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الجلسة االفتتاحية

افتتــح ورشــة العمــل الســفري/ د. بــدر الديــن عــاليل – األمــني العــام املســاعد رئيــس 

ــن  ــري ع ــا بالتعب ــتهل فيه ــة اس ــة بكلم ــدول العربي ــة ال ــال بجامع ــالم واالتص ــاع اإلع قط

ســعادته للمشــاركة يف أعــال هــذه الجلســة االفتتاحيــة، والرتحيــب بالضيــوف الكــرام مــن 

ممثــي املندوبيــات الدامئــة لــدى جامعــة الــدول العربيــة واألكادمييــني والخــرباء يف مجــال 

اإلعــالم التنمــوي عــى املســتوى العــريب والــدويل، كــا نقــل تحيــات معــايل األمــني العــام 

ــق عــن أعــال  ــأن تنبث ــه ب ــط ومتنيات ــو الغي ــة الســيد/ أحمــد أب ــدول العربي لجامعــة ال

هــذه الورشــة توصيــات تســهم يف تعزيــز العمــل اإلعالمــي العــريب املشــرتك.

وفيا يي كلمة سيادته:

1
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ــوي يف  ــالم التنم ــة دور اإلع ــة ملناقش ــة املتخصص ــذه الورش ــار ه ــوم يف إط ــي الي نلتق

تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف ضــوء النظريــات العلميــة للباحثــني يف هــذا املجال 

والتجــارب العمليــة ملؤسســات االعــالم العــريب وإبــراز املارســات الفضــى يف هــذا الشــأن 

عــى مســتوى الــدول العربيــة وغريهــا وســبل االســتفادة منهــا.

كــا هــو معلــوم لقــد شــكل موضــوع التنميــة أحــد أهــم األولويــات لــكل دول العــامل 

ــدويل خــالل هــذه  ــد حقــق االقتصــاد ال ــن، وق ــاين مــن القــرن العرشي ــذ النصــف الث من

الفــرتة منــواً ملحوظــاً شــمل جــل دول العــامل. لكــن هــذا النمــو للناتــج القومــي مل يرقى إىل 

مســتوى التنميــة يف كل الــدول الناميــة حيــث يتطلــب ذلك تغيــريات اقتصاديــة واجتاعية 

وثقافيــة تجعــل مــن اإلنســان الهــدف والوســيلة وترقــى بــه وباملجتمــع إىل مســتوى عــال 

مــن الوعــي واملســئولية، وتوفــر ظــروف العيــش الكريــم لــكل إنســان.  

ابتــداًء مــن ســنة 2000 أطلقــت األمــم املتحــدة مبــادرات تنمويــة بهــدف تركيــز جهود 

الــدول األعضــاء عــى تحقيــق بعــض األهــداف خاصــة االجتاعية يف إطــار الخطــة اإلمنائية 

لأللفيــة قبــل أن تعتمــد ســنة 2015 خطــة التنميــة املســتدامة للفــرتة 2030-2015 والتــي 

ــاً  ــمل أيض ــة، وتش ــة وبيئي ــاً اقتصادي ــة، أهداف ــداف االجتاعي ــى األه ــادة ع ــمل، زي تش

التزامــات مشــرتكة للــدول ووســائل التنفيــذ والرشاكــة. وال تكتــي هــذه الخطــة طابعــاً 

ــم  ــوي، ويت ــل التنم ــد دويل للعم ــي تعه ــل ه ــة ب ــة القانوني ــن الناحي ــدول م ــاً لل إلزامي

ــع املســتوى  ــدى الســيايس رفي ــن خــالل املنت ــام م ــة كل ع ــة دوري ــة الخطــة بصف متابع

املعنــي بالتنميــة املســتدامة “HLPF” الــذي يُعقــد عــادة يف شــهر يوليــو بنيويــورك.

ــبتمرب 2015  ــتدامة يف س ــة املس ــداف التنمي ــة أه ــدول العربي ــدت كل ال ــد اعتم وق

حيــث ســاهمت يف إطــاري الجامعــة العربيــة واألمــم املتحــدة يف كل االجتاعــات 

واملناقشــات التــي أدت إىل تحديــد األهــداف املذكــورة مــع التأكد مــن مراعاتهــا لألولويات 

ــة. ــات العربي والخصوصي

ــات  ــود الجه ــى جه ــاً ع ــز أساس ــتدامة يرتك ــة املس ــداف التنمي ــق أه وإذا كان تحقي

الحكوميــة فــإن جهــات غــري حكوميــة داخليــة وجهــات خارجيــة ميكــن وينتظــر أن تقــدم 

مســاهمة هامــة يف هــذا املجــال.

ــتدامة 2030  ــة املس ــداف التنمي ــرش أله ــابع ع ــدف الس ــن اله ــاً م ــذا وانطالق وهك

ــة املســتدامة، ــق التنمي ــرب اإلعــالم رشيــك يف مــرشوع تحقي ــق بـــ “الرشاكــة” يعت واملتعل
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 فهــو يلعــب دوراً رئيســياً يف تكويــن الــرأي العــام حــول السياســة التنمويــة وكيفيــة 

ــم  ــة وصــل بينه ــة للوصــول إىل الجاهــري، وحلق ــر فعالي ــيلة األك ــو الوس ــا، وه تحقيقه

وبــني صنــاع السياســات لدعــم مســارات التنميــة املســتدامة. ويهــدف اإلعــالم التنمــوي إىل 

ضــان مشــاركة املجتمــع يف كافــة عمليــات التنميــة وجعلــه مســانداً للعمليــة التنمويــة.

ويف الفــرتة األخــرية ظهــر تحــدي جديــد يتمثــل يف وســائل اإلعــالم البديــل أو شــبكات 

التواصــل االجتاعــي، والتــي تحقــق انتشــاراً كبــرياً، حيــث تزايــد دورهــا عــى نحــو غــري 

مســبوق وتوفقــت يف بعــض الحــاالت يف التأثــري عــى بعــض الجهــات املجتمعيــة.  وهــذا 

يشــكل تحديــاً أمــام اإلعــالم التنمــوي التقليــدي ودوره يف مســاندة العمليــة التنمويــة، ما 

ــة ونهــج سياســات مالمئــة ملواجهــة وســائل اإلعــالم  يحتــم ايجــاد حلــول مبــارشة وعملي

ــتقرار  ــن واس ــدد أم ــات ته ــد جه ــالحاً يف ي ــت س ــي أصبح ــيطرة والت ــن الس ــة ع الخارج

املجتمعــات وتســتهدفها بكــم هائــل مــن الشــائعات واملعلومــات املضللــة، وتســعى إىل 

تعطيــل أي إجــراءات أو سياســات توضــع لتحقيــق مســار التنميــة املســتدامة.

واعرتافــاً بأهميــة اإلعــالم التنمــوي حــددت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة تاريــخ 

24 أكتوبــر مــن كل عــام يومــاً عامليــاً لإلعــالم التنمــوي. وذلــك للفــت انتبــاه الــرأي العــام 

ملشــاكل التنميــة والحاجــة إىل تعزيــز التعــاون الــدويل مــن أجــل حلهــا. كــا حــدد مجلس 

وزراء اإلعــالم العــرب يــوم 21 أبريــل مــن كل عــام يومــاً لإلعــالم العــريب.

ــة  ــرتاتيجية اإلعالمي ــام 2017 االس ــرب ع ــالم الع ــس وزراء اإلع ــر مجل ــد أق ــذا وق ه

العربيــة، والتــي أكــدت عــى أهميــة التنميــة املســتدامة واعتبارهــا مــن األولويــات التــي 

ــاً. ــا إعالمي ــا ودعمه يجــب مواكبته

ــة العامــة لوضــع خارطــة طريــق  وهكــذا كلــف مجلــس وزراء اإلعــالم العــرب األمان

إعالميــة عربيــة لتنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030 تنطلــق مــن أهدافهــا الســبعة 

عــرش، وتهــدف إىل تعزيــز اهتــام اإلعــالم العــريب بقضايــا التنميــة املســتدامة. وقــد وافــق 

مجلــس وزراء اإلعــالم العــرب عــى الخريطــة اإلعالميــة العربيــة املقرتحــة لتنفيــذ أجنــدة 

ــذه  ــة ه ــتوى القم ــى مس ــة ع ــس الجامع ــد مجل ــم اعتم ــتدامة 2030، ث ــة املس التنمي

الخريطــة اإلعالميــة العربيــة للتنميــة املســتدامة 2030.

مــا تقــدم يظهــر جليــاً أن املبــادرات املتخــذة يف إطــار جامعــة الــدول العربيــة مكنت 

ــي يلعــب  مــن قطــع مراحــل أساســية يف هــذا املجــال ويتعــني اآلن تكثيــف الجهــود ل
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اإلعــالم التنمــوي العــريب دوره كامــالً يف املســاهمة يف تحقيــق األهــداف التنمويــة. ولهــذا 

الغــرض نــرى، مــن بــني أشــياء أخــرى، أهميــة :

قيام اإلعالم التنموي بحمالت ترويجية وتوعوية للرأي العام املحي.- 

التعرف عى أفضل املارسات يف مجال اإلعالم التنموي.- 

التصــدي لإلعــالم الــذي يهــدف إىل نــرش اإلشــاعات واألخبــار املضللــة قصــد - 

اإلســاءة إىل السياســات التنمويــة.

لجوء اإلعالم التنموي إىل أحدث وسائل التواصل االجتاعي.- 

ــا -  ــايل تكنولوجي ــة يف مج ــني خاص ــني التنموي ــدرات اإلعالمي ــم ق ــى دع ــل ع العم

ــة. ــة واالجتاعي ــات االقتصادي ــات والسياس املعلوم

ــم  ــني ومناقشــات هــذه الورشــة أن يت ــع مــن خــالل مســاهات املتحدث هــذا ونتطل

ــز  ــة لتعزي ــوات القادم ــبة للخط ــق بالنس ــري الطري ــات تن ــات وتوصي ــل إىل مقرتح التوص

العمــل اإلعالمــي العــريب قصــد تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف املنطقــة العربيــة.

ــع  ــة لجمي ــدول العربي ــة ال ــر جامع ــن تقدي ــبة ع ــذه املناس ــرب به ــام، أود أن أع يف الخت

ــا إدارة  ــي تعقده ــة الت ــذه الورش ــة يف ه ــاهمتهم القيم ــى مس ــاركني ع ــور واملش الحض

البحــوث والدراســات االســرتاتيجية يف إطــار خطتهــا الســنوية لعــام 2019، والتــي تتضمــن 

العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات العلميــة والبحثيــة ملناقشــة الجوانــب اإلعالميــة لشــتى 

ــة. املواضيــع الراهنــة يف املنطقــة العربي

أمتنى ألعالنا التوفيق والنجاح

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،



دور اإلعالم التنموي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

5

التعريف بورشة العمل املتخصصة وأهدافها

اســمحوا يل أن أرحــب بكــم يف بيــت العــرب جامعــة الــدول العربيــة، ضمــن فعاليــات 

وأنشــطة إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية لعام 2019. يف ورشــة العمــل املتخصصة 

بشــأن: دور اإلعــالم التنمــوي يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

تؤمــن جامعــة الــدول العربيــة إميانــاً راســخاً بــدور اإلعــالم يف تحقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة، وذلــك باعتبــاره وســيلة تكويــن الــرأي العــام العــريب، وأحــد أهــم أدوات صنــع 

السياســات ملعالجــة القضايــا العربيــة، ولــذا أصــدرت الجامعــة ميثــاق الــرشف اإلعالمــي، 

واالســرتاتيجية اإلعالميــة العربيــة، والخريطــة اإلعالميــة العربيــة للتنميــة املســتدامة 2030 

والتــي أطــرت دور اإلعــالم يف املحيــط العــريب.

وال يخفــى عــى أحــد، أن الجهــود التــي بذلتهــا جامعــة الــدول العربيــة يف هــذا الشــأن 

نجحــت إىل حــد كبــري يف وضــع اإلطــار املنظــم للمارســة اإلعالميــة بشــكل يحقــق التوازن 

بــني املصالــح العليــا للــدول العربيــة وبــني حقــوق اإلعالميــني وحــق كل عــريب يف التعبــري 

عــن رأيــه بشــأن مســارات التنميــة املســتدامة عــرب وســائل اإلعــالم، ودعــوين أقتبــس مــن 

ــه  ــا يقدم ــريب يف كل م ــن الع ــى التضام ــرص ع ــي “ رضورة الح ــرشف اإلعالم ــاق ال ميث

اإلعــالم العــريب للــرأي العــام”.

اإلطار العام:
ــم  ــرتاتيجية يت ــات االس ــوث والدراس ــنوية إلدارة البح ــة الس ــة العلمي ــار الخط يف إط

تنظيــم ورشــة عمــل متخصصــة بشــأن:” دور اإلعــالم التنمــوي يف تحقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة “، وذلــك يف إطــار خطــة عمــل اإلدارة الســنوية لعــام 2019. وتــأيت فكــرة عقــد 

هــذه الورشــة انطالقــا مــن:

الهــدف الســابع عــرش مــن األهــداف التنمويــة “الرشاكــة” حيــث يعتــرب اإلعــالم رشيــك 

يف مــرشوع تحقيــق التنميــة املســتدامة، فهــو يلعــب دوراً رئيســياً يف تكويــن الــرأي العــام 

ــبة،  ــراءات املناس ــاذ اإلج ــإلرساع باتخ ــا ل ــة تحقيقه ــم وكيفي ــك املفاهي ــول تل ــريب ح الع

ويعــد الوســيلة األكــر فعاليــة للوصــول إىل الجاهــري العربيــة وصنــاع السياســات ودعــم 

مســارات التنميــة املســتدامة.
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ــة عــى مختلــف مســتوياته،  ــدول العربي القــرارات الصــادرة عــن مجلــس جامعــة ال

ــريب  ــل الع ــم العم ــريب ودع ــن الع ــن حــرص عــى التضام ــرارات م ــك الق ــده تل ــا تؤك وم

املشــرتك خدمــة للمصالــح العليــا للــدول األعضــاء بجامعــة الــدول العربيــة، وعــى وجــه 

الخصــوص قــرار مجلــس الجامعــة عــى مســتوى القمــة رقــم ق.ق 741 د.ع )29(، ج3، 

بتاريــخ 2018/4/15، املتضمــن اعتــاد الخريطــة اإلعالميــة العربيــة للتنميــة املســتدامة 

.2030

قــرارات الصــادرة عــن مجلــس وزراء اإلعــالم العــرب، ومــا تبلــوره مــن رؤيــة عربيــة 

مشــرتكة ملبــادئ العمــل اإلعالمــي العــريب ومرتكــزات الخطــاب اإلعالمــي العــريب ورســالته 

ــخ  ــم ق/434- د.ع )47( بتاري ــرار رق ــوص الق ــه الخص ــى وج ــارج، وع ــل والخ يف الداخ

2017/7/12 املتضمــن اعتــاد االســرتاتيجية اإلعالميــة العربيــة، والتــي أكــدت أن العمليات 

االتصاليــة- ووســائل التواصــل االجتاعــي الحديثــة يف القلــب منهــا- تعــد الســبيل األمثــل 

لتوضيــح الخطــط التنمويــة للــدول االعضــاء بالجامعــة العربيــة والكفيلــة لحــث األفــراد 

نحــو االنخــراط يف العمليــة التنمويــة.

خلفية املوضوع:
ال يخفــى أن لإلعــالم العــريب دور كبــري يف تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة وحســب 

أولويــات العــامل العــريب، لزيــادة الوعــي بــني الجمهــور العــريب مبختلــف قطاعاتــه ودعــم 

الثقافــات، إضافــة إىل كونــه القطــاع األســايس الــذي يربــط بــني صنــاع السياســات والقاعدة 

العريضــة مــن املواطنــني يف املنطقــة العربيــة.

لقــد أهتــم علــاء االقتصــاد واالجتــاع ورجــال السياســة مبفهــوم التنميــة املســتدامة، 

وبــات اتجاهــاً كامــالً يف السياســة الداخليــة لــدى العديــد مــن الــدول املتطــورة والناميــة 

خــالل القــرن املــايض. وقبــل 15 عاًمــا، أصــدرت األمــم املتحــدة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

ــة.  ــدان النامي ــة يف البل ــة الدولي ــادرة مــن جانبهــا لتســهيل التنمي )MDGs( كأحــدث مب

لكــن الواقــع الفعــي مل تتحقــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بشــكل كامــل.

وكاســتجابة للتحديــات العامليــة املتزايــدة، أطلقــت األمــم املتحــدة أحــد أكــرب برامــج 

التشــاور يف تاريخهــا إليجــاد حــل جديــد، نتــج عنــه جــدول أعــال يتضمــن 17 هدفـًـا مــن 
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أهــداف التنميــة املســتدامة )SDGs( والتــي تهــدف إىل الرتكيــز عــى التنميــة الدوليــة يف 

أبعــاد ثــالث- وهــي االقتصاديــة واالجتاعيــة والبيئيــة. وقــد اعتمــدت خــالل قمــة األمــم 

ــر/ ــاذ يف يناي ــز النف ــت حي ــبتمرب 2015، ودخل ــتدامة يف أيلول/س ــة املس ــدة للتنمي املتح

كانــون الثــاين 2016 ويعمــل بهــا لغايــة عــام 2030، وقــد حلــت محــل األهــداف اإلمنائيــة 

لأللفيــة )MDGs( التــي انتهــى العمــل بهــا عــام 2015.

ــا و 169 غاية/مقصــد و )231(  ــة املســتدامة تتكــون مــن 17 هدفً إن أهــداف التنمي

ــدة  ــم املتح ــاء يف األم ــدول األعض ــه لل ــن خالل ــن م ــًدا ميك ــا جدي ــكل منوذًج ــؤرشاً تش م

الســعي لتحقيــق التنميــة املســتدامة. كــا متثــل إطــاًرا للــدول األعضــاء لوضــع السياســات 

التــي تكفــل تحســني أحــوال العــامل وســكانه يف غضــون الســنوات الخمــس عــرش املقبلــة.

وتقــوم األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بــدور فاعــل ومؤثــر يف وضــع 

ــى  ــب ع ــتدامة 2030 للتغل ــة املس ــدة التنمي ــذ أجن ــة لتنفي ــة اإلقليمي ــوط العام الخط

التحديــات واملعوقــات التــي تعيــق التنميــة يف الــدول العربيــة، حيــث قامــت مــن خــالل 

ــة  ــة املتخصص ــة العربي ــس الوزاري ــتوياته، واملجال ــف مس ــى مختل ــة ع ــس الجامع مجل

بإطــالق العديــد مــن املبــادرات، وإعــداد االســرتاتيجيات، وإصــدار العديــد مــن القــرارات 

والبيانــات لدعــم العمــل العــريب املشــرتك يف مجــال التنميــة املســتدامة خدمــة للمصالــح 

ــة  ــدة التنمي ــذ أجن ــة مــن خــالل تنفي ــة االعضــاء بالجامعــة العربي ــدول العربي ــا لل العلي

املســتدامة 2030.

األهداف املرجوة من ورشة العمل:
ــالم يف  ــل دور اإلع ــهم يف تفعي ــتقبلية تس ــرح رؤى مس ــة إىل ط ــذه الورش ــدف ه ته

ــه يف  ــد األدوار املنوطــة ب ــن خــالل تحدي ــة املســتدامة م ــق أهــداف التنمي مجــال تحقي

ــدف إىل: ــك ته ــتدامة 2030. كذل ــة املس ــة للتنمي ــة العربي ــة اإلعالمي ــار الخريط إط

ــة -  ــة املســتدامة؟ وماهي ــدور اإلعــالم يف مجــال التنمي ــات املفــرة ل ــان النظري بي

العالقــة بــني اإلعــالم والتنميــة.

بيــان دور وســائل اإلعــالم العــريب يف مجــال الوعــي وتعزيــز ودعــم قضايــا التنميــة - 

املستدامة؟.
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بيــان دور التخطيــط اإلعالمــي يف تحقيــق أهــداف التنمية املســتدامة؟ ومســؤولية - 

وســائل اإلعــالم العــريب تجــاه عمليــة التنمية املســتدامة.

بيان متطلبات تحقيق الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة 2030. - 

محاور ورشة العمل:

املحور األول: مفاهيم ومصطلحات عامة حول:
اإلعالم التنموي- التنمية املستدامة .- 

العالقة بني اإلعالم والتنمية املستدامة.- 

مسؤولية وسائل اإلعالم التنموي تجاه عملية التنمية املستدامة.- 

النظرية املفرة لدور اإلعالم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.- 

املحور الثاين: دور اإلعالم التنموي يف تحقيق التنمية املستدامة
دور اإلعالم يف الوعي بقضايا التنمية املستدامة.- 

دور اإلعالم يف تعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة. - 

دور التخطيط اإلعالمي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.- 

املحور الثالث: عرض التجارب الناجعة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة
عرض تجارب الدول العربية يف مجال اإلعالم التنموي. - 

عرض تجربة األمانة العامة بإنشاء املرصد اإلعالمي للتنمية املستدامة.- 

املحــور الرابــع: مناقشــات مفتوحــة )عصــف فكــري( حــول: متطلبــات تحقيــق 

الخريطــة اإلعالميــة العربيــة للتنميــة املســتدامة 2030.
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الجهات املعنية بورشة العمل :
املندوبيات الدامئة للدول األعضاء لدى جامعة الدول العربية.- 

الجهــات املعنيــة بالبحــوث والدراســات اإلعالميــة يف وزارات اإلعــالم بالــدول - 

ــة. العربي

العاملون يف األمانة العامة، وعى وجه الخصوص:- 

قطاع اإلعالم واالتصال.- 

قطاع الشؤون االقتصادية.- 

قطاع الشؤون االجتاعية.- 

إدارة التنمية املستدامة والتعاون الدويل.- 

الباحثون املتخصصون باإلعالم والتنمية املستدامة يف الدول العربية.- 

مراكز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف الدول العربية.- 

املنظات واالتحادات املارسة ملهام إعالمية.- 

اإلعالميون العرب املشاركني يف ورشة العمل.- 
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 جلسة العمل األوىل

املحور األول: مفاهيم ومصطلحات عامة 

املحور الثاين: دور اإلعالم التنموي يف تحقيق التنمية املستدامة
وتضمنت الجلسة األوىل ستة أوراق علمية، وعى النحو اآليت:

ــتاذة . 1 ــا األس ــتدامة. قدمته ــة املس ــالم والتنمي ــالة اإلع ــوان: رس ــة بعن ــة علمي ورق

ــالم  ــة واإلع ــة اللغ ــدة كلي ــالم وعمي ــتاذة اإلع ــف- أس ــان يوس ــورة/ حن الدكت

ــس املنظمــة  ــل البحــري ورئي ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي باألكادميي

ــوار . ــة للح العربي

ــة . 2 ــوان: دور اإلعــالم يف تشــكيل الوعــي تجــاه أهــداف التنمي ــة بعن ــة علمي ورق

املســتدامة. قدمتهــا الدكتــورة/ انجــي أبــو العــز- رئيــس شــعبة اللغــة اإلنكليزية 

بكليــة اإلعــالم جامعــة بنــي ســويف.

ورقــة علميــة بعنــوان: اإلعــالم التنمــوي بــني التخطيــط والتنفيــذ. قدمهــا . 3

اإلعالمــي/ أحمــد ناقــد- مديــر مركــز النيــل لإلعــالم بالقاهــرة- الهيئــة العامــة 

لالســتعالمات.

ــور/ . 4 ــا األســتاذ الدكت ــة املســتدامة. قدمه ــوان: اإلعــالم والتنمي ــة بعن ــة علمي ورق

ــة اإلعــالم جامعــة القاهــرة األســبق. ــد كلي حســن عــاد مــكاوي- عمي

ــة . 5 ــة واقعي ــوي: رؤي ــالم التنم ــرتاتيجية لإلع ــوان: اإلدارة االس ــة بعن ــة علمي ورق

ملواجهــة تحديــات التنميــة املســتدامة. قدمهــا الكاتــب الصحفــي/ عبــد املنعــم 

ــة. ــة اإلذاعــة الربيطاني حــالوة- هيئ

ــني . 6 ــاء واملثقف ــال للعل ــاح املج ــالم يف إفس ــؤولية اإلع ــوان: مس ــة بعن ــة علي ورق

ــيد  ــي/ الس ــب الصحف ــا الكات ــي. يقدمه ــهد اإلعالم ــاحة يف املش ــغلوا مس ليش

ــة. ــة املرصي ــدة الجمهوري ــر جري ــس تحري ــب رئي ــاين- نائ ه
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الجلسة الثانية:
املحور الثالث: عرض التجارب الناجعة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

ــذا  ــة، وك ــوري الجلس ــة مح ــس الجلس ــي رئي ــالء التميم ــوض/ د. ع ــر مف ــدم وزي -ق

عرضــا موجــزا عــن تجربــة األمانــة العامــة بإنشــاء املرصــد اإلعالمــي للتنميــة املســتدامة 

ــة. ــدول العربي ــة العامــة لجامعــة ال ــع األمان عــى موق

املحور الرابع: مناقشات مفتوحة )عصف فكري( حول:

متطلبات تحقيق الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة 2030.

وقد تم طرح عدة تساؤالت لإلجابة عليها يف ورشة العمل

 )طاولة مستديرة(
التساؤل األول:

 ما املقصود باملفاهيم التالية: »اإلعالم التنموي- التنمية املستدامة.؟

التساؤل الثاين:

ــة  ــة املســتدامة؟ وماهي ــدور اإلعــالم يف مجــال التنمي ــات املفــرة ل  مــا هــي النظري

ــة.؟ العالقــة بــني اإلعــالم والتنمي

التساؤل الثالث:

 مــا هــو دور وســائل اإلعــالم العــريب يف مجــال الوعــي وتعزيــز ودعــم قضايــا التنميــة 

املســتدامة؟ وكيــف ميكــن للتخطيــط اإلعالمــي أن يســاعد يف ذلــك.؟ 

التساؤل الرابع: 

هل قدم اإلعالم العريب برامج هادفة أسهمت يف حل مشاكل التنمية املستدامة.؟

التساؤل الخامس:

  ما مدى مسؤولية وسائل اإلعالم العريب تجاه عملية التنمية املستدامة.؟
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التساؤل السادس: 

مــا مــدى قــدرة اإلعــالم العــريب يف تناســق جهــود القطاعــني العــام والخــاص لتحقيــق 

أهــداف التنميــة املســتدامة.؟

وملــا تقــدم، تحــرص إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية عــى أن تقــدم للقــارئ 

ــوع دور  ــول موض ــث ح ــج البح ــت منه ــي نقل ــة الت ــذه الورش ــق ه ــريب أوراق ووثائ الع

ــة املســتدامة مــن مــدار البحــث والدراســة  ــق أهــداف التنمي اإلعــالم التنمــوي يف تحقي

التحليليــة اىل الغــوص يف التدابــري الالزمــة واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا للتصــدي لتفعيل 

دور اإلعــالم يف متابعــة قضايــا التنميــة املســتدامة، وهــو مــا يجعــل مــن نرشهــا مســاهمة 

متواضعــة يف تبــادل األفــكار حــول هــذه التطــورات، فضــال عــن أن يف النــرش مــا يدعــو اىل 

مزيــد مــن فتــح الحــوار والنقــاش مــا يحقــق عائــدا أكــرب لــورش العمــل القادمــة.

وزير مفوض/ أ.د. عالء التميمي

مدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية
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جلسة العمل األوىل:

املحور األول: مفاهيم ومصطلحات عامة: 

املحور الثاين: دور اإلعالم التنموي يف تحقيق التنمية املستدامة.
قــدم وزيــر مفــوض/ د. عــالء التميمــي- مديــر إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية 

رئيــس الجلســة محــوري الجلســة، وكــذا عرضــا موجــزا عــا يــي:

 الدراسات واملقاالت السابقة التي تناولت موضوع ورشة العمل.. 1

 نبذة عن الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة 2030.. 2

كــا قدمــت وزيــر مفــوض/ نــدى العجيــزي مديــرة إدارة التنميــة واملســتدامة 

ــة  ــف بأهــداف التنمي ــام عمــل اإلدارة والتعري ــذة موجــزة عــن مه ــدويل نب ــاون ال والتع

ــة.  ــدول العربي ــن ال ــكلة م ــة املش ــة الحكومي ــل اللجن ــرش وعم ــبعة ع ــتدامة الس املس

وتضمنت الجلسة األوىل ستة أوراق علمية، وعى النحو اآليت:

ــتاذة . 3 ــا األس ــتدامة. قدمته ــة املس ــالم والتنمي ــالة اإلع ــوان: رس ــة بعن ــة علمي ورق

ــالم  ــة واإلع ــة اللغ ــدة كلي ــالم وعمي ــتاذة اإلع ــف- أس ــان يوس ــورة/ حن الدكت

ــس املنظمــة  ــل البحــري ورئي ــا والنق ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي باألكادميي

ــوار . ــة للح العربي

ــة . 4 ــوان: دور اإلعــالم يف تشــكيل الوعــي تجــاه أهــداف التنمي ــة بعن ــة علمي ورق

املســتدامة. قدمتهــا الدكتــورة/ انجــي أبــو العــز- رئيــس شــعبة اللغــة اإلنكليزية 

بكليــة اإلعــالم جامعــة بنــي ســويف.

ــني . 5 ــاء واملثقف ــال للعل ــاح املج ــالم يف إفس ــؤولية اإلع ــوان: مس ــة بعن ــة علي ورق

ــيد  ــي/ الس ــب الصحف ــا الكات ــي. يقدمه ــهد اإلعالم ــاحة يف املش ــغلوا مس ليش

ــة. ــة املرصي ــدة الجمهوري ــر جري ــس تحري ــب رئي ــاين- نائ ه

ــة . 6 ــة واقعي ــوي: رؤي ــالم التنم ــرتاتيجية لإلع ــوان: اإلدارة االس ــة بعن ــة علمي ورق

ملواجهــة تحديــات التنميــة املســتدامة. قدمهــا الكاتــب الصحفــي/ عبــد املنعــم 

ــة. ــة اإلذاعــة الربيطاني حــالوة- هيئ

13
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ــر إدارة  ــالء التميمــي- مدي ــوض/ أ.د. ع ــر مف ــاش وزي ــدم ورشــة العمــل وأدار النق ق

ــات  ــد دارت مناقش ــاركني، وق ــادة املش ــاً بالس ــرتاتيجية، ُمرحب ــات االس ــوث والدراس البح

جــادة وعميقــة ومســتفيضة تــم مــن خاللهــا تبــادل األفــكار والــرؤى والخــربات العمليــة 

ــات لتفعيــل دور  ــم التوصــل إىل عــدد مــن التوصي مــن جانــب املشــاركني كافــة، وقــد ت

مؤسســات اإلعــالم العــريب للتصــدي لهــذه الظاهــرة. 

وقدم رئيس الجلسة محوري الجلسة، وكذا عرضا موجزا عا يي:

1- الدراسات واملقاالت السابقة التي تناولت موضوع ورشة العمل.

2- نبذة عن الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة 2030.

كــا قدمــت وزيــر مفــوض/ نــدى العجيــزي مديــرة إدارة التنميــة واملســتدامة 

ــة  ــف بأهــداف التنمي ــام عمــل اإلدارة والتعري ــذة موجــزة عــن مه ــدويل نب ــاون ال والتع

ــة.  ــدول العربي ــن ال ــكلة م ــة املش ــة الحكومي ــل اللجن ــرش وعم ــبعة ع ــتدامة الس املس

حيــث شــهدت أعــال الجلســة األوىل تقديــم أربعــة أوراق علميــة مــن قبل املشــاركني، 

وعى النحــو اآليت:
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اإلطار العام للمشهد اإلعالمي ألهداف التنمية املستدامة 2030 )1(

الخلفية:
بتاريــخ 25 أيلــول/ ســبتمرب 2015، اعتمــدت خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة 

ــت  ــي وافق ــام 2030«، والت ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي ــا: خط ــل عاملن ــة : »تحوي واملعنون

عليهــا الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة والبالــغ عددهــا 193 دولــة، تتألــف الخطــة مــن 

ــة،  ــة، وتشــتمل الخطــة عــى: املقدمــة، والرؤي ــة للتجزئ ــة غــري قابل عــدة أقســام متكامل

واملبــادئ وااللتزامــات املشــرتكة، وأهــداف التنميــة املســتدامة وغاياتهــا، ووســائل التنفيــذ 

ــد و17  ــالن واح ــى: إع ــة ع ــوي الخط ــتعراض. وتحت ــة واالس ــة، واملتابع ــة العاملي والرشاك

هدفــاً مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، و 169 غاية/مقصــد، و 231 مــؤرش. وبنــاًء عــى 

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، توضــح خطــة التنميــة املســتدامة نطاقــاً وطموحــاً مل يســبق 

لهــا مثيــل، إذ ال تــزال أولوياتهــا تتمثــل يف القضــاء عــى الفقــر والصحــة والتعليــم واألمــن 

ــم  ــاً تض ــا 17 هدف ــغ عدده ــتدامة البال ــة املس ــداف التنمي ــة، إال أن أه ــذايئ والتغذي الغ

أيضــاً طائفــة واســعة مــن األغــراض االقتصاديــة واالجتاعيــة والبيئيــة)2(. 

ودخلــت خطــة التنميــة املســتدامة حيــز النفــاذ يف ينايــر 2016 لتعمــل البلــدان عــى 

تنفيــذ أهدافهــا حتــى عــام 2030 ، وهــذه الخطــة غــري ملزمــة لــدول العــامل مــن الناحيــة 

القانونيــة، بــل هــي تعهــد طوعــي للعمــل التنمــوي، ويتــم متابعــة تنفيــذ الخطــة بصفــة 

دوريــة كل عــام مــن خــالل املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى املعنــي بالتنميــة املســتدامة 

)HLPF(. وتجــرى التنميــة املســتدامة يف ثالثــة مجــاالت رئيســية هــي: النمــو االقتصــادي، 

وحفــظ املــوارد الطبيعيــة والبيئــة، والتنميــة االجتاعيــة. 

البنية الثالثية ألهداف خطة التنمية املستدامة 2030:
ــم . 1 ــا، ويت ــول إليه ــراد الوص ــة امل ــة النهائي ــل النتيج ــاس، وميث ــو األس ــدف: ه اله

ــه. ــبة إلي ــاح نس ــدم والنج ــاس التق قي

)1( إعداد وزير مفوض/ أ.د. عالء التميمي- مدير إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية. 

)2( راجع: الديباجة الخاصة بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )A/RES/70/1( الدورة السبعون بتاريخ 25        

      سبتمبر/أيلول 2015، ص1.
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الغايــة: هــو الهــدف الوســيط الــذي يفــرتض أن يتــم العمــل عــى إنجــازه للوصول  . 2

إىل تحقيــق الهــدف األســايس بالتضافــر مــع الغايــات األخرى.

املــؤرش: هــو أداة لقيــاس التقــدم بالنســبة إىل الغايــة املحــددة بشــكل مبــارش، . 3

ولقيــاس التقــدم يف تحقيــق الهــدف بشــكل غــري مبــارش.

مكونات خطة التنمية املستدامة 2030)1(:
أن أهــداف خطــة التنميــة املســتدامة وغاياتهــا ســتعزز العمــل عــى مــدى الســنوات 

الـــ15 املقبلــة يف خمســة مجــاالت ذات أهميــة جوهريــة للبرشية ولكوكب األرض تتجســد 

يف: املكــون األول: »النــاس«: يتمثــل يف عــدم تــرك أحــد خلــف ركــب التنميــة، وهو يشــمل 

جميــع النــاس، والعمــل عــى إنهــاء الفقــر والجــوع بجميــع صورهــا وأبعادهــا، وكفالــة 

أن ميكــن لجميــع البــرش تفعيــل طاقاتهــم الكامنــة يف إطــار مــن الكرامــة واملســاواة ويف 

ظــل منــاخ صحــي. 

ــا  ــة كوكــب األرض مــن التدهــور، بطــرق منه ــاين: »كوكــب األرض«: حاي املكــون الث

توخــي االســتدامة يف االســتهالك واإلنتــاج، وإدارة مــوارد الكوكــب الطبيعيــة بصــورة 

مســتدامة، واتخــاذ إجــراءات عاجلــة بشــأن تغــري املنــاخ، حتــى ميكــن لــه دعــم احتياجــات 

ــة. ــال الحاليــة واملقبل األجي

ــاة يظلهــا الرخــاء  ــاس بحي ــع الن ــة أن يتمتــع جمي املكــون الثالــث: »االزدهــار«: كفال

تلبــي طموحاتهــم، وأن يتحقــق التقــدم االقتصــادي واالجتاعــي والتكنولوجــي يف انســجام 

مــع الطبيعــة. 

