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 ...    بين أيديكم

ز ال ــــــ  الا اــــــ   ؤو انطالقـــــــ  ــــــ  ا    بـلأ م والالدـ أ ـــــــ
ع
ةيــــــة واــــــاا لية الدســــــة واة والـ 

ـــــــ     ـــــــ  ال ـــــ ـــــــ ا   ـ ـــــ ز  ـــــ ــــــــ ـــــــم أ ـــــ ـــــــا مـــــ أ ير البالد الشيخ/ ن اف األ  د الجـبا الأديـــــ

  ةـ بـآلتي:والشــا  الك اةــيـ نؤكــد التزا - فظــ  ال ــ  ووعـــه    - الصبـح

ة الفةية واةداواـــــــــــــة وا ـليـــــــــــــة ك ول اـة   ـةفيدي      أوال: االســــــــــــــة ااو لف اة ـال ــــــــــــــ

 تجــوب ا ــض ي و ؤس ين   ـةأبل اةعالز الك اتي لف ظل عـلم  فة ح.

: تط اا وتس ين الدد ـة التي تأد لـ وااو    ة يالحأيأــ الشــبـب الك اةــي مــم ماوا ـــ  االعالز وأن مـنيـــ

 الةـي ال تة ـ  وأن نشـــوك   ي اــة نشــــ  ووقف أفــكـوه.  

ااف والجلـة  اة االتصـ  ا بـ ا و ير ا بـ ا    قطـعـة وااو    : الثأــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــ ن اـفة اأـل
ع
مـلثـــــــــــــ

ـــ اة ــ ــم الكفــ ــ ــ ك ـ دعــ ــ ــة الجلـــ د الةـــي  ـــ   ــ  لف  ؤااوتةـ ل  ض ي لف دعم اـفـ
ع
ةية   اةعالز سةك ن سةدا الـ 

 وت مي ــلـ لةس ــل ا  ـؤوليـة ب ــ يسأـق الط   ــة والةط اـة.

د  ومــــ   ـــــ  مل واعجة   ا دني ب بـدواتــــ  وت يــــ ه لةكاهــــي دووه الااـــــ ا الدـــــ : الشااكة    الأطـــــ
ع
واباـ

ـــ  الدطــــ اة   ة وات ــ ــــــ ـــــ  تشاهاـــ ـــــ ز  ـــ ـــ ي ـــ ـــ ـــــااو  ـــ ــة ااو لف  قـــ ـــ ــةـ   االســـ ـــ ــليل  ي ـــ ـــ ـــــا وت ـــ ــــاا اة لةط اـــ واـة

 الةاـون والةن يق.

 ..وأخـي
ع
 را

ل  ـن  نجـا البرا ج وا شـوه ـ وندوك الدطـط الةةفيذية واة ال ــة الليك ية    تطبيق  ا ــ عـلى  

الذاتية وت كين  الاقـبة  مأـفة  تكاهي  اةداو  وا ـلفـ وم   ـ يفاض ع يةـ  الةس ين  لف  الة خا  ـ ـ ة 

ل   الاقـبية وتا ا   بـدئ الشفـفية والنزامة واألخذ بكل األفكـو والطاو ـة الجـد  التي      ك ـ   اأـل

الح ك ة وآليـة  والةط اا    تا ا   فـميم  الجـد  الا ل  اسة ااو  على  األدا  الا يد ـ  ؤكدي    لةس ين 

اةداو  وال ظيفي لف اسة داز ال ظيفة الاـ ة .. فأد    ةـ أ ـنة ا  ؤولية بكل اةخالمل والةفـني لف  

ني ة  وفأةـ للا   ـأدا  ال اـ  الـ  لح ا   ـ     الحكي ةلف ظل الأيـد   ةـ الا ا    لى وضـه وخد ة ـو

 الالد األ ين  فظ  للا .. وس   ولف    -   فظ  للا ووعـه  -  ال    أ ير البالد

  فظ للا الك ات وأم لـ    ال  كاوه.

 عبدالا    بداح ا طير  

 وااا اةعالز والثأـفة ووااا الدولة لشؤون الشبـب 

 



 

 

 6 

 

 

 الفهرس

 

 7 ............................................................................................................................. المقدمة  

 METHODOLOGY ............................................................................. 9التخطيط التشاركي   منهجية

 10 .......................................................................... خلفية تاريخية عن وزارة اإلعالم.. سياق النشأة والتطور 

 BENCH MARKET ................................................................................. 11مرتكزات االستراتيجية  

 NEW KUWAIT........................................................ 14وزارة اإلعالم وخطة الدولة اإلنمائية: كويت جديدة 

 VISION & MISSION ...................................................................................... 16الرؤية والرسالة  

 APPROACH  ....................................................................................................... 19لمقاربات: ا

 OBJECTIVE .......................................................................................................... 20األهداف: 

 POLICY & ROLES ...................................................................................... 21األدوار والسياسات: 

 Indicator ......................................................................................................... 22 المؤشرات: 

 STRUCTURE ......................................................................................... 24     الهيكل التنظيمي 

 25 .......................................................................................................................... المرفقات:

 27 ...................................................................................... ة وزارة اإلعالم:أعضاء فريق عمل استراتيجي

 29 ............................................................................................................................. المراجع:

 

 

 



 

 

 7 

    المقدمة 

 

تدخل الكويت عامها الستين من عمر ديمقراطيتها والتي تعد إحدى املثل العليا املعترف بها عامليا،  

 للتنمية يساعد اإلعالم على تعزيز  
ً
 آمنا

ً
ومن القيم األساسية لألمم املتحدة، حيث توفر الديمقراطية مناخا

نين والقاطنين في الدولة، أنجزت الكويت  مكانة الدولة املتميزة، وتوفير بيئة الرعاية وبرامج الحماية للمواط 

ومن    SDGsتقريرها األول عن مدى التحقق الذي أحرزته في خطتها اإلنمائية وأهداف التنمية املستدامة  

في العام   الثاني  التزام   2023املقرر تقديم تقريرها  إلى تأكيد حرصها  وهو امتثال طوعي تسعى من خالله 

 برأس مال بشري إبداعي وتنويع االقتصاد و توفير بيئة معيشية مستدامة . املعايير الدولية في استثمارها 

تدخل الكويت مع السنة املالية الجديدة بداية املرحلة الثالثة من الخطة اإلنمائية للدولة للفترة  

البنية التشريعية    2015  –   2010بدأت املرحلة األولى خالل الفترة من    2025  –   2021من   وكانت تمثل 

شهدت أهم مالمحها في إحداث نقلة في    2019  –  2016طية وكانت املرحلة الثانية في الفترة من  والتخطي

 إلى كويت  
ً
البنية التحتية ومن املقرر أن تكون املرحلة القادمة في األداء الفني وتحسين جودة األعمال وصوال

 . 2035ذكية في العام 

مشروعات هذا العام وهي استراتيجية عملها  في إطار هذا السعي أنجزت وزارة اإلعالم أحد أهم  

املقبلة الخمس  ومن خالل    2026-  2021  –للسنوات  عنها  التي رشحت  املوجهات  في ضوء  العمل  سيتم 

 قطاعات العمل في الوزارة وفق األدوار واملراحل الزمنية املحددة.

