
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  توطئة
تعتمد الجمهورية اليمنية في سياستها اإلعالمية أسساً ومنطقات تتسق في مضامينها مع 

  .ة العامة للدولةالسياس
فمن االنطالقة من مبادئ وقيم الشريعة اإلسالمية السمحة وترسيخ الوحدة الوطنية والتوجهات 

 إلى استنهاض قدرات اإلنسان اليمني الديمقراطية الداعمة لحرية التعبير وتدفق المعلومات ،
  . والمشاركة في الحياة الجديدة البناء في

  اإلعــــــالمــــية الســـياســـة

فإنه يوجه اهتماماً  وكما يهتم اإلعالم اليمني بمؤسساته وأجهزته المختلفة بالبناء الفكري الحضاري لألفراد والمجتمع،
شكالت التي تواجهها بالدنا كدعم جهود الم احتياجات القطاعات المختلفة لمقاومة خاصة لوضع األسرة اليمنية ، ويلبي

الثقافي وإحيائه ونشره اعتماداً على الحقائق  على التراث محو األمية والقضاء على المشكالت الصحية ، والتركيز
  .والموضوعية والصدق وتجنب المبالغة

بمواقف اليمن تجاه القضايا  بالتعريف باليمن أرضاً وإنساناً ، والتعريف  وعلى الصعيد الخارجي تقوم وسائل اإلعالم
على احترام حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب واألفراد بما يعزز مسيرة الحق  العربية واإلسالمية والدولية ، والتأكيد

في كل ذلك تؤكد على حسن الجوار  وهي. والسالم ، ومواجهة الظلم واألفكار الهدامة بالتصدي لها وتبيان مخاطرها
  .م التدخل في شؤون الدول األخرىواالحترام المتبادل وعد

لقد حاولت السياسة اإلعالمية أن تستوعب كثيراً من اآلراء والمالحظات التي قدمها المهتمون والمتخصصون في قضايا 
  .اإلعالم

  .نسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يعين على تحقيق أهدافها لما فيه خير وتقدم وازدهار الوطن
  واهللا من وراء القصد؛؛؛

   اإلعالموزير
  عبد الرحمن محمد األكوع

  م١٩٩٥ديسمبر 



  
  المقدمـــة

تأكيداً لإليمان العميق بالحرية وإدراكاً للمكانة الهامة التي يحتلها اإلعالم واالتصال في الحياة اإلنسانية وفي التقدم 
ألمم ، ولكون اإلعالم حقاً ولتأثيره في حياة األفراد والشعوب وا، المطّرد لها باعتباره النبض الخافق في العمل الحر

للشعب أفراداً وجماعات ومؤسسات ووسيلة للحصول على المعرفة اليومية الصحيحة فقد لزم أن ترتبط به سياسات 
  .واضحة تهدي وتقود العمل اإلعالمي

تسخر هذه و، إن السياسة اإلعالمية تعين وتساعد على تحقيق الغايات الدينية والوطنية والقومية واإلنسانية النبيلة
السياسة وسائل اإلعالم لخدمة الجماهير والتنمية والبناء الوطني وتُقدم اليمن عبر إعالمها إلى العالم ، وتؤكد على 

والسياسة اإلعالمية بصورتها المقررة هنا تؤكد على أنه ال بد أن يكون . استخدام أحدث ما وصلت إليه تقنية اإلعالم
اعداً لكل أبناء الشعب ليتحملوا مسئولياتهم في بناء الوطن وتنمية قدراتهم للتعامل العمل اإلعالمي اليومي عامالً مس

  .بأول اليومي مع حقائق الحياة وتطوراتها من أجل التغيير المنشود في وطن الوحدة ومواكبته أوالً
 تتناسب وطبيعة ويتعين على األجهزة اإلعالمية كافة أن تضع خططاً تفصيلية لمضامين هذه السياسة وأساليب عمل

 من ثورة  عملها بما يؤدي إلى زيادة التأثير اإليجابي لإلعالم على المستويين الداخلي والخارجي باالستفادة القصوى
واالتصالية وعبر دعم رسالة العمل اإلعالمي وتطوير مؤسساته وتزويده بالقدرات ، المعلومات والتقنيات الفضائية
، قيق رسالة اإلعالم التي البد أن ترقى إلى مستوى التحديات الحضارية التي تواجهناالبشرية واإلمكانات المادية لتح

وبما يؤكد ازدهار الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان ويشجع الممارسة المسؤولة والمبدعة وبما يضمن تدفق 
  .المعلومات

  
  أسس ومنطلقات

  السياسة اإلعالمية
  .الشريعة اإلسالمية
  .الوحدة الوطنية

  .هداف ومبادئ الثورة اليمنيةأ
  .الدستور

  
  ..االستراتيجية التي يقوم على أساسها العمل اإلعالمي

  :أوالً
واستثمار الطاقات الخالقة في عملية البناء الوطني الشامل في مجاالت الحياة ، االلتزام بحرية التعبير وحرية الصحافة

 الوحدة والحرية وانتصار حقوق اإلنسان وقيم المساواة والعدل وفي ترسيخ مقومات مجتمع، الديمقراطية والتنموية كافة
  .واإلخاء والسالم واألمن واالستقرار



  :ثانياً
مستنير مسلح بالرؤية الواضحة لألحداث ومتطلبات مواجهتها وفق كل االحتماالت الممكنة ، .. بلورة رأي عام وطني 