ــودها  ــات يس ــام مجتمع ــجيع قي ــالل تش ــن خ ــل م ــالم«: يتمث ــع: »الس ــون الراب املك

الســالم والعــدل ويجــد فيهــا الجميــع متســعاً لهــم، مجتمعــات تخلــو مــن الخــوف ومــن 

العنــف. فــال ســبيل إىل تحقيــق التنميــة املســتدامة مــن دون ســالم وال إىل ارســاء الســالم 

مــن دون تنميــة مســتدامة.

)1( راجع: الديباجة الخاصة بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )A/RES/70/1( الدورة السبعون بتاريخ 25  

      سبتمبر/أيلول 2015، ص2.
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املكــون الخامــس: »الرشاكــة«: يتمثــل يف حشــد الوســائل الالزمــة لتنفيــذ خطــة 

التنميــة املســتدامة مــن خــالل تنشــيط الرشاكــة العامليــة مــن اجــل التنميــة املســتدامة 

عــى أســاس روح مــن التضامــن العاملــي، مــع الرتكيــز بخاصــة عــى الفئــات األشــد فقــراً 

واألكــر ضعفــاً، ومبشــاركة مــن كل البلــدان وجميــع أصحــاب املصلحــة وجميــع الشــعوب.

وانطالقــاً مــن الهــدف الســابع عــرش ألهــداف التنمويــة املســتدامة 2030 »الرشاكــة«، 

يعتــرب اإلعــالم رشيــك يف مــرشوع تحقيــق التنميــة املســتدامة. فهــو يلعــب دوراً رئيســاً يف 

تكويــن الــرأي الصحيــح حــول تلــك املفاهيــم وكيفيــة تحقيقهــا لــإلرساع باتخاذ اإلجــراءات 

املناســبة، وهــو الوســيلة األكــر فعاليــة للوصــول إىل الجاهــري وصنــاع السياســات لدعــم 

ــاركة  ــم مش ــايس لتعظي ــوي األس ــالم التنم ــدف اإلع ــتدامة.  ويه ــة املس ــارات التنمي مس

ــة،  ــة التنموي ــاند للعملي ــع مس ــه إىل مجتم ــة وتحويل ــات التنمي ــة عملي ــع يف كاف املجتم

وتحويــل أفــراد هــذا املجتمــع إىل وكالء التنميــة والتغيــري، وذلــك باســتخدام أدوات 

املعرفــة والوعــي.

هــذا ولقــد حــددت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يــوم 24 اكتوبــر مــن كل عــام 

يومــاً عامليــا لإلعــالم التنمــوي. وذلــك للفــت انتبــاه الــرأي العــام العاملــي ملشــاكل التنميــة 

والحاجــة إىل تعزيــز التعــاون الــدويل مــن أجــل حلهــا. كــا حــدد مجلــس وزراء االعــالم 

العــرب يــوم 21 إبريــل مــن كل عــام يومــا لإلعــالم العــريب)1(. 

وميكــن القــول بــأن هنــاك ثــالث وظائــف لإلعــالم ولالتصــال وخاصــة يف مجــال التنميــة 

الشــاملة أولهــا: وظيفــة املراقــب الستكشــاف األفــاق وإعــداد التقاريــر عــن األخطــار التــي 

ــات  ــالل املعلوم ــن خ ــم م ــة وتت ــية التنموي ــة السياس ــا: الوظيف ــع، وثانيه ــه املجتم تواج

التــي تتيــح اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بهــا وإصــدار الترشيعــات، وثالثهــا: التنشــئة مــن 

خــالل تعزيــز املهــارات ألفــراد املجتمــع وتعريفهــم باملبــادئ االجتاعيــة االيجابيــة. 

ــة  ــرتاتيجية االعالمي ــام 2017 االس ــرب ع ــالم الع ــس وزراء االع ــر مجل ــد أق ــذا وق ه

ــار الحاجــات  ــة املســتدامة واألخــذ يف االعتب ــة التنمي ــة، والتــي أكــدت عــى أهمي العربي

املتنوعــة ملختلــف الــدول العربيــة، مــع االلتــزام بكافــة املعاهــدات واالتفاقيــات واألنظمة 

الدوليــة التــي وقعتهــا هــذه الــدول. كذلــك كلــف مجلــس وزراء اإلعــالم العــرب األمانــة 

)1(  راجع الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة. 
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العامــة لوضــع خارطــة طريــق إعالميــة عربيــة لتنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة 

2030 تنطلــق مــن أهدافهــا الســبعة عــرش وتهــدف إىل تعزيــز اهتــام اإلعــالم العــريب 

بقضايــا التنميــة املســتدامة)1(. وقــد وافــق مجلــس وزراء اإلعــالم العــرب عــى الخريطــة 

اإلعالميــة العربيــة لتنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030)2(.

ــة العربيــة  وقــد اعتمــد مجلــس الجامعــة عــى مســتوى القمــة الخريطــة اإلعالمي

للتنميــة املســتدامة 2030)3(. لــذا فالعمليــات االتصاليــة تعــد الســبيل األمثــل لتوضيــح 

الخطــط التنمويــة للدولــة والكفيــل بحــث االفــراد نحــو االنخــراط يف العمليــة التنمويــة 

وذلــك مــن خــالل املشــاركة السياســية.

أهداف اإلعالم التنموي)4(:
والسياســية . 1 واالجتاعيــة  االقتصاديــة  املشــاركة  عــى  املواطنــني  تحفيــز 

والثقافيــة. 

ــتمعني . 2 ــراء واملس ــدى الق ــة ل ــة واالجتاعي ــؤولية الوطني ــعور باملس ــث الش ب

واملشــاهدين واملســؤولني. 

تعريــف الجمهــور، وتحديــدا الشــباب، بالفــرص الجديــدة يف مجاالت االســتثار . 3

ــل واإلنتاج. والعم

ــايب يف . 4 ــري االيج ــة وللتغي ــة للتنمي ــؤولة والصديق ــة املس ــي والثقاف ــرش الوع ن

ــباب .  ــط الش ــدا وس ــع وتحدي املجتم

املســاهمة يف تغيــري االتجاهــات بشــكل ايجــايب ومحاربــه االتجاهــات الســلبية . 5

يف الســلوك العــام لألفــراد.  

)2( راجع:  قرار مجلس وزراء اإلعالم العرب رقم ق/-420 د.ع )47( بتاريخ 2016/5/25. 

)3( راجع: قرار مجلس وزراء اإلعالم العرب رقم ق/-436 د.ع )48( بتاريخ 7/12/-20¬17.  

)3( راجع: قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ق.ق 741 د.ع )29(، ج3، بتاريخ 2018/4/15.

)4( راجع الخريطة اإلعالمية العربية للتنم¬ية المستدامة. 
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االعالم والتنمية املستدامة عالقة تكامل وتعاون)1(:
يحكــم مفهــوم التنميــة عــدة مبــادئ مــن بينهــا: العدالــة، وحقــوق االنســان، 

واالســتدامة، واإلنتاجيــة. حيــث يعــد هــذا اإلطــار مهــاً لتحقيــق  الرتابــط بــني أهــداف 

ــاٍر  ــكيل إط ــهم يف تش ــه يس ــة اىل أن ــاملة؛ إضاف ــة الش ــتدامة 2030 والتنمي ــة املس التنمي

تحليــٍي يــربز تحديــات العــامل املعــارص بــكل أبعــاده، ويربطــه بتحديــات التنميــة 

وصياغــة عمليــة الربــط والتكامــل بــني األهــداف والغايــات املتعــددة.  ومــن الــرضوري 

أيضــا توجيــه اهتــام املجتمــع الــدويل اىل ركائــز التنميــة املســتدامة الثــالث »االقتصــاد 

واالجتــاع والبيئــة »، حيــث ان مل يكــن اهتــام املجتمــع الــدويل بكافــة قطاعاتــه واإلعــالم 

ــة املســتدامة. ــق التنمي ــن تتحق ــز متســاوياً ل ــذه الركائ بشــكل خــاص  به

هــذا وقــد تــم صياغــة  خطــة التنميــة املســتدامة 2030، مــن منظــور مختلــف، بحيــث 

تكــون الخطــة الجديــدة أكــر اتســاعاً وشــموليًة ؛ ولتكــون أيضــا إطــاراً ألهــداف تنمويــة 

ذات طابــع كــوين شــامل، بحيــث تصلــح  لــكل الــدول، حيــث ســتحفز األهــداف والغايــات 

التنمويــة العمــل خــالل الســنوات الخمــس عــرشة القادمــة يف املجــاالت البالغــة األهميــة 

وهــي: النــاس، وكوكــب األرض، واالزدهــار، والســالم، والرشاكــة.

وتنــص وثيقــة »تحويــل عاملنــا« عــى رضورة االلتــزام بثالثــة مبــادئ أساســية يف 

ــة؛  ــادة الوطني ــة والقي ــل؛ امللكي ــة املســتدامة 2030، وهــي: التكام ــة خطــة التنمي مقارب

ــذ  ــراءة وتنفي ــي يف ق ــاد املنظــور التكام ــل اعت والشــمولية والتضمــني. ويقصــد بالتكام

ــة  ــات حزم ــع هــذه املكون ــار أن جمي ــة، باعتب ــا دون أي تجزئ ــا وغاياته الخطــة وأهدافه

ــن  ــل م ــتويات أفض ــق مس ــي تحقي ــدة وه ــة الواح ــة النهائي ــرتك يف الغاي ــة تش مرتابط

ــدم. ــذا التق ــق ه ــا لتحقي ــا وآثاره ــر نتائجه ــث تتضاف ــع، حي ــة للجمي التنمي

ويقصــد بالشــمولية والتضمــني االلتــزام الفعــي بالرشاكــة، وضــان مشــاركة حقيقيــة 

ــف  ــتويات ويف مختل ــف املس ــى مختل ــة ع ــة يف التنمي ــراف املعني ــع األط ــة لجمي وفعال

املراحــل. حيــث يجــد االعــالم مفهــوم الرشاكــة باعتبــاره رشيــك أســايس يف عمليــة التنفيــذ 

واملتابعــة ألجنــدة التنميــة املســتدامة 2030 بكافــة أهدافهــا. وتواجــه وثيقــة »تحويــل 

)1(  راجع الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة.
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عاملنــا« يف خطــة التنميــة العامليــة 2030 التحــدي املثلــث األضــالع: الســلم واألمــن – 

الفقــر والتفــاوت  والتغــري املناخــي. 

ــق الخطــط  ــدور إيجــايب يف املســاعدة عــى تحقي ــي ب ــالم الوطن ــائل اإلع ــوم وس وتق

ــا  ــن التطــور القومــي، وارتباطه ــاً م ــا باعتبارهــا جــزءاً مه ــة يف دوله واألهــداف التنموي

ــاره.   ــل يف إط ــذي تعم ــع ال ــادي يف املجتم ــيايس واالقتص ــي والس ــام االجتاع بالنظ

ان نجــاح خطــط التنميــة املســتدامة مرهونــاً باملشــاركة اإليجابيــة للقــوى املنتجــة مــن 

خــالل اإلعــالم املخطــط لــه، ودوره يف التوعيــة والرتبيــة والتثقيــف مــا يتطلــب إعــداد 

سياســات إعالميــة وطنيــة تحــدد األولويــات وترســم الوســائل لبلــوغ األهــداف املرجــوة، 

ــرديء  ــة بــل ميهــد الطريــق إليهــا، وأن اإلعــالم ال انطالقــاً مــن أن اإلعــالم ال ينتــج التنمي

قــد يعطــل مســرية التنميــة يف مراحلهــا كافــة.  هــذا وينطلــق التطــور القائــم بــني اإلعــالم 

ــأن املعرفــة ليســت عنــرصاً منفصــالً عــن الواقــع  ــذي يؤمــن ب ــة مــن املنظــور ال والتنمي

املــادي الــذي يفرزهــا مــن خــالل التفاعــل املســتمر معهــا، وأن هــذه العالقــة بــني الفكــر 

والعمــل هــي التــي توضــح وتحــدد شــكل الصلــة بينهــا.

أن مســئولية االعــالم تجــاه عمليــة التنميــة املســتدامة تتلخــص بتزويــد املجتمــع بأكــرب 

قــدر مــن الحقائــق واملعلومــات الدقيقــة التــي ميكــن للمعنيــني بالتنميــة التحقــق مــن 

صحتهــا والتأكــد مــن دقتهــا والتثبــت مــن مصدرهــا، وبقــدر مــا يف االعــالم مــن حقائــق 

ومعلومــات دقيقــة، بقــدر تحقيــق أهــداف التنميــة. ويركــز الكثــري مــن العلــاء املهتمــني 

ــر  ــه االعــالم يف تطوي ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــة، ويطلقــون عــى ال ــدور االعــالم يف التنمي ب

املجتمعــات باســم »الهندســة االجتاعيــة لإلعــالم الجاهــريي«، خاصــة وأن هــذا الــدور 

ينصــب عــى كيفيــة توجيــه الجمهــور لخدمــة الرخــاء االنســاين. وتتضــح املعادلــة التــي 

دعــت اىل تســمية دور االعــالم »بالهندســة االجتاعيــة » اذا عرفنــا ان الهــدف الجوهــري 

للتنميــة االجتاعيــة ال ميكــن تحقيقــه بــدون رفــع املســتوى االقتصــادي باســتخدام برامــج 

ومرشوعــات التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لتوفــري الخدمــات واشــاعة العدالــة، تلــك 

ــه كل  ــذي ترتبــط ب ــوالء ملجتمعهــم، وال التــي تثــري يف نفــوس أفــراد املجتمــع مشــاعر ال

مصالحهــم الحيويــة ارتباطــا قويــا.  
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ومــا دامــت تنميــة أفــراد املجتمــع وبيئتهــم املادية مــن األهــداف األساســية للتخطيط، 

ــى  ــة ع ــة قامئ ــة مدروس ــق خط ــئوليات وف ــذه املس ــاز ه ــم انج ــرضوري أن يت ــن ال فم

تخطيــط شــامل لكافــة الجوانــب االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة واالعالميــة والبيئيــة.

ــة املســتدامة  ــط للتنمي ــي والتخطي ــط اإلعالم ــن التخطي ــة الرئيســية يف كل م والنقط

هــو أن هذيــن النوعــني مــن التخطيــط، يهدفــان اساســا إىل تطويــر الشــخصية االنســانية 

ــة  ــي يف التنمي ــور الرئي ــة. فاملح ــة إىل التقدمي ــن التقليدي ــة وم ــود ايل الحرك ــن الجم م

هــو النــاس أنفســهم، والتخطيــط للتنميــة هــو ترتيــب وتنظيــم ذلــك بوضــوح، وإذا كان 

ــم  ــم واعتقاداته ــم وقيمه ــع وتصوراته ــراد املجتم ــكار أف ــط اف ــة لرب ــو محاول ــالم ه اإلع

بالتخطيــط للتنميــة وبأســلوب التنفيــذ، ووضــع املســتويات االقتصاديــة واالجتاعيــة يف 

ــار، فــإن التخطيــط االعالمــي هــو أيضــاً ترتيــب وتنظيــم ذلــك بوضــوح. االعتب

أن الهــدف الحقيقــي لربامــج التنميــة املســتدامة يف املجتمعــات هــو أحــداث تغيــري 

يف اتجاهــات النــاس ويف البنيــة الطبيعيــة وإنشــاء عالقــات جديــدة بينهــم وبــني املــوارد 

ــن  ــك م ــع ذل ــا يتب ــاج و م ــة يف االنت ــة الحديث ــائل التكنولوجي ــة وادخــال الوس االقتصادي

تغــريات ألســاليب االنتــاج وملفاهيــم الــروة والدخــل واالســتهالك وادخــال مفاهيــم علميــة 

جديــدة يف الســلوك والعــادات والخــربات التقليديــة يف مجــاالت العمــل الجاعــي والحيــاة 

السياســية والتعليــم واالدارة والصحــة وغريهــا .

ــة، عــى هــذا النحــو، ضخمــة ومتشــعبة، فقــد باتــت الحاجــة ماســة إىل  وألن التنمي

وجــود وســائل إعــالم فاعلــة ومؤثــرة متارس تأثــرياً عــى أفــكار وآراء ومعلومات وســلوكيات 

ــرباء  ــد خ ــول أح ــا يق ــك أدى – ك ــى أن ذل ــة، حت ــط التنمي ــق وخط ــا يتف ــع، مب املجتم

اإلعــالم – “إىل بــروز الــدور التنمــوي لوســائل االتصــال الجاهــريي«. وملــا كانــت التنميــة 

تســتهدف اإلنســان يف املقــام األول باعتبــاره املحــرك لــكل عنــارص التنميــة فإننــا نســتطيع 

أن نلمــس دور وســائل االتصــال يف إعــادة صياغــة وتشــكيل كثــري مــن األمنــاط الســلوكية 

لــدى االفــراد.
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االطــار العــام  للمشــهد االعالمــي للهــدف االول: 
القضـــاء عىل الفقــر بجميع أشــكاله يف كل مكان)1(

العمــل عــى تبنــى اســرتاتيجية اعالميــة للمســاهمة يف الحــد مــن الفقــر والجــوع . 1

والدعــوة  لالســتثار يف الزراعــة وخلــق فــرص العمــل وتوســيع شــبكات األمــان 

االجتاعي. 

الدعــوة لحايــة البلــدان املعرضــة للمعانــاة أثنــاء األزمــات واالحتــالل، والعمــل . 2

عــى ايصــال املعلومــات املوثوقــة حــول مشــكلة الفقــر والتــي متثــل تعــدد اآلراء 

والحقائــق واألفــكار واملســاهمة فيهــا. 

القيــام بالتغطيــة اإلعالميــة ذات الطابــع النقــدي الرتبــوي بهــدف نــرش املعلومات . 3

الصحيحــة عــن الفقــر والجــوع، وتوعيــة الجمهــور بالحقــوق املجتمعيــة 

ــة عــى هــذه الحقــوق، واملســئوليات املرتتب

ــي . 4 ــات الت ــم املوضوع ــة تقيي ــور يف عملي ــارشاك الجمه ــالم ب ــائل االع ــام وس قي

ــا.  ــا وتطويره ــي يف تعديله ــور املتلق ــهم الجمه ــث يس ــا بحي ــا وتذيعه تنرشه

حــث املؤسســات اإلعالميــة عــى رفــع قــدرات الصحفيــني، والرتكيــز عــى التنميــة . 5

االقتصادية.  

تخصيــص نــرشة خاصــة باالقتصــاد يف الصحــف اليوميــة تعمــل عــى ربــط . 6

ــة  ــا االقتصادي ــاع القــرار االقتصــادي واالجتاعــي، وجعــل القضاي املواطــن بصّن

ــة. ــى الصحاف ــة ع ــة أولوي واالجتاعي

تصــدي اإلعــالم ملشــكلة الفقــر بتواجدهــا كقضيــة رأي عــام لــي يتمكــن اإلعــالم . 7

الهــادف املهتــم بالتنميــة مــن الرتكيــز عــى قضايــا املجتمــع املختلفــة، وعــدم 

إغفــال قضيــة محوريــه كقضيــة الفقــر.

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030. 
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القيــام بحمــالت إعالميــة تســتهدف تغيــري االمنــاط االســتهالكية واالنتاجيــة . 8

والتقليديــة.

ــة . 9 ــارصة وحاي ــة ملن ــة والدولي ــة العربي ــات االعالمي ــة املؤسس ــع كاف ــل م العم

الصحفيــني يف مناطــق الــرصاع والنــزاع ألداء رســالتهم االعالميــة خاصــة يف 

املجــاالت التنمويــة.

معالجــة اإلعــالم للفقــر ومظاهــره من منظــور الحقــوق االقتصاديــة واالجتاعية . 10

ــا تحتضــن موضوعــات لهــا عالقــة مثــل تعديــل الحــد  مــع الرتكيــز عــى قضاي

األدىن لألجــور وتقديــم املنــح للعامــل وتحســني النظــام التقاعــدي. 

ــة . 11 ــد، مبــا تتيحــه مــن إمكاني ــز الحكــم الجي مســاهمة وســائل اإلعــالم يف تعزي

ــا  ــرب م ــم صــورة أق ــر وتقدي ــق ورصــد الســلبيات بشــكل مبك كشــف الحقائ

تكــون للواقــع عــن االختــالالت القامئــة يف املجــاالت الصناعيــة والتجاريــة 

ــا. ــة عموم واالقتصادي

ــا الحــد مــن الفقــر، عــن . 12 ابــالغ  مجموعــة واســعة مــن الجمهــور حــول قضاي

ــة.  ــة املختلف ــراز اآلراء العام ــوح إلب ــدى مفت ــري منت ــق توف طري

إرشاك واستكشــاف وجهــات نظــر االعالميــني يف مناقشــات حــول كيفيــة تعزيــز . 13

مســتوى ونوعيــة التغطيــة للحــد مــن الفقــر.

ــل، . 14 ــدى الطوي ــام االعــالم عــى امل ــن مه ــر واحــدة م ــل القضــاء عــى الفق جع

ــاه الجمهــور باســتمرار إىل مشــكلة الفقــر وخاصــة فقــر  إضافــة اىل لفــت انتب

املــرأة وضــان التغطيــة اإلخباريــة حــول  الفقــر يف الصحــف واملجــالت، 

ــون. ــة والتلفزي واإلذاع

مســاهمة وســائل اإلعــالم يف تشــجيع تشــكيل إجــاع ســيايس عــى التحســينات . 15

االجتاعيــة واإلصالحــات االقتصاديــة، بهــدف املســاعدة عــى خلــق بيئــة 

ــر. ــة وسياســية أفضــل للقضــاء عــى الفق اجتاعي
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االطار العام  للمشهد االعالمي للهدف الثاين:
 القضــاء عىل الجوع وتوفيــر األمن الغذائـي

 والتغذية املحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة)1(

إن الــدور الــذي يلعبــه اإلعــالم يف حيــاة كّل إنســان هــو أكــر مــن دور ترفيهــي، . 1

بــل هــو دور تثقيفــي أســايس يســهم يف تحســني منــط الحيــاة.

تشــكيل الوعــي لــدى الجمهــور العــام ســواء يف إطــار تزويــده باملعلومــات . 2

الصحيحــة أو يف تشــكيل اتجاهاتــه ومواقفــه تجــاه قضايــا وتحديــات العــرص. 

تكثيــف التغطيــة االعالميــة املتعلقــة بالتعريــف بـ«أهــداف التنميــة املســتدامة . 3

لعــام 2030«، خاصــة تلــك املتعلقــة بالقضــاء عــى الفقــر بجميــع أشــكاله يف 

ــة املحســنة  ــري األمــن الغــذايئ والتغذي كل مــكان، والقضــاء عــى الجــوع وتوف

ــز الزراعــة املســتدامة. وتعزي

تنظيــم حملــة إعالميــة حــول موضوعــات تتعلــق بامليــاه، وضــان توافــر امليــاه . 4

النظيفــة وخدمــات الــرصف الصحــي للجميــع وإدارتهــا إدارة مســتدامة، وضان 

ــة  ــة املوثوق ــة الحديث ــات الطاق ــة ميســورة عــى خدم ــع بتكلف حصــول الجمي

واملســتدامة.

رفــع الوعــي بشــأن التغلــب عــى التحديــات املتصلــة باألمــن الغــذايئ ومحاربــة . 5

الجــوع والفقــر، وتســليط الضــوء عى هذه الجهــود والقضايــا الجديــرة باملتابعة 

ــا املتعلقــة بالزراعــة  والتــي تصــب يف تحقيــق األهــداف املرجــوة مثــل القضاي

والتغذيــة ومصايــد األســاك واالدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة.

وضــع قضيــة االمــن الغــذايئ ومحاربــة الجــوع كأحــد اولويــات وســائل االعــالم . 6

ــة  ــرتاتيجية وطني ــع اس ــيايس، كوض ــتوى الس ــى املس ــري ع ــاذ تداب ــدف اتخ به

واضحــة وشــاملة ومتعــددة األطــراف لألمــن الغــذايئ والتغذيــة باعتبــاره  خطوة 

أوىل عــى طريــق مواجهــة تفاقــم مشــكلة انعــدام األمــن الغــذايئ.

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030.
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إرشاك الصحفيــني يف الجهــود الراميــة إىل رفــع الوعــي بشــأن التغلــب عــى . 7

ــص  ــرب قص ــر ع ــوع والفق ــة الج ــذايئ ومحارب ــن الغ ــة باألم ــات املتصل التحدي

ــاً  ــر عمق ــكل أك ــة بش ــا املنطق ــاول قضاي ــى تن ــادرة ع ــة ق ــة وإخباري صحفي

وانســجاماً مــع اهتامــات الجمهــور.

ــل . 8 ــن أج ــل م ــدة للعم ــم املتح ــد األم ــالل »عق ــي خ ــل اإلبداع ــجيع التواص تش

التغذيــة« الــذي تبنتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مؤخــراً، والــذي يســتمر 

ــة  ــاو« خطــوة كــربى نحــو تعبئ ــه »الف ــذي اعتربت ــى 2025، وال مــن 2016 وحت

ــة حــول العــامل. الجهــود لخفــض مســتوى الجــوع وتحســني التغذي

تســليط الضــوء اعالميــاً عــى الجهــود والقضايــا الجديــرة باملتابعــة والتــي تصب يف . 9

تحقيــق األهــداف املرجــوة مثــل القضايــا املتعلقــة بالزراعــة والتغذيــة ومصايــد 

األســاك واالدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة.
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االطار العام  للمشهد االعالمي للهدف الثالث: 
ضــان متّتع الجميــع بأمناط عيــش صحية,بالرفاهية 

يف جميــع األعار)1(

تأصيــل مفهــوم االعــالم الصحي ورفــع االدراك بأهميــة الثقافة الصحيــة وتعميمها . 1

يف املجتمــع، فاملجتمــع بحاجــة إىل وعــي صحــي تثقيفــي لصنــع أجنــدة إلعــالم 

وطنــي يف مجــال التعامــل مــع القضايــا الصحيــة،

رفــع الوعــي بأهميــة اإلعــالم الصحــي وتأصيــل مفهومــه لتجنــب التضليــل . 2

املتحقــق يف الرســالة االعالميــة وأثرهــا عــى الجمهــور املتلقــي.

اســتخدام وســائل االعــالم باعتبارهــا أهــم الدعامــات االساســية لصناعــة الوعــي . 3

الصحــي إليصــال الرســالة الصحيــة لجمهورهــا املســتهدف، ألن التوعيــة الصحيــة 

تضــم التوجيــه واملارســة .

العمــل عــى ايجــاد قاعــدة تشــاركية بــني القطاعــني- االعــالم والصحــة- لضــان . 4

أن تكــون الرســائل الصحيــة واضحــة غــري ملتبســة وتصــل إىل هدفهــا املنشــود، 

عــرب االنفتــاح عــى مصــادر االعــالم الصحــي لتنويــع املعرفــة وتوســيع االدراك 

لــدى املواطــن.

وضــع اســرتاتيجية اعالميــة صحيــة تضمــن الرشاكــة مــع وســائل االعــالم، وتعالــج . 5

االختــالالت يف التغطيــة االعالميــة يف القضايــا الصحيــة.

تعزيــز دور وســائل اإلعــالم يف خدمــة القضايــا الصحيــة، وإظهــار أهميــة وســائل . 6

اإلعــالم يف تبنــي برامــج املســؤولية االجتاعيــة. 

ــب دورا . 7 ــي، ولع ــف الصح ــالم يف التثقي ــائل اإلع ــي لوس ــدور التعليم ــز ال تعزي

ــة.  ــزات الصحي ــة للمنج ــمعة إيجابي ــاء س ــزا  يف بن ممي

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030.
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متكــني العاملــني يف وســائل اإلعــالم بتغيــري الســلوكيات الصحيــة الخاطئــة وتصميم . 8

حمــالت صحيــة توعويــة وتحديــد الطــرق املثــى للوصــول إىل الجمهــور 

ــة.  ــة املطلوب ــة الصحي ــتويات التوعي ــتهدف ومس املس

ــال . 9 ــة إليص ــموعة واملرئي ــروءة واملس ــالم املق ــائل اإلع ــني وس ــل ب ــل العم تكام

املعلومــة املطلوبــة وإحــداث التغيــري يف الســلوك.

توظيف اإلعالم الجديد ووسائط التواصل االجتاعي يف التوعية الصحية.. 10
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االطار العام  للمشهد االعالمي للهدف الرابع:
 ضان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع 

وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع)1(

تعليــم النــشء يف املراحــل األوىل مــن حياتــه التعليميــة مهــارات التدويــن . 1

ــاج  ــن عمــل الصــورة والصــوت ومونت ــك ف ــوب واملســموع واملــريئ، وكذل املكت

ــد. ــالم الجدي ــتخدام ألدوات اإلع ــالل االس ــو خ الفيدي

التواصــل مــع املجتمــع مــن خــالل نــرش األخبــار وتزويــد الــرأي العــام باملعلومات . 2

الصحيحــة عــن الربامــج واملرشوعــات التعليمية والرتبويــة التي تحقق املســئولية 

الجاعيــة للعمــل الرتبوي.

تشــجيع التجــارب الرتبويــة الرائــدة مــن خــالل نــرش إبداعــات املعلمــني . 3

ــق  ــة عــن طري ــراد األرسة التعليمي ــة أف ــات، وكاف ــات والطــالب والطالب واملعل

القنــوات اإلعالميــة املختلفــة .

ــه . 4 ــوره وأنواع ــع ص ــي بجمي ــاع اإلعالم ــني يف القط ــج ودورات للعامل ــع برام وض

وخاصــة منهــا املتعلقــة باألليــات االعالميــة التــي تســهم  يف مكافحــة االرهــاب 

والتطــرف.

ــة الداعمــة . 5 ــم املجتمعي ــت القي ــي تعمــل عــى تثبي ــة الت ــث الرســائل اإلعالمي ب

للتســامح ومحاربــة التطــرف  للمســاهمة يف تعزيــز التنشــئة االجتاعيــة ســوآءا 

كانــت يف شــكل خــرب أو فكاهــة أو برنامــج وثائقــي.

ــة . 6 ــة للتنمي ــة االعالمي ــار الخريط ــة وإط ــة اإلعالمي ــال الرتبي ــى ادخ ــل ع العم

املســتدامة حيثــا أمكــن، ضمــن املناهــج الرتبويــة الوطنيــة، وكذلــك إدخالهــا 

ــد  ــث تع ــاة، حي ــدى الحي ــم م ــمية، والتعل ــري الرس ــم غ ــة التعلي ــن أنظم ضم

ــن.  ــكل مواط ــية ل ــوق األساس ــن الحق ــزءاً م ــة ج ــة اإلعالمي الرتبي

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030.
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اقامــة منتديــات اعــالم تربــوي يف املؤسســات الرتبويــة بهــدف املســاهمة يف نقــل . 7

ــف  ــن مختل ــث تتمك ــن، بحي ــاء للوط ــاعر االنت ــرس ملش ــايف، وغ ــرتاث الثق ال

فئــات املجتمــع مــن إدراك املفاهيــم، واكتســاب املهــارات، والتــزود بالخــربات، 

وتنميــة االتجاهــات، وتعديــل الســلوك.

االطار العام  للمشهد االعالمي للهدف الخامس: 
تحقيق املساواة بني الجنسني والتمكني لجميع 

النساء والفتيات)1(

نــرش الوعــي بأهميــة متكــني املــرأة سياســيا واقتصاديــا واجتاعيــا، والعمــل عــى . 1

محاربــة العــادات والتقاليــد الســلبية. 

تعزيــز وتوضيــح الصــورة االيجابيــة للمــرأة وأهميــة دورهــا الحيوي يف املســاهمة . 2

يف تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة باعتبــار هــا عنــرص هــام وفاعــل 

يف املجتمــع.

إبــراز الجــدوى االقتصاديــة لخــروج املــرأة للعمــل لإلســهام يف رفــع مســتوى دخل . 3

األرسة واســتغالل التوجهــات السياســية التــي تدعــم قضايــا املــرأة والتنمية.

مراعــاة إعطــاء صــورة متوازنــة وغــري منطيــة عــن املــرأة يف اإلعــالم ،  حيــث تعتــرب . 4

ــة  ــت وســائل قوي ــون والســينا واملــرح واإلنرتن ــو والتليفزي ــة والرادي الصحاف

للمطالبــة باملســاواة بــني الجنســني وإبــراز دور املــرأة يف املجتمــع ،  وذلــك بعرض 

النــاذج املرشفــة للمــرأة يف كل املجــاالت .

ــط . 5 ــد فق ــالم مل تع ــائل اإلع ــرأة ،  فوس ــن امل ــلبية ع ــة الس ــورة النمطي ــري الص تغي

ــا  ــد تأثريه ــد توســع وامت ــه .  فلق ــع وأحداث ــي تعكــس صــورة املجتم ــرآة الت امل

ــر  ــل تؤث ــي بالفع ــة ، وه ــري املتلقي ــح الجاه ــات ومصال ــب أولوي ــمل ترتي ليش

ــات . ــف واملارس ــات واملواق ــة واالتجاه ــري للمعرف ــكيل الجاه ــة تش ــى كيفي ع

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030.
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الدعــوة إىل متثيــل املــرأة وإرشاكهــا يف الســلطة الترشيعيــة وكافــة اللجــان النقابية . 6

واملهنيــة بهــدف تصحيــح ثقافــة املجتمــع نحــو دور املــرأة وخاصــة يف املناطــق 

ــة والقبلية. الريفي

ــة الســكانية . 7 ــة وتنظيــم األرسة والقضي ــا محــو األمي تفعيــل دور االعــالم يف قضاي

ــة الهامــة. ــا املجتمعي وزواج القــارصات وغريهــا مــن القضاي

ــز التمكــني االقتصــادي للمــرأة، . 8 الدعــوة إىل تبنــي إنشــاء خريطــة طريــق لتعزي

ــن  ــة م ــات مختلف ــاح لفئ ــة واألرب ــن اإلنتاجي ــد م ــي تزي يحــدد التدخــالت الت

ــة. ــدان املختلف النســاء يف ســياقات البل

انشــاء منصــة مراقبــة )Situation Room( مــن خــالل وســائل اإلعــالم اإللكرتوين، . 9

ــام  ــات لالنض ــتقطاب الفتي ــرش الس ــا ين ــة م ــية متابع ــا األساس ــون مهمته تك

للتنظيــات االرهابيــة بهــدف حايــة الفتيــات مــن االنخــراط فيهــا ليتــم اتخــاذ 

التدابــري الالزمــة حيالهــا.

ــى . 10 ــم ع ــف القائ ــن العن ــة م ــة للوقاي ــات الوطني ــالم لآللي ــائل اإلع ــم وس دع

أســاس نــوع الجنــس وآليــات التصــدي لــه؛ مــن خــالل انشــاء مرصــد إعالمــي 

الكــرتوين للعنــف ضــد النســاء يجمــع  رشكاء معنيــني وباحثــني، بهــدف »رصــد« 

العنــف ومصــادره.
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االطار العام  للمشهد االعالمي للهدف السادس: 
ضان توافر املياه وخدمات الرصف الصحي 

للجميع وإدارتها إدارة مستدامة)1(

القيــام بحملــة اعالميــة تســتهدف تحســني نوعيــة امليــاه عــن طريــق الحــد مــن . 1

التلــوث ووقــف إلقــاء النفايــات واملــواد الكيميائيــة الخطــرة وتقليــل تّربهــا 

إىل أدىن حــد، وخفــض نســبة ميــاه املجــاري غــري املعالجــة إىل النصــف، وزيــادة 

إعــادة التدويــر وإعــادة االســتخدام املأمونــة.

ــد . 2 ــأن فوائ ــي بش ــالم الصح ــج االع ــالل برام ــن خ ــال م ــاء واألطف ــف النس تثقي

ــري. ــذ التغي ــي وتنفي ــاء الوع ــي  لبن ــرصف الصح ــة وال ــة الصحي النظاف

تبنــى االعــالم لشــعار » امليــاه تحافــظ عــى الحيــاة«، وذلــك بالرتكيــز عــى أهميــة . 3

ــض  ــى يف بع ــر حت ــول العم ــدالت ط ــاة ومع ــودة الحي ــني يف ج ــاه يف تحس املي

البلــدان الفقــرية. 

االشــارة يف وســائل االعــالم اىل أن الحصــول عــى ميــاه الــرشب النظيفــة واملأمونــة . 4

حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان وخاصــة خــالل فــرتات النــزاع والــرصاع. 

التأكيــد يف وســائل االعــالم عــى أن املــاء يــأيت يف صميــم أجنــدة التنميــة . 5

ــوي للحفــاظ عــى الصحــة وزراعــة  ــة، فهــو عنــرص حي ــة واالجتاعي االقتصادي

املحاصيــل الغذائيــة وتوليــد الكهربــاء وإدارة البيئــة وخلــق فــرص العمــل. 

