
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 لعامقطاع اإل إستراتيجيةممخص 

 

 

 الخطة الوطنية الفمسطينية العامة

 3122-3124 



 : نبذة حول القطاع -2

 

نمامع الجميور العام فقط  وتواصل ليس وسيمة اتصال ماإلعال  التي يفرضيا وطبقا لمخصوصية الشديدة  أيضاىو  وا 
والسياسية والحقوقية،  اإلنسانية، وسبيل لتكريس الرواية الفمسطينية بكل تفاصيميا أدواتومن  وأداةوسيمة صراع  واقع االحتالل،

ُُ ابناء  إعادة أوىم وسيمة بناء واأل ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ عادة، األخالقيةحمة االجتماعية ومنظوماتيا لُل تشكيل اليوية الوطنية بعيدا عن  وا 
الوقت تعميق الوعي االجتماعي وتكريس حق النقد  نفسوفي  ،ومصطمحات المناطقية والفئوية والعشائرية وحتى الحزبيةمفاىيم 

" دون نفي التسييس عنو -يمزم اإلعالم الفمسطيني تخميصو من سيطرة السياسيواالعتراض واالحتجاج والمساءلة، وبيذا التعريف 
في الوصول لممعمومات، والتحميل " أي اإلعالمي"دون التعارض مع حقو  -وع الرأيوعدم إخضاعو لإلعالمي مدف -"أي اإلعالم
 .-واالختالف

عالم المجتمع      عالم غير رسمي وىذا األخير يشمل اإلعالم المستقل، والحزبي وا  باإلمكان تقسيم اإلعالم إلى إعالم رسمي وا 
لمكتوب، المرئي، والمسموع، وااللكتروني ومتعدد الوسائط، كما يمكن تصنيفو بناء عمى التخصص، فيناك اإلعالم ا. المدني

والتخصيص ( رسمي وغير رسمي)ورغم تداخل التصنيفين معًا، ولتسييل البحث في واقع الحال سيتم البدء بالتصنيف األول 
 .الحقًا بفحص حال اإلعالم بأنواعو

 مكونات اإلعالم الفمسطيني: 

 
وبين الحكومي، ولمتحديد نستطيع الذىاب الى تحديد أن اإلعالم _ عام_ىو رسمي بين مايجري الخمط  "اإللعام الرسمي": أوال 

الرسمي ىو تمك المؤسسات التي تخضع بالكامل لتبعية منظمة التحرير أو أن سمطة الحكومة عمييا محدودة ومرجعيتيا 
ن كان مصدر تمويميا بشكل أساسي يت م من الحكومة التي تتحمل عبئ تغطية األساسية رئيس المجنة التنفيذية لممنظمة، وا 

  4002رواتب العاممين في ىذه المؤسسات والمصاريف الجارية لكل منيا، يشرف عمى ىيئات اإلعالم الرسمي منذ سنة 
شخصية سياسية يقوم الرئيس بصفتو رئيسا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيسا لمسمطة الوطنية بتعيينيا ، ويتشكل اإلعالم 

ويمكن أن يشمل اإلعالم  "اـوف"الفمسطينية والمعمومات كالة األنباء رسمي عمى ىذا األساس من ىيئة اإلذاعة والتمفزيون وو ال
ف والتي تشرف عمييا دائرة اإلعالم في المنظمة .ت.أية أدوات أو وسائل إعالم أخرى لم نأت عمى ذكرىا وتتبع مالرسمي 

 .ممنظمةبرئاسة أحد أعضاء المجنة التنفيذية ل

أما اإلعالم الحكومي فيتشكل بدوره من المؤسسات التي تتبع الحكومة بكل تفصيالتو ووزارة اإلعالم و مكتب اإلعالم الحكومي  
 ووحدات اإلعالم التابعة لكل وزارة من الوزارات بشكل منفصل واألرشيف الوطني الفمسطيني

ع في فمسطين، ويضم صحف، وتمفزيونات ومحطات إذاعية، ووكاالت ىو القطاع اإلعالمي األوس" اإللعام غير الرسمي":ثانيا
 :أنباء وفضائيات كاآلتي



 التي تحظى بدعم جزئي " الحياة الجديدة"مستقمتان خاصتان، ويوميتان ، وىما صحيفتان "األيام"و" القدس" :الصحف
ة صحيفة فمسطين وىي وأضيف إلى الصحف اليومي من السمطة الوطنية الفمسطينية وتصنف كصحيفة شبو رسمية

يومية حزبية مرتبطة بحركة حماس ، كما حال صحيفة الرسالة وىي أسبوعية حزبية، إضافة لجريدة االستقالل  وىي 
كذلك ىناك صحف ومجالت أخرى تصدر عن مؤسسات المجتمع المدني،  .جريده أسبوعيو تابعة لحركة الجياد

جريدة الحال و صوت النساء ومجمة ينابيع و : مستقل، مثلبعضيا يوزع مع الصحف اليومية وبعضيا يوزع بشكل 
 فمسطينيات 

 
  إال أن "" أفق و الفمسطينية " رغم أن الفضائيات الحاصمة عمى ترخيص رسمي لمعمل ىما محطتان فقط  :الفضائيات