داء المتقن للواجبات والمسؤوليات الوطنية والقومية وقادر على اتخاذ المواقف والقرارات إزاءها في ضوء األ
  .واإلنسانية ، وصنع التطورات واستيعاب المتغيرات

  :ثالثاً
الرسالة اإلعالمية حق من حقوق اإلنسان والمجتمع ، واإلعالم بأجهزته المسموعة والمقروءة والمرئية ملك للجميع 

  .ة للجماهير ، لتحقيق الطمأنينة والرخاء االجتماعيووظيفته الرئيسية في جميع األحوال الغايات المشروع
  :رابعاً

لتحقيق ، يقوم اإلعالم بدوره في توجيه سلوك المواطنين وحثهم على تحمل مسؤولياتهم في مجاالت البناء والتنمية كافة
وفق خطة عمل وتحصين المجتمع من الجريمة واألمراض الفتاكة أياً كانت والتصدي لها ، كفالة أمن الوطن والمواطن

  .محددة لذلك بالتفاهم مع الجهات المعنية
  :خامساً

وكفالة الحصول على المعلومات والتحليالت والتوجهات وبين ، خلق االنسجام الكامل بين تدفق المعرفة المتنوعة
لدولة وفي عالقته مع سلطات ا، متطلبات تجويد العمل الوطني واإلنساني واإلبداعي داخل المجتمع اليمني الجديد

  .أخذاً وعطاًء ، وعالقاتها مع بعضها البعض

  :سادساً 
االهتمام بالصحافة وضمان حريتها والمحافظة على كرامة الصحفيين والكتاب وتشجيعهم على ممارسة النقد البناء 

  .والمسئول وتجسيد تالزم مبدأ الحرية مع مبدأ المسؤولية في العمل اإلعالمي 
  :سابعاً 

الرئيس القائد الفريق / بيانات السياسية وخطابات وتوجيهات القيادة السياسية العليا ممثلة باألخ بلورة وشرح كافة ال
واالستهداء بها وتبيان تفصيالتها والمرامي والمقاصد المتصلة بالغايات الوطنية ، علي عبد اهللا صالح رئيس الجمهورية

واكبة والمتابعة لكافة القرارات والتصريحات والبيانات إلى جانب الم، والطموحات الشعبية في البناء الوطني الشامل
وإعطائها ما تستحقه من ، الصادرة عن رئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية

  .التبيان والمواكبة والتحليل
  :ثامناً 

ي وإعطاء األمثلة الحميدة لالقتداء بعيداً عن التطرف تأكيد المصداقية وقيم الحق والعدالة في كافة أشكال التناول اإلعالم
  .والمغاالة في التناول والحرص على عدم مجافاة الحقيقة أو حجبها أو تجاوزها 

  :تاسعاً 
جعل كل القيم والمبادئ السامية التي يؤمن بها شعبنا والنابعة من عقيدته اإلسالمية ومثله العربية واإلنسانية القوة 

في كل ما يعبر عن دور الدولة ومكانتها ودور ، جهة لألعمال والمسؤوليات والسلوكيات العامة والخاصةالمعنوية المو



الفرد والمجتمع وما يعكس صورة وحيوية المجتمع وتفاعالت مؤسساته وأفراده في العالقات المتنامية بينها جميعاً في 
على التخلص من سيطرة األهواء واألمراض المعطلة كافة االتجاهات المثمرة وفي عملية مساعدة الدولة والمجتمع 

لطاقات العطاء واإلنتاج ، وال بد في هذا الصدد من استحداث صيغ للتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات 
والمصالح المختلفة والجمعيات المتخصصة في هذا النطاق وغيره من العمل اإلعالمي لمواجهة مظاهر الفساد والرشوة 

  . والمغاالة واإلسراف والبطالة
  :عاشراً 

التوسع في المساحة التي تبرز قضايا المجتمع وهمومه ومشكالته وعرض األفكار التحليلية حولها والمعالجات الممكنة 
  .والمقترحة لها بكافة الوسائل واألساليب اإلعالمية واالتصالية 

  :حادي عشر 
والعمل ، وللوحدة الوطنية والحرية والديمقراطية، يدة الشعب اإلسالميةالتصدي لألفكار المنحرفة والمتخلفة والمعادية لعق

والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة كل ما يؤدي .. على تفنيدها وتعريتها واألهداف الرخيصة التي تسعى إليها 
والساللية و المناطقية ومحاربة المفاهيم التي تكرس النعرات القبلية والطائفية ، إلى تمزيق وحدة الشعب اليمني

والتصدي لكل ما يمس األماني والطموحات الوطنية العليا للشعب والرد على الدعايات والشائعات بكل ، والمذهبية
  .أشكالها 

  :ثاني عشر 

، إشباعاً للحاجة الماسة لدى المواطن، وتقديمها األول فاألول في كافة الوسائل اإلعالمية، الحرص على تدفق المعلومات
إيالء العناية الخاصة بالمعلومات التي تهم الوطن والمواطن وسياساته وقضاياه وتقديمها إلى العالم الخارجي عربياً و

والتركيز على توفير ، وإسالمياً ودولياً باللغات المختلفة المطلوبة وعبر سفاراتنا في الخارج ووسائل إعالمنا الخارجية
راطية والتنموية في الجمهورية اليمنية عموماً بمختلف أشكالها السياسية المعلومات عن الحياة ومنجزاتها الديمق

  .واالقتصادية والثقافية واالجتماعية عبر الوسائل المطبوعة والمصورة والتسجيالت المسموعة والمرئية 
  :ثالث عشر 