توعيــة املواطــن إلدراك رضورة حســن اســتهالك امليــاه، خاصــة وأن ترشــيد . 6

ــزاً للتحــرّض  ــة الصالحــة ورم ــّد مــؤرشاً عــى املواطن ــح يُع ــاه أصب اســتهالك املي

ــة.  ــة البيئ ــاً يف حاي ــهاماً حقيقي وإس

العمــل عــى تبّنــي “ثقافــة مائيــة” للحفــاظ عــى الــروة الكــربى التــي تشــّكلها . 7

امليــاه واســتثارها بطريقــة فّعالــة. حيــث أن ترشــيد اســتخدام امليــاه ال يتطلــب 

إمكانيــات اقتصاديــة أو فنيــة كبــرية.

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030.
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االطار العام  للمشهد االعالمي للهدف السابع: 
ضان حصول الجميع  بتكلفة ميسورة عىل 

خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة)1(

ــاءة . 1 ــددة وكف ــة املتج ــول الطاق ــام ح ــي الع ــتوى الوع ــع مس ــى رف ــل ع العم

اســتخدام الطاقــة وتقليــل االعتــاد عــى الطاقــة املســتوردة بزيــادة مســاهمة 

ــكي. ــة ال ــط الطاق ــة يف خلي ــادر املحلي املص

تعريــف النــاس بالخيــارات املطروحــة أمامهــم »إمــا االســتمرار باســتخدام املصادر . 2

التقليديــة غــري املســتدامة وغــري الصديقــة للبيئــة أو التقــدم نحــو مســتقبل أكر 

اســتدامة مــا يقلــل األثــار الســلبية للتغــري يف املنــاخ إىل ادىن مســتوى ممكــن«.

الدعــوة إىل تبنــي اســرتاتيجية شــاملة للطاقــة مــن أجــل تنويــع مصادرهــا مــع . 3

الرتكيــز بشــكل واضــح عــى التنميــة املســتدامة وهــي الطاقــة املتجــددة وكفاءة 

الطاقــة.

تنظيــم حملــة إعالميــة تســتهدف الجمهــور واإلعــالم والشــباب واملــدارس . 4

والــرشكات وغريهــا للتوعيــة باســتخدام أدوات متنوعــة مبــا يف ذلــك التلفزيــون 

ــية  ــات الدراس ــورات والحلق ــي واملنش ــل االجتاع ــبكات التواص ــة وش واالذاع

ــة. ــتخدام الطاق ــاءة اس ــددة وكف ــة املتج ــتخدامات الطاق ــد اس ــف بفوائ للتعري

ــز . 5 ــالل الرتكي ــن خ ــة م ــتهالك الطاق ــيد اس ــوص ترش ــة بخص ــائل إعالمي ــث رس ب

ــواء  ــول مــن اله ــك لتأمــني مســتوى مقب ــد وذل ــة للتربي ــة الطبيعي عــى  التهوي

النقــي ولتأمــني جــو صحــي ومريــح مــع تقليــل االعتــاد عــى وســائل التكييــف 

ــة قــدر اإلمــكان. ــة املســتهلكة للطاق الكهربائي

ــة . 6 ــتهالك الطاق ــيد اس ــة برتش ــة يف التوعي ــالم والصحاف ــائل االع ــة دور وس أهمي

ــة  ــورة الطاق ــري يف فات ــل للتوف ــني كبدي ــدى املواطن ــتهاليك ل ــلوك االس ــل الس وتعدي

توجيــه اإلعــالم للمواطنــني عــى أهميــة ترشــيد االســتهالك يف الطاقــة ليــس فقــط . 7

كســلوك اجتاعــي، وإمنــا كواجــب وطنــي عــى الجميــع.

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030. 
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للهــدف  االعالمــي  للمشــهد  العــام   االطــار 
املطــرد  االقتصــادي  النمــو  تعزيــز  الثامــن: 
والشــامل للجميــع واملســتدام، والعالــة الكاملــة 
واملنتجــة، وتوفــر العمــل الالئــق للجميــع)1(

املســاهمة يف تنميــة االقتصــاد مــن خــالل تعزيــز رشاكــة االعــالم واالقتصــاد، حيث . 1

أصبــح  االعــالم  يلعــب دورا مركزيــا يف عــامل االقتصــاد . اضافــة إىل اســهام اإلعالم 

االجتاعــي يف تطــور االقتصــاد اإللكــرتوين وزيــادة التجــارة البينية.

تشــجيع  الســياحة املســتدامة التــي توفــر فــرص العمــل وتعــزز الثقافــة . 2

.2030 عــام  بحلــول  املحليــة  واملنتجــات 

مســاهمة وســائل اإلعــالم يف نــرش الوعــي حــول مارســات التنظيــات االرهابيــة . 3

التــي تقــوم بتجنيــد االطفــال واســتخدامهم كجنــود، إضافــة اىل اســتئصال أســوأ 

أشــكال عمــل األطفــال وحايــة العــال والعامــالت املهاجريــن.

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030.
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االطــار العــام  للمشــهد االعالمــي للهــدف التاســع:
 إقامــة بُنــى أساســية قــادرة عــى الصمــود، وتحفيز 
ــكار)1( ــجيع االبت ــع، وتش ــامل للجمي ــع الش التصني

املبدعــني . 1 املخرتعــني  تشــجيع  بهــدف  لالبتــكار  جائــزة  إنشــاء  اىل  الدعــوة 

أعالهــم.  تبنــي  عــى  للعمــل  واملســتثمرين  واملبتكريــن 

توجيــه وســائل االعــالم املختلفــة إىل العمــل عــى تحفيــز الــرشكات عــى إنشــاء . 2

مراكــز االبتــكار والبحــث العلمــي وتبنــي التكنولوجيــات الجديــدة. 

ــة . 3 ــري بيئ ــى توف ــوة ع ــالل الدع ــن خ ــكار م ــزة لالبت ــة محف ــة اعالمي ــاء بيئ إرس

ــات. ــم حاضن ــع يف دع ــكار والتوس ــة لالبت ــزة وداعم ــات محف ــية وترشيع مؤسس

اطــالق حملــة إعالميــة لتشــجيع املنتجــات الوطنيــة وحــث املســتهلكني املحليــني . 4

لتفضيــل املنتــج الوطنــي عــى املنتــج األجنبــي.

العمــل عــى تعزيــز ثقــة املســتهلك يف املنتــج املحــي ودعــم الصناعــات الوطنيــة . 5

ــة  ــة وإذاع ــن صحاف ــالم م ــائل اإلع ــة وس ــه يف كاف ــف ب ــق التعري ــن طري ع

ــا   ــع به ــي تتمت ــية الت ــات القياس ــودة واملواصف ــدى الج ــراز م ــون، وإب وتلفزي

ــة. ــات الوطني املنتج

ــة . 6 ــه يحظــى بجــودة عالي ــي، خصوصــاً أن ــج الوطن ــة اســتهالك املنت ــز ثقاف تعزي

ومواصفــات عامليــة، وإقنــاع املســتهلك بأهميــة هــذا الســلوك كوســيلة لدعــم 

ــة. وتشــجيع الصناعــة الوطني

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030.
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االطــار العــام  للمشــهد االعالمــي للهــدف العــارش: 
الحــد مــن التبايــن داخــل البلــدان وفيــا بينهــا )1(

قيــام وســائل اإلعــالم بتوضيــح القضايــا التنمويــة املختلفــة وخلفياتهــا وتفاصيلهــا . 1

ــؤولني واملواطنني. للمس

ــه لسياســات وبرامــج . 2 اســتخدام وســائل االعــالم بهــدف إعــداد املواطــن وتهيئت

ــة املســتدامة. ــج التنمي ــا بشــأن برام ــة إىل تنفيذهــا وتطبيقه تســعى الحكوم

قيــام االعــالم بفتــح بــاب النقــاش والحــوار مــع املفكريــن واملثقفــني واملختصــني . 3

واألكادمييــني واملهتمــني بهــدف اســتطالع وجهــات النظــر والخــروج بــرؤى 

ــمل. ــل وأش ــج أفض ــي إىل نتائ ــة، وتف ــج التنموي ــرتكة تخــدم الربام ــح مش ومالم

العمــل عــى تعزيــز ســبل التواصــل والثقــة والشــفافية بــني مختلــف األطــراف، . 4

وتعزيــز الثقــة باإلجــراءات والسياســات الهادفــة اىل تعزيــز مســرية التنميــة.

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030. 
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االطــار العــام  للمشــهد االعالمــي للهــدف الحــادي 
عــرش: جعــل  املدن واملســتوطنات البرشية شــاملة 
للجميــع وآمنــة وقــادرة عىل الصمود ومســتدامة)1(

ــة تدعــو اىل متكــني  االفــراد  للحصــول . 1 تبنــى وســائل االعــالم اســرتاتيجية اعالمي

ــول،  ــهلة الوص ــة وس ــة آمن ــرضاء وعام ــاحات خ ــى مس ــن وع ــكن آم ــى س ع

ــار الســن، واألشــخاص مــن ذوي االحتياجــات  والســيا للنســاء، واألطفــال، وكب

الخاصــة.

ــة ووســائل اإلعــالم . 2 ــة وغــري الحكومي ــني املؤسســات الحكومي ــل التعــاون ب تفعي

ــة املســتدامة. ــة وتحقيــق التنمي مــن أجــل معالجــة مشــكالت البيئ

دعــوة وســائل االعــالم إىل املطالبــة بــرضورة تطويــر ودعــم جهــود البحــث . 3

العلمــي والتطويــر املشــرتك وإنشــاء مراكــز بحثيــة يف املجــاالت البيئيــة وعالقتها 

ــة املســتدامة.  بالتنمي

ــني يف . 4 ــع الفاعل ــني جمي ــل ب ــوات التواص ــز قن ــة وتعزي ــا الحيوي ــة القضاي مناقش

ــاء. ــوار البن ــة الح ــيخ ثقاف ــاون وترس ــز التع ــار تعزي إط

ابــراز التحديــات إىل تواجــه املــدن وأبرزهــا، املشــاكل البيئيــة الناجمــة عــن النمــو . 5

الســكاين والتوســع العمــراين، فضــال عــن األنشــطة االقتصاديــة والســكنية ومــا 

يصاحــب ذلــك مــن اســتنزاف للمــوارد.

ــة يف . 6 ــاريع البيئي ــذ املش ــداد وتنفي ــاص يف إع ــاع الخ ــاركة القط ــوة إىل مش الدع

ــا. ــاهمة يف متويله ــدن واملس امل

)2( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030. 
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االطار العام  للمشهد االعالمي
أمنــاط  الثــاين عــرش: ضــان وجــود  للهــدف   

مســتدامة)1( وإنتــاج  اســتهالك 

عــى . 1 الضــوء  والقــاء  والتجــارب،  األفــكار  تبــادل 

التحديــات التــي تعــرتض عمــل املخططــني واملهنيــني وكافــة املتدخلــني يف مجــال 

التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة والعمرانيــة يف التعامــل مــع املشــكالت البيئيــة.

ضــان أن تتوافــر للنــاس املعلومــات ذات الصلــة والوعــي بالتنميــة املســتدامة . 2

وأمنــاط العيــش يف وئــام مــع الطبيعــة. 

التوعيــة والتثقيــف بأمنــاط االســتهالك، وتزويــد املســتهلك مبــا يكفــي مــن . 3

معلومــات مــن خــالل وســائل االعــالم املختلفــة.

اســتخدام وســائل االعــالم يف تشــكيل ثقافــة النــاس وتوجيههــا نحــو االســتدامة، . 4

ــج  ــة االســتهالك، والرتوي ــار الســلبية لثقاف ــق نــرش الوعــي تجــاه اآلث عــن طري

ــاط معيشــة مســتدامة.  لســلوكيات وأمن

التأثــري عــى وعــي النــاس وســلوكهم  بتبنــي اليــة رسد الحقائــق والتواصــل مــع . 5

النــاس وذلــك باالعتــاد عــى وســائل االعــالم املختلفــة وغريهــا.

ــة . 6 ــا األرض حقيق ــي تواجهه ــة الت ــات البيئي ــأن التحدي ــاس ب ــلوك الن ــه س توجي

ــي  ــوث البيئ ــة والتل ــاس يدركــون وجــود التغــريات املناخي واقعــة، فمعظــم الن

وغريهــا، إال أنهــم بحاجــة ملــن يوجــه ســلوكهم ويرشــدهم إىل مــا يجــب عليهــم 

عملــه.

ــة االكــر . 7 ــة التســويق االجتاعــي كأحــد وســائل االعــالم االجتاعي اســتخدام الي

انتشــارا والتــي تعتمــد عــى اإلنرتنــت كمواقــع التواصــل االجتاعــي واملدونــات 

مــن أجــل نــرش الرســالة اإلعالميــة عــى نطــاق واســع.

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030.  
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االطار العام  للمشهد االعالمي
 للهدف الثالث عرش: اتخاذ إجراءات عاجلة 

للتصدي لتغّر املناخ وآثاره)1(

ــم . 1 ــة لفه ــود املبذول ــوي  يف الجه ــدور حي ــام ب ــني للقي ــدرات اإلعالمي ــز ق تعزي

ــلوك.  ــري الس ــي لتغي ــوب الوع ــاخ ووج ــري املن ــورة تغ ــل خط ــري عوام وتفس

رضورة تعاطــي اإلعالميــني مــع ظواهــر تغــري املنــاخ مــن منظــور إنســاين يتمثــل . 2

يف تقديــم ورشح املعطيــات للجمهــور بــدل التعامــل مــع اإلشــكال مــن جانبــه 

الــكاريث.

ــة . 3 ــهم يف مواكب ــاخ، تس ــري املن ــر تغ ــة لظواه ــالم االجتاعي ــائل اإلع ــة وس تغطي

مظاهــر التغــريات املناخيــة وتبــادل الخــربات والتجــارب بــني الخــرباء واإلعالميني 

والباحثــني.

ــل . 4 ــاخ مث ــري املن ــر تغ ــن ظواه ــة ع ــر صحفي ــداد تقاري ــني إلع ــجيع الصحفي تش

ــاد الجفــاف وارتفــاع درجــات الحــرارة، اضافــة إىل مشــاكل بيئيــة خطــرية  ازدي

ــات.  ــن النفاي ــص م ــل، التخل مث

إثــارة اهتــام الصحفيــني ورؤســاء التحريــر مــن موقعهــم القيــادي لتوفــري املزيــد . 5

مــن التقاريــر الصحفيــة حــول البيئــة والظواهــر املناخيــة املختلفــة لزيــادة وعي 

املواطنــني حــول املشــاكل البيئيــة .

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030.  
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االطار العام للمشهد االعالمي
 للهدف الرابع عرش: حفظ املحيطات والبحار 

واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام 
لتحقيق التنمية املستدامة)1(

ــق واملعلومــات . 1 ــوىل مهمــة إعــداد الوثائ ــق إعالمــي يت العمــل عــى إعــداد فري

الرضوريــة عــن ملــف حفــظ املحيطــات والبحــار بحيــث تكــون هــذه املعلومات 

ــة  ــص الصحفي ــن القص ــري م ــكار للكث ــع األف ــية لوض ــة الرئيس ــة املرجعي مبثاب

ــة.  واإلعالمي

ــري . 2 ــات، وتوف ــادل املعلوم ــة لتب ــة الفرص ــدف إتاح ــة به ــة رقمي ــص منص تخصي

باقــات مــن الصــور، وقواعــد البيانــات، واملعلومــات األخــرى ذات الصلــة بحفــظ 

ــة. املحيطــات والبحــار واملــوارد البحري

اثــارة الوعــي يف وســائل االعــالم املختلفــة حــول مشــكلة تلــوث البحــار وســفن . 3

نقــل البــرتول والنفايــات الذريــة والتــي تهــدد الوجــود الحيــوي  للبحــار 

واملحيطــات.

التأكيــد يف وســائل االعــالم عــى أهميــة الشــواطئ يف مجــاالت الرتويــج للســياحة . 4

وخاصــة للرياضــة البحريــة.

ــة . 5 ــة املختلف ــاظ عــى املــوارد املائي ــة للحف ــات البحري ــة املحمي الدعــوة اىل إقام

ــوث البحــار واملحيطــات.   مــن االنقــراض نتيجــة تل

1)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030.  
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االطار العام للمشهد االعالمي
النظــم  حايــة  عــرش:  الخامــس  للهــدف 
اإليكولوجيــة الربّيــة وإعادتهــا إىل حالتهــا وتعزيــز 
ــات  ــتدام،وإدارة الغاب ــو مس ــىل نح ــتخدامها ع اس
عــىل نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف 

ــي)1( ــوع البيولوج ــدان التن ــف فق ــاره، ووق ــس مس ــور األرايض وعك تده

تعزيــز قــدرات االعالميــني عــى كيفيــة صياغــة الخــرب البيئــي عى وجــه الخصوص . 1

إضافــة إىل دور اإلعــالم يف إدارة األزمــات والكوارث واملــوارد االقتصادية. 

اثــارة الوعــي املجتمعــي بأهميــة الحفــاظ عــى الغابــات لقدرتهــا الكبــرية عــى . 2

فلــرتة الهــواء و ترســيب الغبــار واألجــزاء املعلقــة  الضــارة عــى أوراقهــا.

ــة . 3 ــجار يف تنقي ــات واألش ــى دور الغاب ــاء الضــوء ع ــة إللق ــة اعالمي ــام بحمل القي

الجــو مــن غــاز ثــاين أكســيد الكربــون والعديــد مــن الغــازات الســامة والضــارة 

ــة. بصحــة اإلنســان والبيئ

تخصيــص نــرشة يف الصحــف اليوميــة واملواقــع االلكرتونيــة إللقــاء الضــوء عــى . 4

ــة املــوارد  ــة حاي ــات والحــد مــن التصحــر وأهمي مخاطــر القضــاء عــى الغاب

ــة. الطبيعي

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030.   
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االطار العام  للمشهد االعالمي
 للهــدف الســادس عــرش: التشــجيع عــىل إقامــة 
مجتمعــات مســاملة ال يُهّمــش فيهــا أحــد مــن أجــل 
تحقيــق التنميــة املســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة لجــوء 
فعالــة  مؤسســات  وبنــاء  القضــاء،  إىل  الجميــع 
ــع  ــع عــىل جمي وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجمي

املســتويات)1(

اســتثار مزايــا الطفــرة االتصاليــة والتكنولوجيــة، وخصوصــاً فيــا يتعلــق برعــة . 1

إرســال واســتالم الرســالة، لصالــح نــرش الخطابــات القامئــة عــى ثقافــة الحــوار 

ــن  ــن الشــعوب م ــى نحــو ميك ــوق اإلنســان ع ــاء والتســامح واحــرتام حق البن

العيــش بأمــان بعيــداً عــن النزاعــات والرصاعــات غــري املــربرة دينيــاً وأخالقيــاً.

تعزيــز قيــم الســلم والتعايــش ونبــذ العنــف وبنــاء ثقافــة املناعــة ضــد التطــرف . 2

الدينــي.

تعزيز دور الخطاب اإلعالمي املعتدل مبواجهة خطر التطرف.. 3

ــد . 4 ــزي ض ــادي والرم ــض امل ــواع التحري ــض كل أن ــي رف ــي يقت ــلم األه أن الس

ــات املجتمــع، وخاصــة املنشــورة عــرب وســائل اإلعــالم املــريئ واملســموع  مكون

ــي.  ــل االجتاع ــائل التواص ــوب ووس واملكت

ــة . 5 ــرش اآلراء وإتاح ــد، يف ن ــدي والجدي ــريب التقلي ــالم الع ــائل اإلع ــاهمة وس مس

ــا. ــا وصناعته ــكار وترويجه ــادل األف ــرص لتب الف

بنــاء ثقافــة املناعــة ضــد التطــرف الدينــي، حيــث أن هــذا التوجــه عامالً مســاعداً . 6

عــى تثبيــت مقومــات الســلم األهــي، الــذي يواجــه تهديــدات داخليــة ويتــم 

توظيفــه إقليميــاً.

ترســيخ أهميــة الحــوار الفكــري الهــادف الــذي يعــزز مــن دور الخطــاب . 7

اإلعالمــي املعتــدل كأحــد اآلليــات الفاعلــة يف مواجهــة مــا تعانيــه األمــة مــن 

ــري. ــراف الفك ــبب االنح ــرف بس ــر التط خط

تطويــر الخطــاب اإلعالمــي بهــدف تجــاوز كل أشــكال العنــف والتطــرف للتمتــع  . 8

ببيئــة آمنــة مســتقرة.
)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030. 
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االطار العام للمشهد االعالمي
للهدف السابع عرش: تعزيز وسائل التنفيذ 

وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية 
املستدامة)1(

قيــام وســائل االعــالم بالدعــوة اىل تعزيــز ثقافــة الرشاكــة مــا بــني القطــاع العــام . 1

ــق  ــة، مــن خــالل خل والخــاص واملجتمــع املــدين باعتبارهــا مســؤولية مجتمعي

قيــم الــوالء واالحــرتام والتقديــر لهــذه املؤسســات، نظــري مــا تقدمــه الرشاكــة  

ــة.  لخدمــة املجتمــع والبيئ

تبنــي وســائل االعــالم املختلفــة تشــجيع التعــاون بــني القطــاع العــام والخــاص . 2

ــط  ــم الخط ــل دع ــن أج ــة م ــؤولية املجتمعي ــال املس ــدين يف مج ــع امل واملجتم

ــتدامة. ــة املس ــداف التنمي ــذ أه ــة إىل تنفي ــة الرامي الوطني

ايــالء االهتــام  لربامــج املســؤولية االجتاعيــة التــي تقــوم بهــا مؤسســات القطاع . 3

الخــاص واملجتمــع املــدين مــن خــالل قيــام وســائل االعــالم املختلفــة بعرضهــا 

وتوضيحهــا ملــا لهــا مــن أهميــة 

ــات . 4 ــم باملعلوم ــالل تزويده ــن خ ــالم م ــع االع ــة م ــات املختلف ــاون القطاع تع

ــن.  ــدى املواط ــة ل ــؤولية االجتاعي ــة املس ــرش ثقاف ــدف ن ــات به والبيان

ــة املواطــن هــي . 5 ــة توعي ــا أن عملي عــى وســائل اإلعــالم أن تضــع نصــب أعينه

جــزء مــن وظائفهــا الرئيســة وهــي واجــب متليــه مســؤوليتها االجتاعيــة مبــا 

ــن  ــن م ــه ليتمك ــه وواجبات ــه بحقوق ــدف تعريف ــة به ــة العام ــق املصلح يحق

ــة. ــج التنمي ــاهمة يف برام املس

)1( راجع: الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030. 
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مداخلة إدارة التنمية املستدامة والتعاون الدويل)1(

إن العــامل العــريب اليــوم يواجــه تحديــات معقــدة ومثــرية للقلــق أكــر مــن أي وقــت 

ــف تغــريَّ العــامل العــريب يف ظــرف ســبع ســنوات فقــط. ففــي  ــوا للحظــة كي ل مــى. تأمَّ

عــام 2010، مل تكــن املنطقــة قــد شــهدت كميــة الدمــار والتطــرف الــذي تشــهده اليــوم 

نتيجــة االوضــاع الخاصــة التــي متــر بهــا بعــض الــدول. وقبــل نفــس الفــرتة ، مل تكــن لدينــا 

أحــدث الشــواهد املفزعــة عــن آثــار تغــريُّ املنــاخ، مــع ارتفــاع درجــات حــرارة األرض إىل 

مســتويات قياســية.

لقــد اتضــح بجــالء شــديد أن العــامل العــريب مرتابــط بشــكل عميــق. فالقضايــا الكــربى 

ــح  ــس صحي ــرى ، والعك ــدول األخ ــر يف ال ــا اآلن لتؤث ــل رسيع ــة تنتق ــور يف دول ــي تث الت

ــاب،  ــون، واإلره ــة، والالجئ ــاخ، واألوبئ ــريُّ املن ــى: تغ ــت م ــن أي وق ــرب م ــة أك –وبدرج

وفــرتات الرتاجــع االقتصــادي، كلهــا تنتقــل بســهولة يف مختلــف أنحــاء العــامل. ومــا يحــدث 

يف حلــب يُؤثِّــر عــى القاهــرة ، ومــا يجــري يف مقديشــيو يظهــر أثــره يف الربــاط. ويف ســياق 

ــه يف  ــذي ينبغــي عمل ــا ال ــا أن نطــرح التســاؤل م ــة، يجــب علين ــات الهائل هــذه التحدي

هــذا الوقــت الــذي تحتــدم فيــه األزمــات املتعــددة، وتعــاين فيــه املنطقــة العربيــة مــن 

االحتــالل واضطــراب األمــن والســالم وزيــادة النزاعــات املســلحة ؟ 

) 1( وزير مفوض ندى العجيزي- مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي.
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مــا هــي أولويــات املنطقــة العربيــة اآلن يف ظــل ظــروف سياســية مضطربــة، وانخفاض 

ملعــدالت النمــو وعــدم توفــر الحــد األدىن مــن الخدمــات األساســية للمواطنــني يف مناطــق 

ــات والحروب. النزاع

ــة  ــود الدولي ــع الجه ــق م ــا تتس ــع أجهزته ــة وجمي ــدول العربي ــة ال ــود جامع إن جه

التــي بذلــت خــالل الفــرتة املاضيــة للوصــول إىل خطــة التنميــة املســتدامة 2030، حيــث 

ــدويل  ــاون ال ــتدامة والتع ــة املس ــة بالتنمي ــار إدارة خاص ــذا اإلط ــة يف ه ــأت الجامع أنش

ــى  ــة ع ــة املتخصص ــات العربي ــة واملنظ ــس الوزاري ــة املجال ــع كاف ــيق م ــل بالتنس تعم

ــني  ــوازن ب ــدأ الت ــيخ مب ــى ترس ــل ع ــا تعم ــة، ك ــدول العربي ــذ هــذه الخطــة يف ال تنفي

ــذ باألهــداف، وهــو مــا عملــت  ــة وربــط وســائل التنفي ــة املســتدامة الثالث ابعــاد التنمي

عليــه األمانــة العامــة مــن خــالل إرســاء أســس االســتقرار التنمــوي الضامــن إلنهــاء الفقــر 

الــذي يشــكل التحــدي االكــرب أمــام املجتمــع الــدويل، لذلــك يتعــني علينــا جميعــا العمــل 

ــق  ــان لتحقي ــه كض ــة ملواجهت ــة والدولي ــة واالقليمي ــود الوطني ــة الجه ــد كاف ــى حش ع

ــة. ــة مــن أجــل التنمي ــك ىف اطــار الرشاكــة العاملي ــم ذل ــة املســتدامة، وأن يت التنمي

ــوي  ــالم ق ــاندها إع ــا مل يس ــة األدراج م ــتدامة حبيس ــة املس ــداف التنمي ــتظل أه س

يعــرف ان الهــدف الحقيقــي لربامــج التنميــة يف املجتمعــات الناميــة هــو احــداث تغيــري 

يف  اتجاهــات النــاس وانشــاء عالقــات جديــدة بينهــم وبــني املــوارد االقتصاديــة وادخــال 

الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة يف االنتــاج و مــا يتبــع ذلــك مــن تغــريات ألســاليب االنتــاج 

وملفاهيــم الــروة والدخــل واالســتهالك مــا يرتتــب عليــه تغيــري يف الرتكيــب االجتاعــي 

ــدة يف الســلوك  ــة جدي ــم علمي ــة وادخــال مفاهي ــم االجتاعي ــات ومجمــوع القي والعالق

والعــادات والخــربات التقليديــة يف مجــاالت العمــل الجاعــي والحيــاة السياســية والتعليم 

واالدارة والصحــة وغريهــا، إذ أن عمليــة التنميــة عندمــا تتــم ال تحــدث دون تحديــات او 

ــة مــن تدهــور  ــم والعــادات الســيئة املتوارث ــل يف القي معوقــات، وهــذه املعوقــات تتمث

التعليــم وقلــة الخــربات العلميــة وانخفــاض القــدرة االبداعيــة واســتمرار االعتــاد عــي 

التكنولوجيــا املســتوردة، هــذا باإلضافــة ايل املشــكالت املرتبطــة بوضــع املــرأة االجتاعــي 

ــدالت  ــاع مع ــرد ارتف ــس يف مج ــل لي ــي تتمث ــكانية والت ــكلة الس ــا واملش ــة انتاجيته وقل

الســكان وامنــا يف عــدم اســتثار الطاقــات البرشيــة االســتثار األمثــل.
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هــذه كلهــا مشــاكل تتعلــق بربامــج التنميــة املســتدامة وال ســبيل امثــل لحلهــا ســوى 

ــل  مــن  خــالل اعــالم مســتنري وجــاد يشــخص مشــاكل املجتمــع ويعالجهــا العــالج االمث

متاشــيا مــع الــدور الــذي يضطلــع بــه االعــالم يف املجتمــع مــن خــالل اســهامه يف عمليــة 

التنميــة املســتدامة بجميــع ابعادهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة والبيئيــة ، فهــو 

ــردي يف املشــاركة  ــل الوعــي الف ــرش املخطــط التنمــوي وتفعي ــة ون ــوم برصــد ومتابع يق

ــة وتفكــري  ــة واســرتاتيجية تنموي ــك بفضــل مــا ميتلكــه مــن رؤي ــة والهادفــة ، وذل الفاعل

علمــي وقــدرة عــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة.

مــن هــذا املنطلــق، تــأيت الــرضورة لتعريــف اإلعــالم التنمــوي واالســتفادة مــن التجارب 

التنمويــة الدوليــة التــي ميكــن تطبيقهــا عــى الواقــع العــريب، والســعي اىل تحقيــق التكامل 

بــني وســائل اإلعــالم العــريب وتطويــره حتــى يســهم بشــكل مســتمر يف نجــاح مرشوعــات 

ــتدامة التنمية املس

ــة بهــدف االرتقــاء مبســتوى اإلعالميــني  ــاك رضورة لتنظيــم دورات تدريبي كــا أن هن

العــرب، وتوظيــف الربامــج اإلذاعيــة والتليفزيونيــة يف نــرش مفهــوم التنميــة املســتدامة، 

وترتيــب حملــة اعالميــة للتعريــف بأهــداف التنميــة املســتدامة 2030 والخطــط الوطنيــة 

العربيــة التــي تعمــل عــى تحقيــق تلــك االهــداف.

فنــرش ثقافــة الفكــر التنمــوي يف املجتمعــات املحليــة وتطويــر الربامــج التعليميــة مبــا 

يتــالءم وتطبيــق الــرؤى الوطنيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة 2030 وقيــام اإلعــالم بــدور 

حيــوي يف نــرش األفــكار املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة، واالرتقــاء بثقافــة املواطنــني يف هــذا 

الشــأن والحصــول عــى دعمهــم ومشــاركتهم يف املرشوعــات التنمويــة واالهتــام بــدور 

اإلعــالم يف تحقيــق التنميــة املســتدامة يف خطــط التنميــة املحليــة، هــو الســبيل األنســب 

لتحقيــق خطــة وأهــداف األمــم املتحــدة 2030 للتنميــة املســتدامة يف املنطقــة العربيــة.
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رسالة االعالم وأهداف التنمية املستدامة
  تقديم: األستاذة الدكتورة/ حنان يوسف)1(

مقدمة :
إن الكلمة نور، وبعض الكلات قبور.

حيــث إن الحــروب وهــالك اإلنســانية مــا تــأيت إال مــن جــراء كلمــة، فالكلمة مســؤولية 

ومــن هنــا تــأيت أهميــة الوســيلة اإلعالميــة التــي تنقــل هــذه الكلمــة. فــال شــك أن اإلعــالم 

ــذي اســتحوذ عــى معظــم  ــج ال ــة هــو النات ــة منهــا والحديث بوســائله املختلفــة التقليدي

مثــار التقــدم يف الحضــارة اإلنســانية يف الوقــت الحــارض، فلقــد تطــورت أدواتــه واتســعت 

مســاحاته واشــتدت تأثرياتــه حتــى بــات النــاس عــى ديــن إعالمهــم .

وتعــدى اإلعــالم الــدور التقليــدي الــذي عهدنــاه عليــه عــى الرغــم مــن تأثــريه القــوي، 

إال انــه اآلن بــات ذو تأثــري فتــاك، حتــى أصبــح هــو الوســيلة التــي تنقــل األفــكار واألعــال 

واألفعــال ومتلــك القــدرة عــى اإلقنــاع وخلــق رأي عــام منــاوئ أو مســاند ملــا يطرحــه مــن 

قضايــا عــى املشــاهد أو املتلقــي.

)1( استاذ االعالم- عميدة كلية اللغة واالعالم باألكاديمية البحرية »فرع القرية الذكية«- ورئيسة المنظمة العربية 

      للحوار.  
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رسالة االعالم العريب :
وبــات اإلعــالم وســيلة وأداة فاعلــة ســواء يف البنــاء أو الهــدم، فهــو وســيلة لدعــم قيــم 

ــة  ــزرع الكــره والطائفي ــا هــو وســيلة ل ــدر م ــاج والتســامح واحــرتام اآلخــر، عــى ق اإلنت

والعنرصيــة، ومــن هــذا املنطلــق فــان عليــه رســالة ومســئوليات جســام يف جعــل عمــوم 

ــو  ــن الغل ــا يكــون ع ــد م ــي هــي ابع ــة والوســطية الت ــم اإليجابي ــاس يتمســكون بقي الن

ولإلعــالم دوره أيضــا كأداة لدفــع عجلــة النمــو والتنميــة املســتدامة يف عاملنــا العــريب الــذي 

يشــهد يف معظــم أرجائــه تراجعــا يف أداء االقتصــاد وانخفاضــا يف معــدالت النمــو والتنميــة، 

ــا لقيــم العمــل واإلنتــاج والبعــد عــن تحمــل املســئولية وامليــل للتكاســل وزيــادة  وتدني

النزعــات االســتهالكية غــري الرضوريــة.

كــا أن عــى وســائل اإلعــالم املختلفــة أن تتحــى يف عملهــا مبدونــات الســلوك 

التــي توصــل إليهــا العقــل البــرشي يف البلــدان املتقدمــة، مــن رضورة وجــود املصداقيــة 

واملوضوعيــة وان يجعــل مــن مصالــح الشــعوب واألوطــان هدفــا ســاميا مــن خــالل رفــع 

شــأن القيــم االيجابيــة، وعــدم اللعــب عــى دغدغــة املشــاعر العاطفيــة والبعــد عــن إذكاء 

النزعــة الطائفيــة والعرقيــة واملذهبيــة وغريهــا مــن عوامــل فرقــة الشــعوب.

ونظــرا ملــا تشــهده معظــم وســائل اإلعــالم العربيــة مــن حالــة مــن التخبــط والتعبويــة 

والتحريــض ونــرش قيــم يف غــري صالــح الشــعوب وال األوطــان، عــى رضورة نــرش ثقافــة 

ــة  ــك يف إطــار اســرتاتيجية إعالمي ــم التســامح والعمــل عــى مكافحــة التطــرف، وذل وقي

ــام  ــاء رأي ع ــة لبن ــة والحديث ــالم التقليدي ــائل اإلع ــدا لوس ــا جي ــن توظيف ــاملة تتضم ش

مســاند ومؤمــن بقيــم التســامح وعــى كافــة املســتويات.

وان هــذا يتطلــب رضورة إيجــاد خطــاب إعالمــي معتــدل يتســم بالوســطية خاصــة يف 

الخطــاب الدينــي، و إطــالق قنــوات ومؤسســات صحافيــة والكرتونيــة تعمــل عــى نــرش 

وبنــاء ثقافــة قيــم التســامح والتعايــش الســلمي ومكافحــة التشــدد والفكــر اإلرهــايب.

فاإلعــالم التنمــوي هــو عــني الحقيقــة التــي يجــب أن يــرى فيهــا املواطنــون مــا يحــدث 

مــن حولهــم، ويؤثــر عــى مصريهــم، وتتحــول ثــروات أزمــة واملواطنــني انفســهم إىل ســلع 

يُتاجــر بهــا لــذا فــإن هنــاك خطــوات يجــب االســتناد عليهــا لتحقيــق التنميــة املســتدامة 

عــن طريــق اإلعــالم والســبعة عــرش هدفــا إلنقــاذ العــامل .
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ــة املســتدامة هــي خطــة لتحقيــق مســتقبل أفضــل وأكــر اســتدامة   أهــداف التنمي

ــك  ــا يف ذل ــا، مب ــي نواجهه ــة الت ــات العاملي ــداف للتحدي ــذه األه ــدى ه ــع. وتتص للجمي

التحديــات املتعلقــة بالفقــر وعــدم املســاواة واملنــاخ وتدهــور البيئــة واالزدهــار والســالم 

والعدالــة. وفضــال عــن ترابــط األهــداف، وللتأكــد مــن أال يتخلــف أحــد عــن الركــب، فمــن 

املهــم تحقيــق كل هــدف مــن األهــداف بحلــول عــام 2030.