انون ولو بشكل البعض يعمل ويبث مستفيدًا من حالة االنقسام الحاصل في الساحة الفمسطينية، وغياب النظام أو الق
فضائية وىي  الفمسطينيةو محطة حزبية أطمقتيا حركة حماس وىي  فضائية األقصى: جزئي، ومن المحطات العاممة

 ." وطن، فمسطين الغد "وىناك فضائيات في طور اإلعداد  " توقفت بقرار ذاتي “حزبية تابعة لحركة فتح 

 

  محطة  42 محافظات الضفةتعمل في ، 4002اإلعالم لعام  حسب إحصائية وزارة :التمفزيونات واإلذاعات المحمية
 24محطة إذاعية خاصة، فيما تعمل في قطاع غزة  42، ومحطات ال تعمل ألسباب ذاتية 3، منيا تمفزيونية خاصة

 . إذاعية خاصة ةمحط

 

  وكالة رامتانو  معًا وكالة  تعددت وكاالت األنباء غير الرسمية وتنوعت طبيعة عمميا، ولكن أشيرىا :وكاالت األنباء 
وىناك عدد من الوكاالت يتفاوت حجميا ودورىا وتأثيرىا وان كانت تعتمد في الغالب  "توقفت مؤقتًا ألسباب خاصة" 

 .صيغة مكاتب لمراسمين وقنوات فضائية محددة، وخدمات إعالمية متنوعة

 

 دونات، منيا المستقل ومنيا الحزبي والموجو، تتنوع بين مواقع إخبارية، وترفييية، وتثقيفية وم :المواقع االلكترونية
الميم في ىذه المواقع أن ال رقابة عمييا، وال حصر ليا وال لعدد . ومنيا مواقع لمؤسسات أىمية لعرض برامجيا وعمميا
 .متصفحييا، وال توجد قوانين أو لوائح ناظمة لعمميا

 

  000اء منظمة التحرير، ويبمغ عدد منتسبييا حوالي ىي من االتحادات الشعبية المنضوية تحت لو :نقابة الصحافيين 
عضوا، وليس ليا قانونًا ينظم عمميا، ووضعيا المترىل شجع البعض عمى تشكيل أطر بديمة مثل كتمة الصحفي 
الفمسطيني في قطاع غزة التابع  لحركة حماس، عدا عن المنتديات اإلعالمية بمسميات متعددة في محاولة لتقديم 

 .نو النقابة الحالية دور تقاعست ع

 
  منظمات غير حكومية تعمل في مجال التنمية اإلعالمية وبناء القدرات، ويعمل بعضيا  :المنظمات األىمية اإلعالمية

في رصد ورقابة االنتياكات التي يتعرض ليا اإلعالميون، رصد أداء اإلعالم في التحريض عمى المختمف سياسيًا، 
ماعي، كما تقدم دورات إعالمية لمخريجين الجدد، ولمنساء والشباب في مجال اإلعالم والتحيز بناء عمى النوع االجت



وتساىم في الحوار المتعمق بالقوانين والسياسات، كذلك فيما يتعمق بحق الحصول عمى المعمومات واألبحاث 
 .اإلعالمية

 
  دارو مسرح الحكواتي و  مسرح القصبةسينما و  دور السينما والمسرح محدودة جدًا وأىميا :دور السينما ودور النشر (

 . تراخيص صادره عن وزارة اإلعالم لدور سينما(  0)وأجمااًل ىناك  امركز رشاد الشو و ( سيتي سينما

أما دور النشر فيي أيضًا محدودة، وغالبًا ما تكون عبارة عن مطابع تعيد طباعة ما أنتج في الخارج أو طباعة ممصقات  
الشروق أىميا، ورغم انطالقتيا القوية إال أنيا غير قادرة عمى االستمرار بذات الزخم لصعوبة الوضع  وغيره، وربما تكون دار

 .االقتصادي

ومعظم ىذه الدور والمطابع تواجو إشكاليات تتعمق بعممية استيراد وتصدير الكتب والمطبوعات عبر المعابر المختمفة بسبب 
 .تتعمق بحقوق الممكية الفكرية في السمطة الوطنية الفمسطينية ظروف االحتالل ولعدم وجود ضوابط أو قوانين

 تحميل الواقع -2

 : وجاءت مخرجات ىذا التحميل كما يأتي

 الفــرص

 وجود قانون المطبوعات والنشر، وعدم وجود قوانين ناظمة لممرئي والمسموع أو لمنقابة، أو لمؤسسات : البيئة القانونية
قرارىااإلعالم الرسمي، ووجود مسودات مب    .دئية يمكن العمل عمى تطويرىا وا 

 وثيقة الحكومة إلنياء االحتالل وبناء الدولة تؤسس لثقافة جديدة، وحاجة لتحديد الخطاب الجديد، : البيئة السياسية
 .وبالتالي ىي فرصة

 عالم وعميو يشكل فرصة لإل( قطاع االتصاالت)فتح باب المنافسة في قطاع اقتصادي ىو األىم : البيئة اإلقتصادية
 .اقتناصيا