  .االعتماد على الحقائق والمعلومات واألرقام الصحيحة وتجنب صيغ المبالغات اإلنشائية 
  :ابع عشر ر

والعمل على ، إعطاء وكالة األنباء اليمنية سبأ األولوية في الحصول على المعلومات من كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها
ليتسنى لها كوكالة أنباء وطنية ، تسهيل حضورها لتغطية الفعاليات الوطنية ونشاطات المسئولين في الداخل والخارج

  .اإلعالمية بمختلف جوانبها أداء مهامها في المتابعة والتغطية 
  

  األهداف العامة في العمل اإلعالمي
  

  :أوالً 



، واالستهداء بالقيم والمثل اإلسالمية، والتمسك بالشريعة السمحة، تعميق اإليمان باهللا والعقيدة اإلسالمية الغراء
وطنية تجعل المواطن أكثر تحضراً واالهتمام بثقافة دينية و، والوطنية والعربية في كافة األعمال والمواقف والعالقات
  .والتزاماً ومحافظة على القيم الحميدة والسلوك الحسن 

  :ثانياً 
وكأصل للقيم اإلنسانية تؤكد جدية مواجهة الحياة ، وفطرة إنسانية، تعميق اإليمان بالحرية كهبة إالهيه عظيمة لإلنسان

وإبراز المزايا اإلنسانية ، ته واإلبداع واإلنتاج في حياتهوكأساس القتدار اإلنسان لتحمل مسؤوليا.. واالبتالء فيها 
  .الرائعة التي ترتبط بكفالة الحريات العامة والخاصة وااللتزام بالوفاء الكامل تجاه حقوق اإلنسان 

  :ثالثاً 
افل والتسامح تعميق االلتزام ي مواقع السلوك والفعل والتعامل بقيم اإلخاء والمحبة والمساواة والعدل والتعاون والتك

  .والحث على عمل البر والخير وخدمة الغير والفضيلة ومكارم األخالق ، والتضامن واألمن والسالم واالستقرار
  :رابعاً 

وأفعال ، التأكيد على التمسك بالديمقراطية والتعددية السياسية كخيار مبدئي في تجسيد مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه
وكركن أساسي في التكوين الدستوري ،  حياته وبناء حاضره واستشراق مستقبلهإرادته الوطنية في صياغة صورة

  .والسياسي للجمهورية اليمنية وكالتزام مبدئي لدولتها الفتية وتكريس اإليمان بمبدأ التداول السلمي للسلطة 
  :خامساً 

وحماية المصالح ، لدستوريةتكريس قيم وواجبات الدفاع عن الوطن والوحدة ومكتسبات الثورة اليمنية والشرعية ا
واعتبار ذلك الوالء جزءاً ال يتجزأ من الوالء هللا أوالً وأخيراً ، اليمنية العليا وتأكيد قدسية الوالء للوطن والوحدة والثورة

.  
  :سادساً 

ية العامة احترام الشرعية الدستورية كصمام أمان للدولة والمجتمع والحياة العامة وكتعبير عن اإلرادة الشعبية والوطن
والتفاعل مع قيام معارضة مسئولة تستوعب المسؤوليات الوطنية المنوطة بها كحق .. التي ال يمكن أن ُيعلى عليها 

لتقوم بدورها في البناء وإثراء وترسيخ ، للمجتمع يمارسه عبر مؤسساته المدنية كاألحزاب والتنظيمات السياسية
الشرعية الدستورية ومؤسساتها القائمة واحترام اإلرادة الوطنية المعبرة ممارسة الديمقراطية وفق واجبات االلتزام ب

  .عنها 
  :سابعاً 

والتأكيد على عظمة المنافع والثمار الخيرة المرجوة منها بالنسبة ، ترسيخ الوحدة اليمنية والعمل على تقوية عراها
وأساساً متيناً لكل ،  واالستقرار في المنطقةولكونها قوة في حماية األمن، لشعبنا اليمني ولكل شعوب أمتنا العربية

  .توجهات التعاون والتوحد في نبض مشاعر األمة العربية 
  :ثامناً 



التصدي لكل األفكار المعادية للقيم والمبادئ المثلى والثوابت المبدئية للمجتمع اليمني في ظل الوحدة والحرية 
  .والديمقراطية 

  :تاسعاً 
ومن أبرزها اتصافه باإليمان العميق واالحتكام للحكمة وتمسكه ، رية العريقة لشعبنا اليمنيالتأكيد على السمات الحضا

  .وبتشجيع اإلبداع والتأكيد على التالحم بين كل أفراد المجتمع اليمني .. بالوحدة وبالحكم الديمقراطي والشوروي 
  :عاشراً 

والتفاعل مع منجزات وهموم كافة مؤسسات الدولة ، لقانونمواكبة عمليات بناء الدولة اليمنية العصرية دولة النظام وا
  .المركزية والمحلية في هذا التوجه 

  :حادي عشر 
ومواكبة ، وإبراز منافع المشاريع المنجزة في كافة المجاالت، اإلسهام في الدفع بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

لعمل اإلعالمي المشترك بين كافة الوسائل اإلعالمية وكافة وتبني صور جديدة ل، الخطط والبرامج المتعلقة بذلك
إلبراز اإليجابيات المتحققة في كل القطاعات اإلنمائية وكشف السلبيات ، الوزارات والهيئات والجمعيات المتخصصة

وطرح المعالجات واإلرشادات إلى حلول المشكالت عبر تبني وجهات نظر ذوي ، وتنبيه جهات االختصاص بها
  .تصاص االخ