 أن قضيــة التنميــة املســتدامة أصبحــت محــور اهتــام الحكومــات والــدول املختلفــة، 

حيــث إنَّ التنميــة املســتدامة عمليــة تطويــر األرض واملــدن واملجتمعــات، وكذلــك األعال 

ــال  ــدرة األجي ــاس بق ــارض دون املس ــات الح ــي احتياج ــي تلب ــة الت ــة واالقتصادي التجاري

القادمــة يف الحصــول عــى احتياجاتهــا، إذ هــيَّ مفهــوم شــامل يتضمــن البعــد االقتصــادي 

واالجتاعــي والســيايس والقانــوين والترشيعــي، فضــاًل عــن البعــد التكنولوجــي.

ــق  ــى تحقي ــة ع ــال يف املعاون ــدور فع ــوم ب ــتطيع أن تق ــالم تس ــائل اإلع ــا أن وس ك

خطــط وأهــداف التنميــة املســتدامة، حيــُث يصبــح نجــاح هــذه الخطــط َمرهونًــا 

باملشــاركة اإليجابيــة للقــوى املجتمعيــة التــي يحفزهــا اإلعــالم مــن خــالل تنميــة الوعــي 

ــي  ــات واملعوقــات الت ــة ونــرش املعلومــات واملعرفــة ومواجهــة التحدي والتثقيــف والرتبي

ــذه األهــداف. ــق ه ــاًل دون تحقي ــُف حائ تق

الحيز اإلعالمي ألهداف التنمية املستدامة:
ومــن املهــم تنظيــم الحيــز اإلعالمــي ألهــداف التنميــة املســتدامة يف الفعاليــات 

الرفيعــة املســتوى إلرشاك أشــخاص مــن جميــع أنحــاء العــامل العــريب يف املحادثــات املهمــة 

ــة املســتدامة. ــرى حــول أهــداف التنمي ــي تُج الت

 تهــدف طريقــة البــث املبــارش للمقابــالت، وحلقــات النقــاش، وغريهــا مــن املحتــوى 

الرقمــي إىل تنظيــم املبــادرات التــي يعتمــد عليهــا املجتمــع العاملــي يف تحقيــق أهــداف 

التنميــة املســتدامة، والربــط بــني هــذه املبــادرات، وتســليط الضــوء عليهــا. ومــن خــالل 

ــوى،  ــئي املحت ــة إىل منش ــاء، باإلضاف ــدول األعض ــة، وال ــخصيات املعروف ــني الش ــع ب الجم

ــة  ــداف التنمي ــة أله ــة اإلعالمي ــر املنطق ــني، وتوف ــرشكاء اإلعالمي ــرة، وال ــات املؤث والجه

ــة  ــم خط ــدويل بدع ــريب وال ــع الع ــزام املجتم ــز الت ــة لتعزي ــاحة دينامي ــتدامة مس املس

ــتدامة 2030. ــة املس التنمي
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ــج  ــي تعال ــاملة ، وه ــق ش ــة طري ــتدامة خارط ــة املس ــداف التنمي ــل أه ــث متث  حي

األســباب الجذريــة للفقــر وتوحــد الشــعوب إلحــداث تغيــري إيجــايب للعــامل أجمــع. مــا مييز 

أهــداف التنميــة املســتدامة عــن غريهــا مــن األهــداف أنهــا تركــز عــى شــمولية الجميــع، 

حيــث ال ميكــن لدولــة أن تعمــل لوحدهــا لتحقــق النمــو االجتاعــي واالقتصــادي داخــل 

حدودهــا فقــط، بــل يجــب عــى الــدول أن تتكاتــف وتتعــاون لضــان تحقيــق األهــداف 

واالســتدامة للعــامل أجمــع .

ــة املســتدامة  ــد مــن الوعــي بخطــط واهــداف التنمي ــاج إىل مزي االعــالم العــريب يحت

ــي  ــو الواع ــة النم ــا ان صناع ــة .ك ــر جاذبي ــات اك ــة وبآلي ــا مبهني ــى تقدميه ــل ع والعم

مــن اهــم أولويــات االعــالم يف املرحلــة املقبلــة ومنهــا مثــال مبــادرة ” النمــو الواعــي التــي 

اطلقتهــا املنظمــة العربيــة للحــوار والتعــاون الــدويل ” لنــرش أهــداف التنميــة املســتدامة 

ال1٧ ويِف مقدمتهــا القضــاء عــى الفقــر ودعــم التعليــم والصحــة واملــرأة وحايــة البيئــة 

وتوفــري العمــل الالئــق وتحقيــق األمــن والســلم االجتاعــي .

وهنــا يجــب دعــوة كافــة وســائل االعــالم والهيئــات االعالميــة إىل تبنــي مفهــوم التنمية 

بشــكل اكــر عمقــا باعتبارهــا الطريــق نحــو االرتقــاء بوضــع املواطــن إىل التقــدم  نحــو 

اعــالم داعــم ألهــداف التنميــة املســتدامة :

لــي يقــوم اإلعــالم بــدوره يف التنميــة بصــورة عامــة والتنميــة املســتدامة بصــورة . 1

خاصــة  يجــب أن يكــون إعــالم حــر.

ــن . 2 ــتدامة م ــة املس ــال يف التنمي ــدور فع ــهم ب ــي تس ــالم الت ــوع أدوات اإلع تتن

مــرح وإذاعــة وتلفزيــون ووســائل االتصــال الجاهــريي.

كلــا ركــزت الرســالة اإلعالميــة عــى موضوعــات ترتبــط بالتنميــة املســتدامة كلا . 3

زاد االهتــام أو االنتبــاه، وأن عــدم االهتــام بالرســالة اإلعالميــة يــؤدي إىل عــدم 

االقتنــاع بهــا.

ــن . 4 ــن م ــة نضم ــة ناجح ــات إعالمي ــة وسياس ــج تنموي ــط وبرام ــاج إىل خط نحت

ــع. ــح املجتم ــع رشائ ــف لجمي ــة والتثقي ــا التوعي خالله

ــكادر . 5 ــرة أو ال ــا الدائ ــر لديه ــالم أن يتواف ــط واإلع ــى وزاريت التخطي ــب ع يج

املناســب لــي يكــون هنــاك دور واقعــي وملمــوس لوســائل اإلعــالم يف تحقيــق 

ــة املســتدامة. ــة والتنمي التنمي



دور اإلعالم التنموي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

53

التنسيق الفعال يف مجال اإلعالم التنموي مع مؤسسات الدولة ذات العالقة. . 6

ــداد . 7 ــا بإع ــة منه ــالم الحديث ــائل اإلع ــدور وس ــكايف ب ــدر ال ــام بالق ــب االهت يج

ــال  ــن مج ــة ضم ــورة عام ــا بص ــن تصنيفه ــي ميك ــج الت ــض الربام ــم بع وتقدي

ــتمرارية. ــم باالس ــوي، وأن تتس ــالم التنم اإلع

اســتحداث دوائــر متخصصــة يف مجــال اإلعــالم التنمــوي لــدى وزارات ومؤسســات . 8

الدولــة يف مجــال التنميــة واإلعــالم، وتحديــداً لــدى وزاريت اإلعــالم و التخطيــط. 

نــرش ثقافــة التنميــة لــدى املجتمــع باعتبــاره جــزًء مــن عمليــة التنميــة الشــاملة، . 9

وملــا لهــا مــن أهميــة لتعزيــز القيــم الحميــدة.

رضورة العمــل عــى إيجــاد سياســة إعالميــة، تتضمــن تنفيــذ حمــالت إعالميــة . 10

جاهرييــة متعــددة النوعيــات، وطويلــة النفــس، وعميقــة املــدى مثــل: حمالت 

توعيــة مبفاهيــم وقيــم متطلبــات التنميــة. 

ــة املختلفــة مبــا يحقــق  ــني ادارة التنموي ــة يف مجــال التعــاون ب ــة حي وحمــالت توعي

الخــري، والســعي إىل تحقيــق ابعــاد التغيــري مــن خــالل حمــالت الرتبيــة الغذائيــة والصحيــة 

ــا  ــراءة وتثقيفه ــة للم ــالت توعي ــف. وحم ــم مثق ــع متعل ــاد مجتم ــة إليج ــو االمي ومح

ــة الشــاملة. ــا متصــل للتنمي ــار أن تنميته مبســاهمة وســائل اإلعــالم، باعتب

ومــن االهميــة ايضــا إيصــال ثقافــة تعليــم التعامــل مــع الشــبكة العنكبوتيــة 

ــائل  ــاح وس ــة. و افس ــذه الثقاف ــم ه ــالم لتعمي ــائل اإلع ــود وس ــه جه ــت( وتوجي )اإلنرتن

ــة و  ــة والتنموي ــركات الفكري ــازات الح ــرض انج ــبة لع ــة ومناس ــاحات كافي ــالم ملس اإلع

ــق  ــل الالئ ــة والعم ــام بالبيئ ــا االهت ــا قضاي ــتدامة ومنه ــة املس ــج التنمي ــام بربام االهت

واملســاواة بــني النوعــني ومكافحــة الفقــر وجــودة التعليــم والصحــة وغــريه مــن أهــداف 

التنميــة املســتدامة ال1٧ التــي ينبغــي ان ينظــر اليهــا االعــالم نظــرة تكامليــة واضحــة يف 

آليــات وبرامــج تنمويــة جاذبــة وتنافســية تجــذب اليهــا املواطــن العــريب ليتفاعــل معهــا 

ويكــون مشــاركا إيجابيــا يف دفــع عمليــات التنميــة املســتدامة لألمــام مــن اجــل رفاهيــة 

ــه .  ــإذن الل ــة ب ــة العربي ورخــاء األم

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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دور اإلعالم يف تشكيل الوعي تجاه أهداف التنمية املستدامة
تقديم الدكتورة/ د.إنجي أبو العز)1(

مقدمة: 
يعــد اإلعــالم مــن أبــرز مؤسســات املجتمــع التــي تلعــب دوًرا هاًمــا يف تحديد مســتوى 

املعرفــة التــي يتلقاهــا األفــراد، ومســتويات إدراك هــذه املعــارف، مــن خالل تقدميــه لهذه 

املعــارف الجاهــزة لألفــراد عــن طريــق املحتــوى اإلعالمــي املقــدم يف التليفزيــون والراديــو 

ــا  ــور املســتهدف، مب والصحــف واملجــالت ووســائل التواصــل االجتاعــي وغريهــا للجمه

مينحــه الفرصــة يف تشــكيل الوعــي االجتاعــي. يتعاظــم هــذا الــدور يف عــرص املعلومــات 

وتكنولوجيــا االتصــال، التــي أثبتــت الدراســات العلميــة إمكانيتهــا إحــداث التأثــري املبــارش 

ــا  ــون يف تلقيه ــي يرغب ــة الت ــارف االجتاعي ــراد، نحــو املع ــة لألف ــات االجتاعي يف التوجه

جاهــزة. 

وبالتــايل تقــع عمليــة تشــكيل الوعــي بأهــداف التنميــة املســتدامة ال17 عــى عاتــق 

وســائل اإلعــالم العربيــة، ســواء أكانــت وســائل تقليديــة أم الجديــدة، حيــث أن تشــكيل 

الوعــي مــن املهــام األساســية لوســائل اإلعــالم يف املجتمعــات، فهــي متــد الجمهــور 

باملعلومــات الالزمــة، بجانــب التعليــم والتثقيــف بالقضايــا واملوضوعــات السياســية 
)1(  رئيس شعبة اللغة اإلنجليزية، كلية اإلعالم، جامعة بني سويف. 
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ــة  ــا، وبخاص ــة وغريه ــة والثقافي ــة واإلعالمي ــة واألمني ــة والديني ــة واالجتاعي واالقتصادي

ــة.  ــتدامة، والعدال ــة املس ــة والطاق ــم والصح ــر والتعلي ــق بالفق ــات تتعل موضوع

ــدا شــبكات التواصــل االجتاعــي، عــى  ــد وتحدي ــا تعمــل وســائل اإلعــالم الجدي ك

ــات  ــن قطاع ــري م ــان يف كث ــن الحرم ــاين م ــي تع ــة، والت ــات املهمش ــوات الفئ ــل أص متثي

املجتمــع  كاملــرأة، وذوي االحتياجــات الخاصــة، واألطفــال، وتوفــر وســائل اإلعــالم الجديدة 

منــربا وســاحة للنقــاش والتفاعــل، مــع خلــق مجــال عــام افــرتايض يســاعد عــى تحفيــز 

املواطنــني ومنظــات املجتمــع املــدين، بــل ووســائل اإلعــالم املتنوعــة يف التفاعــل والنقــاش 

والتشــارك حــول القضايــا املجتمعيــة الهامــة، كــا تســاعد عــى توصيــل تلــك األصــوات 

ــة أيضــا. للســلطات والحكومــات بالبــالد، وتكــون أداة للمســاءلة والرقاب

وتتنــاول هــذه الورقــة، عــدة محــاور تتعلــق بكيفية اســتخدام وســائل اإلعــالم باختالف 

أشــكالها، يف تشــكيل الوعــي لــدى الجاهــري العربيــة بأهداف التنميــة املســتدامة، كالتايل:

املحــور األول: تشــكيل وعــي الجاهــري بأهــداف التنميــة املســتدامة والرتبيــة 

اإلعالميــة:
يعــد انتشــار وســائل اإلعــالم عــى نطــاق واســع، وتنامــي قدرتهــا عــى جــذب الجمهور 

املتلقــي للرســالة اإلعالميــة، مــن نقــاط القــوة التــي تحســب لهــا، حيــث لديهــا القــدرة 

ــا  عــى القيــام بــدور تربــوي مــواز ملــا تقــوم بــه املؤسســة الرتبويــة الرســمية، ومــن هن

تــربز الحاجــة إىل مــا يســمى بالرتبيــة اإلعالميــة؛ ملحــو األميــة اإلعالميــة لــدى الجمهــور 

العــريب، ومصطلــح الرتبيــة اإلعالميــة يختــص بتعليــم أفــراد الجمهــور مهــارة التعامــل مــع 

اإلعــالم، وذلــك ألن اإلعــالم ووســائل االتصــال الجديــدة أصبحــت مؤثــرة بشــكل كبــري عــى 

القيــم واملعتقــدات والتوجهــات واملارســات الخاصــة باملجتمعــات، يف مختلــف الجوانــب، 

اقتصاديــاً وثقافيــاً واجتاعيــاً.

ولألســف، يتنــرش يف العــامل العــريب كثــري مــن املضامــني الســلبية، أو مــا يســمي باإلعــالم 

ــة(،  ــلبية )القولب ــة الس ــور النمطي ــرش الص ــم، ون ــى التعمي ــد ع ــذي يعتم ــلبي، وال الس

ــات  ــم املعلوم ــة الســلبية، وتقدي ــة الهابطــة، والدعاي ــج للثقاف ــة، والرتوي والصــور املضلل

املنقوصــة واملغلوطــة. ولــي يتــم تشــكيل وعــي الجاهــري بالقضايــا التــي تعنيهــم، يجــب 
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عــى وســائل اإلعــالم االهتــام بتعليــم تلــك الجاهــري مبــادئ الرتبيــة اإلعالميــة؛ حتــى 

ــت  ــد رصح ــايب. وق ــرتايف وإيج ــكل اح ــالم بش ــائل اإلع ــع وس ــل م ــم التعام ــنى له يتنس

منظمــة اليونســكو أن الرتبيــة اإلعالميــة هــي »جــزء مــن الحقــوق األساســية  لــكل مواطــن 

ــد«. يف كل بل

وفيا يتعلق مبا تقدمة الرتبية اإلعالمية ألفراد املجتمع، فهي كالتايل:

	العناية بالوعي اإلعالمي، ما يؤكد الرتبية عى التفكري النقدي التأمي.  

	التعرف عى مصادر النصوص اإلعالمية وأهدافها السياسية واالجتاعية    

      والثقافية والتجارية، والسياق.

	التحليل وتكوين اآلراء االنتقادية حول املواد اإلعالمية.  

	فهم وتفسري الرسائل والقيم التي تقدم من خالل وسائل اإلعالم املختلفة.  

	الوصول إىل اإلعالم أو املطالبة بالوصول إليه بهدف التلقي أو اإلنتاج.  

	اختيار وسائل اإلعالم املناسبة وفقا لفئات الجمهور املستهدف.  

كــا تســاعد الرتبيــة اإلعالميــة عــى تكويــن رأي عــام قــوي وجمهــور مســتنري، واعيــاً 

ببيئتــه وملــاً بقضايــاه مــن خــالل اطالعــه عــى الوســائل اإلعالمية، وقــادراً عى اســتخدام 

أدوات االتصــال يف التعبــري عــن ذاتــه، كــا يشــجع عــى املشــاركة الفعالــة يف املجتمــع، 

فالرتبيــة اإلعالميــة متكــن النــاس مــن تفســري املــواد اإلعالميــة ومــن تكويــن آراء واعيــة 

عنهــا بوصفهــم مســتهلكني لهــا، وأن يصبحــوا منتجــني للمضامــني اإلعالميــة، ونــرش ثقافــة 

الحــوار. 

ــده  ــدم ونق ــوى املق ــف املحت ــور تصني ــاح للجمه ــة، يت ــة اإلعالمي ــالل الرتبي ــن خ وم

مبوضوعيــة، مــا يدفــع وســائل اإلعــالم إىل تطويــر املحتــوى املقــدم بشــكل يتناســب مــع 

الوعــى اإلعالمــي املتقــدم لــدى الجاهــري، ونــرش محتويــات تهــم الجمهــور بعيــدا عــن 

ــة املســتدامة ونرشهــا عــى  ــور بأهــداف التنمي ــط الجمه ــا رب »اإلعــالم الســلبي«، ومنه

نطــاق واســع داخــل املجتمــع.
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املحور الثاين: إتاحة املعلومات وتدفقها وأهداف التنمية املستدامة: 
ــة املســتدامة ال17  ــإن أهــداف التنمي ــايل ف ــات، وبالت ــال معلوم ــة وال وعــي ب ال تنمي

ــدا  ــة، وتحدي ــائل املختلف ــرب الوس ــا ع ــات وتدفقه ــر املعلوم ــري بتواف ــكل كب ــة بش مرتبط

وســائل اإلعــالم املحليــة والدوليــة؛ األمــر الــذي يتطلــب مــن الحكومــات يف الــدول العربية 

ــح التدفــق الحــر للمعلومــات واملعرفــة، وإن هــذا بــدوره يعتمــد  ــع بقوانــني تتي الترشي

عــى حريــة التعبــري للجميــع عــرب منصــات اإلعــالم املختلفــة. 

ــا  ــول القضاي ــة ح ــة واملوضوعي ــة الدقيق ــر املعرف ــات توف ــق املعلوم ــألة تدف إن مس

الجدليــة واملختلفــة واملعنيــة بهــا أهــداف التنميــة املســتدامة مثــل: القضــاء عــى الفقــر، 

والقضــاء عــى الجــوع، واملســاواة بــني الجنســني، والعيــش يف ســالم... إلــخ، وكــا تســاعد 

عــى قتــل الشــائعات  واألخبــار املغلوطــة، التــي مــن شــأنها اإلرضار بتحقيــق تلــك 

األهــداف، وخلــق حالــة مــن البلبلــة والتضــارب يف املعلومــات واملعرفــة لــدى الجمهــور 

ــتهدف.  املس

ــة، ذات  ــالة إقناعي ــة رس ــالم يف صناع ــائل اإلع ــرب وس ــات ع ــر املعلوم ــاعد تواف ويس

حجــة قويــة، باعتبــار املعلومــات عنــرص مــن عنــارص اإلقنــاع،  حيــث يتــم بنــاء املصداقيــة 

مــن خــالل املعلومــات. وقــد ذكــر »د.عمــرو عبــد الحميــد« يف كتابــه بعنــوان: »العــداء 

ــور«، أن مــن أهــم أســباب  ــة الجمه ــة واســتعادة ثق ــات املهني لوســائل اإلعــالم.. التحدي

عــزوف الجاهــري عــن متابعــة املضامــني املقدمــة يف وســائل اإلعــالم الوطنيــة هــي: فقدان 

املصداقيــة يف تلــك املضامــني، وبالتــايل تضــاؤل مصداقيــة تلــك الوســائل لــدى الجمهــور، 

ــم  ــني وتخدمه ــم املواطن ــات ته ــا وموضوع ــة قضاي ــم ومناقش ــالم يف تقدي ــرصاف اإلع وان

ــالم  ــائل اإلع ــني وس ــة ب ــة إىل املنافس ــة، باإلضاف ــار الكاذب ــار األخب ــايس وانتش ــكل أس بش

التقليــدي والجديــد، والتــي غالبــا مــا تصــب يف مصلحــة اإلعــالم الجديــد، وتراجــع 

ــي.  ــة وشــبكات التواصــل االجتاع ــح املنصــات اإللكرتوني املشــاهدة لصال

ــؤدي إىل فقــدان  ــي ت ــز عــى أحــد أهــم األســباب الت ــد« الرتكي ــد الحمي وحــاول »عب

الجمهــور املصداقيــة يف وســائل اإلعــالم املرصيــة، وهــي وجــود عالقــة بــني تنامــى ظاهــرة 

»األخبــار املزيفــة« ىف وســائل اإلعــالم وعــرب مواقــع التواصــل االجتاعــي، وتزايــد الشــعور 

بـ«العــداء لوســائل اإلعــالم«. فغيــاب املعلومــات وعــدم تدفقهــا بشــكل صحيــح ورسيــع 
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مــن مصادرهــا األساســية وحجبهــا يف كثــري مــن األحيــان يســاعد يف نــرش األخبــار املضللــة، 

والزائفــة، والشــائعات، التــي تــرتدد عرب وســائل اإلعالم ســواء صحــف أو قنــوات تليفزيونية 

أو مواقــع إلكرتونيــة، مــا أرضت مبصداقيــة تلــك الوســائل لــدى الــرأي العــام، فخطأ صغري 

مــن صحفــي يف نــرش معلومــة غــري صحيحــة ميكــن أن يــؤدي إىل فقــدان حيــاة الشــخص، 

كــا ميكــن أن يــؤدي التضليــل اإلعالمــي إىل نشــوب نــزاع مســلح أو عنــف طائفــي، كــا 

يحــدث يف إقليــم مينامــار- عــى ســبيل املثال.وبالتــايل عــى وســائل اإلعــالم أن تتكاتف مع 

ــة مــن أجــل  ــة املنظمــة والســلطات املعني ــات اإلعالمي منظــات املجتمــع املــدين والهيئ

ــه وفقــا ملــا  ــة الحصــول عــى املعلومــات وتقدميهــا للجمهــور، ألن تســهيل وإتاحــة عملي

تــم ذكــره ســابقا، فــإن العــداء لوســائل اإلعــالم يف املجتمعــات العربيــة يتزايــد، ويجعــل 

الكثرييــن يعزفــون عــن متابعــة األحــداث الهامــة عــرب وســائله املتنوعــة. وإن كان هنــاك 

مارســات إيجابيــة مــن كثــري مــن املحطــات اإلذاعــة التليفزيونيــة بــل والورقيــة أيضــا، يف 

ــة، إال أن ســبب العــزوف  ــة باملعلومــات الحقيقي ــة ورسيعــة وثري ــة متوازن ــم تغطي تقدي

ــائل  ــن وس ــب م ــذي يتطلّ ــر ال ــو األم ــام األول، وه ــة« يف املق ــدان »املصداقي ــأيت يف فق ي

اإلعــالم -عــى وجــه الخصــوص- رسعــة التحــرك مــن أجــل إنهــاء الخصومــة بينــه وبــني 

جاهرييــه املســتهدفة، والعمــل مبهنيــة وحرفيــة أكــر، وتحــري الدقــة يف نقــل األحــداث، 

ومحاولــة تحقيــق الســبق ولكــن ليــس عــى حســاب املضمــون، والبعــد عــن نــرش األخبــار 

الكاذبــة، حتــي يســتعيد ثقــة الجمهــور، بــدال مــن لجؤهــم لوســائل أخــرى، رمبــا تســاعد 

أكــر يف نــرش أخبــار كاذبــة تحقــق مصلحــة املرتبصــني بالوطــن العــريب.

ــالم وأهــداف التنميــة  ــدة وســائل اإلع ــب أجن ــع وترتي ــث: وض ــور الثال املح

املســتدامة:
ــب  ــات أو ترتي ــع األولوي ــة »وض ــمي بنظري ــا يس ــة م ــات اإلعالمي ــد يف الدراس يوج

األولويــات /األجنــدة«، وهــي تهتــم بدراســة العالقــة املتبادلــة بــني وســائل االعــالم 

والجمهــور الــذي يتعــرض لتلــك الوســائل يف تحديــد أولويــات القضايــا السياســية 

ــالم  ــائل االع ــة أن لوس ــن فرضي ــة م ــذه النظري ــق ه ــة. وتنطل ــة واالجتاعي واالقتصادي

ــة.  ــا معين ــات وأحــداث وقضاي ــام مبوضوع ــور نحــو االهت ــاه الجمه ــز انتب ــري يف تركي تأث
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كــا تفــرتض هــذه النظريــة أن وســائل اإلعــالم ال تســتطيع أن تقــدم جميــع املوضوعــات 

ــات  ــون باالتصــال بعــض املوضوع ــار القامئ ــا يخت ــع، وإمن ــع يف املجتم ــي تق ــا الت والقضاي

والقضايــا التــي يتــم الرتكيــز عليهــا بشــدة والتحكــم يف طبيعتهــا ومحتواهــا. ويف املقابــل 

تثــري هــذه املوضوعــات اهتامــات النــاس تدريجيــا وتجعلهــم يدركونهــا، ويفكــرون فيهــا 

ــدى الجمهــور أكــرب  ــة ل ــم تكتســب هــذه املوضوعــات أهمي ويقلقــون بشــأنها. ومــن ث

ــي تطرحهــا وســائل االعــالم. انظــر شــكل رقــم )1( نســبيًا مــن املوضوعــات األخــرى الت

نظرية وضع األجندة *ترتيب األولويات

شكل )1(
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وقــد أشــار الباحثــان ماكومبــس وشــو MC Combs, Show أيضــا لــدور الجمهــور يف 

ترتيــب األولويــات »وضــع األجنــدة« حيــث يقــوالن: »بينــا تلعــب وســائل اإلعــالم دورا 

رئيســيا يف تحديــد القضايــا العامــة اليوميــة، إال أنهــا ليســت بالكامــل املحــددة ألولويــات 

أجنــدة الجمهــور إذ هنــاك تفاعــل بــني الصحافــة ومصادرهــا التــي تؤثــر عــى أولويــات 

أجنــدة الصحافــة، وأهــم مــن هــذا وجــود التفاعــالت بــني الصحافــة والجمهــور التــي تؤثــر 

عــى مــا هــو مقبــول باعتبــاره أولويــات أجنــدة الجمهــور«.

وبنــاًء عــى ذلــك، تســهم وســائل اإلعــالم يف تشــكيل الــرأي العام ورؤيتــه للقضايــا التي 

توجــه للمجتمــع، فمــن خــالل الرتكيــز عــى قضيــة معينــة وتجاهــل أخــرى تحــدد وســائل 

ــا املتعلقــة بقطاعــات متنوعــة يف  ــام بالقضاي ــراد املجتمــع يف االهت ــات أف اإلعــالم أولوي

املجتمــع، ومــن هنــا يجــب عــى وســائل اإلعــالم  الوطنيــة الســعي بقــوة لطــرح أولويــات 

أهــداف التنميــة املســتدامة عــرب وســائلها املختلفــة، باإلضافــة لوســائل اإلعــالم الجديــد، 

لتشــكيل وعــي الجاهــري لتلــك األهــداف وطرحهــا بقــوة عــى أجندتهــم، وأيضــا العمــل 

ــة  ــدول العربي ــة، وميكــن لل ــة العام ــايل الجــودة وإعــالم الخدم ــوى ع ــر محت عــى تطوي

الســعي إلنتــاج محتــوى مشــرتك عابــر للحــدود فيــا يخــص أهــداف التنميــة املســتدامة.

كيف ميكن للتخطيط اإلعالمي أن يساعد؟ 
ــي  ــة الت ــائل املعني ــي الوس ــا ه ــح م ــب توضي ــاؤل، أوال يج ــذا التس ــى ه ــة ع لإلجاب

ميكــن الرتكيــز عليهــا لتحقيــق الوعــي بقضايــا التنميــة املســتدامة. ال ميكنــا الفصــل بــني 

ــق يف  ــذي يث ــه، وال ــع ل ــوره املتاب ــكل جمه ــدة؛ ألن ل ــة والجدي ــالم التقليدي ــائل اإلع وس

ــه، كــا ألن لــكل وســيلة منهــم مزاياهــا التــي يقدرهــا  املعلومــات املطروحــة مــن خالل

جمهــوره ويتابعهــا بانتظــام، والجمهــور أيضــا مفتــت لعــدة قطاعــات وفقــا لــكل وســيلة. 

ــه التــايل: إذا، للتخطيــط اإلعالمــي عــدة محــاور، ومــن أبــرز مــا ميكــن أن نــويص ب

تحديد الوسيلة اإلعالمية، سواء أكانت تقليدية أم جديدة، رسمية، أم خاصة.- 

البــد مــن إجــراء بحــوث للمشــاهدين للوقــوف عــى عــدة نقطــات هامــة، وهــي - 

ــك يف  ــر ذل ــف يؤث ــة، وكي ــا التنمي ــن قضاي ــد أن يقــف اإلعــالم العــريب م تحدي

ــا أهــم وســائل اإلعــالم  ــور، وم ــه الجمه ــذي يفضل ــوى ال ــا املحت ــور، وم الجمه
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التــي يفضــل متابعتهــا... إلــخ، وتلــك البحــوث هامــة جــدا إذا مــا متــت بشــكل 

علمــي ســليم، وتــم اختيــار عينــة ممثلــة لــكل مجتمــع.

االســتعانة بنتائــج الدراســات األكادمييــة الخاصــة مبجال اإلعــالم واالتصــال، وخاصة - 

ــك  ــة املســتدامة، وتل ــالم والتنمي ــني اإلع ــط ب ــي ترب ــاث الت ــات واألبح والدراس

ــامل،  ــة املع ــرتاتيجية واضح ــة اس ــع خط ــري يف وض ــكل كب ــاعد بش ــج ستس النتائ

ستســاعد يف قيــام وســائل اإلعــالم العربيــة بدورهــا يف تشــكيل الوعــي وتعزيــز 

ــا التنميــة املســتدامة يف الوطــن العــريب. ودعــم قضاي

إنتــاج محتــوى درامــي جــذاب، وميكــن أن يكــون إنتــاج عــريب مشــرتك، باعتبــاره - 

املفضــل لــدى الجمهــور، وهنــا يتــم املــزج بــني الرتفيــه والتعليــم والتنويــر وربط 

ــن خــالل أحــداث  ــارش م ــري مب ــة املســتدامة بشــكل غ ــا التنمي ــا بقضاي الدرام

دراميــة، والدرامــا مــن أكــر القوالــب الفنيــة التــي تجــذب انتبــاه الجاهــري يف 

مختلــف الــدول، ولهــا تأثــري مبــارش عليهــم.

كــا ميكــن إنتــاج برامــج أو نــرشات صباحيــة أو دردشــة صباحيــة عــرب الراديــو، - 

ويفضــل بثهــا خــالل الفــرتة الصباحيــة؛ ألن أغلــب العاملــني يف الدولــة أو القطاع 

الخــاص يســتقلون ســياراتهم أو وســائل النقــل صباحــا، وبالتــايل ميكــن إرســال 

رســائل مختــرص ومبــارشة أو غــري مبــارشة عــرب تلــك الوســيلة التــي يســتخدمها 

هــؤالء.

ميكــن عمــل تطبيقــات عــرب الهاتــف املحمــول، وتكــون ثريــة وجذابــة، وتتناســب - 

ــك  ــف املســتخدمني لتل ــا تعري ــة، ويكــون هدفه ــات العمري ــف الفئ مــع مختل

 التطبيقــات بأهــداف التنميةاملســتدامة وكيــف تؤثــر عليهــم، وميكــن أن تتضمن 

ــك التطبيقــات مســابقات؛ لجــذب أكــرب قــدر مــن الجمهــور املســتهدف يف  تل

الوطــن العــريب.

الخامتة: 
مــن خــالل الطــرح الســابق، ميكــن القــول أن الجمهــور العــريب إذا كان »واعيــا« 

بقضايــاه، مــن خــالل االرتــكاز عــى املحوريــن الســابقني الرتبيــة اإلعالميــة وتدفــق 
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ــائلها  ــة ووس ــات اإلعالمي ــع املؤسس ــه م ــه، باإلضافــة إىل تفاعل ــا ل ــات وإتاحته املعلوم

املختلفــة يف مجتمعــه الداخــي، واملجتمــع العــريب الخارجــي، ميكنــه أن يفــرض أجندتــه 

ــة  ــب أهــداف التنمي ــا يف الغال ــي ترتكــز عليه ــي تهمــه، والت الخاصــة يف املوضوعــات الت

ــرار. ــاع الق ــالم وصن ــائل اإلع ــى وس ــتدامة، ع املس

كــا أن وعــي الجاهــري يســاعد وســائل اإلعــالم عــى اختيــار املوضوعــات والقضايــا 

ــن إدراج  ــايل ميك ــددة؛ وبالت ــائله املتع ــرب وس ــوة ع ــا بق ــع، ويطرحه ــدم املجتم ــي تخ الت

ــات  ــح مــن األولوي ــدة اإلعــالم العــريب لتصب ــة املســتدامة ال17 عــى أجن أهــداف التنمي

ــدى الجمهــور. الهامــة ل

وال ميكــن أن نتغافــل عــن أهميــة وســائل اإلعــالم الجديــدة، التــي ســحبت البســاط 

ــا  ــري وخصوص ــكل كب ــا بش ــور عنه ــزف الجمه ــث ع ــة، حي ــالم التقليدي ــائل اإلع ــن وس م

الشــباب؛ نظــرا لغيــاب املصداقيــة، وألن أولويــات تلــك الوســائل ال تتــاىش مــع احتياجات 

تلــك الجاهــري، وبالتــايل هنــاك الحاجــة لوجــود اســرتاتيجية جديــدة مــن وســائل اإلعــالم 

إلرشاك الجاهــري يف وضــع أجنــدة وســائل اإلعــالم، كــا عــى وســائل اإلعــالم أيضــا التفاعل 

مــع أهــداف التنميــة املســتدامة ملــا فيــه تحقيــق لرخــاء املجتمعــات وتطورهــا، وتوفــري 

محتــوى قــوي يتمتــع باملصداقيــة والــراء املعلومــايت واالبتــكار.
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مسئولية اإلعالم يف إفساح املجال للعلاء واملثقفني لىك يشغلوا املساحة التي 

يستحقونها يف املشهد اإلعالمي 
تقديم اإلعالمي/ السيد هاين )1( 

ــدول  ــة ال ــام لجامع ــني الع ــاىل األم ــكر اىل مع ــه الش ــدأ أوال بتوجي ــمحوا يل أن أب اس

العربيــة الســيد أحمــد أبــو الغيــط ، عــى رعايتــه »ورشــة العمــل« هــذه ، التــي تعقــد 

اليــوم يف رحــاب األمانــة العامــة للجامعــة تحــت عنــوان »دور اإلعــالم التنمــوي يف تحقيــق 

ــر مفــوض األســتاذ  ــة املســتدامة«. كــا أتوجــه بالشــكر اىل ســعادة الوزي أهــداف التنمي

الدكتــور عــالء التميمــي مديــر إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية بجامعــة الــدول 

ــا  ــي بذلوه ــود الت ــة عــى الجه ــالم واالتصــال بالجامع ــة، واملســؤولني بقطــاع اإلع العربي

ــا الجديــرة بالدراســة  لتنظيــم هــذه »الورشــة«.. التــي تتنــاول واحــدة مــن أهــم القضاي

)1(  نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الكاتب المتخصص في الشئون الدولية عضو المجلس المصري للشؤون 

     الخارجية.
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ــه اإلعــالم يف  ــذى ميكــن أن يقــوم ب ــدور ال والبحــث واملناقشــة.لعل الحديــث عــن ال

تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة .. يجــب أن يبــدأ مــن مســئولية اإلعــالم يف إفســاح 

املجــال للعلــاء واملثقفــني ، لــى يشــغلوا املســاحة التــي يســتحقونها يف املشــهد اإلعالمــي 

.. باعتبارهــم الركيــزة األساســية ملرشوعــات التنميــة .. فكــرا وتخطيطــا .. بالتــايل فــإن عــى 

ــاء يف البحــث  ــا العل ــي يبذله ــود الت ــاء الضــوء عــى الجه وســائل اإلعــالم مســئولية إلق

العلمــي ، والنتائــج التــي يتوصلــون إليهــا ، حتــى يســتفيد منهــا أصحــاب القــرار .. ويطلــع 

عليهــا الــرأي العــام ، فيتفاعــل معهــا بالتمحيــص والتطويــر واإلضافــة.