 االىتمام الخاص الذي يبديو الممولون لتطوير قطاع اإلعالم الخاص واألىمي، وحجم : التأىيل الميني لإلعالميين
التمويل المقدم ليما، كما أن ىناك مبادرة من اليونسكو إلعادة النظر في مناىج التعميم، وتتوفر مناىج جاىزة في عدد 

استحضارىا وفمسطنتيا، وىي برؤيتنا  تمثل فرصة، حيث ال داعي ألن نبدأ من حيث بدأ من الدول مثل اليند يكفي 
 .اآلخرون، وذات األمر ينطبق عمى تأىيل الكادر اإلعالمي واألكاديمي في مجال اإلعالم

 ديم، ىناك فرص يجب استثمارىا إلصالح النقابة بالذات مع إجراء االنتخابات وتغيير المجمس الق: نقابة الصحافيين
خاصة وأن االتحاد الدولي لمصحفيين واتحاد الصحافيين العرب والعديد من المؤسسات الدولية واألىمية المحمية تبذل 

 .جميعيا جيدًا النجاح النقابة الجديدة

 ضعف تيار اإلسالم السياسي وبالذات في القطاع، يشكل فرصة اختراق لإلعالم ليقدم خطاب ورؤى : : الثقافة السائدة
 ة قادرة عمى التأثير في الرأي العامبديم

                                            
 
 .ىي فرصة بسبب عدم االضطرار لتعديل قانون قائم وىو أصعب من وضع قانون جديد يمتزم المعايير الدولية ويحمي الحقوق والحريات  



 عودة القضية الفمسطينية لواجية الحدث الدولي، الحمالت الشعبية العالمية لدعم : الخطاب اإلعالمي الموجو لمخارج
 .نضال الشعب الفمسطيني، ىي فرص يجب استثمارىا

 يتم وضعيا حاليًا فرصة لمخروج من  مرة أخرى تشكل وثيقة الحكومة، والخطط اإلستراتيجية التي: البنية والييكميات
 مأزق الترىل الوظيفي

 الوضع السياسي المتدىور عمى صعيد السياسي المرتبط باالحتالل، ىو إشكالية وتيديد وفي ذات : الدور الوظيفي
جاه الوقت فرصة، وكذا األمر بالنسبة لالنقسام وغرابة التقاسم الوظيفي لممؤسسة السياسية الفمسطينية، فالتوجو بات
عادة ترتيبيا فيما يتعمق بمؤسسات اإلعالم  إنياء االنقسام، والحديث عن االنتخابات، فرصة لدراسة الدور الوظيفي وا 

 التهـديدات

 االحتالل و واقع االنقسام، وعالقة السياسي باإلعالمي والعكس، وغياب اإلرادة السياسية إلصالح :  البيئة السياسية
 .واالداري االنقسام الداخمي وانعكاساتو عمى منظومة الحكم المحمي.في الشأن اإلعالمي الوضع اإلعالمي، وتدخل األمن

 لم يرق اإلعالم ليكون صناعة، الوضع االقتصادي العام وتأثيره عمى اإلعالم واإلعالن، أولويات  :البيئة اإلقتصادية
 .ود دونو، لضعف سوق اإلعالنالحكومة لدعم اإلعالم، التمويل األجنبي وعدم قدرة القطاع اإلعالمي لمصم

 غياب القوانين الناظمة لإلعالم الرسمي، غياب قانون المرئي والمسموع، وقانون تنظيم عمل نقابة  : البيئة القانونية
الصحافيين، قانون حق وحرية الوصول لممعمومات، قانون حماية الممكية الفكرية، باإلضافة إلى االنتياكات لمحريات 

   .ام قوانين مثل قانون العقوبات، وسوء التفسير لقانون المطبوعات والنشراإلعالمية باستخد

 تعدد برامج التدريب وتكرارىا دون التمحيص في استجابتيا الحتياجات الصحافيين،  : التأهيل المهني لإللعاميين
م، وضعف الكادر ، وضعف المناىج التعميمية في كميات اإلعال"منطقة صراع ساخنة" -وخصوصية الحالة الفمسطينية

  .األكاديمي الذي يعمم ىذه المناىج، وعدم استجابتيا الحتياجات سوق اإلعالم

 ترىل النقابة السابقة واإلفرازات التي نتجت عنيا بسبب فقدانيا لدورىا في حماية الصحافيين وتطوير :  نقابة الصحافيين
دة ال زالت تخطو خطواتيا األولى في إصالح اإلرث القديم قدراتيم وتأثير التجاذبات الحزبية عمى عمميا، النقابة الجدي

 .الذي استممتو من المجمس السابق 

 تتحسس  أبويةد تيار اإلسالم السياسي في بنية عشائرية و وصعضعف التقاليد االجتماعية الميبرالية   :الثقافة السائدة
لجنس والدين وتقديم السياسي عمى االجتماعي، االنفتاح عمى قضايا خالفية ومثيرة لمجدل عمنا في وسائل اإلعالم كا

وبالتالي تعزيز الرقابة الذاتية من قبل الصحفي، وبصعود قوى اقتصادية جديدة، ظير مقص رقيب جديد يحابي القطاع 
الخاص ورأس المال ويضاف ليذا انغالق السياسي المحمي أمام اإلعالم المحمي وانفتاحو عمى األجنبي، وأخيرًا صعوبة 