  :ثاني عشر 

وعرض الحقائق والمعلومات الصحيحة ووجهات النظر المساعدة لمعالجة ، التبني المبدع والمستمر لفكرة النقد البناء
بصورة مجردة لخدمة المصلحة العامة وهدف اإلصالح والبناء ، وإنهاء الحاالت واألسباب التي ُيوجه إليها النقد أياً كان

  .وسالمة تحمل المسؤولية
  :ثالث عشر 

  .ومواكبة العمل التعاوني بإعطائه ما يستحق من االهتمام واإلبراز والرعاية، تبني المبادرات الذاتية واإلبداعية الفردية
  :رابع عشر 

التأكيد على أهمية تضافر الجهد الشعبي في تحقيق الخدمات العامة االستجابة للمتطلبات األساسية للمجتمع مع الجهود 
واالهتمام باإلدارة المحلية ودورها في إدارة الشئون المحلية ، ة بارزة من سمات المجتمع التعاوني اليمنيالرسمية كسم

واستشراف اآلفاق التي تتقدم إليها فكرة اإلدارة المحلية في بالدنا كحلقة في قاعدة هامة ، في المديريات والمحافظات
وذلك عبر توظيف القدرات والطاقات ، موية في النطاق المحليلترسيخ الممارسة الديمقراطية إلنجاز الطموحات التن

البشرية والمادية الحاضنة لها ومن أجل المواكبة المسئولة للتطورات المنشودة سواء من حيث التوسع في الصالحيات 
  .ورفع كفاءة اإلدارة المحلية وإجراء انتخاباتها ومتابعة المستجدات في الدستور والقوانين واألنظمة 

  :امس عشر خ



، وااللتزام بالحرية االقتصادية كمرتكز للسياسة االقتصادية، إيالء عناية خاصة لعملية االنتقال نحو اقتصاد السوق
وبما يحقق ، وتحقيق اإلنتاجية المتنامية وكفالة العدالة االجتماعية، وكركن أساسي في عملية البناء الوطني الشامل

  .راد داخل المجتمع والعمل الخاص والعام والتعاوني والمختلط في الدولة التنافس الحر بين كافة أنشطة األف
  :سادس عشر 

إعطاء عناية خاصة لكافة الجهود المبذولة التي يتعين توظيفها من أجل بناء اإلنسان وإعداده اإلعداد السليم والمتكامل 
ومن أجل تعميق روح الشعور بالمسؤولية وإحياء لتحمل مسؤولياته الوطنية في الحياة ، روحياً وعلمياً وعقلياً وجسدياً

  .الضمير الوطني 
  :سابع عشر 

، وتعرية كل األمراض السياسية واالجتماعية التي تفرزها وتنفثها كل أشكال التعصب والتطرف، حماية الوحدة الوطنية
داخلية من خالل التفاعل والحث على تماسك الجبهة ال، وكل أساليب العنف أياً كانت والخروج عن النظام والقانون

  .اليومي مع الجماهير بعرض همومها وتحقيق االستجابة لها 
  :ثامن عشر

وفضح ، باعتباره األساس في إحراز المكانة لإلنسان في الدولة وداخل المجتمع، التأكيد على مكانة العمل واحترامه
و سياسية خاصة ال تمت بصله للمصلحة القوى التي تُسخر العمال والقوى المنتجة في المجتمع ألغراض حزبية أ

  .الحقيقية للعمال أو الفالحين وعمل قطاعات الشعب وفئاته 

  :تاسع عشر 
العمل على تشجيع المنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية والجمعيات المتخصصة للقيام بمهامها وأدائها لمسؤولياتها 

  .وخدمة القضايا العامة في إطار المشاركة الشعبية وأداء الواجبات المهنية 
  :عشرون 

الذي تجسد في معركة مواجهة التمرد ، التناول اإلعالمي ألهمية وعظمة التواصل لحقيقة االصطفاف الجماهيري
والتأكيد على أهمية وضرورة االلتفاف حول القيادة السياسية ، والخروج عن الشرعية والتآمر على تمزيق الوطن

، شعب والملتزمة باحترام إرادته والمتمسكة بالحرية والديمقراطية وإمالءات الحكمة اليمانيةالوطنية الحكيمة المؤمنة بال
وااللتزام بالثوابت .. وتحليها بصفات الصدق والوفاء والتسامح والحزم ورفض التفريط في المصلحة العليا للوطن

عدة راسخة منها وحدته من أجل مواصلة بل وتأسست على قا، المبدئية التي يؤمن بها الشعب ويقوم عليها مجد الوطن
وتحقيق كل ، اإلنجازات واالنتصارات في كافة مناحي الحياة في عملية بناء الوطن الحر الديمقراطي المتقدم والمزدهر

  .غايات اإلنسان اليمني الحضاري في الحياة العصرية الالئقة مكانته وطموحاته وأمانيه الحضارية
  :حادي وعشرون

والتصدي لكافة الممارسات المرتبطة .. محاربة الفساد والظلم والخروج عن الشرعية والنظام والقانونالتركيز على 
  .كاالختالس والرشوة والتحايل على المال العام والمحسوبية والوساطات والوعود الكاذبة، بتلك األمراض
  :ثاني وعشرون



تعزيز التوعية بالقوانين والتشريعات النافذة والتأكيد على أهمية االلتزام بها وتنفيذها على كافة المستويات الرسمية 
  .والشعبية