كــا أن عــى وســائل اإلعــالم إفســاح املجــال للمثقفــني الحقيقيــني .. وليــس مدعــى 

ــة  ــرا .. نظــرا ألهمي ــا وتنوي ــي .. هدي ــة املشــهد اإلعالم ــوا يف مقدم ــى يكون ــة .. ل الثقاف

الــدور الــذى يقــوم بــه املثقفــون يف صناعــة الــرأي العــام، واالرتقــاء باملجتمعــات، وبنــاء 

اإلنســان .. الــذى هــو أداة التنميــة وهدفهــا. هكــذا يكــون اإلعــالم إعالمــا تنمويــا ،فاعــال، 

ومســاها حقيقيــا ىف تحقيــق برامــج وأهــداف التنميــة املســتدامة.

لعــى بذلــك أحــاول أن أضــع أصبعــي عــى »جــرح« برامــج التنميــة يف عاملنــا العــريب 

.. الــذى أراه يف إقصــاء العلــاء واملثقفــني عــن صــدارة املشــهد اإلعالمــي .. ليحتلــه بعــض 

ــلقني  ــض  املتس ــة« .. أو بع ــة االجتاعي ــن »الوجاه ــون ع ــن يبحث ــة الذي ــى الثقاف مدع

الذيــن يســعون اىل تــوىل املناصــب. 

ال نريــد لوســائل اإلعــالم العربيــة، أن يصبــح حالهــا أشــبه بحــال امليــاه اآلســنة.. تطفــو 

ــس.. ! وكــا أن  ــا هــو نفي ــا يســتقر يف القــاع كل م ــا الشــوائب عــى الســطح ، بين فيه

تجــرع »امليــاه اآلســنة« يشــكل خطــرا عــى حيــاة اإلنســان.. فــإن متابعــة اإلعــالم الــذى 

ــل  ــات، فتض ــاة املجتمع ــى حي ــرا ع ــكل خط ــطح ، تش ــى الس ــوائب ع ــه الش ــو في تطف

وتســقط ..!

البــد أن نعــرتف أن »صدمــة« مجتمعاتنــا العربيــة كبــرية فيــا أصبحــت تقدمه وســائل 

اإلعــالم العربيــة .. ألنــه يف الوقــت الــذى كانــت مجتمعاتنــا تنتظــر فيــه تطــورا إيجابيــا 

ــا ووســائل االتصــال  ــع يف التكنولوجي ــة ، يتناســب مــع التطــور الري يف الرســالة اإلعالمي

الــذى شــهده العــامل يف الفــرتة األخــرية.. فــإن العكــس هــو الــذى حــدث.. حيــث فوجئنــا 

بالســاعني اىل الشــهرة يتكالبــون عــى تقديــم الربامــج التليفزيونيــة.. 
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وفوجئنــا ب »البهلوانــات« يقدمــن الفتــاوى الدينيــة، ومدعــى الثقافــة ينتحلــون صفــة 

»الكاتــب« و »الشــاعر« و »األديــب« .. 

ــاالت  ــرية.. فأصبحــت املق ــة بدرجــة كب ــد انحــدرت اللغ ــي.. فق ــالم الورق ــا يف اإلع أم

ــة.. وتغيــب عنهــا الفكــرة  ــا الفصحــى بالعامي تكتــب بلغــة ركيكــة ، تختلــط فيهــا أحيان

الصائبــة أو املعلومــة املفيــدة.. بعــد أن احتكــر الكتابــة يف صفحــات الــرأي أســاء بعينهــا 

.. وكأنهــم هــم وحدهــم  أصحــاب الحــق يف التعبــري عــن الــرأي، وليــس بقيــة النــاس ..!

الشــك أن ذلــك قــد انعكــس ســلبا عــى حياتنــا الثقافيــة.. فرتاجعــت الثقافــة خطــوات 

ــف  ــاالت الصح ــت مق ــا كان ــة، عندم ــورا ذهبي ــت عص ــد أن عاش ــوراء.. بع ــرية اىل ال كث

يكتبهــا عالقــة األدب والثقافــة، كالدكتــور طــه حســني، وعبــاس محمــود العقــاد، وتوفيــق 

الحكيــم، وكامــل الشــناوي.

ــد ســاهمت هــي  ــة ق ــن اإلشــارة أيضــا اىل أن بعــض مؤسســاتنا الثقافي ــا م ــد هن الب

ــني  ــاف املثقف ــا ألنص ــت أبوابه ــا فتح ــة.. عندم ــة العربي ــع الثقاف ــدور يف تراج ــرى ب األخ

الذيــن ميتلكــون شــبكة عالقــات عامــة قويــة.. اســتطاعوا بهــا شــغل قاعــات األوبــرا تحــت 

عناويــن براقــة .. »صالــون ثقــايف« أو »أمســية شــعرية«.. بينــا الثقافــة والشــعر منهــم 

ــة.. يك  ــك املشــاهد الهزلي ــر تل ــون لتصوي ــراء.. كــا اســتطاعوا جلــب كامــريات التليفزي ب

يتصــدروا بهــا املشــهد اإلعالمــي تحــت عبــاءة املثقــف أو الشــاعر.. بينــا هــم يف الحقيقــة 

خصــوم الثقافــة.. وهــم الحشــائش الضــارة يف حقــل القمــح ..!

أقــول إنهــم »خصــوم الثقافــة« ألن كل مــن يســعى عــن طريــق العالقــات العامــة.. أو 

عــن طريــق وســاطة مــن أصحــاب الســلطة.. يك يحتــل مســاحة ال يســتحقها يف اإلعــالم ، 

فيبــدو للنــاس يف »عبــاءة املثقــف« .. هــو يف الحقيقــة يلحــق الــرضر بالثقافــة ..!  

ــات  ــوث والدراس ــا إدارة البح ــي تنظمه ــاءات الت ــذه اللق ــة ه ــأىت أهمي ــا ت ــن هن م

االســرتاتيجية بجامعــة الــدول العربيــة ، التــي ال تقتــرص فقــط عــى أهميــة املوضوعــات 

التــي تطرحهــا للبحــث أمــام نخبــة مــن املثقفــني واملفكريــن العــرب.. بــل لكونهــا تــأىت 

ــا اىل  ــرض فيه ــريب تتع ــن الع ــداد الوط ــى امت ــة ع ــا الثقافي ــب أن حياتن ــرتة ، أحس يف ف

ــن ينتمــون اىل أوســاط  ــاء عــى الثقافــة«.. الذي ــار »الغرب ــة بغب ــة.. محمل عواصــف ترابي

ــاء..  ــا تزيدهــم وجاهــة وبه ــاءة املثقــف«.. لعله ــداء »عب ــدون ارت شــتى.. يري
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مل يحصلــوا عليــه مــن أمــوال جمعوهــا ، أو مناصــب وصلــوا إليهــا، أو شــهرة اقتنصوهــا 

مــن بعــض وســائل اإلعــالم ..!

ســتظل »عبــاءة املثقــف« هــي أغــى وأمثــن مــا ميكــن أن يقتنيــه إنســان .. وســيظل 

»أهــل العلــم« ىف املرتبــة الثانيــة بعــد األنبيــاء والرســل .. وســيظل فعــل األمــر »اقــرأ« أول 

تكليــف مــن اللــه لإلنســان .. كلفــه بــه قبــل الصــالة والــزكاة وحــج البيــت ..!

لعلنــا نلحــظ أن اللــه ســبحانه وتعــاىل أمــر  اإلنســان بالقــراءة .. قــال تعــاىل »اقــرأ« .. 

ومل يأمــره باإلميــان .. قــال تعــاىل : »فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر« – اآليــة 29 

ســورة »الكهــف« ..

لعلنــا نلحــظ أيضــا أن اللــه ســبحانه وتعــاىل قــد كــرم العلــاء ، وجعــل لهــم منزلــة 

خاصــة .. قــال تعــاىل يف ســورة فاطــر – اآليــة 28 : »إمنــا يخــى اللــه مــن عبــاده العلــاء« 

.فأيــن هــي »منزلــة« العلــاء واملثقفــون يف وســائل اإلعــالم العربيــة ..؟

مهمشون .. ومستبعدون ..!

تلــك إذن هــي القضيــة التــي تســتحق أن نناقشــها اليــوم ، ونحــن نلتقــى عــى مائــدة 

البحــث حــول »دور اإلعــالم التنمــوي يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة«.. ألن الخطر 

الحقيقــي عــى برامــج التنميــة، هــو »تهميــش وإقصــاء« العلــاء واملثقفــني.. بينــا هــم 

القــادرون عــى قيــادة عمليــات التنميــة نحــو تحقيــق أهدافهــا.

بقى أن أسجل التوصية التي أحسب أنها رضورية يف هذه الفرتة التي منر بها ..

وأتوجــه بهــا اىل ســعادة الوزيــر مفــوض األســتاذ الدكتــور عــالء التميمــي مديــر إدارة 

البحــوث والدراســات االســرتاتيجية بجامعــة الــدول العربيــة.. وهــى تنظيــم مثــل هــذه 

اللقــاءات بصــورة دوريــة منتظمــة.. يف فــرتات متقاربــة.. يشــارك فيهــا نخبــة مــن العلــاء 

واملثقفــني واملفكريــن العــرب.. لعلهــا تكــون مبثابــة جبهــة جديــدة مــن جبهــات العمــل 

العــريب املشــرتك ، يف الدفــاع عــن الثقافــة العربيــة.. مــن أروقــة األمانــة العامــة لجامعــة 

الــدول العربيــة.  

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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اإلدارة االسرتاتيجية لإلعالم التنموي: رؤية واقعية ملواجهة تحديات التنمية 

املستدامة.
تقديم/ الباحث واإلعالمي عبداملنعم حالوة )1( 

ــة  ــد عــن أربعــة أعــوام أطلقــت األمــم املتحــدة برنامــج طمــوح للتنمي ــذ مــا يزي من

املســتدامة تضمــن 17 هدفــا، تعهــدت قــادة العــامل بالعمــل عــى بلــوغ وتحقيــق هــذه 

ــول عــام 2030. األهــداف، بحل

ــة  ــدول وتوفــري رؤي ــة ال ــة الكبــرية لهــذه األهــداف ودورهــا يف تنمي وبجانــب األهمي

ــا يف قمــة  ــذ إطالقه ــاة الشــعوب، من وإطــار عمــل واقعــي نحــو املســتقبل لتحســني حي

ــذه  ــق ه ــبتمرب 2015، إال أن تحقي ــدول يف س ــادة ال ــور ق ــدة بحض ــم املتح ــة باألم خاص

األهــداف لــه تبعــات تتحملهــا األجيــال الحاليــة، والتــي قــد ال تــدرك أهميــة مــا يجــري 

ــاء مســتقبل أفضــل. ــه األن مــن برامــج وخطــط ودورهــا يف بن العمــل علي

)1(  ماجستير في اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات اإلعالمية ومدرب إعالمي متخصص في إعداد الكوادر البشرية 

      اإلعالمية والهيكل الوظيفي وصحفي متخصص في هيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي.
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وقــد يرتتــب عــى ذلــك أن يتطــور األمــر إىل خلــق نــوع مــن املقاومــة والرفــض لربامــج 

ــة يف تحمــل تبعاتهــا ومــا تفرضــه مــن سياســات  ــة والتشــكيك فيهــا وعــدم الرغب التنمي

اقتصاديــة قاســية وإجــراءات ماليــة صارمــة.

من يتحمل تكلفة التنمية?
وبحســب تقاريــر األمــم املتحــدة فقــد قدمــت 10 دول عربيــة فقــط تصــورات واضحة 

حــول برامــج التنميــة املســتدامة، ومــن املقــرر أن تقــدم 7 دول عربيــة أخــرى برامجهــا 

يف يوليــو املقبــل. 

وتتضمن الرؤى العربية أربعة محاور:

ــات املجتمــع مبــا يســمح بالقضــاء -  ــة فئ ــز النمــو االقتصــادي الشــامل لكاف تعزي

عــى الفقــر املدقــع.

تحقيــق تنميــة اجتاعيــة شــاملة خاصــة يف التعليــم والصحــة والخدمــات - 

االجتاعيــة.

االهتام بقضايا البيئة والتغريات املناخية وتحسني ظروف الحياة.- 

احرتام دولة القانون االلتزام التام بقواعد الحوكمة وتطبيقها دون استثناءات.- 

وعــى  الرغــم مــن أن املحــاور األربعــة الســابقة أوجــزت الــرؤى الخاصــة باألهــداف 

إال أننــا نحتــاج أيضــا لوضــع تصــور شــامل للتنفيــذ واملتابعــة أيضــا ومــن الجديــر بالذكــر 

أن املتابعــة مــن أهــم املراحــل لضــان التحســني املســتمر.

ــوغ هــذه األهــداف  ــة يف بل ــا يكــون رأس الحرب ــل رمب ــا ب ــالم دورا هام ويلعــب اإلع

وتحقيــق النجــاح وســد الفجــوة بــني الحكومــات والشــعوب، وتعزيــز الحــوار املجتمعــي 

ــا  ــة م ــة وأهمي ــدرك حقيق ــم وت ــى تفه ــع حت ــات املجتم ــني مكون ــة ب ــد جســور الثق وم

يجــري ورضورة تحمــل هــذه التبعــات لبلــوغ مســتقبل أفضــل، ورشح التبعــات والفوائــد 

التــي ســتعود عــى الجميــع مــن تطبيقهــا.
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رصاع األمم نحو التنمية:
ولألســف مــازال هــذا الــدور غائبــا إىل حــد مــا، إمــا بســبب قصــور يف وســائل إعالمنــا 

الوطنيــة والرســمية، أو بســبب وجــود منافســة مــن وســائل إعــالم أخــرى، ســواء االعــالم 

االجتاعــي أو إعــالم تابــع لكيانــات وتنظيــات ورمبــا دول تعمــل عــى تشــويه الحقائــق 

وتحريــض الشــعوب ضــد حكوماتهــا، واســتغالل األخطــاء واألزمــات لبــث الفتنــة وتعطيــل 

الربامــج التنمويــة والخطــط الحكوميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

ــل الســباق نحــو  ــا قــررت تحوي ــدول هــذا الســلوك العــدواين، ألنه وتنتهــج بعــض ال

التنميــة إىل رصاع مــن أجــل املــوارد لتحقيــق التنميــة لهــا دون االكــرتاث ببقيــة الــدول. 

ــذب  ــا أو ج ــواق ملنتجاته ــح أس ــوارد أو فت ــن امل ــدر م ــرب ق ــى أك ــيطرة ع ــا الس وهدفه

ــة  ــدول والقــوى الدولي ــري مــن ال ــا، ويف نظــر الكث ــة إليه ــرشكات األجنبي االســتثارات وال

واالقليميــة، ال يتحقــق هــذا إال بإضعــاف الــدول األخــرى وتحويلهــا إىل مســتهلك وســوق 

مفتوحــة.

دراسة تكلفة التنمية:
ومــن املعــروف أن الفئــات التــي تتحمــل تكلفــة التنميــة وتعــاين مــن مــا تفرضــه مــن 

سياســات وإجــراءات رمبــا تكــون هدفــا رئيســيا لهــذه الحــروب والرصاعــات، نظــرا لثقــل 

وطــأة هــذه التكلفــة وعــدم تحقيــق الثــار املرجــوة منهــا عــى املــدى القصــري.

ــة املســتدامة،  وأصــدر صنــدوق النقــد الــدويل دراســة حديثــة حــول تكاليــف التنمي

ــة ذات اقتصــاد ناشــئ و49  ــة متقدمــة و72 دول ــا 34 دول ــة، منه أجراهــا عــى 155 دول

ــة منخفضــة الدخــل. دول

شــملت الدراســة خمســة مجــاالت رئيســية لتحديــد تكلفــة تطويرهــا حتــى تتوافــق 

مــع معايــري التنميــة املســتدامة لعــام 2030، وهــي التعليــم والصحــة والطــرق والكهربــاء 

وامليــاه.

وخلصــت الدراســة إىل أن الــدول منخفضــة، والتــي تقــع الغالبيــة العظمــى مــن الــدول 

العربيــة يف نطاقهــا، يف حاجــة إىل زيــادة انفاقهــا عــى هــذه املجــاالت بنســبة تصــل إىل 

%15 مــن أجــايل الناتــج القومــي.

ــادة اإلنفــاق يف  ــم وتحســني الطــرق هــي املجــاالت األكــر احتياجــا لزي ويعــد التعلي
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ــكل منهــا مــن اجــايل الدخــل القومــي. ــدول، وتتطلــب حــوايل %4 ل هــذه ال

ثــم تــأيت الصحــة يف املرتبــة الثانيــة وتتطلــب %3، ثــم الكهربــاء وتحتــاج %2، وأخــريا 

امليــاه تحتــاج إىل 0.1%

وبعمليــة حســابية بســيطة للــدول األقــل دخــال التــي شــملتها الدراســة فســنجد أنهــا 

ــون دوالر( ســنويا، وهــو رقــم ضخــم  ــار دوالر )نصــف تريلي ــاج إىل حــوايل 500 ملي تحت

ليــس مــن الســهل الوصــول إليــه وتوفــريه، وكذلــك ســيخلف أثــارا كبــرية عــى الشــعوب.

وهــذه الدراســة اسرتشــادية وذات داللــة هامــة إلظهــار حجــم التحــدي ورضورة توفــري 

املــوارد الالزمــة للتنميــة، وهــو مــا يتطلــب خطــة طموحة مــن الحكومــات لرتشــيد االنفاق 

ومراجعــة شــاملة لكفــاءة اإلنفــاق العــام، وزيــادة اإليــرادات بشــكل رسيــع والحــل األمثــل 

هــو زيــادة حصيلــة الرضائــب واإليــرادات الســيادية للدولــة وتقليــص الدعــم الحكومــي، 

وتطبيــق سياســات ماليــة تقشــفية وصارمــة.

إعالم وطن وليس دولة أو مواطن:
ــع وفعــال،  ــاج إىل تحــرك رسي ــاء عــى هــذه الدراســة فــإن الوضــع صعــب ويحت وبن

وهــو مــا يســتلزم خطــة اســرتاتيجية إعالميــة لتوعيــة الشــعوب بخطــورة املوقــف والحاجة 

إىل تحمــل تبعــات التنميــة ورشح األهــداف والفوائــد التــي ســتعود بالنفــع عليهــم ســواء 

عــى املــدى القصــري أو الطويــل.

ويجــب أن تفــرق املؤسســات اإلعالميــة بــني أن تكــون إعــالم دولــة، تتبــع الحكومــات 

ــي  ــده املواطــن واملتلق ــا يري ــم م ــط بتقدي ــم فق ــالم مواطــن، تهت بشــكل أســايس، أو إع

واللهــث وراء مواقــع التواصــل االجتاعــي ملتابعــة الرتنــد والشــائع عليهــا، وبــني أن تكــون 

إعــالم وطــن يخــدم الجميــع بــال اســتثناء وتضــع مصلحــة الدولــة ومصلحــة املواطــن عــى 

قــدم املســاواة مــن اهتامهــا.

ــا  ــي ومب ــكل واقع ــا، بش ــا وأهدافه ــالتها ورؤيته ــدد رس ــا وتح ــدا آلياته ــد جي وأن تع

ــا. ــول فيه ــا واملأم ــوب منه ــع املطل ــاىش م يت

ــة  ــرتاتيجية واعي ــح وادارة اس ــي واض ــل إعالم ــج عم ــاك برنام ــون هن ــب أن يك ويج

ــى  ــايب ع ــب دور رق ــك لع ــات وكذل ــة التحدي ــى مواجه ــادرة ع ــة وق ــات املرحل بتحدي

الجهــات التــي تطبــق هــذه االســرتاتيجيات الجديــدة وتكــون ترمومــرت يرصــد التقــدم عــى 
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ــار الســلبية التــي تظهــر ويكــون حلقــة الوصــل بــني واضعــي  األرض، ويتعامــل مــع األث

ــه.  ــه وتكلفت ــون تبعات ــن يتحمل ــه وم ــن يطبقون ــني م ــرار وب السياســات ومتخــذي الق

محو األمية التنموية:
ــة  ــو األمي ــدأ أوال مبح ــب أن تب ــة يج ــات اإلعالمي ــبق إن املؤسس ــا س ــى م ــاء ع وبن

ــا  ــتدامة وأنه ــة املس ــات التنمي ــم بتحدي ــم وتعريفه ــا، وتدريبه ــني فيه ــة للعامل التنموي

ال ميكــن فصلهــا عــن كل املجــاالت، السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتاعيــة 

والرياضيــة وحتــى الرتفيهيــة، وعندمــا منتلــك الكــوادر اإلعالميــة املؤهلــة والقــادرة عــى 

القيــام مبهــام التنميــة وتعزيزهــا، سنســتطيع أن ننقــل الرســالة اإلعالميــة ونحقــق أهدافنــا 

ــوي. ــة بشــكل واقعــي وق التنموي

ــيء  ــض ال ــودة بع ــة املفق ــتعادة الثق ــن اس ــة م ــات اإلعالمي ــتتمكن املؤسس ــا س ك

بينهــا وبــني الجمهــور العــريب، والــذي بــدأ يتجــه للبحــث عــن املعلومــات مــن مصــادر 

ــي  ــب والت ــاعات واألكاذي ــث اإلش ــف لب ــذا املوق ــتغل ه ــا يس ــة، بعضه ــة وخارجي أجنبي

ــة. ــج التنمي ــي تعطــل خطــط وبرام ــوىض الت ــؤدي إىل الف ت

فضــال عــن وجــود بعــض وســائل اإلعــالم العــريب التــي تعمــل وفــق أجنــدات خاصــة 

ــا  ــكيك فيه ــة والتش ــات عربي ــة حكوم ــريب ومهاجم ــاهد الع ــى املش ــري ع ــة للتأث وهدام

ــوى  ــع ق ــف م ــة أو التحال ــة اإلعالمي ــن الهيمن ــوع م ــة ن ــة أو مارس ــح أيدولوجي ملصال

ــة. ــدول العربي ــح بعــض ال ــرض مبصال ــة ت إقليمي

ــالت  ــة وتحلي ــار كاذب ــائعات وحــرب أخب ــا أشــعل حــرب مصطلحــات وحــرب ش م

ــة  ــات واألنظم ــا الحكوم ــي تتخذه ــرارات الت ــكل الق ــيئة ل ــة وس ــري واقعي ــريات غ وتفس

يف محاولــة للتشــكيك فيهــا، والتأثــري عليهــا، وتحولــت وســائل اإلعــالم هــذه إىل صانعــة 

األزمــات والفــوىض، وليســت صانعــة الحــدث املفيــد والعمــي والــذي يســاعد يف تحقيــق 

ــة. خطــط وأهــداف التنمي

لذلــك يجــب العمــل رسيعــا عــى اتخــاذ موقــف عــريب موحــد مــن هــذه املؤسســات 

ــن تأثريهــا، واتخــاذ  ــة، وفضــح مارســاتها والحــد م ــة أو العربي ــة ســواء األجنبي اإلعالمي

موقــف رســمي وشــعبي منهــا، حتــى تعــود إىل رشــدها وتصطــف يف الجانــب الصحيــح 

الــذي يخــدم مصالــح وقضايــا الــدول العربيــة اوال.
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خصوصية التنمية يف كل دولة:
ــي عــى  ــا التنمــوي الوطن ــة يجــب عــى أن يعمــل إعالمن ــا مــن هــذه الرؤي وانطالق

مراعــاة خصوصيــة كل دولــة، يف مواجهــة قضاياهــا التنمويــة بالطريقــة التــي تتناســب مــع 

طبيعــة املجتمــع وثقافتــه وكذلــك مواردهــا املتاحــة واإلجــراءات الريعــة التــي يجــب أن 

تتخذهــا إلنقــاذ املوقــف.

ويجــب أن يســاعد اإلعــالم التنمــوي متخــذ القــرار يف تحديــد األولويــات ووضــع آليــة 

العمــل الجــاد لتحقيــق األهــداف، والتصــدي للسياســات الفاشــلة وإبــراز نقــاط الضعــف 

ملواجهتهــا ونقــاط القــوة لتعزيزهــا، وكشــف جرائــم الفســاد وإهــدار املــال العــام، وأن 

يكــون صــوت الجمهــور ويوفــر منصــة قويــة ومؤثــرة ملشــاركة الجمهــور يف اتخــاذ القــرار 

وتصحيــح األخطــاء.

فإجــراءات مثــل زيــادة املــوارد الرضيبــة، تتطلــب مشــاركة مجتمعيــة ملعرفــة أفضــل 

الطــرق والتوقيتــات لفــرض الرضائــب وتوزيــع العــبء الرضيبــي، وتوصيــف جيــد للقاعدة 

ــة املــوارد املحليــة وحســن إدارتهــا  ــا بتعبئ ــة املســتدامة داخلي ــة وتوطــني التنمي الرضيبي

واســتغاللها فيــا يعــرف مبحليــة التنميــة.

كــا تعمــل أيضــا عــى تعبئــة الــرأي العــام لتحمــل مثــل هــذه اإلجــراءات، وميكــن 

للنقاشــات والحــوار املجتمعــي الــذي يتــم مــن جــالل اإلعــالم مبنصاتــه املختلفــة )املــرأى 

أو املســموع أو املقــروء، أو حتــى منصــات االعــالم االجتاعــي التفاعليــة( أن تلعــب دورا 

ــة  ــا وكيفي ــا ودوره ــراءات ورشح أهميته ــذه اإلج ــح له ــه الصحي ــرا يف التوجي ــا ومؤث هام

مواجهــة أثارهــا الســلبية عــى الغالبيــة العظمــي مــن املواطنــني، الذيــن قــد تســحقهم 

مثــل هــذه اإلجــراءات بــال رحمــة.

باإلضافــة إىل توفــري البدائــل مثــل تيســري القوانــني الرضيبيــة وآليــات وأســاليب 

التحصيــل وتبســيط اإلجــراءات والتخلــص مــن القوانــني واللوائــح املعقــدة، واســتحداث 

أنظمــة تكنولوجيــة متطــورة تقلــل التهــرب الرضيبــي. فضــال عــن مواجهــة اهــدار املــال 

ــة. ــوال الدول ــرب أم ــاق وت ــاءة اإلنف ــدم كف ــاد وع ــة الفس ــام ومحارب الع
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اإلدارة االسرتاتيجية:
ــرا  ــال، ونظ ــرتاتيجية فع ــا إدارة اس ــتلزم أيض ــا يس ــإن تطبيقه ــط ف ــع الخط ــد وض وبع

ألن اإلدارة االســرتاتيجية تهتــم بتحقيــق رســالة املؤسســة ورؤيتهــا وأهدافهــا عــى املــدى 

ــوة  ــل الق ــة كل عوام ــم بدراس ــاملة تهت ــن خــالل وضــع خطــط ش ــل، م القصــري والطوي

والضعــف ســواء يف الداخــل أو الخــارج واملؤسســات والكيانــات املنافســة، وتــوازن مــا بــني 

ــام املؤسســة. املــوارد املتاحــة واألهــداف املرجــوة لقي

ــة  ــات اإلعالمي ــل املؤسس ــا داخ ــه ملح ــدا وتطبيق ــون مفي ــد يك ــج ق ــذا النه ــإن ه ف

للمســاعدة يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، وذلــك مــن خــالل عــدة محــاور هامة:

إتاحة املعلومة واملسؤول:. 1

متثــل إتاحــة املعلومــات الهامــة والرضوريــة للجمهــور حــول الربامــج التنمويــة 

وأهدافهــا وأهميتهــا وجدواهــا لهــم، عامــال  حاســا يف تعزيــز خطــط التنميــة وتحقيــق 

التنميــة املســتدامة. فضــال عــن القــدرة عــى مواجهــة وســائل اإلعــالم املنافســة واالعــالم 

االجتاعــي الــذي قــد يتخــذ اتجــاه مضــاد لتعطيــل مســرية التنميــة، ســواء كان مدفوعــا 

مــن الداخــل أو الخــارج.

وهــذا يكــون بإتاحــة املســؤول الرســمي القــادر عــى رشح ومتابعــة خطــط وبرامــج 

ــي تجــول بخاطــر  ــى التســاؤالت الت ــرد ع ــك ال ــا، وكذل ــي يشــارك يف وضعه ــة الت التنمي

املواطنــني، وتقديــم كشــف حســاب دائــم حــول مــدى نجاعــة هــذه الخطــط وفشــلها.

ــة  ــريب يف مواجه ــالم الع ــائل اإلع ــة وس ــن األحــداث األخــرية أزم ــد م وكشــفت العدي

اإلعــالم الغــريب، نظــرا لنقــص املعلومــات وتحــول إعالمنــا إىل رد فعــل وتحــول إىل منابــر 

للتربيــر وتكذيــب مــا ينــرشه األخــر ســواء كان صحيحــا او شــائعات، بــدال مــن أن يأخــذ 

زمــام املبــادرة ويقــود هــو الــرأي العــام ويوجهــه يف قضايــا هامــة وملحــة.

إعالم إدارة األزمات:. 2

ــدي  ــة للتص ــط الواضح ــم الخط ــوي يف رس ــالم التنم ــرتاتيجية االع ــاعد اإلدارة االس تس

ــة والقــدرة عــى العمــل يف أي وقــت  ــل ورسعــة التحــرك واملرون لهجــات اإلعــالم املضل

ــار  ويف مختلــف الظــروف وخاصــة وقــت األزمــات التــي تواجــه الــدول وهجــات األخب
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ــراءات  ــع اإلج ــض جمي ــوىض ورف ــوة إىل الف ــاط والدع ــائعات واالحب ــث الش ــة وب الكاذب

ــات. ــي تتخذهــا الحكوم الت

كــا تعمــل اإلدارة االســرتاتيجية عــى تعزيــز التكامــل بــني اإلعــالم ومتخــذي القــرار 

ــق  ــة لضــان تحقي ــا الحديث ــر واســتخدام التكنولوجي ــني املجتمــع، والبحــوث والتطوي وب

األهــداف اإلعالميــة والرســالة التــي يريدهــا.

لذلــك يجــب أن يكــون هنــاك وعــي إعالمــي بكيفيــة التعامل مــع األزمات واملشــكالت 

التــي تخلفهــا الربامــج التنمويــة وتأثريهــا عــى القطــاع األوســع مــن املواطنــني الــذي يعــد 

هــدف التنميــة وكذلــك وقودهــا وأدواتها.

تعزيز دور شباب اإلعالميني:. 3

ــل  ــالم ميث ــواء، ويف اإلع ــد س ــى ح ــا ع ــتفيد منه ــة واملس ــود التنمي ــو وق ــباب ه الش

الشــباب العنــرص الحيــوي الفاعــل يف العمليــة اإلعالميــة كــا أنهــم مــن ســيقودون اللــواء 

مســتقبال ويكملــون مســرية التنميــة، وتأهيلهــم وتدريبهــم وإعدادهــم جيــدا فيظل خطط 

ــدان العمــل بقــوة، سيســاهم  ــم منحهــم الثقــة واالنطــالق إىل مي اســرتاتيجية واضحــة ث

ــكل  ــدي ل ــداف والتص ــق كل األه ــة وتحقي ــة التنموي ــالة اإلعالمي ــر الرس ــوة يف تطوي بق

ــات. العقب

فاالســتدامة، تعنــي ضــان حــق األجيــال القادمــة مــن املــوارد املتوفــرة، وليســت لجيل 

واحــد، مبــا يضمــن التــوازن واالســتمرارية والحفــاظ عــى املــوارد مــن النفــاذ واالســتهالك 

الجائــر،  وهــي نظــرة مســتقبلية تحتــاج إىل شــباب قــادر عــى العمــل مســتقبال لتحقيقها.

التكامل مع التواصل االجتاعي:. 4

مــن األخطــاء الشــائعة اعتبــار وســائل التواصــل االجتاعــي منافســة لوســائل االعــالم 

التقليديــة، وهــي معركــة خــارسة قبــل أن تبــدأ، واألفضــل هــو التكامــل معهــا واســتغاللها 

وادماجهــا يف الخطــط االســرتاتيجية إلدارة التنميــة وتحويلهــا ألداة فعالــة يف معركــة 

التنميــة.

ــل  ــائل التواص ــد وس ــي مه ــكا ه ــن أن أمري ــم م ــى الرغ ــه ع ــة أن ــت التجرب وأثبت

ــرت يف  ــال وأث ــد وفع ــل روســيا، اســتغلتها بشــكل جي االجتاعــي، إال أن دوال أخــرى، مث

أمريــكا نفســها إىل الحــد الــذي جعــل الواليــات املتحــدة تفتــح تحقيقــا خاصــا يف تأثــري 

روســيا يف االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة عــام 2016، ونجــاح دونالــد ترامــب، مــن خــالل 
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ــى اآلن. ــا حت ــذي مل ينتهــي كلي ــق ال وســائل التواصــل االجتاعــي، وهــو تحقي

إذا ميكــن ببعــض التخطيــط والوعــي اســتغالل وســائل التواصــل االجتاعــي وتحويلهــا 

مــن منصــات معاديــة لنــرش وترويــج الشــائعات واســتهداف شــعوبنا بالشــائعات 

ــاظ  ــة والحف ــق اهــداف التنمي ــة لتحقي ــة، إىل وســائل فعال ــار املضلل ــات واألخب واملعلوم

ــوي. ــاخ إعالمــي صحــي وق عــى من

التنمية السياسية:. 5

ــة  ــة االقتصادي ــية والتنمي ــة السياس ــني التنمي ــل ب ــدم الفص ــة ع ــز املهم ــن الركائ م

واالجتاعيــة، والتنميــة السياســية تعــرف برتســيخ االســتقرار والحيــاة الدســتورية وتدعيــم 

ــة القانــون وفصــل الســلطات، والتنميــة السياســية املســتقرة القويــة متهــد الطريــق  دول

بفاعليــة إىل تنميــة اقتصاديــة ناجحــة وفاعلــة لســد الحاجــات األساســية لألفــراد، وتســد 

أبوبــا الفســاد والفــوىض وإهــدار املــال العــام وتعــزز مــن مبــدا العدالــة وتوزيــع الــروة 

واألعبــاء وكذلــك العدالــة يف توزيــع مثــار التنميــة وفوائدهــا.

ــج عــن هــذا  ــة ومؤسســاتها، وينت ــع مــا ســبق يعــزز مــن ثقــة الفــرد يف الدول وجمي

ــا بصــرب ويقــني. ــا ومتطلباته ــة والقــدرة عــى تحمــل تبعاته ــة يف التنمي مشــاركة فاعل

وتســاهم وســائل اإلعــالم مبختلــف أنواعهــا يف تنميــة القيــم الدميوقراطيــة مــن خــالل 

تشــجيع املشــاركة والتعبــري عــن الــرأي والــرأي اآلخــر وتشــكيل الــرأي العــام واملســاعدة 

للوصــول إىل النضــج والوعــي الســيايس، وهــو املدخــل الصحيــح لتحقيــق ارادة االنســان 

ــة يف اي  ــة التنمي ــا عملي ــز عليه ــي ترتك ــية الت ــم الرئيس ــن الدعائ ــرب م ــا ويعت وتحديده

مجتمــع.
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  رحــب وزيــر مفــوض/ أ.د. عــالء التميمــي- مديــر إدارة البحــوث والدراســات 

ــا  ــة، منوه ــل املتخصص ــة العم ــة يف ورش ــأوراق علمي ــادة املشــاركني ب االســرتاتيجية بالس

إىل أهميــة الورشــة والحــوار املفتــوح والعصــف الفكــري بــني أهــل العلــم مــن أســاتذة 

ــة  ــؤ واســترشاف املســتقبل بشــأن كيفي ــة للتنب وأكادمييــني وسياســيني وشــخصيات إعالمي

تفعيــل دور اإلعــالم التنمــوي يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، كذلــك بيــان 

ــا  ــرة، ك ــذه الظاه ــرية له ــات الخط ــن التداعي ــد م ــة للح ــراءات الالزم ــوات واإلج الخط

ــة  ــى الكلم ــم أعط ــل، ث ــة العم ــن ورش ــاش ضم ــة للنق ــاؤالت املطروح ــتعرض التس أس

ــو اآليت: ــى النح ــم، وع ــرض آرائه ــالت لع ــاركني مبداخ للمش
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مداخلة الدكتور محمد النسور)1(
لقــد بــدى واضحــا وأنــا أشــارك يف هــذه الورشــة املهمــة 

هــو التحــاور حــول  كيفيــة عمــل االعــالم التنمــوي لتحقيــق 

أهــداف التنميــة املســتدامة ، حيــث درج الباحثــون يف علــم 

االتصــال عمومــا وعلــم االعــالم عــى وجــه الخصــوص بالبحث 

عــن العالقــة مــع التخصصــات والعلــوم األخــرى وفهــم 

الــدور الــذي ممكــن أن تقــوم بــه وســائل اإلعــالم يف تفعيــل 

العالقــات بينهــا وبــني جمهورهــا خصوصــا اذا كان  الجمهــور 

ــث أن  ــا. وحي ــوم به ــي تق ــف الت ــرصا اساســيا يف نجــاح الوظائ ــل عن ــام ميث ــه الع مبفهوم

االعــالم التنمــوي يعــد فرعــا هامــا مــن فــروع النشــاط اإلعالمــي الــذي بالتأكيــد يلعــب 

دورا حيويــا يف إحــداث التحــول االجتاعــي والتغيــري والتطويــر والتحديــث حيث ســاعدت 

الظــروف الدوليــة يف ســعى املجتمعــات اىل الحصــول عــى اســتقاللها الــذي اصبــح جــزءا 

ــوع وســائل اإلعــالم التــي  ــة الشــاملة تزامــن مــع تعــدد وتن مــن هــذا االســتقالل التنمي

اصبحــت تســتخدم للتأثــري عــى املجتمعــات وتنميتهــا وتطويرهــا.