 .ول لممعمومات في ظل ثقافة السرية والتحفظالوص

 ال توجد ثقافة ىيئة تحرير لوضع السياسة التحريرية، بل يقود كل مؤسسة رئيس تحرير يقرر  :مهنية المؤسسة اإللعامية
 .  سياستيا كل يوم عمى حدة وتميل المؤسسة حيث يميل رئيس تحريرىا

 مؤىمين وقادرين عمى المواجية والرد عمى ( ن كال الجنسينم) غياب ناطقين : الخطاب اإللعامي الموجه لمخارج
المغالطات اإلسرائيمية والصييونية، تسرب الخبرات الفمسطينية الناطقة بغير المغة العربية لنقل الرواية الفمسطينية  

ن ثقافتنا، واالستناد وىجرتيا لمخارج لمفارق اليائل في العائد المالي ، واستعمال التقنيات المالئمة في ثقافات مختمفة ع
إلى أن عدالة القضية كاف لتجميع رأي عام عالمي لدعميا، وارتباك الرسائل اإلعالمية وتناقضيا، وغياب التوثيق 
واإلنتاج الثقافي الموجو لمخارج، وضعف عمل سفارات فمسطين اإلعالمي في الخارج سببو غياب إستراتيجية إعالمية 



ي بما يعنيو ذلك من ضرورة وجود أو إبتعاث ممحقين إعالميين في سفاراتنا في وطنية واضحة عمى الصعيد الخارج
 (.الخارج، غياب إستراتيجية إعالمية في التعامل مع الغرب والعرب واعتماد تقنية ردة الفعل كإستراتيجية

 مل والمنتسبين لمحكومة، وتحديدًا في اإلعالم الرسمي الذي تحول إلى مؤسسة احتواء لمعاطمين عن الع: البنية والهيكميات
مما حمل ىذه المؤسسات عبء استيعاب الموظفين غير المتخصصين والفائضين عن حاجتيا، مع عدم القدرة عمى 
اجتذاب خبرات بالذات واالحتفاظ بالخبرات الموجودة في ظل تدني الرواتب وظروف العمل الصعبة في مجاالت اإلعالم 

 .سسات أجنبية وعربيةالنوعي، وتسرب الكفاءات لمعمل في مؤ 

 بدون المساس بحق المؤسسة اإلعالمية بتحديد دورىا الوظيفي، وخطيا السياسي واالجتماعي، يرتبك : الدور الوظيفي
اإلعالم الرسمي في تحديد دوره، ووظيفتو وعالقتو بالمؤسسة الرسمية وباقي مؤسسات القطاع الرسمي والحكومي، فوزارة 

ال سمطة ليا عمى اإلذاعة والتمفزيون، وال تحديد واضح لعالقتيا بالصحفي، وال لعالقتيا اإلعالم جردت من وظائفيا، ف
بالمركز اإلعالمي الحكومي، وال بإعالم منظمة التحرير، وال حتى بوحدات اإلعالم الموجودة داخل الوزارات، وجميع ىذه 

تيا بالمؤسسة السياسية وبالجميور وأيضًا الييئات بحاجة إلعادة تعريف دورىا الوظيفي وعالقتيا مع بعضيا، وعالق
 .بالقطاع الذي تعمل فيو

 إن ضعف الموازنات المخصصة لممؤسسات اإلعالمية يحُد من مجاالت اإلنتاج والعمل لتقديم رواية : ضعف الموازنات
ما متكاممة ويؤدي إلى قصور واضح في الميمات التي تقوم بيا وبشكل خاص عمى الصعيد الرسمي والحكومي، م

يتطمب العمل عمى تخصيص موازنات كافية حتى تقوم ىذه المؤسسات بدورىا المطموب منيا فاإلعالم يحتاج لممال 
 .وبدونو ال يمكن الطمب من المؤسسات اإلعالمية أن تقوم بدور أكثر مما تقوم 

 
 :لعامقطاع اإلرؤية  -4

ع بالحماية، قادر عمى تقديم الرواية الفمسطينية لمعالم وميني، يتمت -ليس محايد -اإلعالم الفمسطيني إعالم قوي موضوعي 
خدمة لألىداف الوطنية في الحرية واالستقالل، وقادر عمى المساىمة في بناء مجتمع وطني ديمقراطي يحترم التعددية، والتنوع 

طقية والعشائرية ايسقط المن واختالف الرأي، وحق الجميور في المعرفة، وحماية اليوية والتراث الوطني من التشويو والتعتيم،
 .راء التطرف والعدمية، ومن آمن لغتو اليومية انقسامية ومفاىيموغيرىا من مصطمحات 

 األهداف اإلستراتيجية والسياسات والتدخات -4
ستراتيجيات وتشتمل اال. يستعرض الجدول التالي ممّخًصا باألىداف اإلستراتيجية والسياسات والتدخالت الرئيسية المقترح تنفيُذىا