  :ثالث وعشرون
نقد ظواهر الجشع واالحتكار في األسعار وتوضيح مضارها ومساوئها على مستوى الفرد والمجتمع وتناول القوى 

  .س بمصالح الشعبالمريضة التي تحاول المسا
  :رابع وعشرون

تبيان الصورة الناصعة لالنتماء لحياة العصر ارتباطاً بالرؤى الجديدة التي تفرضها المتغيرات العالمية لصالح حقوق 
في اتجاه شيوع الحرية السياسية واالقتصادية وتوسع عالقات التعاون ، اإلنسان والحرية والديمقراطية واألمن والسالم

  .واحترام الخصوصيات والسمات لكل شعب أو أمة أو حضارة، ن كافة الشعوب واألمم والحضاراتوالتكامل بي
  :خامس وعشرون

االهتمام بإبراز المبادئ الثابتة التي تقوم عليها سياسة بالدنا الخارجية وبخاصة عالقتها مع دول الجوار واألقطار 
بالدنا وبينها في ضوء الرؤية الواضحة للمصلحة العليا ومتابعة تطورات عالقات التعاون بين ، الشقيقة والصديقة

ورفض التدخل في الشؤون الداخلية واإلمالء لطبيعة وصورة العالقات ، واحترام ، للشعب اليمني والمصالح المشتركة
  .الميةاألواصر العقائدية واالجتماعية والروابط التاريخية األزلية القائمة بين شعبنا وكافة الشعوب العربية واإلس

  :سادس وعشرون

إذ يجب .. عدم التهاون مع األخبار والكتابات المعادية للشعب اليمني ووحدته الوطنية ومسيرته الديمقراطية وقيادته 
وبأكثر من وسيلة وأسلوب بحيث يحقق العمل اإلعالمي غايته في دحض كل ما له .. تفنيدها والرد عليها األول فاألول

  .خبارعالقة بتلك الكتابات واأل
  :سابع وعشرون

وحثهم على تحمل مسؤولياتهم في ، العمل على استحداث الفقرات اإلعالمية اليومية الهادفة إلى توجيه سلوك المواطنين
  .وإسهاماتهم في تحصين المجتمع من الجريمة واألمراض الوافدة أياً كانت والتصدي لها، كافة مجاالت التنمية والبناء

  :ثامن وعشرون
وكفالة ، وبما يخدم المصلحة العليا للوطن، ى رعاية وحماية مبدأ حرية التعبير واحترام الرأي والرأي اآلخرالعمل عل

وإبراز خصائص مجتمع التعددية السياسية والحزبية والحرية السياسية واالقتصادية وترسيخ مقومات ، تدفق المعلومات
  .النهوض الوطني الجديد

  :تاسع وعشرون
واالهتمام بالمرأة والشباب واألمومة والطفولة ، ة تتوجه بالعناية الخاصة نحو القضايا االجتماعيةتخصيص برامج نوعي

بالتنسيق مع كافة الوزارات الخدمية والجهات المعنية ، والمغتربين وصحة البيئة والتوعية الصحية والتنمية الزراعية
  .بما يكفل تحقيق الدور التنموي واالجتماعي اإلعالمي

  :ثالثون



وتناول الدروس والعبر المستفادة ، االهتمام بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية وإعطاؤها ما تستحق من االهتمام
  .منها بشتى األساليب اإلعالمية

  :حادي وثالثون
وآراء وبما يضمن التفاعل مع مقترحات ، اعتماد دراسة وبحوث الرأي العام لتقويم الخطط والبرامج اإلعالمية المختلفة

واالستعانة بقسم اإلعالم بجامعة صنعاء ومراكز الدراسات ، ويلبي حاجاتهم، المتلقين للوسائل اإلعالمية المختلفة
  .والبحوث ذات العالقة

  :ثاني وثالثون
شرح وتبيين الواقع المؤلم الذي عاشه شعبنا اليمني في ظل الحكم اإلمامي واالستعمار البغيض على كافة المستويات 

وتوضيح وشرح منجزات الثورة اليمنية ونضال الشعب اليمني من أجل التحرر ، سية والثقافية واالجتماعيةالسيا
  .واالستقالل

  :ثالث وثالثون
وإبراز ما خربه االنفصاليون المتمردون عن الشرعية ، التعامل المسئول والصادق مع كافة األعمال والمرافق الوطنية

وإظهار مشاريع البناء الجديدة والتقدم بها لمحو ، من أعمال حاقدة ضد منجزات الشعبوتناول ما قاموا به ، الدستورية
والتأكيد على أهمية تحمل جميع أبناء الشعب اليمني لمسؤولياتهم في ، اآلثار السلبية التي ترتبت عليها الفترة الماضية

الوطن اليمني الذي يتسع لكل أبنائه ولكل الدفاع عن وجودنا الوحدوي الديمقراطي الحر الكريم والمثمر في كل ربوع 
  .قواه الوطنية الخيرة

  :رابع وثالثون
التأكيد على الذاتية اليمنية الواحدة عبر التاريخ اليمني الحافل بالعطاء الحضاري الذي امتد خيره الثقافي واالقتصادي 

  .إلى كثير من البلدان
  :خامس وثالثون

لمختلفة على إزالة آثار التشطير والمفاهيم المغلوطة التي حاولت قوى الردة العمل الجاد عبر البرامج والمقاالت ا
واالنفصال ترسيخها طيلة السنوات الماضية وتسليط األضواء على القدرات الذاتية التي يتمتع بها أبناء الوطن القادرون 