وعــى هــذا األســاس تحــاول الورشــة أن تبحث عــن العالقــات التأثريية لإلعــالم التنموي 

يف تحقيــق التنميــة املســتدامة والتــي هــي بالتأكيــد نظــره شــاملة حــول املــوارد املوجــودة 

ــة اي  ــال القادم ــا لألجي ــا ودميومته ــان بقائه ــتهالكها لض ــيد باس ــة الرتش يف االرض وكيفي

ــا ُوضعــت مــن ِقبــل منظمــة األمــم  أهــداف التنميــة املســتدامة واملكونــة مــن 17 هدفً

ــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 25  ــرت هــذه االهــداف يف قــرار الجمعي املتحــدة، وقــد ذُك

أيلول/ســبتمرب2015 ويف 1 كانــون الثــاين / ينايــر 2016 دخلــت حيــز النفــاذ، كــا أدرجــت 

ــا  ــام 2030. وعموم ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي ــتدامة ال 17 يف خط ــة املس ــداف التنمي أه

ترتابــط هــذه األهــداف العريضــة فيــا بينهــا عــى الرغــم ان لــكل منهــا أهــداف صغــرية 

محــددة خاصــة بــه، متثــل يف مجموعهــا 169 غايــة. 

)1( مدير إدارة التفتيش- األمانة العامة لجامعة الدول العربية . 
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وتغطــي أهــداف التنميــة املســتدامة مجموعــة واســعة مــن قضايــا التنميــة االجتاعية 

واالقتصاديــة )الفقــر – الجــوع – الصحــة – التعليــم - تغــري املنــاخ - املســاواة بــني 

الجنســني – امليــاه - الــرصف الصحــي – الطاقــة – البيئــة - العدالــة االجتاعيــة ، وعــى 

الرغــم مــن أن أهــداف التنميــة املســتدامة ليســت ملزمــة قانونــا، إال ان الحكومــات تأخــذ 

زمــام ملكيتهــا وتضــع أطــر وطنيــة لتحقيقهــا. ولــذا فالــدول هــي التــي تتحمــل املســؤولية 

الرئيســية عــن متابعــة التقــدم املحــرز واســتعراضه، مــا يتطلــب جمــع بيانــات نوعيــة 

— يســهل الوصــول إليهــا —  يف الوقــت املناســب، بحيــث تســتند املتابعــة واالســتعراض 

عــى الصعيــد اإلقليمــي و العاملــي.

ــة قامــت هــذه الورشــة لبحــث كيــف ميكــن توظيــف  ــة التبادلي وعــى هــذه العالق

اإلعــالم يف إطــاره التنمــوي نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة أي كيــف نؤثــر عــى 

ــة  ــق اهــداف التنمي ــايل تحقي ــر والجــوع مــن خــالل االعــالم وبالت ــالل معــدالت الفق إق

املســتدامة عــى ســبيل املثــال. وقــد يــأيت التســاؤل هنــا عــن الخلــق واملــوارد وكيــف أن 

اللــه عــز وجــل قــد أوضــح منــذ هبــوط ســيدنا أدم عــى األرض أهميــة الكــد والتعــب يف 

ســبيل توفــري املــأكل وامللبــس واالحتياجــات االخــرى بعــد أن كان ينعــم يف الجنــة يف نعيــم 

دائــم حيــث الالزمــان والالمــكان حيــث كان االثنــان يــأكالن ويرشبــان دون قيــود تذكــر 

باســتثناء الشــجرة التــي نهاهــا اللــه عنهــا والتــي عصيــا بهــا أمــر اللــه ســبحانه وتعــايل 

حيــث هبطــا مــن جنــة ال اقتصــاد فيهــا وال مــوارد محــدودة إىل حيــث املــكان والزمــان 

والليــل والنهــار والجــوع والعطــش والحيــاة واملــوت وحينهــا وجــد أدم نفســه يف مــكان 

محــدود رغــم حاجتــه الظاهــرة واكتشــف بعــد حــني أن املــوارد املتاحــة عــى وفرتهــا لــن 

تكفــي نســله بســبب تجــاوز حاجــات ورغبــات ذريتــه حجــم تلــك املــوارد.

ــا  ــوم م ــث الي ــامل الحدي ــش الع ــة يعي ــا البرشي ــي ســارت به ــك الخطــى الت ــى تل وع

شــعر بــه ســيدنا أدم مــن أن األنســان أصبــح يفســد يف األرض ويبالــغ يف رصاع الحاجــات 

والرغبــات أمــام املــوارد املتاحــة ومــدى وفرتهــا لألجيــال القادمــة والتــي اصبحــت تعــرف 

ضمــن أهــداف التنميــة املســتدامة. وقــد أىت ذلــك حــني تنبــه البــرش عــن ســوء اســتغالل 

ــع  ــة أن وض ــدرك البرشي ــريه. ومل ت ــر وغ ــوع والفق ــت الج ــا اورث ــوارد م ــة للم البرشي

تصــورات للحفــاظ عــى املــوارد هــو العقــاب حيــث بــني القــرآن يف ســورة البقــرة 155  

ــِس  ــَواِل َواألَنُْف ــَن األَْم ــٍص ِم ــوِع َونَْق ــْوِف َوالُْج ــَن الَْخ ٍء ِم ــَيْ ــْم ِب ــاىل : َولََنبْلَُونَُّك ــه تع قول
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اِبِريــَن«. ويف الوقــت ذاتــه بــني اللــه عــز وجــل أنــه مكلــف بــرزق  ِ الصَّ َوالثََّمــرَاِت َوبَــرشِّ

العبــاد طاملــا يعبدونــه حــق عبادتــه بــل تجــاوز ذلــك اىل الــدواب الــذي تؤكــده ســورة 

هــود 6 حــني بــني اللــه عــز وجــل بكتابــة بقولــه تعــاىل »َوَمــا ِمــن َدابَّــٍة يِف اأْلَرِْض إاِلَّ َعــَى 

ــني« ِب ــاٍب مُّ ــتَْوَدَعَها و كُلٌّ يِف كِتَ ــتََقرََّها َوُمْس ــُم ُمْس ــا َويَْعلَ ــِه ِرزْقَُه اللَّ

ومــع رصاع البرشيــة يف العــرص الحديــث يف الحفــاظ عــى املــوارد يــأيت قولــه تعــاىل:« 

وإن تعــدوا نعمــة اللــه ال تحصوهــا« النحــل 18 يخــرب اللــه عــز وجــل عــن عجــز العبــاد يف 

تعــداد النعــم فضــال عــن القيــام بشــكره ، األمــر الــذي يبحــث نحــو أهميــة رضوه وجــود 

ــا يقــوم عــى حســن إدارة املــوارد يف ظــل وجــود الرغبــات الالمتناهيــة  اقتصــاد يف الدني

ــجعه  ــه وش ــة طمع ــه نتيج ــان بنفس ــا اإلنس ــي أوجده ــدودة والت ــوارد املح ــرش و امل للب

فتجــد شــعوبا تعــاين التخمــة يف الوقــت الــذي تعــاين شــعوبا أخــرى شــبح الجــوع واملــوت 

ومــا كان ليظهــر ذلــك دون االنســان نفســه ومــا كســبت يداهــا وقــد أوضحهــا اللــه عــز 

وجــل يف كتابــه« ظََهــَر الَْفَســاُد يِف الـْـرَبِّ َوالْبَْحــِر مِبَــا كََســبَْت أَيـْـِدي النَّــاِس لِيُِذيَقُهــم بَْعــَض 

الَّــِذي َعِملُــوا لََعلَُّهــْم يَرِْجُعــوَن )الــروم41-( وهــذا مثــال تظهــره انتشــار ظاهــرة التبذيــر 

واإلرساف يف الطعــام خصوصــاً يف الســنوات األخــرية؛ حيــث تقــدر قيمــة الفاقــد والهــدر 

ــال ســنوياً حســب الورقــة  ــار ري ــة الســعودية بـــ«49.833« ملي الغــذايئ باململكــة العربي

املقدمــة مــن وزارة الزراعــة يف ورشــة الحــد مــن الفقــد والهــدر الغــذايئ، وعــى الرغــم 

مــن وجــود عــدد مــن الجمعيــات الخرييــة التــي تســاهم يف حفــظ الطعــام.

وعمومــا تظهــر قصــة ســيدنا يوســف أيضــا معنــى االعــالم التنمــوي بالتعريــف 

باملشــكلة االقتصاديــة ملــرص أمــام النــاس وطــرق عالجهــا ومــا عــى املجتمــع أن يعملــه يف 

الحفــاظ عــى النعــم وضــان دميومــة الحيــاة ملجتمــع آمــن بالوحدانيــه ومــا أرســل اللــه 

مــن معجــزات عــى ســيدنا يوســف الصديــق حــني أوضــح كتــاب اللــه يف ســورة ســيدنا 

ــاٌف  ــبٌْع ِعَج ــنَّ َس ــَاٍن يَأْكُلُُه ــرَاٍت ِس ــبْعِ بََق ــا يِف َس ــُق أَفِْتَن ي دِّ ــا الصِّ ــُف أَيَُّه ــف: )يُوُس يوس

ــاَل  ــوَن، قَ ــْم يَْعلَُم ــاِس لََعلَُّه ــُع إىل النَّ ــيِّ أَرِْج ــاٍت لََّع ــَر يَاِبَس ــرْضٍ َوأَُخ ــنباُلٍَت ُخ ــبْعِ ُس َوَس

ــوَن( ــاَّ تَأْكُلُ ــالً مِّ ــنبُلِِه إاِلَّ قَلِي ــَذُروُه يِف ُس ــْم فَ ــَا َحَصدتُّ ــا فَ ــِننَي َدأَبً ــبَْع ِس ــوَن َس تَْزَرُع
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وقــد كان تعبــري يوســف لهــذه الرؤيــا دقيقــاً ومحســوباً، حيــث كانــت البقــرة يف الكتب 

الفرعونيــة القدميــة مظهــر النعمــة والغنــى.. وحيــث البقــرات ســاناً فهــذا تأكيــد دليــل 

عــى كــرة النعمــة، أمــا عجافــاً دليــل عــى الجفــاف والقحــط، وهجــوم الســبع العجــاف 

عــى الســبع الّســان يتطلــب االســتفادة مــن ذخائــر الســنوات الســابقة. وســبع ســنبالت 

خــرض وقــد أحاطــت بهــا ســبع ســنبالت يابســات يوضحــان فــرتة النعمــة وفــرتة الشــّدة، 

ــا إىل ســبع  ــة وليكــون حفظه ــالّ تفســد برع ــل يف ســنابلها لئ ــة إىل خــزن املحاصي إضاف

ســنوات ممكنــاً. وهنــا تجــى القــول الربــاين بالعمــل املبــارش عــى زراعــة القمــح يف مــرص 

واالقتصــاد يف مرصفــه ليظهــر التخطيــط الدقيــق مبــا ينبغــي عملــه يف املســتقبل و)قــال 

ــاً فــا حصدتــم فــذروه يف ســنبله إالّ قليــال مــّا تأكلــون(. ثــّم  تزرعــون ســبع ســنني دأب

ــم  ــة، فعليك ــة كافي ــال أمطــار وال زراع ــة ف ــم القحــط لســبع ســنني متوالي ــه يحــّل بك أنّ

باالســتفادة مــّا جمعتــم يف ســنّي الرخــاء )ثــّم يــأيت بعــد ذلــك ســبع شــداد يأكلــن مــا 

قّدمتــم لهــّن. ولكــن عليكــم أن تحــذروا مــن اســتهالك الطعــام )إالّ قليــال مــّا تحصنــون(.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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مداخلة/ اإلعالمية أمل مسعود)1(

يف البدايــة تحيــايت لألمانــة العامــة لقطــاع اإلعــالم واالتصــال إدارة البحــوث والدراســات 

االســرتاتيجية بجامعــة الــدول العربيــة عــى ورشــة العمــل املتخصصــة بشــأن دور اإلعــالم 

التنمــوي يف تحقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة .

اإلعــالم هــو رشيــك يف مــرشوع تحقيــق التنميــة املســتدامة ويعــد الوســيلة األكــر - 

ــة  ــارات التنمي ــم مس ــات ودع ــاع السياس ــري وصن ــول إيل الجاه ــة للوص فعالي

املســتدامة . 

ــة املســتدامة ، ســأركز يف -  ــل التنمي ــق بالفع ــا تحق ــوي كل ــا كان اإلعــالم ق فكل

ورقــة العمــل عــي مــا تــم عملــه بالفعــل مــن خــالل أفــكار خــارج الصنــدوق 

ــرية  ــب صغ ــاء مكات ــة إنش ــت يف أهمي ــة كان ــوي والبداي ــالم التنم ــم اإلع لدع

لإلذاعــة املرصيــة داخــل املــدن باإلضافــة إىل اإلذاعــات املوجــودة يف املحافظــات 

وذلــك ألن املحافظــات الحدوديــة عندمــا تشــعر أهــايل املنطقــة بتواجــد اإلذاعة 

ــاء  ــري يف زرع االنت ــكل كب ــاهم بش ــذا يس ــا ه ــا أيض ــاكلهم وحله ــرض مش وع

داخــل قلــوب املواطنــني وبالتــايل عمــل أكــر وتنميــة رسيعــة . 

)1( نائب رئيس اإلذاعة المصرية 
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وبدأنــا يف عمــل إذاعــة ســيوة بالرغــم مــن وجــود إذاعــة مطــروح ولكــن وجــود - 

ــني  ــدو القامئ ــال والب ــايل واألطف ــني األه ــري ب ــة كب ــل فرح ــيوة عم ــب بس مكت

ــدد  ــاح ع ــم افتت ــل ت ــد وبالفع ــوادي الجدي ــة ال ــا إىل محافظ ــاك ، وانتقالن هن

مــن مكاتــب اإلذاعــة – الفرارفــرة – بــالط – باريــس وكان هنــاك اهتــام كبــري 

مــن املســؤولني لدرجــة وجــود إذاعــة داخــل ديــوان املحافظــة لســاع مشــاكل 

املواطنــني يف إنحــاء املحافظــة وتوجيــه كل مســؤول للعمــل عــي حــل املشــاكل 

فــوراً وبالتــايل تذليــل العقبــات للمواطنــني وشــعورهم بــان اإلذاعــة معهــم يف 

كل محافظــة .

وأيضــا تــم افتتــاح مكتــب لإلذاعــة داخــل محافظــة بورســعيد نظــراً للمرشوعــات - 

ــهولة  ــة ولس ــذه املنطق ــام يف ه ــي تق ــع الت ــة واملصان ــة التحتي ــة والبني القومي

وصــول صــوت كل مواطــن إىل املســؤولني .

وأيضــا قامــت اإلذاعــة بعمــل مســابقة ألضــواء املدينــة الختيــار األصــوات املتميــزة - 

مــن شــبابنا مــن الجامعــات والنــوادي واملــدارس ومــن كل مــكان حتــى يشــعر 

الشــباب بــأن هنــاك مــن يوجههــم ويظهــر مواهبهــم فــكل شــاب يشــعر بــان 

ــو  ــباب نح ــه الش ــب فتوجي ــعادة والح ــعره بالس ــه يش ــوح ل ــاب مفت ــاك ب هن

هوايتهــم يشء هــام جــداً ومطلــوب اكتشــاف مواهــب كل الشــباب مــن شــعر 

وموســيقي وفنــون وان تقــدم مــن خــالل برامــج إذاعيــة وتليفزيونيــة .

ــل -  ــرص عم ــق ف ــة لخل ــابقات يومي ــان كمس ــهر رمض ــج يف ش ــت برام ــا قدم أيض

ــبة  ــة املناس ــم للوظيف ــد منه ــل واح ــار أفض ــارات واختي ــل اختب ــباب وعم للش

ــاء  ــا والغن ــق اإلعــالم واملوســيقي والدرام ــة عــن طري ــة قوي ــت األم ــا كان فكل

ــا .  ــن لن ــذب اآلخري ــتطاعت أن تج ــا اس ــم كل ــياحة والتعلي ــة والس ــن والثقاف والف

فمثــال افــالم هوليــود متنعهــا فرنســا مــن البــث متامــا يف حــني تجــد املجتمعــات - 

ــب  ــا تغي ــل ألوالدن ــرب قناب ــة تعت ــال الغربي ــا وأيضــا برامــج األطف ــة تبثه العربي

ــي  ــة الت ــم املجتمعي ــد ان القي ــعر فنج ــالق دون ان نش ــف األخ ــول وتزي العق

ــال  ــل ألجي ــم يف العس ــث الس ــب تب ــد الكت ــت ، ونج ــد انته ــا ق ــا عليه تربين

ــا تقويــة وتفعيــل ســالح القــوة الذكيــة وهــي الناعمــة يف إعــالم  قادمــة فعلين
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قــوي وتعليــم قــوي وتعرفــه أطفالنــا وشــبابنا بتاريخنــا العظيــم واثــار األجــداد 

وبأهميــة الوعــي الســياحي لــدى شــعوبنا العربيــة وأهميــة املعرفــة فاملعرفــة 

أقــوي ســالح البــد وأن تتحــي بــه األجيــال القادمــة فالقــوة الناعمــة قضيــة أمــن 

قومــي وهــي تعــد أهــم أدوات الدولــة املرصيــة يف تنفيــذ سياســاتها الداخليــة 

والخارجيــة عــالوة عــي انهــا رأســالها الروحــي واملعنــوي ليــس فقــط بالنســبة 

لهويــة البــالد بــل ايضــا لتشــجيع النقــاش الجــاد لدحــر خطــاب الكراهيــة وردء 

العنــف والتطــرف وتعــزز التعايــش بــني النســيج املجتمعــي .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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مداخلة اإلعالمي/ عقاب محمد نجم الشمري)1(
إن الكويــت مــن أوائــل الــدول التــي حرصــت عــى االلتــزام بتنفيــذ أهــداف التنميــة 

املســتدامة وتحــرص وزارة اإلعــالم ممثلــة بالقيــادات االعالميــة عى تحقيق تلــك األهداف، 

وأن القامئــني عــى الــوزارة مؤمنــون بأهميــة دور اإلعــالم، كــا أن الــوزارة تســلط الضــوء 

ــة ووســائل  ــة واإلذاعي ــوات التلفزيوني ــة املســتدامة مــن خــالل القن عــى أهــداف التنمي

التواصــل االجتاعــي وربطهــا بركائــز التنميــة بشــكل عــام.

وامياننــا بأهميــة دور وســائل االعــالم يف تحقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة، وأهميــة 

نــرش الوعــي لــدى املواطــن العــريب بأهميــة التنميــة املســتدامة وأهدافهــا ورضورة 

تحقيــق تلــك األهــداف الســيا أنــه املعنــي بهــا، وأهميــة دور اإلعــالم يف تســليط الضــوء 

عــى الجانــب املحقــق للــدول العربيــة يف املرحلــة الحاليــة مبــا مــن شــأن املســاهمة يف 

رفــع مكانــة الــدول ومتيزهــا يف هــذا الجانــب.

ــة  ــة والرشيح ــذه املرحل ــوب يف ه ــوي املطل ــي التنم ــدور االعالم ــد ال ورضورة تحدي

)1(  مراقب البحوث والبيانات قطاع التخطيط اإلعالمي- الكويت.
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املســتهدفة ومــا إذا كان املســتدف هــو املواطــن العــادي أم القيــادات بالــدول العربيــة. 

وجــب تعريــف املواطــن العــريب مباهيــة التنميــة املســتدامة وأهميتهــا وأهدافهــا والعمــل 

عــى نــرش الوعــي بأهميــة تحقيقهــا مــن خــالل املواطــن أوال ألنــه املعنــي بهــذه األهداف 

ــات  ــري معطي ــة وتوف ــق أهــداف التنمي ــام األول، ورضورة ارشاك املواطــن يف تحقي يف املق

معرفيــة لحــوار مجتمعــي أعمــق وأكــر موضــوع حــول التنميــة ودوافعهــا وافاقهــا.

ــتدامة  ــة املس ــة التنمي ــداف خط ــق أه ــاملة لتحقي ــة ش ــة إعالمي ــل حمل ــة لعم خط

ــنوية. ــل س ــى مراح ــة ع ــام 2030 موزع ــى ع ــرش حت ــبعة ع الس

االهداف:
	تعريف املواطن مباهية التنمية املستدامة وأهميتها وأهدافها.

	نرش الوعي بأهمية تحقيق هذه األهداف من خالل املواطن أوال قبل الدولة 

 ألنه املعني بهذه األهداف يف املقام األول.

	توفري معطيات معرفية راقية لحوار مجتمعي اعمق واكر موضوعية حول 

التنمية وواقعها وافاقها.

آليات التنفيذ:

	تشكيل لجنة إرشافية تعتمد عى العناوين والخطط وأساليب التنفيذ وترشف 

عى مراحل العمل.

	عمل ورش عمل ودورات تدريبية لإلعالمني يتم تنظيمها من خالل جامعة 

الدول العربية.

	عمل مراكز إعالمية يف الدول العربية لرصد ما تم تحقيقه من أهداف التنمية 

املستدامة.

	انتاج برامج تلفزيونية وإذاعية إلبراز دور الدول العربية بهذا الجانب.

	انتاج فالشات قصرية ذات رسالة واضحة ومحددة باملحتوى املطلوب إيصاله اىل 

 املواطن وتنمية وعيه به.
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	انتاج فواصل إعالمية يتم بثها وإذاعتها من خالل الربامج والنرشات حول 

  أهداف التنمية املستدامة.

	الرتكيز عى اإلعالم الجديد )Social Media( من خالل مواقع الصحف 

االلكرتونية ومواقع التواصل االجتاعي.

	عمل تقارير تبث من خالل النرشات املحلية والربامج اليومية.

	انتاج أفالم قصرية مدة الفيلم الواحد من 5 إىل 10 دقائق مرتبطة باألهداف.

	انتاج أفالم وثائقية عن التنمية املستدامة.

	عمل مطبوعات وبرشورات توضح أهداف التنمية توزع عى املواطنني 

واالفراد يف الوزارات واملؤسسات الحكومية واملجمعات التجارية واملعارض 

الداخلية والخارجية.

	اإلعالن يف الشوارع واألماكن العامة وعرب شاشات السينا ومحطات الوقود 

 والجمعيات العامة .

	اإلعالن عرب حافالت النقل العام وخطوط الطريان العربية.

	اإلعالن عرب املحطات التلفزيونية واالذاعية الحكومية والخاصة.

	اإلعالن عرب وسائل اإلعالم الجديد.

	اإلعالن بالصحف واملجالت

	املشاركة يف املعارض املحلية والخارجية يف مجال التنمية.

	عمل زيارات ميدانية وورش عمل للجهات الحكومية واملدارس يتم من خالل 

نرش األهداف وتوعية األفراد.

	نرش أهداف التنمية عرب املواقع الرسمية لوزارات الدولة واملؤسسات الحكومية 

وعرب الشاشات الداخلية للوزارات واملؤسسات.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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مداخلة األستاذة/ فتحية أوقريت )1(
ــن  ــع والعرشيــن م ــدة الراب ــم املتح حــددت األم

شــهر أكتوبــر/ ترشيــن األول مــن كل ســنة يومــا 

عامليــا لإلعــالم اإلمنــايئ وذلــك منــذ 1972 للتأكيــد عــى 

ــل  ــل ح ــن أج ــدويل م ــاون ال ــز التع ــة إىل تعزي الحاج

مشــاكل التنميــة. ولفــت انتبــاه الــرأي العــام وخاصــة 

الشــباب إىل قضايــا التنميــة وتحدياتهــا، واذكاء الوعــي 

ــا. ــني نوعيته ــات وتحس ــرش املعلوم ــالل ن ــن خ م

وإذ نالحــظ أن البعــد التنمــوي لإلعــالم يرتكــز عــى 

ــري  ــداث التغي ــلوك إلح ــه الس ــي وتوجي ــق الوع تحقي

اإليجــايب وخلــق دعــم للقضايــا التنمويــة داخــل املجتمعــات املتقدمــة والناميــة عــى حــد 

ــد املجتمــع بأكــرب  ســواء، فــإن مســؤولية هــذا االعــالم املتخصــص كبــرية يف مســألة تزوي

قــدر مــن املعلومــات الدقيقــة والحقائــق.

فنحــن نتكلــم عــن إعــالم مســؤول وهــادف يســاهم يف تغيــري ســلوك األفــراد وتبنــي 

املواقــف الداعمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، ألن هــذه األخــرية يف جوهرهــا 

عبــارة عــن  خطــة أمميــة لتحقيــق مســتقبل أفضــل وأكــر اســتدامة للجميــع، مبــا يشــمل 

ذلــك مــن تصــدي للتحديــات العامليــة املتعلقــة بالفقــر وعــدم املســاواة واملنــاخ وتدهــور 

البيئــة واالزدهــار والســالم والعدالــة.

ولقــد قامــت نظريــات االتصــال عــى قــدرة اإلعــالم عــى إحــداث  التغيــري والتطويــر يف 

املجتمــع والدفــع نحــو تبنــي األفــراد مواقــف داعمــة للتنميــة. هــذا االتجــاه  الــذي قــاده 

الباحــث » ويلــرب رشام » مــن خــالل كتابــه » وســائل اإلعــالم والتنميــة »، أبــرز فيــه األثــر 

الــذي تحدثــه وســائل االتصــال الجاهرييــة  يف املحيــط الــذي تعمــل فيــه، حيــث كان لهــا 

الفضــل يف مســاعدة الــدول الناميــة عــى فهــم الغــري والتطلــع إىل حيــاة أفضــل للخــروج 

مــن دائــرة التخلــف، مثــل مــا ســاهمت  مــن قبــل يف الثــورات يف أوروبــا وأمريــكا.

)1(  وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية االجتماعية  
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يبقــى التغيــري املــراد احداثــه يف املجتمــع أمــرا يف غايــة التعقيــد ملــا تتشــابك وســائل 

االتصــال كنتيجــة حتميــة للتطــور الهائــل يف تكنولوجيــا االتصــال والرقميــة، حيــث أصبــح 

لــدى األفــراد واملؤسســات قــدرة عــى التفاعــل الريــع واملتواصــل مــع مختلــف القضايــا، 

ــل، أدى إىل تغــري منــط  ــا مثي ــة مل يســبق له ــه املعلومــة برعــة هائل يف عــامل تتدفــق في

االتصــال وخلــق بيئــة اجتاعيــة ثقافيــة جديــدة.

ــة،  ــال التنمي ــالم يف مج ــف وأدوار اإلع ــدة لوظائ ــة جدي ــور صياغ ــذا التط ــرض ه يف

يكــون فيهــا النصيــب األكــرب ملشــاركة الفــرد الفاعلــة والهادفــة يف اختيــار القضايــا التنموية 

التــي تعــرب عــن اهتاماتــه. كــا يجــب أن يعتمــد أكــر مــن أي وقــت مــى عــى خطــة 

إعالميــة متكاملــة تعتمــد باألســاس عــى نقــل املعلومــة والخــرب واعــداد التحاليــل بشــكل 

علمــي. وتكــون هــذه العمليــة مجديــة أكــر إذا مــا تــم التنســيق مــا بــني توجهــات الدولة 

التنمويــة ومؤسســات اإلعــالم، مثــل وضــع الخطــط والربامــج املشــرتكة لتحقيــق  األهــداف 

املطلوبــة.

ويف إطــار تحقيــق أجنــدة التنميــة املســتدامة 2030، ال بــد أن يســهم اإلعــالم بــدور 

شــفاف يف نــرش األفــكار املتعلقــة بأهدافهــا، والعمــل عــى ايجــاد املنــاخ املؤيــد واملســاهم 

يف احــداث التغيــري اإليجــايب يف املواقــف والســلوكيات تجــاه هــذا املســار التنمــوي 

األممــي، وذلــك عــن طريــق نــرش وتحليــل املفاهيــم املرتبطــة بأجنــدة التنميــة املســتدامة 

2030 بشــكل مهنــي وموضوعــي مبنــي عــى معلومــات وبيانــات موثوقــة بهــدف اذكاء 

ــة  ــة للمشــاكل التنموي ــة واملســاهمة يف وضــع الحلــول املمكن ــات الراهن الوعــي بالتحدي

والســكانية.

ــة يف  ــات االحصائي ــام والبيان ــع األرق ــل م ــة التعام ــد إىل أهمي ــا بالتحدي ــرض هن نتع

هــذا املجــال، وكيفيــة تعزيــز قــدرات االعالميــني يف اســتخدام البيانــات مــن أجــل إزاحــة 

ــكانية  ــا الس ــة بالقضاي ــع املرتبط ــك املواضي ــم لتل ــم يف معالجته ــي تصادفه ــل الت العراقي

ــي  ــن لإلعالم ــف ميك ــة، وكي ــة خاص ــتدامة بصف ــة املس ــداف التنمي ــة وبأه ــة عام بصف

ــج املناســبة. ــائل والربام ــاد الوس ــن خــالل إيج ــارف م تبســيط املع

ومــن واقــع تجربــة عمليــة امتــدت عــى عــّدة ســنوات عكفــت فيهــا وحدة الدراســات 

واملســوحات امليدانيــة االجتاعيــة ــــ جامعــة الــدول العربيــة ـــــ عــى تدريــب عــدد كبري 
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ــز قــدرات  ــة لتعزي ــذ ســنة 2006 عقــد 8 ورشــات إقليمي ــم من مــن اإلعالميــني، حيــث ت

اإلعالميــني العــرب يف مجــال نــرش البيانــات واملــؤرشات اإلحصائيــة يف إطــار اإلعــالم 

التنمــوي، تــم مالحظــة نقــص كبــري يف مجــال نــرش ثقافــة البيانــات واملــؤرشات وقراءتهــا 

ــام يف  ــرش أرق ــت تن ــا كان ــادة م ــث ع ــرب، حي ــني الع ــدى االعالمي ــة ل ــة صحيح بطريق

الصحــف واملواقــع االلكرتونيــة حــول قضايــا تنمويــة مهمــة ال متــت للواقــع بصلــة، وكانــت 

تنجــم يف معظمهــا عــن عــدم درايــة كافيــة بداللــة الرقــم االحصــايئ وداللــة املــؤرش.

إن وحــدة الدراســات واملســوحات االجتاعيــة امليدانيــة والتــي هــي امتــداد ملــا عــرف 

ســابقا باملــرشوع العــريب لصحــة األرسة )PAPFAM(، تعتــرب إحــدى آليــات جامعــة الــدول 

ــة  ــة تفصيلي ــات إقليمي ــدة بيان ــاء قاع ــة لبن ــؤرشات الالزم ــات وامل ــري البيان ــة لتوف العربي

ــا  ــزا مه ــا الســنوية حي ــد وضعــت ضمــن خططه ــة، ولق ــة والتنموي يف املجــاالت الصحي

لإلعالميــني وذلــك لتعزيــز دورهــم يف نــرش ومعالجــة القضايــا واملشــكالت الصحيــة 

والتنمويــة التــي تعــاين منهــا الكثــري مــن املجتمعــات املحليــة يف مختلــف الــدول العربيــة.

ولقــد تضمنــت برامــج التدريــب اهتامــا خاصــا بعــرض املفاهيــم النظريــة واملدلوالت 

ــك أهــم  ــة، وكذل ــة تطبيقي ــع أمثل ــة للمــؤرشات وأســاليب تفســريها م ــة والعملي العلمي

ــا  ــا اهتــام خــاص ويتناوله ــويل له ــي ينبغــي لإلعــالم العــريب أن ي ــا الســكانية الت القضاي

ــن  ــزة م ــة متمي ــع مجموع ــذه املواضي ــم ه ــى تقدي ــث أرشف ع ــة، حي ــكل موضوعي ب

ــة مختلفــة. ــة وبحثي ــة مــن جهــات أكادميي ــني يف مجــاالت الصحــة والتنمي الخرباءالعامل

ــات  ــة احتياج ــى مناقش ــدورات ع ــذه ال ــاد ه ــالل انعق ــدة خ ــت الوح ــد حرص ولق

اإلعالميــني وفتــح املجــال لتبــادل اآلراء حــول آليــات تفعيــل دورهــم يف اســتخدام البيانــات 

وتعظيــم االســتفادة منهــا وتحديــد املقرتحــات الالزمــة لتحقيــق ذلــك. 

ــكانية  ــا س ــدة قضاي ــن إدراك ع ــة م ــدورات التدريبي ــذه ال ــاركون يف ه ــن املش ومتك

تدخــل يف صميــم إطــار األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، نذكــر عــى ســيل املثــال ال الحــرص، 

اإلعــالم والصحــة العامــة والصحــة االنجابيــة، مــؤرشات النــوع االجتاعــي ومتكــني املــرأة، 

العنــف ضــد املــرأة، املشــاكل الصحيــة املرتبطــة بالبيئــة، التعليــم  وغريهــا مــن املواضيــع 

التــي أثــارت اهتــام املتدربــني.
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وتعتــزم الوحــدة حاليــا املواصلــة بالتعريــف باملــؤرشات واملوضوعــات املتعلقــة 

ــاء قاعــدة معلوماتيــة لــدى  ــي لبن بأهــداف التنميــة املســتدامة 2030، يف إطــار علم

اإلعالميــني العــرب يف مجــال التنميــة وذلــك مــن أجــل نرشهــا يف رســالة إعالميــة واضحــة 

وموضوعيــة.

كــا تعمــل الوحــدة عــى رفــع كفــاءات وحــدات اإلعــالم املتواجــدة عــى مســتوى 

الجهــات التــي تنشــط يف مجــال جمــع البيانــات واملــؤرشات اإلحصائيــة وإجــراء البحــوث 

والدراســات يف مجــاالت الصحــة والســكان والتنميــة، وخلــق رشاكــة معهــا لضــان 

التدريــب املســتمر لإلعالميــني وكذلــك ضــان التعــاون واالتصــال املســتمر مــع اإلعالميــني 

مــن مختلــف األجهــزة لتفــادي مشــاكل الحصــول عــى املعلومــات غــري الدقيقــة والتعامــل 

الشــفاف يف مجــال نــرش البيانــات، ألن الهــدف املــراد تحقيقــه هــو إنشــاء شــبكة إعالميــة 

عــى مســتوى املنطقــة العربيــة مهمتهــا وضــع محــاور العمــل اإلعالمــي يف مجــال الســكان 

والتنميــة.

ونشــري يف األخــري أنــه تــم انجــاز دليــل موجــز ومبســط لإلعالميني وراســمي السياســات 

والربامــج واملهتمــني بالدراســات الســكانية مرفــق بأمثلــة مــن واقع بيانــات الــدول العربية، 

ولقــد تــم طبــع ونــرش الطبعــة الخامســة منــه وذلــك بالتعــاون مــع املكتــب املرجعــي 

للســكان، حيــث القــى هــذا الدليــل إقبــاال شــديدا يف األوســاط االكادمييــة واالعالميــة يف 

مختلــف الــدول العربيــة.  

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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مداخلة اإلعالمي/  رشيف عبدالوهاب)1(

مسئوليه االعالم التفاعيل تجاه عملية التنمية املستدامة.

