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اسرتاتيجية اإلعالم البرتولي 

لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

املقدمة

ــي  ــاون ف ــس التع ــدول مجل ــي ب ــاون البترول ــة التع ــرار لجن ــى ق ــاء عل بن
اجتماعهــا التاســع والعشــرين الــذي عقــد فــي دولــة الكويــت بتاريــخ 10 أكتوبر 
ــة  ــع لجن ــيق م ــي بالتنس ــالم البترول ــتراتيجية لإلع ــداد اس ــي بإع 2010م القاض

االســتراتيجية البتروليــة لــدول مجلــس التعــاون ومســتمدة منهــا . 

ــداد  ــس بإع ــي دول المجل ــي ف ــالم البترول ــن باإلع ــة المختصي ــت لجن قام
اســتراتيجية اإلعــالم البترولــي لــدول مجلــس التعــاون   انطالقــاً مــن كــون  
البتــرول ســلعة اســتراتيجية ومصــدر رئيــس للطاقــة ، وهــو المحــرك 
األساســي القتصاديــات دول مجلــس التعــاون واالقتصــاد العالمــي ، ولمــا تحظــى 
بــه دول المجلــس مــن ثقــل ومكانــة بتروليــة عالميــة متميــزة ، حيــث تســعى 
هــذه الــدول لتحقيــق مصالحهــا البتروليــة ، وتحقيــق االســتقرار فــي الســوق 

ــة األطــراف . ــع كاف ــاون م ــة بالتع ــة العالمي البترولي

ــة  ــن أهمي ــل م ــاوالت التقلي ــة مح ــس لمواجه ــن دول المجل ــعياً م وس
البتــرول كمصــدر رئيــس للطاقــة ، والحمــالت اإلعالميــة الموجهــة للسياســات 
والمواقــف البتروليــة لــدول المجلــس والتشــكيك فــي قدراتهــا بضمــان أمــن 
ــة خاصــة  ــة بترولي ــب ذلــك إعــداد اســتراتيجية إعالمي اإلمــدادات ، فقــد تطل
بــدول مجلــس التعــاون للدفــاع عــن سياســاتها ومواقفهــا البتروليــة ، وتعمــل 

ــس . ــدول المجل ــة ل ــراز  السياســات البترولي ــح وإب ــى توضي عل

ــن  ــام م ــرأي الع ــه ال ــي توجي ــارزاً ف ــي دوراً ب ــالم البترول ــب اإلع ويلع
خــالل تســليط األضــواء علــى مســاهمة العوائــد البتروليــة فــي عمليــة التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة لــدول المجلــس ، ومكانــة البتــرول فــي نمــو 
االقتصــاد العالمــي ، والتوعيــة بالصناعــة البتروليــة ، والتأكيــد علــى دور دول 
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ــة والمســاهمة  المجلــس فــي تحقيــق االســتقرار فــي أســواق البتــرول العالمي
فــي الجهــود الدوليــة للمحافظــة علــى البيئــة وتغيــر المنــاخ ، وإبــراز أهميــة 
ــب العالمــي  ــة الطل ــاً لتلبي ــاً وعالمي ــة محلي ــي الصناعــة البترولي االســتثمار ف
علــى البتــرول، والتأكيــد علــى أهميــة تعزيــز التعــاون والحــوار بيــن الــدول 
المنتجــة والمســتهلكة للبتــرول لتحقيــق المصالــح المشــتركة لكافــة األطــراف 

ــة . ــدول النامي ــات ال ــي ، وخاصــة اقتصادي ــز االقتصــاد العالم وتعزي

وقــد دعــت المســتجدات والمتغيــرات فــي المجــاالت البتروليــة إلــى وضــع 
ــذه  ــة  ه ــك لمواكب ــة وذل ــم بالمرون ــي تتس ــالم البترول ــتراتيجية لإلع اس
المتغيــرات والتطــورات البتروليــة ، وتبــدأ مــن عــام 2012  حتــى عــام 2030م مــع 

مراعــاة تقييمهــا ومراجعتهــا كل ثــالث ســنوات أو كلمــا دعــت الحاجــة .
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التعاريف

 ، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  دول مجلس التعاون:  
، المملكــة العربيــة  مملكــة البحريــن 
الســعودية ، ســلطنة عمــان ، دولــة قطــر ، 

. الكويــت  دولــة 

ــس  ــدول مجل ــة ب ــرول والطاق وزراء البت لجنة التعاون البترولي: 
. التعــاون 

االســتراتيجية اإلعالميــة الخاصــة بشــئون  استراتيجية اإلعالم البترولي: 
ــاون . ــس التع ــي دول مجل ــرول ف البت

اللجنــة المكلفــة بإعــداد اســتراتيجية  لجنة المختصين باإلعالم البترولي: 
اإلعــالم البترولــي لــدول مجلــس التعاون 
وزارات  مــن  ممثليــن  مــن  المكونــة 

ــس . ــدول المجل ــة ب ــرول والطاق البت

يقصد به الزيت الخام والغاز الطبيعي  البترول :  
ومنتجاتهما .

