة المرأة ال ليجية. .2
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 الهدف الفرعي الخامس
 اإلعالمي العمل لخدمة أهداف العلمي البحث توظيف

 

 .الرأي واستاالعات والبحور الدراسات إجراي .1

 .المجلس دوا في اإلعالمية والمعلومات البحور مراكز دعم .2

 في إحدى جامعات دوا المجلس. إنشاي كرسي بحع لإلعالم ال ليجي .3

است دام الثقافة اإلعالمية كمناا دراسي تدريبي عملي في م تلأ مراحدل   .4

 التعليم بما يكفل حماية الشباب واألطفاا مما تبثه الفضائيات الااباة.

إجددراي بحددور ودراسددات ميدانيددة إحصددائية للوقددوف علددة محتددوى المددواد       .5

حديدددد ندددوع وحجدددم ومسدددتوى   اإلعالميدددة الموجادددة للشدددباب واألطفددداا، لت  

 المشاهدة وحصر المشكالت واقتراق الحلوا المناسبة لاا.

 است دام االيات الحديثة لقياس حجم مشاهدة القنوات الفضائية. .6

تشجي  الدراسات والبحور اإلعالميدة المشدتركة بدين دوا المجلدس ل دمدة       .7

 الت ايي اإلعالمي المشتري.

 

 الهدف الفرعي السادس:
 ب اإلعالميةتطوير األسالي

 

 ترسيل المعايير االحترافية في العمل اإلعالمي. .1

 تابيق االتجاهات الحديثة في اإلنتات والتحرير واألداي. .2

 تصميم الرسائل اإلعالمية وفق األسس العلمية والفنية. .3

 تفعيل است دام التقنيات الحديثة في العمل اإلعالمي. .4
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 اخلامتة

ية إعالميدددة تحكدددم عمدددل األجادددزة والماسسدددات    بدددرزت الحاجدددة لبنددداي إسدددتراتيج  

اإلعالمية في دوا مجلس التعاون لدوا ال ليا العربية اناالقدًا مدن الرعبدة فدي تادوير      

أدائاددا والرقددي بمسددتواها لتكددون أكثددر تنافسددية فددي فضدداي إعالمددي عددالمي أصددبح أكثددر    

 تنظيمًا وأكبر قدرة علة التأرير.

لعمدددل اإلعالمدددي فدددي دوا مجلدددس  كمدددا نبعدددت تلددد  الحاجدددة، مدددن أهميدددة  دددبي ا  

التعاون، في إطار المرجعيات التدي تشدكل قاعددة اتفدا  بدين مجتمعدات دوا المجلدس،        

وفي إطار قواعد العمل اإلعالمي المتضمن في ورائق الشرف اإلعالمي ال ليجي.وبمدا  

يحترم خصوصيات الممارسة اإلعالمية فدي كدل دولدة خليجيدة، مد  التوجده إلدة التركيدز         

 تركات التي تقود نحو مزيد من التكامل والوحدة بين تل  المجتمعات.علة المش

وباددديا، فقدددد اعتمدددد الفريدددق العلمدددي المكلدددأ ب عدددداد اإلسدددتراتيجية اإلعالميدددة      

في كامل إجراياته وفي كل مراحدل اإلعدداد علدة اسدت دام إجدرايات علميدة        

عملدده علددة تكفددل وصددوله إلددة األهددداف التددي عمددل منددي البدددي علددة بلوعاددا.وتم ع     

 محتدرف  إعدالم " إلدة  تددعوا   حتدة  ال ليجدي  لإلعالم إستراتيجيةصياعة رؤية 

 رسددالة بنددايو ،"بالعددالم عالقاتاددا ويعددزز الوحدددة نحددو المجلددس دوا مجتمعددات يدددف 

 تعمدل علدة   المجلدس  دوا فدي  وال اصدة  العامدة  اإلعالم ماسسات عمل تاطر أن يمكن

 يجابيدة إ صدورة  ويرسدم  وشدعوباا،  المجلس دوا مصالح ي دم متاوٍر، إعالٍم تقديم" 

 هدددي  قددددمت وقدددد". الالزمدددة والتقنيدددة والماديدددة البشدددرية المدددوارد ويمتلددد   عنادددا،

 والمبدادرات  والبدراما  الفرعيدة  واألهداف اإلستراتيجية األهداف من عددًا اإلستراتيجية

 أهددداف يحقددق بمددا اإلسددتراتيجي اإلعالمددي العمددل بلددورة فددي تسدداعد أن  يمكددن التددي

 .المجلس دوا مجتمعات

إن تقويم ومراجعة أداي اإلستراتيجية بعد رالر سنوات من تابيقاا، يصبح أمدرًا  

 ا أهميددة قصددوى، للوقددوف علددة العقبددات التددي تعتر دداا ولمعرفددة مددا تحقددق ومددا لددم       

يتحقددق وأسددباب  لدد ، وقددد تحتددات اإلسددتراتيجية إلددة هيئددة أو لجنددة تتددولة مسدداولية      

 ليات التنفييية الالزمة لتفعيلادا. كمدا يمكدن أن تشدكل مسدتقباًل      متابعة تنفييها وو   

 اإلستراتيجية اإلعالمية لدوا مجلس التعاون نواة إلستراتيجية إعالمية عربية.