 . القطاعية الكاممة عمى تفاصيل ىذه السياسات والتدخالت
 

ة الفلسطينية وفق ما أقرته وثيقة إعالن إعالم يسعى لخدمة المشروع واألهداف الوطني

االستقالل والتشريعات الفلسطينية، وتعزيز ودعم رؤية إنهاء االحتالل وإقامة الدولة 

والتأكيد على الوحدة الجغرافية للوطن . 2291الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 

للعالم خدمة لألهداف والتمثيل السياسي للشعب الفلسطيني، وتقديم الرواية الفلسطينية 

 .الوطنية في الحرية واالستقالل

 ( 1)الهدف االستراتيجي 
 

 السياسة التدخات السياساتية



رسمية رئيسة تتصف بالمينية والعقالنية، تكون ( واجية إعالمية)تشكيل مؤسسو . 2
 مصدرا موثوقا لمموقف الرسمي، والخبر الوطني

في كافة الوزارات والمؤسسات ( ين رسميينناطق)تحديد واجيات إعالمية متخصصة . 4
الحكومية، وممحقين إعالميين في السفارات تتحمل صالحية التعبير الرسمي ليذه 

المؤسسات، وتكون مصدرًا لممعمومة والخبر والتعميق في حال تطمب الموقف اإلعالمي 
 .ذلك

ن ووكالة اإلنباء والمعمومات توفير البنية التحتية والفنية والمالية لييئة اإلذاعة والتمفزيو .  3
 .كييئات عامة، وحاضنة لمتفاعل المجتمعي " وفا"الفمسطينية 

توفير البنية التحتية الخدماتية في الوزارات والمؤسسات الرسمية لمتأسيس لمحكومة . 2
 .االلكترونية

اعتماد مكتب ناطق إعالمي رسمي حكومي يقوم بتعميم الموقف الرسمي عمى كافة . 5
 .الرسمية وغير الرسمية بما فييا السفارات الفمسطينية في الخارج الجيات

دعم اإلعالم الخاص عبر توفير المعمومات لو وتقديم التسييالت لو كصناعة خاصة . 9
 .ومدرة لمدخل

تجميع األرشيف الوطني الفمسطيني المرئي والمسموع والمكتوب والعمل عمى توفيره . 1
 .لمقطاع اإلعالمي

رات وبيانات وبالغات إعالمية بكافة أنواعيا وأشكاليا لتمبي حاجات إصدار نش. 0
 . المجتمع   والقطاعات ومؤسسات العمل اإلعالمي بمغات أجنبية حية

، وموجات البث الخاص بدولة (P.S)استرداد العنوان االلكتروني الرسمي لفمسطين . 2
 .  M&F.M.فمسطين 

 

تأىيل القطاع اإلعالمي الفمسطيني . 2
ستعيد المكانة والدور في التعبئة لي

 . العامة والوطنية

 

توحيد خطاب مؤسسات اإلعالم . 4
خضاعو لتكاممية ومرجعية  الرسمي وا 
األداء  حتى تكون الرسالة اإلعالمية 

 .متكاممة العناصر ومؤثر

 

توحيد مؤسسات اإلعالم الرسمي . 3
وتحديد مرجعية سياسية ليذا اإلعالم 

ارية مينية لمختمف مرجعية إد وتكميف
مؤسسات اإلعالم الرسمي، وتحديد 
مياميا، ووضع آليات التنسيق بينيا 

 .وبين المرجعية السياسية

 

توحيد المصطمحات السياسية . 2
 .والجغرافية في وسائل اإلعالم المختمفة

 
تحديد العالقة بين أجيزة اإلعالم . 5

المتنوعة وتنميتيا بشكل تكاممي في 
يجي لرؤية وطنية، يتنوع إطار استرات

 اإلعالم في تقديميا

 
فتح فضاءات اإلبداع في مؤسسات . 9

اإلعالم، وتقديم الدعم ليا لالرتقاء 
بالكادر ولتحديث أجيزتيا وأدوات 
عمميا لمواكبة متطمبات الثورة 

 .االتصالية

 
تعزيز التفاعل المجتمعي والمساءلة . 1

 . لإلعالم
، والتعددية اإلعالمية وتعزيزهما، وحماية حق الجمهور في حماية الحريات اإلعالمية

 .المعرفة
 (2)راتيجي تالهدف االس

 السياسة التدخات السياساتية

توفير بيئة قانونية تنظم، تحمي . 2 :أو تعديل القوانين التالية/إقرار و: أوالً 



 .إقرار قانون المرئي والمسموع. 2

 والمسموع بما يتناسب وقانون المرئي 2225تعديل قانون المطبوعات والنشر لعام . 4 

قرار قانون خاص بييئة اإلذاعة والتمفزيون .3   .إعداد وا 

 .وفا –إقرار مقترح مشروع قانون وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية  .2 

 .إقرار قانون الحق في الحصول عمى المعمومات  .5

قرار قانون حقوق الممكية الفكرية .9  .إعداد وا 

 .ة في المجال اإلعالميإقرار قوانين النقابات العامم .1 

وثيقة شعبية تم تبنييا من قبل )تبني وتفعيل وثيقة شرف أخالقيات المين اإلعالمية . 0
 (.الكثير من الصحافيين ولكنيا غير مفعمة