إن النمــو اإلعالمــي واهتــام الــدول العربيــة بوســائله الكثــرية واملتعــددة يقــود تلــك 

ــوي،  ــالم التنم ــادي.  فاإلع ــي واالقتص ــايف واالجتاع ــو الثق ــة إىل النم ــات العربي املجتمع

هــو الجهــاز العصبــي لعمليــة التنميــة، وهــدف اإلعــالم التنمــوي األســايس، هــو تعظيــم 

ــة  ــاند للعملي ــع مس ــه إىل مجتم ــة، وتحويل ــات التنمي ــة عملي ــع يف كاف ــاركة املجتم مش

ــك باســتخدام  ــري، وذل ــة والتغي ــراد هــذا املجتمــع إىل وكالء التنمي ــل أف ــة، وتحوي التنموي

ــي. ــة والوع أدوات املعرف

ــدت  ــث عق ــام 1984، حي ــر ع ــخ 25 و27 فرباي ــم اىل تاري ــود بك ــمحوا يل ان اع واس

بالريــاض النــدوة التاريخيــة، الــذى اشــرتك فيهــا خــرباء االعــالم العــرب بالتعــاون مــع عــدد 

مــن املؤسســات املاليــة العربيــة، مــا اعطــى للنــدوة بعــدا عمليــا جديــدا .فكانــت هــي 

املــرة االوىل مــن نوعهــا، عــى مســتوى العــامل العــريب الــذى يلتقــى فيهــا رجــال االعــالم 

مــع رجــال املــال واالقتصــاد واالســتثار يف الوطــن العــريب ملناقشــة ودراســة عالقــه االعــالم 

بالتنميــة، واهميــه تنميــة وســائل االعــالم العربيــة ولقــد خرجــت بنتائــج مهمــه.

)1(  أمين عام شعبه اإلذاعيين العرب 
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واليــوم يف 30 ابريــل 2019 نعــم سنســتعرض دور “اإلعــالم التنمــوي” يف تحقيــق 

ــو  ــرى، فه ــي يجــب أن ي ــة، الت ــة املســتدامة. فاإلعــالم التنمــوي هــو عــني الحقيق التنمي

ــد  ــة الواف ــاول دور وأهمي ــمحوا يل، ان اتن ــن اس ــور، ولك ــايس للتط ــرص رضوري وأس عن

ــتدامة. ــة املس ــق التنمي ــي ( ودوره يف تحقي ــالم التفاع ــو    ) االع ــا اال وه ــد علين الجدي

عفــوا ايهــا الســاده، ليــس املقصــود هنــا باألعــالم التقليــدي، الــذى يناقــش موضوعــات 

مــع الجاهــري مــن خــال ل وضــع ارقــام التليفــون عــى الشاشــة ومناقشــة  وســاع اآلراء.

ــا  ــرة يف تكنولوجي ــام– آخــر طف ــالم– هــذه األي ــالم التفاعــي هــو إع فاملقصــود باألع

االتصــال، حيــث تحّقــَق نقــل الربامــج التقليديــة )صحافــة– إذاعــة – تلفزيــون – هواتــف( 

عــرب اإلنرتنــت، وبذلــك أُتيحــت الفرصــة لجميــع الناس للوصــول إىل تلــك الربامــج والتفاعل 

معهــا. ويتحقــق االتصــال عــرب اإلعــالم التفاعــي مــن فــرد إىل فــرد أو مــن فــرد إىل جاعــة 

أو مــن جاعــة إىل جاعــة أكــر، بهــدف االســتفادة مــن التكنولوجيــا يف اإلقنــاع والتوجيــه 

عــرب الربامــج السياســية واالجتاعيــة والثقافيــة، وأيضــاً يف التســلية ، حيث يتمكن اإلنســان 

ــا يف  ــارك إم ــة ســلطة، وأن يُش ــداً عــن تدخــل أي ــر، بعي ــا هــو متواف مــن الوصــول إىل م

الحــوار، أو يف الــرشاء والبيــع، أو التســلية. كــا يُتيــح اإلعــالم التفاعــي فرصــة االســتفادة 

مــن خاصيــة اســرتجاع املعلومــات ونرشهــا يف كافــة أنــواع العلــوم والفنــون واآلداب.

ويــرى علــاء االتصــال أن التفاعليــة Interactivity تجــاوزت االتصــال اإلنســاين 

املعــروف، لدرجــة توافــر التفاعــل مــع وســيلة االتصــال التــي يســتخدمونها اآلخــرون يف 

ــامل. ــول الع ــني ح ــني املتفاعل ــرب مالي ــت ع ذات الوق

ولقــد كانــت اإلنرتنــت األســاس األول لإلعــالم التفاعــي، الــذي حقــق تطــوراً مذهــالً 

يف التخلــص مــن رقابــة الســلطة وزيــادة مســاحات الحــوارات املفتوحــة ســواء يف حلقــات 

النقــاش )Online(  أو يف غــرف املحادثــة )Chat rooms( أو تبــادل الرســائل اإللكرتونيــة  

.)Online E-mail(

وإذا كانــت التفاعليــة مــن أهــم خصائــص اإلعــالم الجديــد، فــإن هنالــك مظاهــر أخرى 

تتابعــت يف هــذا االتجــاه، وهــي )الالتزامنيــة(: أي أنــك تســتطيع اســتقبال الرســائل وتــرد 

عليهــا ليــس آنيــاً، بــل يف وقــت آخــر، أي يف الوقــت املناســب لإلنســان مســتقبالً كان أو 

ُمرســالً. وكذلــك املشــاركة واالنتشــار، حيــث يتيــح هذا اإلعــالم الفرصــة لإلنســان – بأدوات 

بســيطة – أن يكــون نــارشاً أو صحفيــاً يتفاعــل مــع اآلخريــن، وكذلــك الحركــة واملرونــة، 
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حســب األجهــزة املتوافــرة، والكونيــة: حيــث تتخطــى الرســائل حواجــز الزمــان واملــكان، 

ــة،  ــور املتحرك ــور، والص ــوص، والص ــول إىل النص ــن الوص ــث ميك ــائط، حي ــاج الوس واندم

والرســوم. ومنهــا أيضــاً االنتبــاه والرتكيــز، التفاعــل يجعــل اإلنســان أكــر تركيــزاً وانتباهــاً 

ــاً ســلبياً كــا هــو يف اإلعــالم التقليــدي، كــا يحقــق  ــه أصبــح مشــاركاً، وليــس متلقي ألن

هــذا اإلعــالم الحفــظ والتخزيــن، حيــث ميكــن حفــظ الرســائل– مهــا كان حجمهــا– مــع 

الصــور واألفــالم، واســرتجاعها يف أي وقــت بــكل ســهولة ويــر.

واليــوم  البــد أن ننتبــه اىل أهميــة االعــالم التفاعــي، كوســيله إعالميــة جديــدة، 

ــن  ــذر م ــذر كل الح ــت نح ــس الوق ــتدامة.  وىف نف ــة املس ــداف التنموي ــق االه يف تحقي

ــدم دور  ــى ه ــهوله ع ــكل س ــادر وب ــو ق ــي فه ــالم التفاع ــليم لإلع ــري الس ــتخدام غ االس

االعــالم التقليــدي يف التنميــة املســتدامة خصوصــا وأن مــن يســتخدمون هــذا االعــالم هــم 

ــن الشــباب والشــباب هــم نصــف الحــارض وكل املســتقبل م

 والســؤال كيــف نجعــل االعــالم التفاعي يســري يف خطــه التنمية املســتدامة  للمشــاركة 

مــن أجــل تحقيــق  اهــداف التنمية ؟

اقرتح االيت:

ــدى . 1 ــة ل ــاءات التفصيلي ــكال واإلحص ــع األش ــة بجمي ــات الصحيح ــري املعلوم توف

املخططــني أمــام اإلعالميــني وغــري اإلعالميــني، وكذلــك أهميــة انتشــار املعلومــات 

ــتخدامها يف  ــرب الس ــاحة أك ــي مس ــا يعط ــة، ومب ــة والصحي ــة والزراعي الصناعي

ــة الشــاملة ــج للتنمي الرتوي

اهتــام االعــالم التقليــدي بتعظيــم تحويــل بعــض الربامــج التــي تهتــم بالتنميــة . 2

املســتدامة إىل إعــالم تفاعــي. 

متابعه املواقع ذات التأثري.. 3

تحديــد اإلمكانــات البرشيــة واملاديــة الالزمــة إلنتــاج الرســائل اإلعالميــة التنمويــة . 4

عــرب وســائل التواصــل االجتاعــي.

تأمــني تخريــج وتدريــب الكــوادر اإلعالميــة، التــي تســتطيع أن تســتخدم اإلعــالم . 5

الجديــد، وذلــك مــن خــالل كليات اإلعــالم والصحافــة وتقنيــة الصناعــة اإلعالمية 

وتوفــري الــكادر الــالزم إلعــداد الربامــج اإلعالميــة التنمويــة باإلعــالم التفاعــي.
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تعريــف النــاس بخطــورة نقــل أفكارهــم لتحقيــق التطويــر املنشــود مــن خــالل . 6

مواقــع مجهولــة. 

مســاعدة أجهــزة اإلعــالم بتطويرهــا وتدعيمهــا بالتكنولوجيــا، ومــع رضورة قيــام . 7

هــذه األجهــزة بتوســيع أدوات االتصــال الجاهــري عــرب العــالم الجديــد.

تحقيــق التوعيــة الشــعبية التــي لــن تــؤيت مثارهــا، إال إذا كانــت مقرونــة بالعمــل . 8

الصــادق والتجربــة الواقعيــة، واظهــار هــذا مــن خــالل  وســائل  االعــالم املكتوبة 

ــة وغريها. واإللكرتوني

ــط  ــات ترتب ــى موضوع ــدة ع ــة الجدي ــالة اإلعالمي ــزت الرس ــا رك ــام .. كل وىف الخت

بالتنميــة املســتدامة كلــا زاد االهتــام أو االنتبــاه، وأن عــدم االهتــام بالرســالة اإلعالميــة  

الجديــدة  ســوف يــؤدي إىل فقــدان التوعيــة والتثقيــف لرشيحــه كبــريه مــن الشــباب، و 

لضــان سياســات إعالميــة ناجحــة. يجــب عــى وزارات التخطيــط وكذلــك وزارات االعــالم 

ــع ملمــوس يف  ــه واق ــى أقام ــادرة، ع ــوادر الق ــا الك ــر لديه ــريب. أن يتواف يف الوطــن الع

االعــالم التفاعــي لتحقيــق التنميــة والتنميــة املســتدامة .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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مداخلة/ الدكتور يارس األنصاري)1(                                                       
مــن  التنميــة  عمليــة  اإلعــالم يف  دور  تنــاول 

منظــور متعــدد اإلبعــاد، يثــري العديــد مــن 

ــة  ــم اإلعالمي ــة النظ ــق بطبيع ــكاليات تتعل اإلش

ــا  ــم أداءه ــذي يحك ــي ال ــار الترشيع ــا لإلط وفق

يف  اإلعــالم  علــوم  أدبيــات  تحرصهــا  والتــي 

النظــم ) املركزيــة- الليرباليــة– املختلطــة( والتــي 

تتقاطــع بدورهــا مــع األطــر السياســية والثقافيــة 

واالجتاعيــة ، والتــي تتفاعــل لتحديــد الهامــش 

املتــاح لهــذا االعــالم والــدور املنــوط بــه أن يلعبه 

تأصيــال عــى ذلــك، فــأن النظــرة الريعــة لنظــم 

االعــالم العربيــة واالطــر املجتمعيــة التــي تعمــل مــن خاللهــا تشــري اىل املالمــح التاليــة:

غلبــة النظــام املختلــط واالتجــاه نحــو اضفــاء الطابــع الليــربايل عــى تلــك النظــم . 1

ــري  ــتجابة غ ــالم كاس ــتثار يف االع ــاص لالس ــال الخ ــرأس امل ــن ل ــاح املقن والس

مدروســة للضغــوط الخارجيــة ، ولعــل املارســة اإلعالميــة فيــا عــرف بثــورات 

الربيــع العــريب كشــف عــن عمــق املســافة بــني الحريــة والفــوىض والالمســوؤلية 

اإلعالميــة ، فضــال عــن متغــري تكنولوجــي، أحــدث تغيــريات جذريــه يف العمليــة 

اإلعالميــة لعــل ابســطها انحســار دور االعــالم املطبــوع .

ومن ثم فاإلشكالية األساسية التي تواجهنا كيف ميكن لإلعالم الخاص الهادف للربح 

وتعظيم العوائد اإلعالنية أن يحقق دورا تنمويا ، كا كيف ميكن لإلعالم القومي ان يقوم 

بدوره التنموي يف ظل ضعف موارده املادية والفنية وتخي الحكومات العربية عن دوره 

األسايس يف تشكيل وتوعية الرأي العام العريب ؟

وعى الرغم من قتامة املشهد التي يعمقها تهافت االداء االعالمي وحالة االنفالت التي 

تشهدها الساحة اإلعالمية، والتي ال ميكن من خاللها الوصول اىل اعالم تنموي ، اال انه 

ينبغي  مراجعة فلسفة االعالم العريب وتنقية النظم ما شابها وذلك من خالل :

)1(  نائب مدير عام مؤسسة االهرام -  مدرس اعالم بالجامعات المصريه 
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تنقيــة وتنقيــح القوانــني املنظمــة إلطــالق الــرشكات اإلعالميــة مطبوعــة أو مرئيــة . 1

ــه مــا يضمــن حــق املجتمــع و حــق املتلقــي مــن  أو مســموعة أو حتــى رقمي

خــالل محــددات للرســالة اإلعالميــة واضحــه وميكــن قياســها وااللتــزام بشــفافية 

نــرش البيانــات عــن مرصوفاتهــا ومدخالتهــا اإلعالنيــة ويكشــف عــن رأس املــال 

الســيايس الــذى أفســد الــرأي العــام العــريب وكافــة خطــة التنميــة. 

إعداد مواثيق إعالميه ملزمه للنارشين ومالك القنوات الفضائية واملواقع. . 2

التوصيــة للجامعــات و معاهــد االعــالم لتدريــس مقــررات التنميــة املســتدامة يف . 3

مناهــج االعــالم و بعــدد مناســب مــن الســاعات.

التــزام الدولــة بدورهــا يف الدعــم املــادي و الفنــي لإلعــالم القومــي ليقــوم بــدوره . 4

التنويــري يف توعيــه الــرأي العــام و قضايــا التنميــة املســتدامة 

انشــاء مرصــد لإلعــالم التنمــوي بتعــاون لجنــة االعــالم ولجنــة التنميــة املســتدامة . 5

بجامعــة الــدول العربيــة ، يقــوم بالوظائــف التاليــة:

أ -اعداد كود لإلعالم التنموي يالئم الرسائل اإلعالمية املسموعة واملقروءة  

Developmintary code واملرئية   

ب -تدريب الكوادر اإلعالمية عي هذا الكود من خالل الدورات وورش 

    العمل الذى يستطيع االعالمي من خاللها تحويل االفكار املجردة اىل واقع 

    ملموس تستحوذ عي تفكري املتلقي 

جـ- اعداد تقرير دوري ملراقبه وتقييم املنصات اإلعالمية بكافة انواعها ورفعه 

      اىل الوزارات  والهيئات املعنية يف كافة البلدان. 

د- دعم املنصات التي تلتزم بدورها التنموي من خالل االشرتاكات واالعالنات 

       التي تنفقها األجهزة والوزارات والهيئات اململوكة للحكومات العربية .

هـ- التنسيق مع الجهات املعنية ببحوث املشاهدة يف الدول العربية حتى 

      يذهب الدعم إىل املنصات اإلعالمية االوسع انتشارا وتأثريا )وذلك لضان 

      املهنية مع االلتزام(.

         و- التوصية بأنشاء مكاتب مراقبة انتشار الصحف يف العامل العريب لضان    

             توجيه الدعم ايل الجرائد واملجالت األكر انتشارا وتأثريا .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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مداخلة اإلعالمية/ ابتسام مصطفى)1(

التطبيقات االقتصادية للنظرية الجوبلزية
وضــع جوبلــز )وزيــر الدعايــة األملــاين إبــان حكــم هتلــر( نظريــة إعالميــة يف الســيطرة 

عــى العقــول التــي أصبحــت وســيلة مهمــة يف متريــر السياســات فيــا بعــد . وتَعريــف 

ــة أو  ــة بــُكلِّ وُضــوح، أن يعتمــد َســارد القّصــة إىل إبــرَاز َجوانــب ِمــن القصَّ تلــك الّنظريّ

ــَوى  ــب َه ــَرى؛ َحس ــزَاء أُخ ــس أج ــل أو طَم ــال أو تَجاُه ــا وإغَف ــز َعليه كي ــَدث والرتَّ الَح

ــاِة  ــات يف الَقَن ــلّم األولويّ ــا لس ــب ُموافقته ــَخاص، وَحس ــبة لألش ــه بالّنس ث وميول ــدِّ املُتح

ــة. اإلعالميّ

اآلن أصبــح اإلعــالم املوجــه يشــكل خطــرا عــى مســارات التنميــة االقتصاديــة خاصــة 

ــه يف  ــريات هيكلي ــداث تغ ــة يف إح ــم مصلح ــاس له ــل أن ــن قب ــا م ــون موجه ــا يك عندم

اقتصاديــات الــدول الناميــة ، وبالتــايل يتــم تســخري األصــوات والعقــول لتغــري اتجاهــات 

املســتهلكني و تشــويه حركــة التجــارة واالســتثار معتمــدة عــى الالوعي داخــل مجتمعاتنا 

املنهكــة بالجهــل و األميــة االقتصاديــة .

)1(  المدير التنفيذي لمؤسسة صوت النيل االخبارية
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لقــد أصبــح محتومــاً علينــا أن نســاير الوصفــة اإلعالميــة الغربيــة للخــروج مــن ذلــك 

ــى ال يســتطيعوا أن يســتكملوا مســرية  ــه العــرب حت ــذي انســاق في ــم ال الــرداب املظل

التنميــة الشــاملة .

فــإن قدرتنــا عــى تحــدي النظــرة اإلعالميــة الغربية لألمــور محــدودة جــداً أوالً لضعف 

ــاليبها  ــة وأس ــالم الغربي ــائل اإلع ــة لوس ــرة العددي ــبب الك ــاً بس ــا، وثاني ــائل إعالمن وس

الجوبلزيــة املؤثــرة، ناهيــك عــن أنــه لدينــا أكــرب نســبة أميــة يف العــامل. 

واألنــى مــن ذلــك أن القادريــن مــن اإلعالميــني العــرب عــى تحــدي املزاعــم والحقائق 

ــم  ــة حيلته ــائلهم وقل ــة إىل ضعــف وس ــريب فباإلضاف ــالم الغ ــا اإلع ــاول ترويجه ــي يح الت

فإنهــم يتعرضــون لضغــط وابتــزاز كبرييــن عندمــا يحاولــون الســري عكــس التيــار اإلعالمــي 

الغــريب الجــارف. 

ــاً هزيــالً ويحــاول الطــواف  نســتطيع أن نقــول إنــه أشــبه بشــخص يحمــل ميكروفون

حــول العــامل لنــرش فكرتــه بينــا اإلعــالم الغريب أشــبه بقوافــل تحمــل ألــوف املايكروفونات 

الحديثــة ومنتــرشة يف شــتى بقــاع األرض و تتحصــن يف أفضــل املواقــع ، وال شــك أن حملــة 

املايكروفونــات الكثــرية املتطــورة ســيكونون أصحــاب تأثــري أكــرب بكثــري.

ــزان اإلعالمــي العاملــي  ــل الفــادح يف املي ــي أن نستســلم لهــذا الخل لكــن هــذا ال يعن

بــل يجــب علينــا أن نســتحدث منصــات إعالميــة تكــون موجهــة نحــو تحقيــق االســتقالل 

ــالم  ــة الس ــز قضي ــة وتعزي ــروة القومي ــى ال ــيطرة ع ــيادة والس ــان الس ــادي وض االقتص

والتقــدم االجتاعــي، وأن تكــون موجهــة ضــد كل أشــكال االســتغالل االســتعاري 

ــة  ــي مقل ــن أن تدم ــة ميك ــر أن البعوض ــب أن نتذك ــا يج ــدوان وختام ــة والع والعنرصي

األســد . 

حفظ الله وطننا العريب

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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مداخلة اإلعالمية/ فاطمة غندور )1(

تجــارب الــدول العربيــة يف مجــال األعــالم 

التنمــوي ليبيــا منوذجــايف املصطلــح : التنميــة- 

ــتدامة . ــة املس التنمي

ــة  ــا العربي ــة«)2( يف منطقتن ــح »التنمي ــاع مصطل ش

مــع حصــول دولهــا عــى االســتقالل، وشــقها طريــق النهضــة يف بُناهــا التحتيــة، والبرشيــة، 

ــر  ــؤس: الفق ــة الب ــة ثالثي ــة برتك ــا محمل ــت منه ــة، خرج ــتعارية ثقيل ــة اس ــب حقب عق

والجــوع واملــرض، وكان مــن الــالزم ومــع عقــد تشــكل منظــات دوليــة كعصبــة األمــم 

والحقــا هيئــة االمــم املتحــدة أن تتخــذ مــن أهدافهــا األساســية رفــع مســتوى املجتمعــات 

ــا مســتوى أفضــل  ــم يضمــن له ــري اجتاعــي مالئ ــا اىل متغ ــة، والعمــل عــى نقله النامي

ــع تواجــد أقســام  ــا م ــة نصــب عينه ــة، واضع ــة، واقتصادي ــة، وصحي يف مجــاالت تعليمي

ولجــان متخصصــة تبحــث وتــدرس وترصــد مســألة املــوارد املتاحــة بهــا مبــوازاة القــدرات 

البيئيــة وعــى ذلــك عنــت التنميــة يف مفهومهــا النظــري والتطبيقــي حصــول متغــريات يف 

ــر والتحديــث عــى أكــر  ــة مــن النمــو والتطوي ــه اىل حال واقــع ضعيــف متخلخــل، ونقل

ــة  ــب أداة ووســيلة ملعاضــدة واجب ــا تطل ــم، م ــني يف محيطه ــارب املواطن ــد يق مــن صعي

ــون  ــو، وتلفزي ــة، ورادي ــن صحاف ــا م ــة   ) االتصــال ( وقته ــالم التقليدي ــائل األع ــن وس م

ــة  ــة وصــل بــني مــا تقرتحــه الحكومــات مبؤسســتيها الترشيعي التــي ســتلعب أدوارا كصل

ــه. والتنفيذيــة، والجمهــور املتفاعــل مــع مــا ســينجز ألجل

)1( كاتبة صحفية وإعالمية–  أستاذة بكلية الفنون واألعالم - جامعة طرابلس- ليبيا. 

ــاردة ،  ــر الحــرب الب ــة إث ــة السياســة  واألدب االمريكي ــي لغ ــة ف ــى الســطح بصــورة تدريجي ــرز عل ــة ب ــح التنمي )2(مصطل

    وحققــت انتشــارا واســعا مــن خــالل المنظمــات الدوليــة كالبنــك الدولــي للتعميــر والتنميــة ،واالمــم المتحــدة     

    واليونســكو، أنظــر: ســمير أميــن: فــي مواجهــة أزمــة عصرنــا، ســينا للنشــر، القاهــرة، ط 1،1997م. كذلــك أنظــر: أحمــد 

المتمــدن: الحــوار  موقــع  علــى  نشــرت  التنميــة،  ثقافــة  نقــد  بعنــوان  مقــال  ليبــي(:  )كاتــب  الفيتــوري    

  www.m.ahewar.org    
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ــث،  ــح حدي ــتدامة«  مصطل ــة املس ــح »التنمي ــات اىل أن مصطل ــب الدراس ــري أغل تش

ومــن ضمــن تعريفاتــه أنــه » عمليــة مخطــط لهــا، ومقصــودة ألحــداث تغيــري ايجــايب يف 

نوعيــة الحيــاة لألفــراد واملجتمعــات مــن خــالل توفــري خيــارات وفــرص أوســع ، تنعكــس 

ــال القادمــة »)1( ، وإعــاال لذلــك تولــت  ــاة ، واســتدامة املــوارد لألجي ــة الحي عــى نوعي

ــت  ــي خرج ــرب الت ــروف الح ــن ظ ــدول م ــه ال ــا عانت ــب م ــا عق ــدة دوره ــم املتح االم

منهــا بفجــوة اقتصاديــة ، واجتاعيــة ، وقبلهــا سياســية، كــا تبنــت مؤسســاتها التابعــة 

ــا  ــاو وغريهــا(، ك ــودا قامــت عــى دراســات وبحــوث ورصــد )اليونســكو، والف ــا جه له

فعلــت ذلــك الحقــا منظومــة جامعــة الــدول العربيــة بلجانهــا، ومبقاربــة آليــة يف شــكل 

ــا، وإن  ــف مجاالته ــتدامة« يف مختل ــة املس ــوم »التنمي ــق مفه ــج لتطبي ــات، وبرام مقرتح

ــم  ــه، وإحــداث مفاهي ــر مبعاينت ــا نعيشــه مــن متغــريات، جدي ــع م ــات م ــت املتطلب ظل

منســجمة مــع الراهــن، وفيــه مــا يشــرتط ضــان حقــوق االجيــال القادمــة مــن املــوارد 

املتوفــرة الــذي هــو ملــك لــكل االجيــال، ولعــل ذلــك مــا جــرى تداركــه يف خطــة التنميــة 
ــة 2030.)2( ــدول العربي ــة ال ــس جامع املســتدامة ملجل

ــة  ــم التنمي ــة ث ــة يف إيضــاح تنظــريي ملصطلحــي التنمي ــة للجهــود البحثي  ويف محصل

املســتدامة، تعــني الرتســيخ، كــا العمــل منــذ الخمســينيات عــى معطــى نقــل املجتمــع 

مــن تقليديتــه اىل عرصنــة وحداثيــة، عــى أن يتــم التعويــل عــى وســائل األعــالم لخلــق 

حالــة وعــي بأهميــة قبــول حالــة النهضــة والتغيــري، مبــا تأسســت عليــه حالــة ومنــاذج دول 

ســابقة، أحدثــت نقلــة مجتمعيــة مبشــاركة مؤسســات حكوميــة، ومجتمــع مــدين، وأفــراد 

ــوارد املتاحــة  ــه يف امل ــل حق ــكل جي ــن ل ــة، تضم ــاة حــرة كرمي ــري حي ــني ألجــل توف فاعل

واملســتقبلية.

)1( التعريــف هنــا مصــدره المفاهيــم التنمويــة التــي تبثهــا االمــم المتحــدة ووكاالتهــا التنمويــة ، إذ تُعــرف هيئــة االمــم 

     المتحــدة التنميــة كونهــا : العمليــات التــي بمقتضاهــا توجــه الجهــود لــكل مــن الســكان والحكومــة بتحســين االحــوال 

     االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة - وتتعــدد تعريفــات التنميــة المســتدامة، ويجــري تقديمهــا كاصطــالح ضمــن علــوم 

     السياســة ، واالجتمــاع ، واالقتصــاد. وفــي الويكيبيديــا :هــي عمليــة تلبيــة حاجــات االجيــال الحاليــة دون التفريــط فــي   

     تلبيــة حاجــات االجيــال المســتقبلية، وتجــري التنميــة المســتدامة فــي ثالثــة مجــاالت رئيســية : النمــو االقتصــادي، حفــظ    

     الموارد الطبيعية والبيئية والتنمية االجتماعية .

الخريطــة  المتضمــن اعتمــاد  العربيــة بالخصــوص 2018/4/5  الــدول  الصــادرة عــن مجلــس جامعــة  القــرارات   )2(

ــتراتيجية  ــاد االس ــرب 2017/7/12 باعتم ــوزراء الع ــس ال ــرارات مجل ــتدامة 2030، وق ــة المس ــة للتنمي ــة العربي       االعالمي

      االعالمية العربية. 
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  األعالم التنموي ألجل التنمية املستدامة: 
ــال  ــائل االتص ــالم ووس ــزة االع ــه أجه ــا توجي ــن خالله ــن م ــي ميك ــة الت ــو العملي ه

الجاهــريي داخــل املجتمــع مبــا يتفــق مــع أهــداف الحركــة التنمويــة ومصلحــة 

املجتمــع العليــا، عــى أن يجــري ذلــك بالتخطيــط املســبق، والتنســيق، وتقديــم الرســائل 

ــد  ــراد، وق ــات األف ــر لحاج ــي تنظ ــة الت ــتحقاقات األولي ــق االس ــة وف ــة املوجه اإلعالمي

خرجــت نظريــات متعــددة، تناقــش ُســبل تحقيــق الصلــة، والربــط بــني خطــط التنميــة، 

ووســائط االعــالم ليكــون هدفهــا الجمهــور، ونظريــة » ولــرب رشام)1(، ربطــت بــني االعــالم 

ــة داخــل  ــة، مؤكــدًة عــى مســألة النقــاش، والحــوارات الخاصــة بالتنمي املعــارص والتنمي

القطاعــات الشــعبية، ألجــل املشــاركة الوطنيــة يف عمليــة التنميــة، وبرامجهــا وخططهــا. 

فاإلعــالم التنمــوي ينبغــي أن يتوفــر بــني جمهــوره، بنوعيــه اإلعــالم الجاهــريي: صحافــة 

ــذي تُنتجــُه منظــات  ــارش: ال ــون، واألعــالم املب ــو ، وتلفزي ــة ، ورادي ــة، وإلكرتوني مطبوع

ــا مــع جمهورهــا، مــن إصــدارات مطبوعــة، أو مســجلة ،  ــد تواصله املجتمــع املحــي عن

أو فيديوهــات مصــورة .وليصــري األعــالم فعــاال يف القيــام بــدوره ، ينبغــي أن يتوافــق مــع 

ــق معــدالت  ــن تحقي ــم م ــع املُلحــة ، فعــى الرغ ــا املجتم ــة تخــدم قضاي خارطــة تنموي

منــو مرتفــع ، أرتبــط ببلــدان نفطيــة خــالل العقــود املاضيــة ، وليبيــا منــوذج لذلــك والتــي 

ــوارد  ــن م ــات م ــه الدراس ــا أظهرت ــم م ــورد، رغ ــذا امل ــري ه ــا غ ــتخدم يف اقتصاده مل تس

ــدان  ــإن معظــم البل ــا بحــرا وواحــات، » ف ــا، ومجمــل بيئته ــر بعــد يف صحرائه مل تستثمـ

ــة ملســتدامة،  ــدة يف مجــال التنمي ــات عدي ــات ، وتحدي ــت تواجــه صعوب ــة ، مازال العربي

ــدول ،  ــة ال ــن مجموع ــع ضم ــة واإلســالمية ، تق ــار العربي ــة االقط ــل غالبي ــا جع ــو م وه

ــد التســعينيات » )2(، وللبحــث يف  ــة اإلنســانية خــالل عق متوســطة أو منخفضــة ، التنمي

علــة ذلــك، سنشــري اىل مــا ميكــن القــول أنهــا عنــارص أساســية للتنميــة املســتدامة، مازالــت 

تشهـــد ضعفــا فـــي إيالئهــا االهتمـــام املقصود.

)1( ظهــر مفهــوم االعــالم التنمــوي عــام 1974م علــى يــد ولبــر شــرام )   Wilbur Shramm ( فــي كتابــه »وســائل االعــالم 

        والتنميــة، ويُعتبــر مؤسســا، وإليــه يُحــال مفهــوم نقــد تمركــز الخدمــات االعالميــة فــي المــدن الكبــرى ، وغيابهــا عــن 

ــة. ــدان المتقدم ــى البل ــل حت ــة ب ــدان النامي ــى البل ــك عل ــي ذل ــده ف ــر نق ــية ، وال يقتص ــرة الهامش ــدن الصغي         الم

)2( أنظــر: عبــد اللــه أبــو جــالل: اإلعــالم وقضايــا الوعــي االجتماعــي فــي الوطــن العربــي، بيــروت: مجلــة المســتقبل العربــي 

       – العدد 147 . 
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ــالل  ــن خ ــر، م ــىل الفق ــاء ع ــىل القض ــل ع ــي العم ــادي: و يعن ــرص االقتص أوالً: العن

ــادة رفــاه املجتمــع، بالنظــر اىل معــدالت دخــل الفــرد، وإتاحــة  ــة، وزي املــوارد الطبيعي

ــة. ــاريع الخاص ــال للمش املج

ــوض  ــرش، والنه ــة والب ــني الطبيع ــة ب ــر إىل العالق ــي: ويش ــرص االجتاع ــاً: العن  ثاني

برفاهيــة النــاس، وتحســني ســبل الحصــول عىل الخدمــات الصحيــة، والتعليمية األساســية، 

والوفــاء بالحــد األدىن مــن معايــر األمــن، واحــرتام حقــوق اإلنســان، والتنــوع الثقــايف، 

والتعدديــة السياســة، واملشــاركة الفعليــة يف صنــع القــرار.

ثالثــاً: العنــرص البيئــي: ويتعلــق بالحفــاظ عــىل قاعــدة املــوارد املاديــة، والبيولوجيــة، 

والنظــم اإليكولوجيــة والنهــوض بهــا)1(.

وال مندوحــة مــن االتفــاق عــى أن الصحــف، والراديــو، والتلفزيــون، ووســائل االتصــال 

ــداث  ــى أح ــل ع ــي يعم ــاط مجتمع ــن نش ــوج م ــا مي ــرب ع ــل املع ــي الناق ــة، ه الرقمي

التحــول االجتاعــي، بهــدف التطويــر والتحديــث، فاإلعــالم ووســائطه، مــن حيــث 

ــة الظــروف ألجــل  ــل دوره تهيئ ــة، ب ــات التنمي ــة خطــط وآلي ــي بصناع ــري معن ــدأ غ املب

االســتجابة ملخطــط التنميــة بالتوعيــة، والتثقيــف، والتعليــم، واكســاب املهــارات، وخلــق 

ــالم  ــق اع ــي، و لخل ــدين التطوع ــل امل ــراز أدوار العم ــة إب ــز ألهمي ــادرة، و تعزي روح املب

واع وُمطلــع ملــا يــدور، مبــا هــو كائــن ومبــا يستلـــزم أن يكــون، اإلعـــالم عليــه أن يُكـــون 

االتجاهـــات االيجابيـــة نحــو املشــاريع املُحققــة للتقــدم املنشــود، وبذلك يســهم يف تريع 

ــن  ــوره. وم ــع جمه ــي يف أساســها التواصــل م ــاليبه، والت ــة أس ــادة فعالي ــع زي ــة م التنمي

جملتــه تقديــم خدمــات إعالميــة معلوماتيــة، وال يتوقــف ذلــك فقــط عنــد منــح الخــرب، 

بــل ونــرش التوعيــة الحقوقيــة يف كل مكتســبات الحــق املــدين. ومــن ذلــك رضورة تهيئــة 

الظــروف االجتاعيــة والثقافيــة والنفســية لألفــراد، مــن أجــل االســتجابة للخطــط والربامج 

ــل االفــراد.  ــة، أي توفــري الوعــي ونــرشه، ليشــكل ســلوكا واتجاهــا يف مفاعي التنموي

)1( أنظر: مجدي محمد عبد الجواد الداغر: دور وسائل اإلعالم واالتصال في دعم خطط التنمية المستدامة- مجلة 

حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد 33، ص 8. 
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االعالم التنموي املستدام باعتبار الراهن: ليبيا منوذجا :
يجــدر االنتبــاه لنوعيــة انشــغاالت األعــالم بالتوعيــة التنمويــة يف املرحلــة التــي ترتبــط 

ــه شــعوبنا يف ميادينهــا مــا حصــل  ــة ، كمتغــري ســاهمت في ــورة للدول باالنتقــال مــن الث

ألول مــرة يف تاريــخ بعــض دول منطقتنــا، فســابقا أرتبطــت املشــاريع التنمويــة مبــا تعلنــه 

ــا، وبفــرض االســتجابة  الســلطة الحاكمــة مــن برامــج تجعــل مــن الشــعب ُمســتقبال له

دون ُمقدمــات برامجيــة يف التواصــل واألقنــاع بالجــدوى، ففــي ليبيــا جــرى ألغــاء خطــط 

خاســية تنمويــة تتــوزع عــى جغرافيــا ممتــدة.