في كل دولة من دول مجلس التعاون . محليا :   

اإلقليم الجغرافي لدول مجلس التعاون. إقليميا :  

الرؤية
خطــاب لإلعــالم البترولــي يعبــر عــن توجهــات دول المجلــس تجــاه قضاياها 

ومصالحهــا البتروليــة محليــاً وإقليميــا وعالمياً .

الرسالة
توعيــة وتثقيــف الــرأي العــام فــي دول المجلــس بالــدور التنمــوي للبترول، 

وإبــراز أهميتــه كمصــدر رئيــس للطاقــة عالمياً .
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الغايات 
1ـ تعزيز الثقافة البترولية في دول مجلس التعاون .

2ـ التعــاون بيــن أجهــزة اإلعــالم البترولــي فــي دول المجلــس ووســائل اإلعــالم 
المحليــة والعالميــة للدفــاع عــن المصالــح والمواقــف البتروليــة .
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األهداف العامة 

أواًل ـ العمل على تعزيز الثقافة البرتولية داخل دول اجمللس :

السياسات :
ــة  ــز الثقاف ــر وتعزي ــة لنش ــالم المتاح ــائل اإلع ــف وس ــف مختل توظي  -1 

البتروليــة بيــن أوســاط المجتمــع .

تزويــد وســائل اإلعــالم فــي دول المجلــس بالمعلومــات المتاحــة للنشــر   -2 
ــس .   ــدول المجل ــة ل ــة البترولي ــة والسياس ــن الصناع ع

ــي وســائل اإلعــالم لنشــر  ــة متخصصــة لممثل ــات إعالمي ــم فعالي تنظي  -3 
الثقافــة الخاصــة بالصناعــة البتروليــة لــدول المجلــس .  

ــن  ــي وســائل اإلعــالم ع ــات مغلوطــة ف ــن معلوم ــرد م ــا ي ــح م تصحي  -4 
الصناعــة والسياســة البتروليــة لــدول المجلــس .  

ــدول  ــات ب ــدارس والجامع ــة الم ــى طلب ــة إل ــطة الموجه ــم األنش تنظي  -5 
المجلــس مــن خــالل التنســيق مــع الجهــات المعنيــة بالتربيــة والتعليــم 

ــة .   ــة البترولي ــر الثقاف ــي لنش العال

تضمين الثقافة البترولية في المناهج التعليمية بدول المجلس .  -6 

ــق  ــة تتعل ــة العام ــي لألمان ــع اإللكترون ــي الموق ــة ف ــص صفح تخصي  -7 
  . البتروليــة  بالصناعــة 

إصدار ونشر المطبوعات المتخصصة بالصناعة البترولية .   -8 

ثانيــًا ـ توثيق التعــاون بني أجهزة اإلعــالم البرتولي التابعة لوزارات البرتول والشــركات 
الوطنيــة يف دول اجمللس مع وســائل اإلعالم احمللية والعاملية .

السياسات :

ــس  ــي دول المجل ــة ف ــة دوري ــي بصف ــي بترول ــى إعالم ــم ملتق تنظي  -1 
ــكار  ــادل األف ــالم ، لتب ــائل اإلع ــف وس ــي مختل ــه ممثل ــارك في يش
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ــات  ــن الجه ــاون بي ــز التع ــات، وتعزي ــل المعوق ــات، وتذلي والمعلوم
 . اإلعالميــة 

تنظيــم زيــارات ميدانيــة لممثلــي وســائل اإلعــالم المحليــة والعالميــة   -2 
ــع  ــة م ــالت إعالمي ــب مقاب ــا وترتي ــرح به ــة المص ــآت البترولي للمنش

ــئولين .  ــض المس بع

تنظيــم نــدوات ودورات تدريبيــة لتأهيــل العامليــن فــي أجهــزة اإلعــالم   -3 
ــة .  ــة والعالمي ــالم المحلي ــائل اإلع ــع وس ــل م ــي للتعام البترول

بنــاء عالقــات وثيقــة ومســتمرة مــع ممثلــي وســائل اإلعــالم المحليــة   -4 
والعالميــة . 

ــدأ التخصــص  حــث وســائل اإلعــالم بــدول المجلــس علــى اعتمــاد مب  -5 
ــواة  ــيس ن ــى تأس ــل عل ــة ، والعم ــات البترولي ــاول الموضوع ــي تن ف

لإلعــالم البترولــي .  