 في الوصول إلى "سردية" تاريخية عن اإلعالم الكويتي سعى فريق العمل 
ً
ملراجعة أهم الوثائق    وأمال

التي دونت جوانبه املختلفة، سواء كانت تشريعية حيث أمكن االطالع على كافة القوانين واللوائح الداخلية  

املتداولة وظروف إقرارها والعمل بها، كما أمكن الوقوف على تجارب الوزراء الذين تعاقبوا على رأس العمل  

وزير بصمة طبع مرحلته بها سواء تم ذلك من خالل استحداث    كانت لكل  29في الوزارة والذين بلغ عددهم  

في هيكل عمل الوزارة على شكل قطاع أو إدارة أو مجال اتسم بالتركيز على جانب من جوانب الثقافة وهكذا  

 على مر العقود السبعة من مراحل عمل الوزارة.  

األكاديميين واملمارسين في    من بين ما سعت االستراتيجية الستخالصه كانت املقابالت املعمقة مع 

 على التشارك في التحليل والخروج  
ً
العمل اإلعالمي، وحرصت على سبر الواقع عبر أكثر من زاوية نظر، تأكيدا

 إلى املنظور املنشود. 
ً
 بنتائج تحاكي الواقع وتبني على املوجود وصوال
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إلى   الوصول  عليها كانت  العمل  التي حرص فريق  املنهجية  بين  في    24لعل من   
ً
أمال دولية  تجربة 

( املختلفة  العواصم  في  املمارسات  أفضل  على  عربية،    6تجارب خليجية،    7الحصول  تجربة    11تجارب 

أجنبية(، والالفت في هذه املمارسات وجود عناوين تكررت في أكثر من تجربة على سبيل املثال "الصناعات  

الهولندية وكذل التجربة  في  كانت حاضرة  التي  في  اإلبداعية"  "التغيير السلوكي"  اليابان، نموذج آخر  في  ك 

 "السيادة الرقمية" في فرنسا وغيرها مثل "الدبلوماسية اإلعالمية واالستقاللية الصحفية،  
ً
سنغافورة، وأيضا

 تعميق املواطنة"، وهذا يستدعي الوعي  
ً
 وليس آخرا

ً
وكذلك أرشيف الذاكرة الوطنية، وترسيخ الهوية وأخيرا

 باقي التجارب التي يمكن الوصول إليها واالستفادة من رصيدها. بأكثر واإلحاطة 

التي عمل   القياسية  الفترة  في  الفريق  ُيعيد صياغة  فيها  انتهي  أن  اإلعالم  وزارة  استراتيجية  على 

املحتوى املعرفي في وثيقة أساسية وعدد من الوثائق الرديفة وأن يعرضها علي عدد من الخبراء واملختصين 

ا املجال  عبر  في  تمت  التي  وتوجيهاتهم  تعليقاتهم  فكانت  االستراتيجي  التخطيط  وكذلك  اإلعالمي  ألكاديمي 

باحثين مرموقين عِمل الفريق على استيعاب ما جاء في    6نقاشات مباشرة باإلضافة إلى ردود مكتوبة من  

ن نتقدم بالشكر إلى  أغلبها وجرى تقديمها لإلقرار واالعتماد حتى موعد اإلعالن عنها وإطالقها وهي فرصة أل 

كل من أ.د محمود الهاشمي و أ.د حمود القشعان وكذلك إلى د. عالية املتروك و د. نوري بشير باإلضافة إلى  

 د. إلهام األيود ود.حسين فوالذ على مراجعتهم ودعمهم. 
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   METHODOLOGYالتخطيط التشاركي  منهجية

اإلعالم الكويتي أحد مصادر املعرفة والثقافة والفنون وهو املعني بترسيخ املفاهيم ونشر القيم والترويج 

لألنماط السلوكية، يستمد اإلعالم الكويتي أصالته من موروثه الحضاري وخصوصيته االجتماعية فهو يتميز 

أسست منهجية االستراتيجية الوطنية  بطابعه العصري ومواكبة التحديث وانفتاحه على الثقافات املتعددة. ت

لوزارة اإلعالم على التخطيط التشاركي التفاعلي مع شرائح الجمهور وأصحاب املصلحة داخل الوزارة وخارجها  

باستخدام أداة "التيسير" في املقابالت والحلقات والرصد التاريخي ومراجعة التجارب الدولية على أيدي نخبة 

 من الكوادر الوطنية. 

الناشرين والصحف ومحطات اإلذاعة والتلفزة الخاصة   شريحةبين الشرائح التي تم استضافتها  ومن  

 باإلضافة ملمثلي املكاتب اإلعالمية للقنوات الدولية والفنيين وعدد من املتعاملين مع الوزارة من املواطنين. 

هم داملشاركين فيها والذين تجاوز عدلم يكتفي فريق صناعة االستراتيجية بهذا الكم من الحلقات أو  

جهة حكومية وقطاع   95إعالمي بل سعى إلى إجراء مقابالت معمقة مع أصحاب املصلحة الذين مثلوا    560

وثيقة شملت بحوث   118تجربة وإجراء مسح مكتبي على أكثر من    24خاص ومجتمع مدني وإلى االطالع على  

 ة. ودراسات وعدد من التقارير املحلية والدولي

     )مرفق الببليوجرافيا(   )مرفق التجارب الدولية(

أكثر من     19-ساعة عمل خالل جائحة كوفيد  102على مدى 
ً
عقد فريق صناعة االستراتيجية وفقا

 من قطاعات وزارة اإلعالم وعدد  33لالشتراطات الصحية الذي تكون من  
ً
 من خارجها عقد   15  هم ممثال