  .على صنع غٍد أفضل
  :سادس وثالثون

  .والتنموي للثورة اليمنية وتضحيتها من أجل بناء يمن مستقر موحدتعمل وسائل اإلعالم على إبراز الدور النضالي 
  :سابع وثالثون

  .تتبنى وسائل اإلعالم الدعوة إلى قيام ثورة إدارية تواكب طموحات الشعب لبناء الغد المنشود
  :ثامن وثالثون



اإلعالم النقد البناء لكل ومن المحتم على وسائل ، تتطلب المرحلة التأكيد على أهمية متابعة هموم وتطلعات الشعب
  .مظاهر التسيب واالنفالت المالي واإلداري وخلق اصطفاف شعبي ضد كل مظاهر الفساد

  :تاسع وثالثون
تكرس وسائل اإلعالم جهدها إلبراز قسم االصطفاف الوطني وتوضيح مزاياه ومردوداته وتعميق الوحدة الوطنية الشاملة 

  .على كل ما عداها من والءات ضيقة
  :عونأرب

تكامل دور الوسائل اإلعالمية والثقافية والتعليمية ورسالة المسجد بحيث يضيف إلى تعاضد هذه الوسائل وعدم 
  .ازدواجية رسالتها
  :حادي وأربعون

االهتمام باللغة العربية الفصحى والتزام جميع الوسائل اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية والعاملين فيها 
  .بأصولها

  :وأربعونثاني 
يهتم اإلعالم بأجهزته المختلفة بالقضايا األساسية في المجتمع وباألخص مكافحة األمية وحماية البيئة ، والمحافظة على 

  .والتركيز على إبراز تاريخه الحضاري اعتماداً على التوثيق اإلعالمي العلمي السليم، تراث الشعب اليمني وثقافته
  

  ترسيخ الممارسة
  الديمقراطية

نرى أن يتمحور الجانب المتعلق ، وتفعيالً لها. تناداً إلى الثوابت األساسية القائم عليها دستور الجمهورية اليمنيةاس
  -:بترسيخ الحياة الديمقراطية في الجانب اإلعالمي في التالي

اط النقل الموضوعي واألمين للفعاليات السياسية في إطار النفاذ من القوانين والتشريعات ودونما إغم .١
على أن يستند هذا النقل إلى أساليب تضيف إلى نوعية المعرفة وتبين جوانب . لحق حزب أو تنظيم أو هيئة

  .االلتقاء في الفكر السياسي اليمني
  .التركيز على حقوق المواطن في ظل القانون والمشاركة في الحياة العامة بكافة مجاالتها .٢
ة العمل الديمقراطي وترسيخ قيمه ومبادئه داخل إعطاء عناية خاصة لكل ما من شأنه توسيع قاعد .٣

  .المجتمع
نشر مبادئ وقيم اإلخاء والعدل والمساواة بين أفراد الشعب والعمل على تكوين رأي وطني مستنير  .٤

  .وواٍع قادر على التفاعل والتأثير والمشاركة اإليجابية في المجتمع
  .للحفاظ عليها وحمايتهاصيانة وترسيخ الوحدة الوطنية ورفع مستوى وعي المواطن  .٥
توعية المواطنين ما يزيد من معرفتهم باألسس والطرق اإليجابية التي تعزز من ممارسة حرية التعبير  .٦

  .وجعله أداة للبناء والتطوير واإلبداع وإبعاده عن الممارسات التي تؤدي إلى النزاعات والصراعات



  .تكويناته المختلفةإشاعة أجواء الثقة والتفاهم داخل المجتمع ومؤسساته و .٧
اتباع نهج إعالمي متوازن يحقق للدولة ومؤسساتها المجتمعية فرصاً متساوية في استخدام الوسائل  .٨

  .اإلعالمية تشكيل مضمونها
لقد كان لحرية التعبير عبر الصحف والمجالت طيلة السنوات الماضية دور بارز أثرى النهج الديمقراطي الذي اختاره 

وحتى تشهد المرحلة القادمة مزيداً من ، إال أن تلك الحرية قد أساء البعض استخدامها، رسةالشعب أسلوباً ومما
م والئحته التنفيذية حتى ١٩٩٠لسنة ) ٢٥(البد من تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات رقم ، ممارسة الديمقراطية

  .تصان حرية الصحافة وتطبيقاتها وبما يعزز تجربتنا الديمقراطية والصحفية
  
  لجوانب االقتصاديةا

إن االلتزام بنهج التعددية السياسية والحزبية كأسلوب لممارسة الديمقراطية السياسية يستوجب أن يكون هناك تناغم 
  :وفي هذا اإلطار البد ألي خطاب إعالمي اقتصادي من توضيح هذا التوجه من خالل التالي، بين السياسة واالقتصاد

، واإلمكانات االستثمارية المتاحة فيها، ادية وسياستها المتصلة بذلكالتعريف بمقومات البالد االقتص .١
بحيث يشمل ذلك الجوانب الزراعية ، وشرح ما توفره القوانين من مزايا وضمانات لحرية وحماية االستثمار

وغيرها مع إيالء عناية خاصة للمبادرات ، والصناعية والسياحية وقطاعات المقاوالت والتشييد والبناء
  .ستثمارية في مجال أداء الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهااال

ومزايا الحرية االقتصادية باعتبارها شرطاً الزماً إلنتاجية المجتمع ، بلورة الفكرة المتصلة بآلية السوق .٢
وذلك من خالل ، وإطالق طاقاته وتنمية روح التنافس بين قطاعات النشاط االقتصادي واإلنتاجي بشكل خاص