حكومة، مجتمع )تشكيل المجمس الوطني لإلعالم ليمثل قطاعات المجتمع المتعددة : ثانياً 
 (.مدني وقطاع خاص

 ظم عمل المجمسإصدار قانون ين.  2

 . وقف تفريخ المنابر اإلعالمية بدون رؤية واضحة.  4

 وتساىم في تكوير القطاع اإلعالمي

إنشاء مجمس إعالمي وطني ينظم . 4
العمل اإلعالمي ويجمع اإلعالم 
الرسمي والخاص تحت مظمة واحدة 

 .دون المساس بالتعددية والحريات

تفعيل دور وزارة اإلعالم كإطار . 3
لحين االنتياء من  -مؤقت -جامع

 .تشكيل المجمس
تفعيل دور وزارة اإلعالم باعتبارىا . 2

المنبر اإلعالمي الرسمي، إلى أن يتم 
بشكل كامل تشكيل المجمس الوطني 

صدار القانون الناظم لو، إذ  لإلعالم وا 
ال يجوز إىمال ىذا المرفق اليام في 

 .ا سيكونانتظار م

 

مساءلة وتقديم المعمومات إعادة االعتبار لإلعالم المحمي باعتباره سمطة رابعة قادرة عمى ال
 .لمجميور، ودعم اإلعالم ليصبح صناعة مستقمة والموثوق

 (3)الهدف االستراتيجي 

 السياسة التدخات السياساتية



التدريب بما يتناسب وحاجة إعادة صياغة وتطوير مناىج التعميم األكاديمي اإلعالمي و . 2
 السوق وخصوصية الوضع الفمسطيني

تأسيس مركز معمومات وطني متخصص، يكون مرجعية رسمية لقطاع اإلعالم، . 4
عادة النظر  ويكون تابعًا لوزارة اإلعالم إلى أن يتم إقرار أو تشكيل مجمس إعالمي وطني وا 

 .في وظيفة ودور مكتب اإلعالم الحكومي

مركز اإلحصاء  -ى المراكز الوطنية المعتمدة في اإلشارة لألرقام والنسباالعتماد عم. 3
- مثال

عالم مجتمعي  وضع مناىج تعميمية إعالمية تساىم في خمق صحافة متخصصة. 2 وا 
عالم إلكتروني، وُتعد الخريجين لمتعامل مع الواقع اإلعالمي، وتضمينيا مساقات قانونية  وا 

 .قانونية المتعمقة بالعمل اإلعالمي في فمسطينتعرف دارسي اإلعالم بالضوابط ال

إدماج التعميم التقني المتعمق باإلعالم ضمن مناىج اإلعالم كاإلخراج والصوت . 5 
 .والمونتاج وغيره مع التركيز عمى التدريب العممي

اعتماد نظام تدريبي لمخريجين عبر إلحاقيم في المؤسسات اإلعالمية لمدة ستة أشير . 9
 .شيادة التخرجقبل منحيم 

تطوير مراكز تدريب إعالمي حكومية، تضمن تأىيل الموظفين الجدد، وتقدم تدريبًا . 1
 .مستمرًا يستيدف الموظفين القدامى بالتطورات المتعمقة باإلعالم

تشكيل مجمس تنسيقي بين المؤسسات المتخصصة في مجال التدريب لرسم سياسة . 0
 .ب وعشوائيتياتدريبية تحول دون تضارب جيود التدري

تطوير مؤسسات اإلعالم الفمسطيني . 2
بحيث تكون مصدرًا لممعمومات، 
وصانعو لمرأي العام وعنوانا لصانع 
القرار، وصناعو منتجة وتسويقية بحد 
ذاتيا وليست إستيالكيو، مع التأكيد 
عمى حق المواطن في المعرفة 

 ولحصول عمى المعمومات

 
  النتائج المتوقعة -6

في تحقيق األىداف التي ( الخاص والعام)ات نوعية وأخرى كمية يمكن االعتماد عمييا في قياس ورقابة تقدم اإلعالم ىناك مؤشر 
 :كاآلتي -آخذين بعين االعتبار أن القياس ييدف لتصويب وتقويم األداء -وضعت في ىذه الخطة

 :المؤشرات الكمية :أولا 

فضائيات و " 2" محطة تمفزيون و" 30"حاليًا ىناك  ،جل وتبدأ العملزيادة عدد المحطات المرئية والمسموعة التي تس -2
   .محطة إذاعية في الضفة والقطاع" 30"



، فة ومجمة عاممةيصح 420حاليًا ىناك ، المجالت والنشرات الدورية التي تسجل وتبدأ العمل/زيادة عدد الصحف -4
 .ف يومية عمى األقلصح" 5"صحف يومية نعتقد بأىمية العمل عمى رفعيا إلى " 3"منيا 

 (لممجمس الوطني لإلعالم، أو وزارة اإلعالم لحين تشكيل المجمس)عدد الشكاوى الموجية  -3

 الصحف التي يتم إغالقيا ألسباب مينية أو سياسية/عدد المحطات -2

من % 20ال يصل االنتاج المحمي حاليًا ألكثر من ) حجم البرامج المنتجة محميًا في اإلعالم الرسمي والخاص/ عدد  -5
 (عمى األقل% 20حجم البث، نطح ألن يصل خالل ثالثة أعوام إلى 