ً
مشاركا

التخطيط للتخطيط" ملدة أسبوع حدد فيها مالمح عمل الفرق البحثية ومراحل ورشات تحضيرية تحت عنوان "  

 في مبنى 
ً
التنفيذ واملتطلبات اإلدارية، واستهل تنفيذ سلسلة من الحلقات النقاشية في مبنى وزارة اإلعالم والحقا

اعات الوزارة، وكذلك حلقة نقاشية للعاملين من كافة املستويات اإلدارية في قط  23املكتبة الوطنية، وعلى مدى  

حلقة أخرى جرى تنفيذها لشرائح ذات عالقة مباشرة وأخرى غير مباشرة مثل املنتجين والفنانين واملجتمع   17

 حلقة نقاشية  41املدني وطلبة كلية اإلعالم، واملواقع اإلخبارية باإلضافة إلى الرواد واألكاديميين. بإجمالي 

 منهجية العمل(و   –)مرفق تقرير تحليل الوضع الحالي  
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    والتطور  النشأة سياق .. اإلعالم وزارة عن تاريخية خلفية

         

حفلت مسيرة وزارة اإلعالم بمحطات من التطور والتحديث املستمر على مر عقودها السبعة حيث بدأ 

أذيعت أول نشرة إخبارية   1960من املبنى العام ملدة ساعتين يوميا، وفي يونيو    1951بث اإلرسال اإلذاعي في عام  

ت دائرة املطبوعات بموجب قرار اللجنة ، وأنشئ1961نوفمبر    15من إذاعة الكويت، وأول بث تلفزيوني في تاريخ  

والتي كانت تتولى تنظيم الدوائر الحكومية في ذلك   1954ديسمبر  13( بتاريخ  40/ 62التنفيذية العليا رقم )ت

 صدر القرار بتعديل مسمى الدائرة إلي )دائرة املطبوعات والنشر(.  1955ديسمبر  5الوقت، وفي  

الشيخ جابر االحمد الجابر الصباح، طيب هللا ثراه، أنشأت   وفق مرسوم  1979في السابع من يناير عام  

وزارة االعالم في شأن تنظيم وزارات الدولة، وتوجيه السياسة االعالمية والفكرية والثقافية واالسهام في رعاية 

بالقيم الروحية والتمسك  الفنون بما يكفل الشعور باملواطنة واالرتقاء بالحس القومي على أساس االلتزام 

 بالعادات والتقاليد األصيلة للمجتمع الكويتي كما تتولى وزارة اإلعالم رعاية الشؤون السياحية واآلثار. 

( الذي نص اصطالح "دائرة املطبوعات والنشر بجميع 11صدر املرسوم االميري رقم )  1959مايو  13وفي  

بالنظام األساس ي للحكم   1962لسنة    1صدر القانون رقم    1962يناير  6القضايا التي تخص الصحافة"، وفي  

 في فترة االنتقال وبموجبه عدلت مسميات الدوائر إلى وزارات فأصبحت تسمى "وزارة املطبوعات والنشر". 

بإعادة تنظيم الوزارات وبموجبه تم تعديل مسمى وزارة   2صدر املرسوم األميري رقم    1962يناير17في  

لحق بها دائرة اإلذاعة والتلفزيون وتولت الرقابة على جميع 
ُ
املطبوعات والنشر إلى "وزارة اإلرشاد واألنباء" وأ

 االجتماعية والعمل. وسائل النشر واألفالم والتي كانت تتوالها من قبل وزارة الشؤون  

 سرد تاريخي للتطور والنشأة لإلعالم(   –)مرفق تقرير تحليل الوضع الحالي  
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  BENCH MARKETمرتكزات االستراتيجية  

 

للتخطيــط   والتنفيــذي  التوجيهــي  الوطنــي  اإلطــار  الكويــت  دولــة  في  اإلعالم  وزارة  استراتيجية  تشــكل 

( التي صممـت مـن أجـل تحقيـق أهـداف رؤيـة كويت جديدة 2026  –  2021والتنميـة مـن خـالل خطة خمسـية )

ها بوزارة اإلعالم، كما تـم وضـع هـذه االستراتيجية وركائزهـا السـبعة في املجاالت والجوانب التي يتعلق شأن  2035

من   أكثر  مع  الوزارة  قطاعات  وتوجيـه  صناعة    95إلرشـاد  عمليــة  في  وطنيـا  شريـكا  باعتبارهـم  معنيـة  جهة 

 الختصاصــات ومسـؤوليات كل قطاع 
ً
االستراتيجية في القطــاع الحكومــي والخاص وكذلك املجتمـع املـدني وفقــا

لوزارة، لذلك حرصت االستراتيجية في منهجية عملها على التواصل املباشر مع كافة األطراف واملستويات  في ا

الركائز  بأهم  والخروج  واألهداف  الرؤية  على  تالقي  إلى  الوصول  بهدف  وخارجها  الوزارة  داخل  في  املعنية 

من البيانات واملعلومات على النحو  االستراتيجية التي تتعلق بعمل الوزارة وكانت حصيلة تحليل الكم الوافر  

 التالي:                     

 إجمالي الحلقات النقاشية التي تمت مع الجهات(   –)مرفق تقرير تحليل الوضع الحالي    

 

 

: ا  اود البشااة  
ع
  Human Resourcesأوال

بابية تتصف بأنها تتميز وزارة اإلعالم برصيد من املوارد البشرية من حيث الكم والنوع، وكفاءات ش

املختلفة، في ظل   مزيج من الخبرات املتنوعة واملواهب اإلعالمية ذات الحضور والتأثير في مؤسسات الدولة 

 يرقى 
ً
موجات التقدم التكنولوجي واالبتكاري والتفوق الفني والتقني، يمكن لهذه املوارد البشرية أن تحقق تقدما

الدولية والتقارب العاملي يستطيع الجهاز التنفيذي لوزارة اإلعالم أن بقطاعات وزارة اإلعالم وفي ضوء التجارب  

التنمية  منظور  على  القائمة  اإلعالمية  املقاربات  إلى  باهتمام  يتطلع  وأن  اإلنساني  التالقي  هذا  من  يستفيد 

الحكومي والخاص وكذلك  بين اإلعالم  القائمة  العالية  املنافسة  االعتبار  بعين  اإلعالم   املستدامة، مع األخذ 

 الدولي، ومراعاة وتيرة املتغيرات السياسية واالقتصادية وكذلك التحوالت االجتماعية

 

 

  



 

 

 12 

: الدطـب واعحة ى 
ع
 Discourse  مـنيـ

ُيحسب ملنافذ التعبير وصناعة املحتوى في وزارة اإلعالم أنها تقدم خطاب وطني متوافق مع السياق 

واعتماد من قبل جمهوره في مصدرية أخباره ومعلوماته كما أن هذا الخطاب االجتماعي والثقافي، ولديه ثقة  

 ملا يطرأ من أحداث ومناسبات، ولعل مضامين هذا الخطاب ساعدت 
ً
مروج عبر منابر متعددة ويتجدد وفقا

م على الترويج للكويت وتعزيز مكانتها على الصعيد اإلقليمي والدولي وربما ساهم في التنشيط السياحي وتعظي

 موارد الدولة خاصة في املواسم ومنها على سبيل املثال شهر رمضان ومهرجان هال فبراير. 