والحث على اعتماد مشاركة ، ار ورؤى ومعالجات ذوي االختصاص من االقتصاديين والجهات المعنيةعرض أفك
المواطنين في وضع تصوراتهم لخياراتهم االقتصادية وعدم االعتماد الكامل على آلية الدولة فيما يتعلق بتوفير 

يكتشف مكامن إبداعاته في واالنطالق إلى مبدأ البحث عما يناسب الفرد ويضيف و، الوظائف وفرص العمل
  .جانب العمل

تركز وسائل اإلعالم على التوجهات الخاصة بعرض وشرح الخطط والبرامج التنموية ومتابعة كافة  .٣
  .خطوات مناقشتها وإقرارها وتنفيذها

وكذا ، ربط النشاط اإلعالمي بشكل عام باالحتياجات التي تتطلبها مرحلة إعادة بناء ما دمرته الحرب .٤
  )الخ..محو األمية.. تعليم(جات التنموية األساسية للبالد باالحتيا

  .وكذا أسباب بعض القصور في الجانب التنفيذي، تقديم كافة المعلومات المرتبطة باإلنجازات التنموية .٥
تركيز األضواء على التجارب االقتصادية الناجحة المعتمدة على فلسفة االقتصاد الحر في الداخل  .٦

  .والخارج
رسيخ السلوكيات االقتصادية للفرد والمجتمع من خالل االهتمام بالترشيد في اإلنفاق العمل على ت .٧

  .واالستهالك



  
  مواكبة عملية إعادة بناء القوات المسلحة واألمن

بعيداً عن أي انتماء سياسي أو حزبي ، ضرورة التأكيد على والء القوات المسلحة هللا وللوطن وللثورة .١
  .باعتبارها السياج الحامي للوطن والوحدة والشرعية الدستورية، أو فئوي أو قبلي أو مناطقي

تقوم دائرة التوجيه السياسي والمعنوي للقوات المسلحة واألمن بإعداد تصور للخطاب اإلعالمي الموجه  .٢
للقوات المسلحة واألمن من خالل األدبيات الخاصة بهم التي تعزز الدور المطلوب منها كجيش وأمن نظاميين 

  .ستراتيجية عسكرية للمهام المقدسة المحددة لهما في الدستوريخضعان ال
تقوم دائرة التوجيه السياسي والمعنوي للقوات المسلحة واألمن بمهمة توجيه الخطاب اإلعالمي  .٣

لمنتسبيها عن طريق اإلعالم المباشر من خالل النشاط الميداني للتوجيه السياسي في الوحدات والمعسكرات 
وذلك وفقاً للسياسة اإلعالمية " الخ..محاضرات ، ندوات ، سينما ، فيديو ، مطبوعات "بشكل ثابت ومستمر

  .العامة
  

  الشبابية/الثقافية/البرامج التربوية 
  : في مجال التربية والشباب-أ

االهتمام بالبرامج الشبابية وبرامج النشء والكشافة والمرشدات بما يكرس وحدة الحركة الشبابية  .١
  .ا عن التنافس السياسي والوالءات والتعصبات الضيقةاليمنية وإبعاده

  .العناية بقضايا الشباب الجاد ومعالجتها والبحث عن مجاالت االستفادة من طاقاتهم لبناء الوطن .٢
  .التركيز على النشاطات الشبابية المحلية المختلفة بتشجيع التوجه نحو ممارسة هذه األنشطة .٣
بحيث تصبح جامعات مفتوحة للثقافة ، ات العلمية والتقنيةضرورة مواكبة أجهزة اإلعالم للتطور .٤

  .والمعرفة
  .مواكبة أجهزة اإلعالم للنشاطات التعليمية بكافة مراحلها .٥
  .التأكيد على احترم مهنة التعليم ودور المعلم في حركة البناء الوطني في حياة المجتمع .٦

  : في مجال الثقافة-ب
جوانبها بحيث يستمر التواصل الثقافي بين األجيال وبما يضمن الحفاظ تقديم الحياة الثقافية اليمنية بكافة  .١

  .على الهوية اليمنية
إبراز مظاهر النشاط الثقافي واألدبي وباألخص ما يتعلق بالفكر والموسيقى والفنون الشعبية والرسم  .٢

  .والمسرح والمتاحف
واالحتفاالت بالمواسم الثقافية ،  واألزياءتقديم اليمن السياحي الثقافي وتبيان التنوع في العادات والتقاليد .٣

  .المختلفة



االستعانة بالمختصين في جوانب النشاط األثري والسياحي بما يشجع السياحة الداخلية والخارجية معاً  .٤
  .وخلق وعي أثري يمني

  .االهتمام بالفنون والمأثورات الشعبية للحفاظ عليها وتطويرها .٥
  

  السكان والبيئة
ضل لوسائل اإلعالم بقنواتها االتصالية المختلفة ولزيادة وعي المتلقي اليمني بطبيعة القضايا من أجل استثمار أف

  -:السكانية التي تتشابك في كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية ينبغي العمل بالتالي
السكان اعتماد مساحات كافية في وسائل اإلعالم المختلفة لبحث وتوضيح القضايا المرتبطة بالتنمية و .١

حتى تتقلص الفجوة بين الوعي ، والبيئة مع االهتمام بالقضايا الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة الموارد
  .بالمشكلة السكانية وإيجاد الحلول المناسبة لها