، في آخر استطالعات الرأي العام لسنة (يتم القياس عبر استطالعات الرأي)عدد المشاىدين لإلعالم المحمي  زيادة -9
، 4024عام % 55، و4022عمى األقل عام % 50 إلى ، ونطمح لرفع ىذه النسبة %33بمغت نسبة المشاىدة   4020

 4023عام% 90و

 . لكل سنو من سنوات تنفيذ الخطة% 20، عدد الخريجين الجدد المنتسبين لمعمل في المجال اإلعالميزيادة  -1

ي نزيادة نسبة العاممين في المجال لينتسبوا لتدريب مي ،عدد المتدربين في مؤسسات التدريب الحكومية واألىمية -0
ن ذكرت فدقيقو، و  أعداد الحديث عن  ال يمكننا حالياً .)من الكادرر% 40ومكثف   ، من ىنا الكبيرة  يي ليست بالنسبةا 

 ( .نتحدث عن أىمية التدريب

 

نعتقد بإمكانية  برامج موجية لمخارج" 9"د نحو ستةحاليًا يوج . البرامج واألفالم المنتجة محميًا الموجية لمخارج عدد -2
 .وثائقية مختمفةأفالم  9ث  ولسنوات الخطة الثال  ثابتة"  20"رفعيا إلى عشرة برامج 

برامج مشتركة  1يوجد حاليًا نحو )ن اإلعالم الرسمي واإلعالم الخاصاألفالم المنتجة بشكل مشترك بي/البرامج عدد -20
  (برنامج سنوياً  25سنويًا، نطمح إلى رفعيا إلى 

بنسبة  وعدد اإلعالميات العامالت( %30بنسبة  حول القضايا الساخنة)عدد النساء المستضافات في البرامج المحمية  -22
30%. 

تمانية قوانين لكننا نعتقد " 0"ىناك حاجة إلقرار القوانين جميعيا وىي  .عدد مشاريع القوانين المنجزة والمعدة لإلقرار -24
 .4023بإمكانية أنجاز نصفيا عمى األقل حتى سنة 

تفتقر وسائل اإلعالم ) فساد، وسوء األداء، وقضايا الرأي العامالمبثة حول قضايا ال/ عدد التحقيقات الصحفية المنشورة -23
 .المختمفة إلى التحقيقات الصحفية، وجودىا وزيادة عددىا يعتمد عمى مستوى الحريات الصحفية

 عدد االنتياكات اإلسرائيمية ضد الصحافيين والمؤسسات اإلعالمية الفمسطينية -22
 .ت اإلعالميةعدد خروقات األجيزة األمنية لمحريا -25

 .حجم ما تم تجميعو من األرشيف الوطني -29
صحفي، الطموح في أن تكون النقابة ممثمة لممجتمع الصحفي  000حاليًا عددىم ) عدد الصحافيين المنتسبين لمنقابة -21

 .(الذي يتجاوز عدده ألفين صحفي
م والمجمس الخاص بييئة اإلذاعة حجم مشاركة القطاعين األىمي والخاص في تشكيل المجمس الوطني لإلعال -20

 .والتمفزيون
ذا ما تم إقرار القوانين وبرامج التدريب % النسبة الحالية ىي صفر  .مساىمة صناعة اإلعالم في الدخل القومي -22 ، وا 

 %. 4-2ووضوح السياسة اإلعالمية نتوقع المساىمة بنسبة من 
حاليًا ال تتجاوز المؤسسات التي تعمل في ) ات األىمية والدوليةتقارير رصد أداء اإلعالم التي تعدىا المؤسسعدد  -40

 .(تقارير 20تقارير سنوية، نطمح لزيادة عددىا إلى  9-2مؤسسات، تصدر  3الرصد 



 
   :المؤشرات النولعية :ثانياا 

يث يمزم رصد متواصل ال يمكن القول أن المؤشرات الكمية كافية لقياس تطور اإلعالم وقوة أدائو في خدمة المشروع الوطني، ح
ألداء اإلعالم الرسمي والخاص من اجل تحسين وتطوير األداء وبالذات المحتوى الذي تحممو البرامج اإلعالمية، ( وليس رقابة)

فزيادة عدد المؤسسات اإلعالمية ال يعني تعددية وال يعني حريات في غياب مضامين إعالمية تكاممية، وغياب دور اإلعالم 
 .ادرة عمى المساءلة، لذا من الميم ربط المؤشرات الكمية بالنوعية لتحسين قدرتيا عمى القياسكسمطة رابعة ق

، من حيث المضمون نوعية البرامج التي تنتجيا المؤسسات اإلعالمية بالعالقة بإستراتيجية إنياء االحتالل وبناء الدولة -2
 .والمغة والقدرة عمى التأثير واإلقبال عمييا عرضًا ومشاىدة