: البنية الةسةية 
ع
   Human Resourcesمـلثـ

ية في وزارة اإلعالم بتقنيات عالية وأجهزة حديثة ومتطورة، وقد يعود السبب إلى تتتمتع البنية التح

األجهزة،   التحتية وصيانة  للبنية  والتحديث  املستمر  التجديد  لتمويل  مالية  وزارة و توفير مخصصات  تمتلك 

لحدث بالصوت اإلعالم عدد من التقنيات الحديثة لعل من أبرزها سيارات النقل الفضائي، التي تسهم في نقل ا

النقل  الكويت، وسيارات  بدولة  التلفزيون  قنوات  في  وبثها  الصناعي  القمر  طريق  الدقة عن  عالية  والصورة 

العمالقة   والروضتين"الخارجي  مباشرة،    وتعتبر   " السيف  والصورة  الصوت  وتعالج  متنقلة  إعالمية  مؤسسة 

، والوزارة لديها مركز للبث الفضائي: عالي الدقة باإلضافة إلى األلياف الضوئية: واستخدام كوابل عالية السرعة

والصوت  األلوان  تصحيح  على  وتعمل  املونتاج:  مراكز  وهناك  األعطال،  لتالفي  الساعة  مدار  على  واملراقبة 

 والصورة وتسجيل األحداث املباشرة لبرامج تلفزيون دولة الكويت. 

ل السنوات الخمس األخيرة تمثلت على صعيد األستوديوهات شهدت الوزارة تحديثات جيدة تمت خال 

وهو مخصص لبث البرامج املتنوعة لقنوات التلفزيون، باإلضافة لوعي القيادة واإلدارة   800في تطوير استديو  

العالية مع القطاع الخاص واإلعالم اإلقليمي والدولي، ويؤخذ على هذا  في ظل املنافسة  بحيوية هذا الدور 

  
ً
 من التوظيف الكافي لهذه األجهزة الحرص الجيد أنه يخلو أحيانا

% باملقارنة مع الجيل األول للتقنية )البث التماثلي( 75كما أنها توفر في استهالك الطاقة بنسبة تصل إلى  

 وبتكلفة تشغيلية أقل، وهناك أشكال من البث األخرى على سبيل املثال: 

بث التلفزيوني داخل حدود الكويت بجودة وهي تغطية حديثة لل :(DV3T2األرض ي الرقمي )  ي. البث التلفزيون١

 بأجهزة التلفاز.   لهاعالية ويتم استقبال البث عن طريق مستقبالت يتم توصي

تغطية رقمية حديثة لبث املحطات االذاعية في دولة الكويت بجودة عالية   :(+DAB) . البث اإلذاعي الرقمي  ٢

 األجهزة والسيارات حديثة الصنع. ويتم استقبال البث عن طريق مستقبالت خاصة مدعمة بمعظم  
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تقنية رقمية حديثة لبث محطات الكويت اإلذاعية في قارة أوروبا وآسيا  (DRm). البث اإلذاعي الرقمي العاملي  ٣

األجهزة  ببعض  مدعمة  مستقبالت  طريق  عن  البث  استقبال  ويتم  عالية  صوت  بجودة  األوسط  والشرق 

 والسيارات حديثة الصنع. 

يوضح قواعد السلوك   2012لسنة    11بنية التحتية لوزارة اإلعالم هناك تعميم رقم  من بين مالمح ال

وتوجيهات   مفهوم  فيه  ويوضح  واملالية  اإلدارية  الشئون  قطاع  من  تعميمه  تم  العمل،  وأخالقيات  الوظيفي 

البناء   السلوك الوظيفي، باإلضافة إلى واجبات وحقوق املوظف، والقيم املرتبطة بالوظيفة، وهو مورد يمكن

 من توجهات الدولة في تعزيز 
ً
عليه إلطالق حزمة مبادرات تسهم في تعزيز الحوكمة داخل وزارة اإلعالم انطالقا

 النزاهة وتبني اإلصالحات املؤسسية ألجهزة الدولة. 

بتنظيم اإلعالم اإللكتروني، ساهم في توسيع مساحة التعبير    2016لسنة    8كما أن إصدار قانون رقم  

يتفوق فيه من    وساعد على واملسموع، وما  املقروء واملرئي  اإللكتروني  في اإلعالم  املتسارعة  النقالت  مواكبة 

سرعة انتشار والوصول إلى الجمهور بأقصر الطرق وأقلها تكلفة. وغدت نافذه مهمة لنشر املعلومات والحصول 

 عليها.

 

 

 

 

 

 

  

مؤسسية، تنبع من املوظفين، ويمكن تطبيقها تسعى ألن تكون استراتيجية وزارة االعالم واقعية 

وتنفيذها وقياسها، استراتيجية تشاركية تراعي االحتياجات الحالية وال تغفل املستقبل، استراتيجية 

 تبنى على اإلمكانات والقدرات وتستثمر في فرص املستقبل
 وكيل وزارة اإلعالم -السيدة منيرة الهويدي 
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 NEW KUWAIT  جديدة كويت: اإلنمائية الدولة  وخطة  اإلعالم وزارة
         

عملــت دولــة الكويــت  في إطــار ســعيها     

الكويت   رؤية  أهــداف    2035لتحقيــق 

عــلى  تصميــم وتنفيــذ مجموعــة مترابطــة  

االجتماعيــة  السياســات  مــن  ومتوازنــة 

هــذه واالقتصاديــة   وتهــدف  والبيئيــة 

وتنويــع   النمــو  تعزيــز  إلى  السياســات 

االقتصــاد مــن خــالل التنميــة املجتمعية  

مشــاركة  وتشــجيع  املعــرفي  واالقتصــاد 

القطــاع الخــاص في التنميــة، إن استراتيجية وزارة اإلعالم جاءت ترجمة عملية لسياسات الخطــة اإلنمائيــة 

ي أكدت عــلى تحــول دور الدولــة من املنظــم واملراقــب والتنفيذي إلى أدوار أخرى؛ تمثلت في التنظيمي  والت

والتحفيزي واالستشاري والتنسيقي والتوجيهي، في ظل جهــاز إداري فعــال يــشرف عــلى عمليــة التنميــة وال  

 يقــوم بهــا مخففــا بذلــك األعبــاء والتشــغيل.