التعــاون مــع مؤسســات اإلنتــاج اإلعالمــي فــي دول المجلــس وخارجهــا   -6 
ــة  ــة ذات العالق ــج اإلذاعي ــداد البرام ــة وإع ــالم التلفزيوني ــاج األف إلنت

ــي .     ــال البترول بالمج

تأســيس قاعــدة بيانــات بتروليــة لتأميــن التواصــل اإلعالمــي وتوفيــر   -7 
ــل دول  ــتهدفة داخ ــريحة المس ــى الش ــا إل ــراد إيصاله ــات الم المعلوم

ــا .     ــس وخارجه المجل

ثالثــًا ـ إبــراز املكانــة البرتوليــة لــدول اجمللــس والتأكيــد علــى أهميـــة دول اجمللـــس 
كمصــدر رئيــس وموثــوق للطاقة .

السياسات :

ــزام دول  ــد الت ــة لتأكي ــة المتاح ــائل اإلعالمي ــة الوس ــتخدام كاف اس  -1 
المجلــس فــي تأميــن اإلمــدادات البتروليــة فــي الظــروف العاديــة وعنــد 

ــات . األزم
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اســتخدام كافــة الوســائل اإلعالميــة المتاحــة للتأكيــد علــى أن أســعار   -2 
ــة . ــة العالمي ــوق البترولي ــيات الس ــق أساس ــدد وف ــرول تتح البت

ــد  ــي ض ــالم العالم ــن اإلع ــة م ــة الموجه ــالت اإلعالمي ــدي للحم التص  -3 

  . المجلــس  لــدول  البتروليــة  والمواقــف  السياســات 

إبــراز الــدور اإلنســاني والتنمــوي الــذي تقــوم بــه دول المجلــس فــي   -4
دعــم الــدول الفقيــرة والناميــة ومســاندتها مــن خــالل توظيــف بعــض 

ــس.      ــدول المجل ــة ب ــق التنمي ــي صنادي ــة ف ــد البترولي العوائ

ــى تعزيــز التعــاون والحــوار  ــد علــى حــرص دول المجلــس عل التأكي  -5
المثمــر بيــن الــدول المنتجــة والمســتهلكة .  

تنفيــذ برامــج إعالميــة تبــرز جهــود دول المجلــس فــي المحافظــة على   -6
ــة . ــة البترولي ــل الصناع ــة مراح ــي كاف ــاخ ف ــر المن ــة وتغي البيئ

رابعًاـ التأكيد على األهمية االسرتاتيجية واالقتصادية للبرتول .

السياسات :

ــة  ــة االقتصادي ــق التنمي ــي تحقي ــة ف ــد البترولي ــة العوائ ــراز أهمي  1-  إب

المجلــس.  لــدول  واالجتماعيــة 

2-  التأكيــد اإلعالمــي علــى الــدور الــذي تقــوم بــه دول المجلس الســتقرار   
ــى االقتصــاد  ــود باالســتقرار عل ــذي يع ــة، وال ــة العالمي الســوق البترولي

العالمــي . 

ــة  ــى البيئ ــة عل ــس للمحافظ ــا دول المجل ــي تبذله ــود الت ــراز الجه 3-  إب  
وتغيــر المنــاخ محليــا وعالميــا فــي الصناعــة البتروليــة . 

 4-  المواكبــة اإلعالميــة لتطــورات أســواق البتــرول العالميــة لمــا للبتــرول 
ــة . ــس للطاق ــدر رئي ــة كمص ــتراتيجية واقتصادي ــة اس ــن أهمي م
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ــب  ــدار كت ــس إلص ــي دول المجل ــن ف ــن والباحثي ــجيع المتخصصي  5-  تش
ودراســات بتروليــة متخصصــة تبــرز األهميــة االســتراتيجية واالقتصاديــة 

ــرول.  ــة للبت العالمي

خامسًا ـ التعاون مع املنظمات البرتولية العاملية يف جمال اإلعالم البرتولي .

السياسات :

توثيــق التعــاون والتنســيق فــي مجــال اإلعــالم البترولــي مــع المنظمــات       -1
البتروليــة العربيــة والعالميــة وباألخــص منظمتــي  أوابــك وأوبــك .

ــة  ــات البترولي ــا المنظم ــي تقيمه ــات الت ــي للفعالي ــتثمار اإلعالم االس     -2
ــة  ــس الرامي ــات دول المجل ــة إليضــاح مواقــف وتوجه ــة والعالمي العربي

ــة . ــة العالمي ــواق البترولي ــتقرار األس الس

ــن  ــي بي ــالم البترول ــال اإلع ــي مج ــاون ف ــم للتع ــرات تفاه ــرام مذك 3ـ     إب
ــة والمنظمــات  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة العامــة لمجل األمان

ــة .  ــة والعالمي ــة العربي البترولي

4 ـ     التنســيق مــع المنظمــات البتروليــة وباألخــص منظمتــي أوابــك وأوبــك 
ــب  ــس للتدري ــي دول المجل ــن ف ــال لإلعالميي ــح المج ــل فت ــن اج م

ــي . ــالم البترول ــي اإلع ــرات ف ــاب الخب واكتس


