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 اهلادف توصيات امللتقى الثامن لرابطة اإلعالم املرئي

 م7112أبريل  72هـ 1341شعبان  1مكة املكرمة 

 

عظيم م املرئي اهلادف بوارر الشكر  يتقدم املشاركون يف امللتقى الثامن لرابطة اإلعال (1

لسامية إلقامة اان بن عبدالعزيز على املوارقة االمتنان ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلم

مللتقيات ة املكرمة،  يتطلعون إىل إقامة اامللتقى الثامن باململكة العربية السعودية يف مك

ني،  لكونها عنوية الكربى هلا يف نفوس املسلمالقادمة يف اململكة العربية السعودية للقيمة امل

 مهبط الوحي  منطلق الرسالة  النور إىل البشرية.

تشار و امللكي األمري خالد الفيصل مسرر الشكر لصاحب السميعرب املشاركون عن  ا (7

ؤمتر ن من على تورري ما حيتاجه امل خادم احلرمني الشريفني  أمري منطقة مكة املكرمة

 بها. هزة احلكومية  اإلدارية املرتبطةالرعاية  التسهيالت من إمارة املنطقة  باقي األج

لسعودية ممثلة دعوة  اإلرشاد باململكة العربية اليشكر اجملتمعون  زارة الشؤ ن اإلسالمية  ا (4

برية  العاملني معه على جهودهم الك مبعالي الوزير الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ

م ممثلة ما يتقدمون بالشكر لوزارة اإلعالإلقامة هذا امللتقى  رعايته  تيسري ما حيتاجه، ك

 مللتقى.الرابطة  مشاركتهم الفاعلة يف اب يف هيئة اإلعالم املرئي  املسموع على اهتمامهم

اجملتمعات  املرئي يف احلفاظ على استقرار يؤكد امللتقى على األهمية الكربى لوسائل اإلعالم (3

لدينية وسائل باستشعار هذه املسؤ لية ا منائها،  يطالبون املسؤ لني عن تلك القنوات  ال

 قرارها.ت الوطنية يف احلفاظ على أمن األ طان  الشعوب  اس

ئل يسره من أهم الواجبات على  ساإعطاء الصورة احلقيقية عن عظمة اإلسالم  مساحته   (5

بلدان تمرة لإلسالم  املسلمني داخل الاإلعالم املرئي اهلادف، أمام محالت التشويه املس

 متنوعة يف العرض اإلعالمي.اإلسالمية  خارجها،  أن يكون ذلك بوسائل مبتكرة  

طرف  الغلو عالة  مؤثرة يف مقا مة ظواهر التم املرئي اهلادف أن تكون رعلى  سائل اإلعال (6

ملستطاع، سالمية،  أن تجتهد يف ذلك قدر ا اإلحلاد  االعتداء على الثوابت يف اجملتمعات اإل

 آلليات  األساليب.مراعية التجديد  التنويع  مواكبة للمتغريات يف ا

 اجملتمعات استقرار تهديد يف من أكرب الوسائل ماءلالتحريض على  الة األمور   احلكام   الع (2

 . اهلادف اإلعالم مبادئ ينايف  مما،
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م القد ات عية  االستخفاف املستمر بها  هدحتقري شخصيات اجملتمع العلمية  الدينية  االجتما (1

 التكامل  قيم اهلوية  إضعاف اجملتمعات يف التفرق ر ح  بث الثقة زعزعة من  سائل الصاحلة

 .اجملتمعي  االستقرار  التعا ن

املناطقية أنواعها املختلفة: القبلية  حيذر املشاركون من العنصرية  العصبية  يررضونها ب (9

يد نها  سيلة لتفتيت اجملتمعات  تهد اإلقليمية  الرياضية  الطائفية  املذهبية،  ير 

هذا املوضوع،  ابية تجاهديدة أن تكون إجياستقرارها،  يدعون  سائل اإلعالم التقليدية  اجل

 تشجيعها.رتقا م هذه السلوكيات،  تنأى بنفسها عن إذكائها  

الطرح  تمعات  الد ل  استقرارها من خاللتشارك  سائل اإلعالم املرئي اهلادف يف بناء اجمل (11

أن تكارح  ا يضر الوحدة اجملتمعية،  عليهااإلجيابي  النقد البناء املعتدل،  تبتعد عن كل م

  . اإلثارة  الشحن املوجه للجمهور التحريض

وار مطلب مهم جدا الستقرار إشاعة مبدأ احلوار احلضاري  تطوير  سائل ذلك احل (11

التوتر بني لى هذا املبدأ لتخفيف االحتقان  اجملتمعات،  على  سائل اإلعالم اهلادف أن تعمل ع

 أرراد اجملتمع الواحد.

كيفا،  أن اهلادف املوجه إىل األطفال كما   ميطالب املشاركون مبزيد من العناية باإلعال (17

 .يكون ذلك من أ لويات املؤسسات اإلعالمية اهلادرة

يف  ا يؤهلهم ليكونوا أعضاء نارعنييوصي امللتقى بالعناية الفائقة بشرحية الشباب، مب (14

 جمتمعاتهم  بناة حضارة  تقدم لد هلم.

ة الدعوات أة من أجل ررع  عيها ملقا مملرجيب أن يولي اإلعالم اهلادف أهمية قصوى لربامج ا (13

 األسرة. اهلدامة إلرساد املرأة  تفكيك

م عي،  حيثون مجيع مؤسسات اإلعاليؤكد اجملتمعون على أهمية  سائل التواصل االجتما (15

ع، مبا من خالهلا مع اجلمهور  اجملتم اهلادف على تفعيل منصات اإلعالم اجلديد  التواصل

 ؤسسات.نارعة هلذه امليعزز الرسالة اهلادرة  ال