       

مراحل   في  حاضرة  كانت  العامة  السياسات  هذه 

التحضير وصناعة االستراتيجية وكانت التزامات الدولة  

الرسمية محل تداول باستمرار مع األطراف التي جرى  

تبني   االستحقاقات  هذه  أبرز  من  ولعل  مقابالتها 

قـررت   حيث  املستدامة  التنمية  أهداف  مواءمة 

ا في  إنفاذها  عـلى  العمل  اإلنمائية الدولة  لخطة 

للتنمية   املؤسس ي  اإلطار  مع  التابعة  وقطاعاتها  اإلعالم  وزارة  اتساق  تحقيق  في   
ً
سعيا الوطنية  وبرامجها 

الوطنية بما في ذلك الخطط وتخصيص املوارد والنظم اإلدارية الالزمة، باإلضافة إلى الدعوة لتعزيز مشاركة  

القطا ومؤسسات  املعنية  الحكومية  الجهات  من  صناعة  واسعة  خطوات  في  املدني  واملجتمع  الخاص  ع 

 إلنفاذ األهداف. 
ً
 االستراتيجية دعما
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ــما أكــدت سياسات الخطة عــلى إصــالح شــامل لســوق العمــل يســتهدف زيــادة تنافســية قــوة العمــل  ك

إصـالح اختـالالت التركيبــة الســكانية، الكويتيــة وتشــجيعها لاللتحــاق بالقطــاع الخـاص، وتهـدف كذلـك إلى  

دون اإلخــالل باحتياجــات مشروعــات التنميــة مــن العمالــة وبنســبة العمالــة الوطنيــة، وإصــالح شــامل لنظــم  

 عــلى مؤشراتنــا الدوليــة وتحقيــق اســتدامة املاليــة العامــة للدول
ً
ــة، بإقــرار نظــم  التعليــم، بما ينعكــس إيجابـا

جديــدة إلعــداد امليزانيــة، وربــط مشروعــات الجهــات بأســقف إنفــاق محــددة، لضـمان حســن اسـتغالل مـوارد  

 الدولـة املاليـة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشغليه، أو همديري على األرباح وزعي وال الحكومة، جهاز من جزء ليس رسمي غير أو رسمي كان سواء املدني املجتمع  

 الخدمات وتشمل جمهورها، أو أعضاءها تخدم كانت سواء االختيار، بحرية محكومة فيه واملشاركة اإلدارة، ذاتي

 املجتمعية واملنظمات املهنية والجمعيات التنمية ووكاالت الفقر ومكافحة االجتماعية والخدمات والتعليمية الصحية

 الكثير وغيرها الثقافية واملؤسسات الترويحية واملنظمات الدينية والكيانات والنقابات

 2005 الدولية املجلة – هوبكنز جامعة
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   VISION & MISSION والرسالة الرؤية

 

  عالز   ةدازـ وائد لف  ةـعة اعحة ى اللـدف".  "  Vision   الاؤاة 

 وترتكز الرؤية على: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ف  فة الاؤاة:

ن الكويت دولة لها تاريخها وريادتها اإلعالمية ورصيدها الثقافي الخليجي والعربي والدولي، نتطلع أن أ

  
ً
 للمختصين ومحفزا

ً
 بالخبرة، منسقا

ً
 للخطاب ومرشدا

ً
 للخدمة، موجها

ً
 للمعرفة ومنظما

ً
تصبح الوزارة مصدرا

ية املستدامة ويتولى صياغة الخطاب اإلعالمي  للريادة. وإدارة عمليات التحول نحو اإلعالم الذي يتبنى نهج التنم

 إلى الريادة في توثيق ونشر الهوية  2035على نحو متوافق مع رؤية كويت جديدة 
ً
وركائز الدولة اإلنمائية وصوال

 الوطنية وتنمية املجتمع واملواطن.  

  

االستدامة: يتوافق مع ركائز 

الدولة في الرؤية اإلنمائية 

، 2035لكويت جديدة 

مع أهداف التنمية  يتواءمو

املستدامة لألمم املتحدة 

SDGs2030 

الريادة: مناخ الحرية الباعث 

حفز على التجديد 
ُ
لإلبداع وامل

واالبتكار، ُ مبادر للتحديث 

التقني ومواكب ألشكال 

 اإلعالم الجديد

املحتوي الهادف: رسائل 

الخطاب اإلعالمي القيم 

املشتركة اإلنسانية ومن 

الهوية الحضارية اإلسالمية 

املوروث والعربية ومن تنوع 

 الوطني

3 2 1 



 

 

 17 

 MISSION الاسـلة

يج     الك اتي  لى  ةـعة  سة ى  االف  اةعالز  وااو   بـلحدامةـ  "ت عى  األ ـلة 

ني والدولفـ تأ ده   على الصايد الـ 
ع
ةيةـ يةفـعل   ـواـ ياكي الةة ا وا مق الذاكا  الـ 

شّج  على 
ُ
كفـ اة  بداعية  ؤم ة تة افا للـ ا  اود والبنية الةسةية لف بيئة ع ل تسفيزية ت

 عجة   ا دني". اةنجـا واةنةـجـ بـلشااكة     ث ث الةة ية الذمبي لف الأطـا الدـمل وا 

 وتاتك  الاسـلة على: 

 

 

 

 

 

 

  ف  فة الاسـلة:

تستمد وزارة اإلعالم حضورها من تراكم جهود الرواد وامتداد شغف اإلبداع في األجيال؛ واالستثمار    

في مواردها البشرية والشبابية وكذلك بنيتها التحتية واملحتوى اإلبداعي الهادف الستدامة هذا التأثير، كما كانت 

 ميناء عبور فإنها تتحول عبر استراتيجية وزار 
ً
ة اإلعالم إلى جسور للتواصل واملعرفة والتعايش الكويت تاريخيا

 والشراكة. 