 .ترام اإلعالم لوجية النظر النسوية ومدى تضمينيا لمرؤى اإلعالميةاح -4

  .فعالية التنسيق بين اإلعالم الرسمي واإلعالم الخاص -3

من  .المؤسسة الرسمية واستجابتيا ألسئمة الجميور/قدرات الصفحات االلكترونية الحكومية عمى عكس رسالة الوزارة -2
 .عدد متصفحيياخالل قدرتيا عمى تقديم الخدمة لمجميور، و 

   .الرسالة اإلعالمية لممسئولين والناطقين اإلعالميينسرعة ووضوح  -5

 .نوعية ما تنتجو المؤسسات اإلعالمية وقدرتو عمى مواجية الرواية اإلسرائيمية، والتصدي لألكاذيب اإلسرائيمية -9

 .قدرة اإلعالم عمى تجنيد رأي عام محمي لصالح وثيقة إنياء االحتالل وبناء الدولة -1

 .قة في تقديم الرواية الفمسطينيةاإلبداع واألفكار الخال -0

 .القدرة عمى رصد التحريض اإلسرائيمي والرد عميو بشكل ممنيج ومنظم وليس ردات فعل عمى حادثة معينة -2

 .قدرة اإلعالم عمى تقديم الرواية التاريخية لمجيل الجديد بشكل جذاب وفعال -20

 .غناء عن التمويل الخارجي ليصبح صناعة مدرة لمدخلعمى االست -بالذات -قدرة اإلعالم الخاص -22

 .تفاعل القطاع الخاص مع اإلعالم ليس بصفتو أداة إعالنية ولكن صناعة تشغيمية ومربحة -24

 .تقارير رصد أداء اإلعالم التي تعدىا المؤسسات األىمية والدولية -23

 .صالحيمأداء نقابة الصحافيين وقدرتيا عمى الدفاع عن حقوق الصحافيين وحماية م -22

قدرة مكتب الناطق اإلعالمي الحكومي وسرعتو في تعميم المواقف الرسمية عمى سفاراتنا بالخارج، وسرعة استجابتو  -25
 .وتفاعل الرسميين مع وسائل اإلعالم بشكل عام، والمحمي بشكل خاص

 .مدى التحسن في األداء لمموظفين الحكوميين الذين تم تدريبيم في مراكز التدريب الحكومي -29

 .درة المناىج عمى االستجابة الحتياجات سوق العمل اإلعالميق -21
 

 إجراءات إلعداد الستراتيجية القطالعية -7
آت في اإلعالم لوضع مسودة أولى /بين مجموعة من المختصينالمشترك ر يكالخطة بشكل أساسي عمى منيج التف اعتمدت ىذه

قبل العاممين في المجال،المراسالت مع الجيات واألشخاص ذوي لمخطة، باالستعانة باألدبيات واألبحاث التي تم نشرىا من 
لمنقاش مع مجموعات وشرائح أوسع لضمان شموليتيا وعكسيا لمواقع وما تصبو إليو  -ومحددة -االختصاص، لتقدم كمادة أولية

 .األطراف المعنية بصناعة اإلعالم والخطاب اإلعالمي



وعالقة السياسي باإلعالمي والعكس، حصدت الوقت األكبر في مرحمة  -توبكل مكونا -تحديد الرؤية السياسية لإلعالم 
الصياغة األولية، وبوعي كامل من أعضاء الفريق لتحديد اإلطار العام الذي ستوضع فيو الخطة لضمان فعاليتيا ونجاعتيا، وقد 

 .ودمجيا معًا لتشكل المسودة األولى تم تكميف كل عضو في الفريق تقريبًا بكتابة ورقة حول عنوان محدد، تم إعادة صياغتيا

دماج ما باعتماد وسيمة التواصل مع ذوي االسيقوم الفريق   ختصاص في الوطن والشتات وتمقي مالحظاتيم عمى الخطة وا 
يتوافق الفريق عميو ويتناسب والمسودة التي سترفع إلى وزارة التخطيط، وتعاد لمفريق لمتطوير وتقديم الخطة بشكل نيائي قبل 

 .عتمادىا من مجمس الوزراءا

:الموازنة  

العامة  في ظل الوضع الحالي من الصعب الحديث عن موازنة محددة أو تقريبية لمثل ىذه الخطة ، فمعظم موازنات المؤسسات
كل المقدمة لمحكومة كل عمى حدة لتحديد الموازنة البرامجية في  ، ما يتطمب البحث في الموازنات الحالية تشغيمية في الغالب

من حج الموازنة الكمية المطموبة لتنفيذ % 4مقترح، كما نقترح أن يوضع بند لإلعالم منفصل عمى موازنة كل وزارة ما نسبتو 
بالنسبة لمقطاعين الخاص واألىمي، فمن الصعوبة بمكان الحديث عن موازنات خاصة بيما العتمادىما عمى التمويل .  خططيا

الخ يصب في .. ولكن تنفيذ مقترحات وسياسات الخطة مثل إقرار القوانين وحماية الحرياتالخارجي بشكل مستقل عن الحكومة، 
 . دعم القطاعين الخاص واألىمي بشكل غير مباشر

 .لعمى أن المعركة القادمة هّي بالدرجة األولى إلعامية سياسية العتماداا  نوصي بزيادة الموازنات المرصودة لإللعامتالي وبال
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