تجديد الخطاب اإلعالمي الموجه للشباب والمرأة والطفل يما يضمن معالجة المشكالت المرتبطة بهذه  .٢
  .س الصور الواقعية لهاالفئات وحتى تعك

تحديد أولويات الخطاب اإلعالمي السكاني بما يتفق والوثيقة الصادرة عن المؤتمر الوطني للسياسات  .٣
  .السكانية التي أقرتها الحكومة

التربية والتعليم /وزارة التخطيط : (بالقضايا السكانية، استمرار التنسيق بين اإلعالم والجهات المعنية .٤
بما يضمن انسيابية المعلومات بهذا الخصوص لتقديمها ) التأمينات والشئون االجتماعية/ األوقاف / الصحة/

  .للرأي العام بغية إشراكه في االهتمام بها والعمل على تنفيذها
بالتعاون مع جمعية ، معالجة قضايا ونشاطات المعوقين في برامج إعالمية مدروسة ومخطط لها .٥

وبما يضمن التوجه االستراتيجي اإلعالمي نحو هذه ، ات والجهات المعنيةالمعوقين وذوي االختصاص في الوزار
  .الفئات وبما يحقق إدماجها في الحياة العادية وبشكل طبيعي

  
  األوقاف واإلرشاد

  .التوعية بحرمة األوقاف وأهمية رسالتها االجتماعية والحفاظ على ممتلكاتها
  . إيجاد تناسق وتناغم بين رسالة المسجد ورسالة اإلعالمالتنسيق مع قطاع اإلرشاد في وزارة األوقاف بهدف

التأكيد على أهمية دور ورسالة المسجد في تعزيز الوعي بتعاليم شريعتنا اإلسالمية وقيمنا الوطنية بعيداً عن التعصبات 
  .المذهبية، الطائفية، المناطقية، الساللية، القبلية والحزبية وغيرها

  
  اإلعالم الخارجي



وتزيد أهميته في هذا ، وهو في الحقيقة انعكاس لها، م الخارجي جزءاً ال يتجزأ من العملية اإلعالمية الداخليةبات اإلعال
  . أصبح العالم فيه قرية مترابطة على المستوى اإلعالمي العصر الذي

، ر تطلع من الغيرحيث يمكن أن تظل اليمن مثا، وتمتلك بالدنا مقومات وعوامل الحضور اإلعالمي الخارجي بشكل مثالي
  .نظراً لما تتمتع به من مزايا جغرافية وثقافية وحضارية متعددة

ويستلزم التسريع بالقضايا التالية إلى جانب تفعيل اإلعالم الخارجي الذي يعتمد التنسيق مع الجهات المعنية األخرى 
  :على ضوء التالي) الخ...شباب ال– المغتربين – وزارة الثقافة - وزارة التربية والتعليم-وزارة الخارجية(

  .الحضور اإلعالمي الخارجي الدائم غير المقتصر على المناسبات وإن كان يتعزز بها .١
ضرورة إيصال صوت الجمهورية اليمنية المسموع والمرئي داخلياً وخارجياً من خالل تقوية اإلرسال  .٢

  .اإلذاعي والتلفزيوني وتوسيع دائرة انتشارهما
  .ت توزيع الصحف والمطبوعات اليمنية في الخارجاالهتمام تنمية قدرا .٣
في نقل األخبار والموضوعات ، واألجهزة اإلعالمية األخرى) سبأ(تعزيز دور وكالة األنباء اليمنية  .٤

وإلى مقار كبريات وكاالت األنباء والصحف والمجالت واإلذاعات ، اليمنية إليصالها إلى بعثات بالدنا في الخارج
واشتراكها في األقمار ، عن طريق تجهيز الوكالة باإلمكانيات الالزمة لتشغيل اإلرسال الخارجي، العربية والدولية

  .وعن طريق فتح مكاتب لها في أهم العواصم العربية والعالمية واعتماد مراسلين في بعضها اآلخر، الصناعية
  . في تنفيذهاإعداد خطط النشاط اإلعالمي الخارجي في بعثات بالدنا الدبلوماسية والمشاركة .٥

، تثبيت تقليد إرسال نماذج من المطبوعات المحلية حكومية وحزبية وأهلية إلى بعثات بالدنا وجالياتها .٦
  .وإلى مؤسسات صناعة الرأي في الخارج

ترتيب نظام للزيارات اإلعالمية للعاملين في حقول اإلعالم المختلفة في الجمهورية اليمنية للتعرف  .٧
  . البلدان األخرىوالتواصل مع نظرائهم في

التعاون مع الجهات المعنية في إقامة الفعاليات الثقافية واإلعالمية المختلفة في المناسبات المتعددة التي  .٨
  .تشارك فيها بالدنا على المستوى الدولي

  
  

  م١٩٩٥لعام ) ٢٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن السياسة اإلعالمية والخدمة الخبرية

  مية في الجمهورية اليمنيةلوسائل اإلعالم الحكو
  

يوافق مجلس الوزراء على السياسة اإلعالمية والخدمة الخبرية لوسائل اإلعالم الحكومية في الجمهورية اليمنية 
  .المقدمة من وزير اإلعالم



سائل على وزير اإلعالم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ األحكام الواردة في السياسة اإلعالمية والخدمة الخبرية لو
  .اإلعالم الحكومية

  .ينفذ القرار بالوسائل اإلدارية المناسبة
  .م٢٩/١١/١٩٩٥يبدأ القرار من تاريخ 

  
  
 