  

والحداثة  األصالة  
 

االعتدال نتيجة مزج األصالة  

والحداثة، أصالة الهوية والقيم  

وحداثة املعرفة والثقافة واألنماط 

 العصرية. 

 

 الوطني والدولي
 

نحن في عالم شديد التأثر والتأثير 

فالتفاعل مع الشأن الدولي يأخذ  

الحيز الالئق من االهتمام ويساعد  

 على استشراف املستقبل

2 

والعوائد  الموارد  
 

تنامي االستثمار في املوارد   

البشرية والبنية التحتية لتحقيق  

ميزة تنافسية واستدامة مالية 

 عالية

1 3 
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 : Valueالأيم    –  3

 الوطنية: االنتماء ملبادئ الدستور ومصالح الدولة العليا والقوانين الناظمة والقيم الراسخة.  ▪

 الهوية: ترسيخ الهوية الجامعة والتقاليد الوطنية بما ينعكس على االنتماء والوالء.  ▪

الشمولية: إحداث تحول شامل ومتكامل في تطوير قطاعات عمل الوزارة، وعدم استثناء أحد عن  ▪

 ركب التحول املأمول.باللحاق  

 املوضوعية: نقل الحقيقة كما هي واالنحياز ملعايير الشفافية، بحيادية ضمن املصلحة العامة للدولة.  ▪

ر، يتقبل التنوع ويفتح اآلفاق لإلثراء والبناء الحرية: مساحات لإلبداع والتعبير عن الرأي والرأي اآلخ  ▪

 على التجارب والخبرات. 

 املهنية: التزام املصداقية وأخالقيات املهنة واملعايير االحترافية.  ▪

 

 

 

 

 

 

  

لمهنيةا  

 الهوية

شموليةال  الوطنية 

لحريةا  

 الموضوعية
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   APPROACH: لمقارباتا

لإلعالم عمل تشاركي بادرت إليه كافة قطاعات وزارة اإلعالم يعتمد املنهج العلمي  االستراتيجية الوطنية  

ويبني رؤية توافقية تعبر عن كافة األطراف املعنية، تنطلق االستراتيجية الوطنية لإلعالم من رصيد تراكمي 

واالستشراف، املواكبة  على  قادرة  شبابية  دفع  وقوة  إبداعي  بشري  مال  لرأس  عملي  منهجية    واستثمار 

أداة  باستخدام  املصلحة  وأصحاب  الجمهور  شرائح  مع  التفاعل  على  تقوم  لإلعالم  الوطنية  االستراتيجية 

الكوادر  من  نخبة  أيدي  على  الدولية  التجارب  ومراجعة  التاريخي  والرصد  والحلقات  املقابالت  في  "التيسير" 

 الوطنية.

 :POWERالقوة الناعمة    -  1

م يتبنى الدبلوماسية اإلنسانية تفاعلي مع األحداث ويساهم في توطيد الجسور مع الدبلوماسية اإلعالمية إعال 

 نوافذ التعبير واالتصال في دوائر القرار الدولي وبما يسهم في الترويج السياحي وبناء السمعة.

 :POSITIVE DEVELOPMENTالتنمية اإليجابية    -  2

ى مكامن القوة في القطاعات ومنحها الزخم املطلوب مع التخفيف التركيز واالستثمار في املوارد املتاحة والبناء عل

 من التركيز على نقاط الضعف. 

 :CREATIVE INDUSTRIESالصناعات اإلبداعية    -  3

االنفتاح اإليجابي على الجديد، واالستثمار في أفضل املواهب والكوادر البشرية القيادية والتنفيذية القادرة على 

 اإلستراتيجية.تحقيق متطلبات  

 :LIFE CYCLEاملراحل العمرية    -  4

لتحوالت العمرية التي تمر في اتسترعي تقدير السمات و   -االثنوجرافي والسيكو جرافي  - والفئات العمرية املختلفة  

مراحل حياة الناس فلكل مرحلة خصوصية واحتياجات تختلف عن املرحلة التي قبلها أو تليها، وهو ما يتطلب 

تقديم الخدمات واملساحات أو الفرص التي تتناسب مع متطلبات كل مرحلة عمرية بدء من الطفولة واملراهقة 

 بالشباب والراشدين وانتهاء بمراحل املسنين والكهولة.
ً
 مرورا

  

القوة    
 الناعمة 

التنمية  
 اإليجابية 

الصناعات  
 اإلبداعية

المراحل  
 العمرية 
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    OBJECTIVEألهداف: ا
استراتيجية وزارة اإلعالم من أهمية الفعل اإلعالمي كممارسة اجتماعية متفاعلة مع   أهدافتنطلق  

موج اقتصادية  وممارسة  متنوع   هةاألفراد،  أنه  على  الفعل  هذا  إلى  تنظر  التاريخي  عمقها  وفي  الدولة،  نحو 

مقاومتها وأحيانا أخرى االستثمار فيها وتحويل املشاكل  االستجابات في ظل تنوع التحديات التي تمت مغالبتها و 

بأن التجديد في اإلعالم الكويتي قد إلحداث مناخ وبيئة  إلى فرص عمل ومبادرات إعالمية، وقد جاءت األهداف  

كانت األهداف  أهداف  تم استخالصه من  ما  أهم  بين  يأخذ مساره الصحيح بشكل علمي ومنهجي ومن  بدأ 

 التالية:  

 هوية بصرية موحدة جديدة لوزارة اإلعالم وقطاعاتها التابعة وفق أعلى املعايير الفنية.تطوير  .1

 تنمية وتعظيم املوارد املالية وتطوير أساليب وأدوات التسويق اإلعالمي واإلعالني.  .2

 تعزيز البنية التحتية وتطوير اإلمكانات الهندسية والفنية ومتابعة أحدث تقنيات البث واإلنتاج. .3

 الفعاليات واالحتفاليات وترسيخ التراث الثقافي والفكري والفني برؤية عصرية إبداعية.   تنفيذ .4

 استحداث وتطوير التشريعات ومواكبة املتغيرات بما يتناسب ورؤية كويت جديدة.  .5

 دعم اإلنتاج للمسلسالت والفنون املسرحية والسينمائية وفق رؤية ثقافية واجتماعية. .6

.إنشاء مدينة لإلنتاج اإل  .7
ً
 وعربيا

ً
 عالمي وزيادة القدرة التنافسية خليجيا

 هيكلة القطاعات وإنشاء مجالس وهيئات وطنية تخصصية في مجاالت اإلعالم.  .8

  هداف الفرعية والبرامج(األ  –)مرفق الدليل االجرائي   
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   POLICY & ROLES: األدوار والسياسات

 في  
ً
الوصول إلى التطلعات املنشودة سعت االستراتيجية إلى اقتراح مجموعة  السياسات التنظيمية: أمال

الخطاب واملفهوم بين كافة مؤسسات الدولة،  الناظمة لتحقيق االستراتيجية واألثر وتوحيد  من السياسات 

 عليه هناك خمس أدوار مقترحة لوزارة االعالم كالتالي:   ءً بشكل دائم ومستمر، وبنا

الذي  الة ميأي .1 تحمل رسائله  :  وأن  والخطاب،  املحتوى  في  الكويتي سمة خاصة  اإلعالم  يمنح  أن  يمكن 

القومي   بالحس  ويرتقي  باملواطنة  الشعور  يكفل  بما  والثقافية  والفكرية  اإلعالمية  السياسة  موجهات 

اآلث ورعاية  االجتماعية  والتقاليد  بالعادات  والتمسك  الروحية  بالقيم  االلتزام  أساس  على  ار  واإلنساني 

 ن السياحة، وتعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. و وشؤ 

: وهو الذي يتولى مهام البث اإلذاعي والتلفزيوني وطباعة ونشر الجريدة الرسمية وعدد من الدوو الةةفيذ   .2

عالمي  األدوار املرتبطة باقتراح التشريعات ومتابعة إنفاذها ووضع الضوابط واملعايير التي تصون العمل اإل 

 عن انتهاكات الخصوصية والتعدي على 
ً
وتحفظ له مهنيته والبيئة اآلمنة ألداء مهامه ومسؤولياته بعيدا

 امللكية الفكرية واحتكار املنافسة وضمان جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة لجمهورها. 

أهمها على مستوى  : التعاون والتنسيق مع األطراف ذات الصلة على أكثر من مستوى،  الدوو الةن يأي .3

قطاعات الوزارة واملستوى الثاني على وزارات الدولة ومؤسسات القطاع العام، أما املستوى الثالث فيشمل 

القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية في رؤية كويت جديدة وكذلك مؤسسات املجتمع املدني التي هي 

يات املهنية اإلعالمية باإلضافة إلى مستويات رديف للدولة في تحقيق أهداف الخطة اإلنمائية خاصة الجمع

أخرى كاألكاديميين وباقي املعنيين في شأن أدوار  ومهام الوزارة للخروج بتفاهمات ومبادرات تعزز مساحات  

 الفعل والتأثير اإلعالمي وتدفع مسار االستراتيجية إلى شراكات وإنجازات نوعية. 

الةسفيز   .4 يتالدوو  االستراتيجية  تراه  كما  وأصحاب :  املعنية  املؤسسات  مع  البناء  الحوار  إجراء  في  مثل 

املصلحة من أجل تحسين بيئة العمل اإلعالمي وتوفير الجوائز والحوافز التي تساعد على االمتثال للضوابط  

 واملعايير الناظمة. 

االستشـو   .5 لتدريالدوو  القدرات  بناء  برامج  ودعم  العلمية  والدراسات  البحوث  تشجيع  في  يتمثل  ب : 

العاملين وتنمية مهاراتهم في مجاالت العمل واستكشاف أفضل املمارسات الدولية بالتعاون مع األجهزة 

املناظرة في الدول األخرى وعبر منصات اإلعالم الوطنية واإلقليمية واألممية املعنية بأهداف واختصاصات 

 قطاعات عمل الوزارة. 
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 Indicator : راتشالمؤ 

حقق، وإتاحة املعلومات بصورة تتبنى  
ُ
 للمتابعة يرتكز على النتائج ورصد التقدم امل

ً
االستراتيجية نظاما

اإلطار   والتقييم ومراجعة  املتابعة  نظام  ويستكمل  للخطة االستراتيجية،  املؤسس ي  الطابع  مستمرة، وإضفاء 

م وفق الخطط التنفيذية، وتوفير املنطقي مع القطاعات، وإنشاء نظام للمعلومات، ووضع اإلطار البحثي للتقيي

التقييمات الداعمة ملتخذي القرار من خالل الدراسات التقييمية املختلفة والتي تتعلق بخط األساس للمؤشرات 

املختلفة أو مراجعة نصف املدة أو التقييم النهائي للمرحلة األولى لالستراتيجية. كما تم ربط مؤشرات األداء 

بغاياتها وكذلك مؤشرات األداء املعتمدة لدى األمانة العامة للتخطيط   2026-2021م الستراتيجية وزارة اإلعال 

فقد عمل فريق االستراتيجية على التوفيق بين املتطلبات الواردة بين املسارين واستخلص أهم املؤشرات التي 

 يمكن التوافق عليها وتمثلت أهم مؤشرات املتابعة والتقييم في: 

: سل لة وه ا الة
ع
 اـ ل و  ـوسـة األع ـ  لف وااو  األعالز: أوال

التراخيص  استخراج  وسهولة  اإلعالمي  النشاط  ببدء  املتعلقة  الوزارة  إلجراءات  كمية  قياس  أداة 

والحصول على املعلومات واملتطلبات الالزمة، وإجراءات التسجيل والقيد أو الفسح، وآليات دفع الرسوم ومدى 

بنود فرعية للتحقق من مستوى االلتزام   10ها من مؤشرات يصل مجموعها إلى  مالءمتها وإجراءات التسوية وغير 

  WWW.DOINGBUSINESS.ORGواالمتثال.

يـ ا ا   ـة ووق ةة االتصـالة : اسة داز تكة لـ 
ع
 مـنيـ

إتاحة  عبر  اإلعالمية  الخدمات  وتقديم  التقنية  استخدام  في  التطور  مستوى  املؤشر  هذا  يقيس 

 في  املعلومات  
ً
التفاعلية للجمهور ودعم برامج التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الوزارة سعيا

 الوصول إلى بيئة عمل ذكية. 

: تط و بيئة الا ل
ع
 مـلثـ

املوارد  تعظيم  من حيث  الدولية،  التنافسية  تقرير  ُيشير  كما  العمل  بيئة  قياس  املؤشر  يتناول هذا 

مصا وتنويع  املضافة"  اإلعالني "القيمة  الترويج  من  والعائد  مباشرة،  استثمارات  وجذب  الوطني  الدخل  در 

وتحسن جودة املحتوى والخطاب في األعمال التي تنفذ ومدى االلتزام بمصفوفة القيم، وتدفق األعمال بين  

طمئنان  القطاعات واإلدارات، وطبيعة امليزة التنافسية في عمليات اإلنتاج واالستعداد لتفويض الصالحيات، واال 

 إلى فعالية السياسات التي تتبناها الوزارة مثل ترشيد اإلنفاق من املال العام وكفاءة إطار العمل القانوني. 
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: ـ د  البنية الةسةية 
ع
 واباـ

إن التحول إلى مركز مالي وتجاري كما جاء في رؤية كويت جديدة يستلزم توفير بنية تحتية وخدمات 

والروتين   لوجستية املستندية  الدورة  جمود  عن   
ً
بعيدا اإلعالم  وزارة  قطاعات  وإسناد  الصمود  على  قادرة 

اإلجرائي، ويقيس املؤشر مدى توافر أجهزة ومعدات البنية التحتية ومستوى االستجابة للتحديث وفق األصول 

 املحاسبية، واستثمار املوارد املتاحة بكفاءة وعناية.

: الح ك ة 
ع
 خـ  ـ

يقيس مدى تعزيز النزاهة وتحسين مستوى العدالة في صناعة القرار الوزاري، باإلضافة إلى الحد مؤشر  

من آليات الدفع غير املشروعة ومؤشر الثقة في املسؤولين والقياديين، إنها مؤشرات تجتمع في حزمة واحدة 

الدولية الذي يصدره املنتدى   إلحداث تحول نوعي في األداء بما ينعكس على ترتيب الدولة في تقرير التنافسية

 REPORTS.WEFORUM.ORGاالقتصادي العاملي   

: األدا  البيئي  
ع
 EPIسـدسـ

 
ً
من بين مؤشرات األداء األهم التي جرى تضمينها استراتيجية وزارة اإلعالم ما يتعلق باألداء البيئي وفقا

مان أال تتسبب األنشطة في رفع نسب تلوث الدولية لتعزيز االستدامة البيئية في مرافق الوزارة وض  EPIملعايير  

الهواء باإلضافة إلى تقليل االنبعاثات للحدود الدنيا املسموح بها، وترشيد هدر الطاقة واملياه وتبنى نظم تراعي 

صحة العاملين واملراجعين أو املنتفعين من خدمات الوزارة مثل التشجير والحد من استهالك الورق وغيرها من 

  WWW.EPI.YALE.EDUر محددات ومعايي
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   STRUCTURE     يمي الهيكل التنظ

 

التي يمكن اإلنجاز فيها على صعيد االستراتيجية وجود هيكل تنظيمي  من بين املساحات الجيدة 

حيز   فيه  يتقلص  الهياكل  من  النموذج  وهذا  أدنى  إلى  أعلى  من  اإلجرائية  التدفقات  فيه  تعتمد  "بنيوي" 

"التفاعلي" بين القطاعات واإلدارات وكذلك األقسام والوحدات اإلدارية مما قد يترتب عليه إحداث  التنسيق  

 في إنجاز املهام، وعلى الرغم من محاوالت عدد من الوزراء في إعداد  
ً
 في سير األعمال وتباطؤا

ً
جمود أحيانا

إال أن التعثر مازال يعترض املض ي    هيئات مستقلة  4عمل الوزارة في    دوتمرير عدد من مشاريع القوانين لترشي

في هذه الخطوة أسوة بما تم في عدد من الدول حيث استعرض فريق عمل االستراتيجية عدد من التجارب  

 للمتغيرات 
ً
الدولية في هذا اإلطار وتأكدت الحاجة إلعادة النظر في خيارات الهيكل التنظيمي حتى يكون مواكبا

 قبولة. ويتسم باملرونة والديناميكية امل

في صناعة املشهد اإلعالمي  19على الرغم من العبء الذي تحملته وزارة اإلعالم خالل جائحة كوفيد

بطاقة  تعمل  أن  استطاعت  فإنها  األحداث  في  التسارع  وتيرة  ومواكبة  األزمة  إدارة  أطراف  مع  بالتنسيق 

 للتدابير اإلجرائية الواردة من الجه50  – 30تشغيلية تراوحت بين 
ً
ات املعنية وهو ما أكد على أهمية ٪ وفقا

إدماج عدد من   أو  الوزارة  في جسم  العاملة  الكوادر  لتوظيف  التنظيمي والحاجة  الهيكل  في  النظر  إعادة 

 لالتجاه 
ً
الوحدات ذات االختصاصات املتشابهة أو استحداث أشكال تنظيمية تستوعب املهام واألدوار وفقا

 الذي صاغته االستراتيجية. 
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 المرفقات:

 مرفق التجارب الدولية  ▪

 مرفق تحليل الوضع الحالي ▪

 مرفق ملخص العرض التقديمي ▪

 للقطاعات الداخلية   االسترشاديمرفق الدليل اإلجرائي   ▪
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االجتماعي ظلت الديوانية هي الشكل املستدام واألكثر قوة في اإلرشاد واإلنباء واإلعالم، الذي يمثل معلم التجاور 

الرئيس ي، كونه قوة تعليمية وتنشئة اجتماعية داخلية، فيها قيم االستماع واإلنصات والحكاية والخالف واالختالف 

والتعلم واملحاكاة والتلقين املباشر وغير املباشر، ومفترق طرق يجتمع فيه الجميع ثم تتكون قناعات الرأي العام، 

 تحت السقف ذاته
ً
 وتتالقى مجددا
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 أعضاء فريق عمل استراتيجية وزارة اإلعالم: 
 حسب الترتيب األبجدي 

 جهة العمل املسمى الوظيفي االسم م

 الهيئة العامة للشباب  خبير سياسات واستراتيجيات  حمد علي أمد عوض أح  .1

 وزارة اإلعالم قطاع الشئون اإلدارية واملالية  أمينة خالد عبدالرضا  .2

 حمد الشهابأإيمان   .3

رئيس قسم مذيعي االخبار االذاعية  

قطاع االخبار والبرامج السياسية إدارة 

 التنسيق واملتابعة

 وزارة اإلعالم

 وزارة االعالم قطاع التخطيط  محمد  حمدأبدر   .4

 وزارة االعالم قطاع الصحافة والنشر واملطبوعات بدر سعيد الفيلكاوي   .5

 ناصر املطيري بدر   .6
 مدير إدارة التنسيق واملتابعة 

 قطاع االخبار والبرامج السياسية 
 وزارة االعالم
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