ِبعلــة أنهــا توابــع العهــد امللــي املبــاد!)1(، ويف يومنــا هــذا، ومــع جــدة ظــروف وأحــوال 

ــة،  ــه خلخل ــت عقب ــا حصل ــى رأس م ــعبية، كان ع ــات الش ــت االنتفاض ــدادات أعقب ارت

كشــفت معايــب مرتاكمــة، منهــا فســاد اقتصــادي مارســته الســلطة السياســية، وانعــدام 

العدالــة املكانيــة بإدامــة املركزيــة، و باعتبــار ســقوط بعــض هيــاكل ومؤسســات ألنظمــة 

ذهبــت اىل غــري رجعــة ، وهنــا يحــرض النمــوذج الليبــي الــذي معضلتــه الســالح، الــذي 

جعلــه النظــام الســابق يف كل يــد ليتحقــق لــه أدامــة التناحــر واألحــرتاب. والتنميــة اليــوم 

ــني  ــاع النازح ــادي، أوض ــع االقتص ــي، والوض ــع األمن ــها الوض ــى رأس ــالت ع ــه معرق تواج

ــق  ــادي املتعل ــع االقتص ــل، والوض ــرأة والطف ــد امل ــف ض ــات العن ــن، ومارس واملهجري

ــاخ فســاد مــايل، وتجــاوزات ملليشــيا الســالح أدى اىل  ــة يتعطــل مــع إفــرازات من بالتنمي

تقســيم البــالد اىل حكومتــني وبرملانــني، هــي نتائــج ثقيلــة الوقــع عــى املواطــن يف حياتــه 

اليوميــة ، كــا الرتكــة الثقيلــة لنظــام اقتصــادي ريعــي لحكــم شــمويل أمتــد ألربعــة عقود، 

ليبيــا دولــة النفــط ذات الدخــل العــايل، ولكــن مل توجــد فيهــا تنميــة فاعلــة يندمــج فيهــا 

ــدم املأسســة  ــدأ هــو تحــت نظــام ســيايس منع ــه، ويف املب ــا في املواطــن ،ويشــعر بأثره

لجــذور املارســة الدميقراطيــة ، وُمقــي ملجمــل الحقــوق املدنيــة، وقــد ُعــرف بتجرميــه 

للنشــاط الحــزيب، ومنــع املــدين. 

)1( شهدت خطط التنمية االقتصادية الخماسية )1967-1980-1981-1985(، تقليصا كبيرا للقطاع الخاص حيث 

      أستاثر القطاع العام بـ%80، وتم تأميم المصارف، والتجارة الخارجية، وتجارة الجملة، المفرد والشركات 

      الصناعية، وشركات البناء.
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وقــد يقــع يف األولويــات بعــد كل مــا ســبق ذكــره، االنشــغال الــالزم إعالميــا بالضغــط 

ــع  ــات مجتم ــرب تنظي ــور ع ــأرشاك الجمه ــة ، وب ــة والتنفيذي ــتني الترشيعي ــى املؤسس ع

مــدين، وأهــي، ومــع التطــور الحاصــل يف طرائــق االتصــال الرقمــي، باملبــادرة مبعالجــات 

مقرتحــة للوضــع االمنــي، واالقتصــادي، كمختنقــني مركزيــني ميســان كل راجــل صغــريا أو 

كبــريا، وحتــى ال نكــون مــن املتشــامئني، ألن هنــاك جهــود تبــذل مــن مؤسســات حكوميــة، 

تصنــع القــرار وتنفــذه مــع تشــارك ملنظــات مدنيــة ومجتمــع أهــي، وأصــوات مســموعة 

ــه  ــم جدت ــه رغ ــول علي ــدين مع ــي امل ــتغال اإلعالم ــل االش ــة، ويظ ــروف الطارئ ــم الظ رغ

يف ليبيــا، إذ شــهد قطيعــة لعقــود )1969 – 2010( بعــد أن أســس مــع األربعينيــات 

والخمســينيات مشــهدا أنــربت فيــه قــوى وطنيــة كجبهــة معارضــة ) منــوذج جمعيــة عمــر 

ــق  ــا وح ــن » ، ك ــا » الوط ــرب جريدته ــوت ع ــا ص ــي كان له ــار 1943-1950م( الت املخت

التظاهــر الــذي كان مســموحا بــه، ونشــاطات طالبيــة بالجامعــة الليبيــة تأسســت ببنغازي 

1955، والتــي أصــدرت فيهــا كلياتهــا مجــالت ناهضــة ذات رأي وثقافــة وفنــون ، وكان مــن 

رموزهــا الخريجــني مــن خــرج بالراديــو والتلفزيــون متحدثــا يف شــؤون البــالد السياســية 

واالقتصاديــة والفكريــة، ومنــاخ الصحافــة الحــرة عــى مســتوى البــالد وإن كانــت مركزتيــه 

ــة  ــها صحيف ــى رأس ــاس، وع ــني الن ــد ب ــن تواج ــازي م ــف بنغ ــه صح ــا حازت ــتقالال م اس

»الحقيقــة« كل مــا تــم ذكــرُه سيشــهد تأميــا، ومالحقــة ُصناعــه، وأنكفــاء وأنضــواء تحــت 

محطــة الراديــو والتلفزيــون »الوحيــدة« يف قلــب العاصمــة ، مركــز الســلطة ملــا يقــارب 

الثالثــة عقــود.

االعالم املحي التنموي واقع ومأمول:

مــع املتغــريات مؤخــرا يتوقــع أن يتحــول اإلعــالم الدعــايئ الســلطوي اىل إعــالم معــريف 

ــع  ــعة )راب ــا الواس ــا ليبي ــداد جغرافي ــى امت ــوازن، وع ــة والت ــرى املصداقي ــايت يتح خدم

ــبعة  ــاوز الس ــكاين ال يتج ــداد س ــا تع ــا(، ويقابله ــرش عاملي ــابع ع ــاً، والس ــاحة أفريقي مس

مليــون، موزعــون يف الســاحل، والوســط، والجنــوب، كــا تتــوزع فيــه محــاوالت لتنميــة 

مكانيــة، ونشــري هنــا اىل أنــه مــع منتصــف التســعينات انطلقــت محطــات الراديــو 

ــات  ــن أدوار املحط ــه، لك ــازي ومرصات ــس وبنغ ــي طرابل ــروج محطت ــب خ ــة، عق املحلي

املناطقيــة ظلــت عــى األغلــب صــورة مصغــرة عــن املحطــة األم تنتهــج نهجهــا يف املصــادر 
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الحكوميــة املحــدودة، وال يتــم بــث مــواد دون أســتئذان مركــزي، أوتوضــع املحاذيــر عــى 

ــا،  ــك عنه ــع الســلطة ال ينف ــالم مبرب ــن االع ــك أرته ــة، وعــى ذل ــات اليومي لوحــة االعالن

ــث تتمــرتس الســلطة  ــزي حي ــكار مرك ــة االنشــغاالت، وأحت ــك محدودي ــب عــى ذل وترت

بالدعايــة السياســية يف محطتهــا الرئيســة، وال تفتــح البــاب ألي أنطــالق أعالمــي مســتقل، 

ــه بـــ »  ــه يف خطابات ــال ووصف ــار تنمــوي ع ــه مبعي ــي أن وأن النظــام حمــل شــعار إعالم

الفــردوس األريض« ، فغابــت الحمــالت اإلعالميــة املرشــدة يف مجــاالت تنمويــة محوريــة 

كالتعليــم والصحــة، وأقصيــت دعــوات تؤســس للجهــود واملشــاريع االقتصاديــة الخاصــة 

التــي يديرهــا رجــال أعــال حســب خارطــة تعتمــد توجيــه املوارد)غــري النفــط(، 

ــة (. ــة أو قري ــة )مدين ــا عــى مســتوى كل منطق ــتفادة منه واالس

االعالم التنموي وفعالية النساء)1( 

النســاء رشيــك مهــم يف االعــالم التنمــوي، ولعلنــا ال ننكــر أن تغيــريا حصــل يف بعــض 

القيــم املجتمعيــة التــي كانــت تنبــذ وتســتهجن عمــل املــرأة باإلعــالم، فقــد شــهدنا تحــوال 

وقبــوال النخــراط وعمــل االعالميــة عقــب 2011م، وتلقيهــا للــدورات املحليــة، والدوليــة 

التنشــيطية أو املواكبــة للتطــور يف املجــال)2(. 

ــالم  ــة يف إع ــك، وخاص ــت ذل ــا يثب ــورة وبعده ــل الث ــن قب ــد أعداده ــة ترص ومراجع

املــدن الــذي كان حكــرا عــى الرجــال، أن يجــري التوثيــق ملُتغــري إيجــايب يف ظــل وجــود 

ــوي،  ــالم  التنم ــاع االع ــرأة يف قط ــه امل ــبا حققت ــل مكس ــرف مُيث ــاوى التط ــالح ، ودع الس

حضورهــا أخباريــا، وكمتحدثــة يف أكــر مــن مجــال، وُمراســلة مــن ُمدنهــا، ومنهــن 

ُمشــاركات بصياغــة وثيقــة الســالم 2015م  مببــادئ تقــارب دور النســاء يف النشــاط 

)1( المرأة في االجندة التنموية )2015-2030( لتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل، بتمكين المرأة 

      السياسي واالقتصادي، وتحقيق المساواة، وتوفير التكافؤ في الفرص، وفي التعليم والرعاية الصحية واتخاذ القرار.

)2(ترتب على األنفتاح االعالمي منذ فبراير 2011 انخراط الموهبات والمهتمات بالمجال االعالمي، وخاصة ما اتيح من          

    عمل مستقل دون تبعية أو رقابة صارمة اال االلتزام االخالقي الذاتي ، كما تم ولوجهن القنوات المحلية  الحكومية     

    فقد اقتحمت المذيعات ومعدات ومقدمات البرامج ورئيسات أقسام فنية ، وفي ادارة الصحف والمجالت ما مثل 

    نقلة في المدن االطراف: زوارة وسبها والمرج وطبرق، وظهرت الُمراسالت من عين المكان يغطين اخبار المدن 

   الليبية ، ومنهاما كان محظورا كالتعاطي االعالمي مع القنوات الخارجية وتمكنت اعالميات مثل : سيرين العماري لقناة 

   24، نعيمة المصراتي لمواقع الكترونية كالصينية ، كما وترأست إداريا
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التنمــوي املســتدام لخارطــة 2030، ويُحســب للنســاء الليبيــات، أنهــن أنطلقــن ُمبــادرات 

ــات وبعضهــن مــن  ــل وُمجازف ــت مهمشــة ، ب ــي كان بالعمــل املــدين مبــدن األطــراف الت

ــة  ــر حيــث مكافحــة االرهــاب والتطــرف      )بنغــازي ودرن ــزاع والتوت قلــب مناطــق الن

ورست كنــاذج( وســجلن تقدمــا ملحوظــا يف معالجــة بعــض القضايــا التــي تُقــارب النســاء 

املٌهمشــات ضحايــا مــا بعــد التغيــري نازحــات ومهجــرات، فــا تــرشع فيــه النســاء يقــع 

التأســيس لــه كــا أول وأُس البنــاء الــذي يـُـويل ومينــح املــرأة حضورهــا املســتقل والفاعــل 

يف التمكــني الســيايس واالقتصــادي واالجتاعــي .

الصعوبات والعوائق ملشهد تنموي أعالمي:

 تعالــت بعــض أصــوات بــرشط مراقبــة وســيطرة الدولــة عــى وســائل االعــالم كمــربر 

إليقــاف خطــاب الكراهيــة والعنــف الــذي تُّصــدره بعــض القنــوات، دون االنتبــاه اىل أن 

االعــالم الليبــي الســائد صــار  يبــث مــن الخــارج ، فكيــف ســتتحقق ســيطرة  دولــة واقعــا 

وفعــال ، ســواء عــى االعــالم االلكــرتوين أو القنــوات الفضائيــة التــي نتابعهــا مــن خــارج 

عــالم داخلهــا مــا يســمى »بإعــالم الدولــة« عبــارة عــن محطة  البــالد ! ونزيــد عــى ذلــك

واقعــة تحــت الســيطرة تســمح بخــرب وال تســمح بغــريه ، وأن وكاالت الدولــة االخباريــة 

ــل  ــة الحام ــر األحادي ــة النظ ــم ذو وجه ــة الحاك ــالم الدول ــها. إن إع ــى نفس ــمة ع منقس

ــع أن يصــدر هكــذا  ــك مــن غــري املتوق ــالف ، عــى ذل ــكل اخت ــع ل ــه، واملان أليدولوجيت

ــورة تبحــث وتناضــل  ــا ث ــة، وقــد خضن ــة وحجــب تقــوده الدول متطلــب بســيطرة ورقاب

ــو  ــواه ه ــه ومحت ــالم مبضمون ــع، وأع ــري والتجم ــرأي والتعب ــة ال ــيخ حري ــل ترس ــن أج م

ــالد.    ــا املنضــوون عــى مســتوى الب ــد عليه ــط يتعاق االعــالم الحــر واملســتقل وفــق ضواب

واقــع العمــل االعالمــي ليــؤدي دوره التنمــوي ُغيــب فيــه مــا يتعلــق بااللتــزام بأخالقيــات 

ــة )اللوائــح واملعاهــدات( التــي انخــرط فيهــا املهتمــون ) ات( واملهنيــون ) ات (  املهن

ــاة الشــبابية المســموعة، فاطمــة  ــى قن ــد المول ــا 218 ، ابتســام عب ــم ليبي ــا االحــرار، ث ــاة ليبي ــة هــدى الســراري قن االعالمي

ــي  ــي درب ــا ، تهان ــة لن ــم البركــي مجل ــا ، ري ــدة قورين ــر جري ــن المســتقلة ، انتصــار البرعصــي مدي ــدة ميادي ــر جري ــدور مدي غن

جريــدة االحــوال ، ســليمة بــن نزهــة رئيــس تحريــر جريــدة أفســانيا ، فريــال الدالــي رئيســة تحريــر أطيــاف، وغيرهــن، ولنــا أن 

نســجل البــراح الــذي أتيــح وانبثــق ألول مــرة فــي تاريــخ ليبيــا للمكونــات االمازيغيــة والتبــو والطــوارق مــا أطلــق اعالميتهــن فــي 

الصحــف والراديــو والتلفزيــون  ومنهــن فــدوى كامــل كرئيســة تحريــر لجريــدة باللغــة االمازيغيــة.
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مــا انفتحنــا عليــه وكان مقصيــا ومحظــورا، مياثــل مــا هنــا تنفيــذا لقــرار الســلم واالمــن 

1325 العاملــي، منــوذج ذلــك ترشيعــات  صحفيــة وقــد تــم الخــوض فيهــا وتداولهــا عــرب 

ــرأي  ــة ال ــدأ حري ــادئ حقــوق االنســان، مب ــادة 19 مــن مب ــا امل ــب، و مــن  أهمه التدري

و التعبــري، حــق منــح املعلومــة، حايــة مصــدر املعلومــة، عــدم االفــالت مــن العقــاب، 

فممتهنــو الصحافــة يعانــون مــن عــدم احتــواء واســتيعاب مؤسســات أمنيــة وترشيعيــة 

ملاهيــة عملهــم عنــد نقــل املعلومــة اىل الجمهــور، كــا كان مــن املناســب طــرح مــرشوع 

الهيئــة املســتقلة لألعــالم والتــي يقودوهــا اعالميــون مســتقلون، كــا الدعــوة اىل تشــكيل 

ــذاء  ــني تنظــم عملهــم، و تحفــظ حقوقهــم ) وباإلمــكان االحت ــات للصحفي ــط ونقاب رواب

بالتجربــة التونســية يف الهايــكا(. 

ــا  ــة وتوظيفه ــوة الناعم ــة أدوار الق ــار أهمي ــدة باعتب ــة املفتق ــات املعالج ــن آلي وم

إعالميــا، وعــى رأســها اســتحداث دوائــر متخصصة يف مجــال اإلعــالم التنموي لــدى وزارات 

ومؤسســات الحكومــة يف مجــال التنميــة واإلعــالم ، للمســاهمة يف عــالج االزمــة بــل ووقاية 

ــكام  ــالق األح ــب، وأط ــت يف الرتهي ــات متثل ــن تحدي ــهدُه م ــا نش ــع م ــة م ــال قادم ألجي

ــراء، هــي شــوائب ينرشهــا  ــا ب ــن منه ــة والدي ــة متطرف ــاوى ديني املســبقة، بحجــج ودع

خطــاب العنــف املقــدم عــرب القنــوات االعالميــة، وهــو مــا يســتلزم باملقابــل الدعــوة اىل 

بعــث الرســائل الثقافيــة، واالدبيــة، والفنيــة املؤثــرة يف أمنــاط ســلوكياتنا املختلفــة التــي 

ولدتهــا حالــة الحــرب والفــوىض حيــث يتــم العمــل عــى توظيــف االنشــطة يف مجــاالت 

ــاين  ــي وفن ــب ومثقف ــواء وإرشاك نخ ــوة واحت ــري دع ــة، ويج ــة والرياض ــون والثقاف الفن

ــة(  ــة والثقاف ــدوى املعرف ــيس لج ــشء والتأس ــا بالن ــا لعالقته ــرأة عُمدته ــع ) وامل املجتم

ــا اىل  ــلم، وتُوصله ــة الس ــي بثقاف ــي ترتق ــة الت ــتقطاب والتوعي ــاع واالس ــاهم يف االقن لتس

ــة غســل عقولهــم بالعنــف والتطــرف، وادماجهــم يف مشــاريع االرهــاب  ــم محاول مــن ت

الفكــري بــدًء مــن خطــاب ُمــرب للعنــف اللفظــي مــا نشــهده عنــد قــادة املليشــيات 

ــالح يف كل  ــود الس ــع وج ــي م ــف فع ــول اىل عن ــم ليتح ــت مظلته ــون تح ــن ينخرط وم

ــارع،  ــا يف الش ــت ك ــه يف البي ــر ظالل ــف تظه ــام، فالعن ــا الع ــر يف ذوقن ــا أث ــد، اىل م ي

ــل أن  ــة قب ــوة الناعم ــف الق ــة، إن توظي ــف املختلف ــا يف مؤسســات الوظائ واملدرســة ك

ــه يُعــي مــن قيــم العلــم واملعرفــة مبختلــف  ــه كون يكــون بلســا للجــراح، نــرى رضورت

جوانبهــا، علينــا أن نتخــذ موقفنــا الحــازم إزاء تغيــٍب و فقــٍد ملراكــز التثقيــف والنــوادي 
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واملســارح ومكتبــات القــراءة العامــة وحلقــات الحــوار الثقــايف واألكادميــي، كلهــا يجــب 

أن ندعــو اىل أحيائهــا ولتوصيلهــا مبنابــر االعــالم، ملقاومــة التطــرف واالرهــاب وهــي قــوة 

ناعمــة يف مواجهــة قــوى املــوت.

و لــن نغمــض أعيننــا عــن التجربــة االعالميــة التنمويــة يف ليبيــا عقــب متغــري 

ــل  ــا يف نق ــة دوره ــدن االطــراف، مؤدي ــة بامل ــوات محلي ــع أنطــالق قن ــر 2011م، م فرباي

املعلومــات واملعــارف والخدمــات كــرا للمركزيــة التــي كانــت ســائدة لعقــود ســابقة ، 

ــا ، ونشــاطات مجتمــع مــدين وتواجــد عنــرصي الشــباب  وفضائيــات داخــل وخــارج ليبي

واملــرأة مبادريــن وموظفــني قدراتهــم يف مجــاالت االعــالم املتعــددة ، ونظــل بحاجــة اىل أن 

نعتمــد التخطيــط الفاعــل، الــذي ال ينظــر فقــط اىل املــدى القريــب فيــا يتعلــق بتوفــري 

منــاخ أجتاعــي يدعــم املســار التنمــوي، كــا ورضورة وتوفــر عنــرصي التدريــب والخــربة 

ــي  ــة ملمتهن ــص املهني ــاء بالخصائ ــايت ولألرتق ــي معلوم ــور تقن ــن تط ــل م ــة الحاص ملواكب

االعــالم الذيــن مــن أدوارهــم توخــي الدقــة واملوضوعيــة والحياديــة يف املعلومــات املقدمة 

للجمهــور، الــذي هــو بالــرضورة مســاند للعمليــة التنمويــة.
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مداخلة النائبة/ منال ماهر  الجميل )1(
التنميــة املســتدامة محورهــا هــو بنــاء اإلنســان ولكــن لألســف، 

ــاء الفكــر  انصــاف املثقفــني هــم املســؤولني عــى اإلعــالم. وبن

ــزة  ــه ركي ــن أن ــم م ــف بالرغ ــر لألس ــي اندث ــالم الحكوم اإلع

الثقافــة يف مــرص والقــادر عــى إحيــاء منظومــة القيــم واألخالق 

يف الثقافــة وحايتهــا مــن األفــكار املغلوطــة والقيــم الســلبية 

ــا االن. التــي انتــرشت يف مجتمعن

ــل  ــاعات ب ــرش اإلش ــدم ن ــة وع ــار اإليجابي ــرش االخب ــة يف ن ــات الثقافي ــا دور املنظ ايض

والتصــدي لهــا وإعــادة إحيــاء منظومــة القيــم واألخــالق. البــد مــن تفعيــل مواثيــق الرشف 

بأخالقيــات املهنــة ورقابــة املصنفــات مبــا تالئــم مــع منظومــة القيــم واالخــالق مــن ناحيــة 

والعــادات والتقاليــد املرصيــة اإليجابيــة مــن جانــب أخــر .

ــة يف  ــال القادم ــوارد وحــق االجي ــى امل ــاظ ع ــة املســتدامة تحــث عــى الحف والتنمي

املــوارد الحاليــة وهــذا دور أخــر رئيــي ملنظومــة االعــالم للحــث عى ترشــيد اســتخدامات 

امليــاه والطاقــة بــل ايضــا والغــذاء فــا تتخلــص منــه الــدول العربيــة يف رمضــان يف مكبات 

النفايــات قــادر عــى إقامــة دولــة بارسهــا.

ــد ان يلتــزم اإلعــالم الخــاص بالكــود األخالقــي والبــد أن تكــون هنــاك ترشيعــات  الب

ــع  ــة برف ــج خاص ــن برام ــا لتتضم ــادة صياغته ــن اع ــد م ــة الب ــة اإلعالمي ملزمة.والخريط

ــة املســتدامة. وتدريــب  ــاء خــاص بالتنمي ــة املســتدامة وكذلــك موجــز أنب الوعــى للتنمي

ــة املســتدامة.  ــادئ التنمي ــم ومب ــني عــى مفاهي ــني واإلعالمي الصحفي

إعالم وطن ام دولة ام مواطن...

ــري  ــي ت ــة الت ــة االثرائي ــالة اإلعالمي ــة الرس ــى صياغ ــادر ع ــوي الق ــي التنم اإلعالم

وتضاعــف وعــى وذكاءات املواطــن.. لتنشــيط الــذكاءات الوجدانيــة وزيــادة الوعــى بــدور 

ــة  ــي بصناع ــام اإلعالم ــي. واالهت ــيط العق ــدان وتنش ــة الوج ــوي يف تربي ــالم التنم اإلع

ــتدامة  ــة املس ــة التنمي ــك يف صناع ــالم رشي ــون اإلع ــه. أن يك ــط نقل ــس فق ــدث ولي الح

ــه. ــس مفعــول ب ولي

)1(  عضو البرلمان العربي المصري
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    مداخلة اإلعالمية/ منى الوكيل )1(
بعــض املشــكالت الحقيقيــة التــي تواجهها الــدول العربيــة والتي 

البــد ان تضــع أيديهــا عليهــا ويتــم تحديدهــا فعليــا وتعمــل عى 

حلهــا أو وضــع خطــط اســرتاتيجية مشــرتكة بــني الــدول العربيــة 

لحلهــا ليتحقــق دور اإلعــالم التنمــوي يف تحقيــق أهــداف 

التنميــة املســتدامة 

أوال: النهــوض باالقتصــاد ببعــض الــدول العربيــة وتحويــل 

الــدول املســتهلكة لــدول منتجــة.

ثانيــا: تصحيــح كافــة املفاهيــم الثقافيــة املغلوطــة لــدى ملجتمعــات العربيــة. ثالثــا: رفــض 

املجتمعــات العربيــة لكافــة الســلوكيات الســلبية وخاصــة املتعلقــة بالحفــاظ عــى البيئــة 

وأيضــا املتعلقــة بالفكــر الدينــي املتطــرف.

رابعــا: العمــل عــى تنميــة حــب الوطــن واالنتــاء واحــرتام اآلخــر لــدى الشــباب والفتيات 

منــذ نعومــة أظافرهم. 

خامســا: تغيــري القيــم االســتهالكية غــري الرضوريــة ووضــع األولويات عــى قامئــة احتياجات 

املواطنني. 

سادسا: االرتقاء بالذوق العام للجاهري يف كافة مناحي الحياة؛ الفن، املرح، الدراما، 

اإلعالنات، الدعوة إىل القراءة والتنوير. 

سابعا: البد أن تجد الدول العربية نقاط تالقى فيا بينها للصالح العام وان تلقى املصالح 

الشخصية جانبا. 

ثامنا: البد أن يتضامن اإلعالم العام مع اإلعالم الخاص طاملا أصبحت القضية متعلقة 

باألمن القومي وذلك من اجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

)1( إعالمية بمكتب وزير التربية والتعليم  - جمهورية مصر العربية
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 مداخلة الصحفي/ محمد جال
مقدمة:

ال شــك أن اإلعــالم لــه دور رائــد يف عــرض 

ــد هــو أحــد  ــذي يع ــع ال ــا املجتم ومناقشــة قضاي

يف  التحديــات  زادت  وكلــا  األساســية،  ركائــزه 

ــيطر  ــا يس ــات مب ــام الحكوم ــا زاد اهت ــع م مجتم

عــى عقــول الجاهــري ويشــكل وعيهــم ووجهــات 

نظرهــم، وهــو مــا يلقــي الضــوء عــى أهميــة دور 

اإلعــالم الحيــوي والفعــال تجــاه القضايــا املجتمعيــة، لكــن اإلعــالم عــى مســتوى العــامل 

ــل  ــر يف تعام ــغ األث ــه بال ــا كان ل ــو م ــائله وه ــرية ووس ــنوات األخ ــه يف الس ــريت آليات تغ

ــة  ــن الثق ــري م ــزء كب ــدان ج ــا أدي إيل فق ــة م ــالم التقليدي ــائل اإلع ــع وس ــري م الجاه

واملصداقيــة يف هــذه الوســائل.   

محاور املداخلة:

أبجديــات الحديــث عــن التنميــة املســتدامة تدعــو للنظــر يف محاورهــا الثالثــة . 1

االجتاعــي واالقتصــادي والبيئــي، والواقــع يشــري إىل أن اإلعــالم املحــي مل 

يبــذل جهــداً كافيــاً يف تبســيط املصطلحــات االقتصاديــة وال يف التوعيــة بأهميــة 

القضايــا البيئيــة، فيــا يحــاول البعــض أن يفعــل ذلــك عــى اســتحياء .  مــا زال 

مصطلــح »التنميــة املســتدامة« مبهــاً لــدى الكثــري مــن الجمهــور العــريب عــى 

الرغــم مــن أن أهدافهــا وهــي القضــاء عــى الفقــر والجوع…إلــخ هــي ذاتهــا 

ــالم  ــيخ اإلع ــن رضورة ترس ــث ع ــدر الحدي ــا يج ــة، وهن ــث العام ــور حدي مح

ــن  ــد ال يؤم ــة، وق ــرع املعرف ــف أف ــع عــى مختل ــط ل التنمــوي، إعــالم واع وم

اإلعــالم التنمــوي مبقولــة Bad News is Good News التــي تتطلــب تغطيــات 

لعــدد كبــري مــن الســاعات، حيــث تتجــه وســائل اإلعــالم التنمويــة إىل مفهــوم 

التغطيــات اإليجابيــة نظــراً لكــون أولويــات هــذا النــوع مــن اإلعــالم هو ترســيخ 

الثقافــات املحليــة والتوعيــة بقضايــا املجتمعــات.
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تتمثــل اســرتاتيجية التنميــة املســتدامة يف بنــاء اقتصــاد تنافــي متــوازن يعتمــد . 2

عــى االبتــكار واملعرفــة، وهــو مــا يتطلــب رضورة تفعيــل الهــدف الســابع عــرش 

وهــو الرشاكــة لتحقيــق األهــداف التــي ينــدرج تحتهــا اإلعــالم، غــري أنــه ليــس 

مــن األهــداف الرصيحــة ولكنــه يتقاطــع مــع جميعهــا.

ــزوف النســبة . 3 ــا يشــري إىل ع ــي م ــال اإلعالم ــني يف املج ــن الباحث ــري م ــردد الكث ي

ــل  ــع التواص ــة، وأن مواق ــالم التقليدي ــائل اإلع ــن وس ــور ع ــن الجمه ــرب م األك

االجتاعــي صــارت هــي املحــرك لــكل مــن الجمهــور وصنــاع القــرار وتبعهــم 

ــل  ــع التواص ــت مواق ــاءل أليس ــا أتس ــة، وهن ــالم التقليدي ــائل اإلع ــك وس يف ذل

ــت كل هــذه  ــاذا جذب ــائل اتصــال«؟ مل ــل اســم »وس ــت تحم ــي مازل االجتاع

املاليــني مــن الجاهــري عــى الرغــم مــن معرفتنــا بــأن كل وســيلة ال تطغــي عــى 

األخــرى؟ هــل اســتعادة الثقــة يف وســائل اإلعــالم باتــت غــري ممكنــة ؟ واألهــم  

ــات التــي تعمــل وســائل اإلعــالم بهــا اآلن الســتعادة ثقــة  ــك، مــا اآللي مــن ذل

ــا؟! جمهوره

إدراج الرتبيــة اإلعالميــة ضمــن مراحــل التعليــم األساســية والجامعيــة هــي . 4

وســيلة هامــة غايتهــا تشــكيل الوعــي لــدي الدارســني بأســاليب وســائل اإلعــالم 

املختلفــة يف عــرض القضايــا وتناولهــا ومعرفــة السياســات التحريريــة لــدى هــذه 

الوســائل مــا يعــزز مــن املتابعــة النقديــة لــدى املواطــن العــريب وليــس التلقــي 

فحســب.

املقرتحات:

تشــكيل لجــان رصــد تابعــة للمجالس اإلعالميــة الوطنيــة ووزارات اإلعــالم العربية . 1

تتابــع كيفيــة عــرض القضايــا املجتمعيــة لــدى قنواتهــم املحليــة، ومــن ثــم يتــم 

ــدورات  ــري ال ــا توف ــم وأيض ــم أدائه ــي تقي ــر الت ــرز التقاري ــا بأب ــم دوري إبالغه

التدريبيــة لتعزيــز مهــارات العاملــني يف هــذا الشــأن. 

تعزيــز إنشــاء محطــات محليــة متخصصــة يف الشــأن االقتصــادي والشــأن البيئــي، . 2

بحيــث يكــون لديهــم القــدرة عــى الوصــول لعــدد أكــرب مــن فئــات املجتمــع 

وتبســيط املعلومــات املقدمــة يف هــذه املجــاالت دون إخــالل. 

ــي . 3 ــد اإلعالم ــي املرص ــة وه ــة العام ــل األمان ــن قب ــدة م ــادرة الرائ ــل املب تفعي
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للتنميــة املســتدامة بحيــث يشــكل دورهــا دوراً محوريــاً مــن جانبهــا تواصلهــا 

ــع  ــا م ــا تواصله ــة وأيض ــات العربي ــا املجتمع ــني بقضاي ــرباء واملختص ــع الخ م

ــع  ــرتوين ومواق ــع اإللك ــالل املوق ــن خ ــريب م ــع الع ــن املجتم ــرب م ــح أك رشائ

التواصــل االجتاعــي. 

رضورة وضــع بنــود إعالميــة وقواعــد أخالقيــة مــن قبــل الجهــات املنظمــة للعمل . 4

اإلعالمــي يف الوطــن العــريب مــن حيــث تنــاول القضايــا املجتمعية. 

اقــرتح أن يضــع مجلــس وزراء العــرب يف اجتاعــه املقبــل خارطــة طريــق تنظــم . 5

املشــهد اإلعالمــي العــريب وخاصــة مبــا وصلــت األمــة العربيــة يف الفــرتة األخــرية 

مــن تحديــات مجتمعيــة ال تتطلــب أن يكــون اإلعــالم رشيــكاً فيهــا بــل يحــاول 

أن يــوازن األمــور مبصداقيــة وقواعــد املهنــة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
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مداخلة الصحفي/ أحمد داود سلان
هنــاك العديــد مــن الــدول العربيــة تعيــش 

تحــت ســيطرة االحتــالل الــذى يعمــق ظاهــرة 

الفقــر، فمــن املســؤول عــن تحقيــق أهــداف 

التنميــة املســتدامة 2030 يف تلــك الــدول؟ امــا 

ــد  ــق الب ــى يتحق ــوي فحت ــالم التنم ــن االع ع

مــن بنــاء جيــل اعالمــي يعــي جيــدا مبفهــوم 

التنميــة املســتدامة واهدافهــا ويتــم ذلــك مــن خــالل عقــد نــدوات وورش عمــل داخــل 

ــل  ــك مــن قب ــم متابعــة ذل ــة ويت ــدول العربي ــات ومعاهــد االعــالم عــى مســتوى ال كلي

االمانــة العامــة بالتنســيق بــني قطــاع االعــالم وادارة التنميــة املســتدامة بالجامعــة العربية.

مداخلة اإلعالمي/ يعقوب يوسف الرويس)1( 
السادة األفاضل يف االمانة العامة لجامعة الدول 

العربية،

ــزة يف  ــة املمي ــذه الكوكب ــني ه ــد ب ــب يل التواج يطي

ســاء اإلعــالم العــريب جميعنــا يعلــم أن أهــداف التنميــة 

املســتدامة هــي مجموعــة مــن األهــداف التــي وضعتهــا 

األمــم املتحــدة والتــي تعــرف أيضــاً باســم األجنــدة 

العامليــة 2030 وهــي رؤيــة ودعــوة عامليــة للعمــل مــن أجــل القضــاء عــى الفقــر وحايــة 

ــام 2030.  ــول ع ــار بحل ــع الشــعوب بالســالم واالزده ــع جمي ــب األرض وضــان متت كوك

وهنــا وجــب علينــا ان نتطــرق لــدور وســائل اإلعــالم املتنوعــة حيــث تقــوم بــدور إيجــايب 

يف املعاونــة عــى تحقيــق هــذه الخطــط واألهــداف التنمويــة مــن خــالل ترســيخ مبــادئ 

ــة املســتدامة( ومتكــني رســالتها يف املجتمــع . ــم )اهــداف التنمي ومفاهي

  )1( رئيس اذاعة إمارات )FM( أبوظبي لإلعالم- دولة االمارات العربية المتحدة، واالمين العام المساعد لشعبة اإلذاعيين  

      العرب.
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ــاس  ــف الن ــث تثقي ــن حي ــع م ــل كل مجتم ــا داخ ــالم دورا هام ــب اإلع ــث يلع حي

باألخبــار واملعلومــات واألفــكار والتــي تؤثــر عــى عمليــة اتخــاذ القــرار والتنفيــذ حيــث 

تعــد وســائل اإلعــالم مصــدرا مهــا مــن مصــادر التوعيــة وبنــاء الفكــر املجتمعــي وهــي 

ــا يف  ــبها أهميته ــا يكس ــذا م ــريي وه ــرأي الجاه ــن ال ــة تكوي ــري يف عملي ــري كب ذات تأث

ــات اإلنســانية. ــدول واملجتمع ــر ال ــة تطوي عملي

إن وســائل اإلعــالم تســتطيع أن تقــوم بــدور فعــال يف املعاونــة عــى تحقيــق خطــط 

ــاركة  ــا باملش ــط َمرهونً ــذه الخط ــاح ه ــح نج ــُث يصب ــتدامة حي ــة املس ــداف التنمي وأه

اإليجابيــة للقــوى املجتمعيــة التــي يحفزهــا اإلعــالم مــن خــالل تنميــة الوعــي والتثقيــف 

والرتبيــة ونــرش املعلومــات واملعرفــة ومواجهــة التحديــات واملعوقــات التــي تقــُف حائــاًل 

دون تحقيــق هــذه األهــداف.

ويســعدين أن اتحــدث هنــا عــن تجربــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة حيــث تبنت 

ــا  ــة مبكــرة وأظهــرت التزامه ــة املســتدامة يف مرحل ــدة 2030 للتنمي ــارات أجن ــة اإلم دول

بالعمــل عــى تحقيــق مســتقبل أفضــل للجميــع. غــري أن أهــداف التنميــة املســتدامة ال 

تتحقــق بجهــود الحكومــة وحدهــا إذ يتطلــب بــذل املؤسســات غــري الحكوميــة والقطــاع 

الخــاص وحتــى األفــراد جهــود دؤوبــة وفعالــة لتعزيــز اســتدامة كوكبنــا مــن أجــل األجيــال 

القادمــة.

أن عالقــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مبفهــوم التنميــة املســتدامة تعــود إىل مــا 

ــري  ــج تطوي ــه عــى نطــاق عاملــي واســع.. ضمــن نه ــور هــذا املســمى وتداول ــل ظه قب

ــارات 2021  ــة اإلم ــوال إىل رؤي ــنوات وص ــرب الس ــوج ع ــذ يف النض ــتدام أخ ــل ومس متكام

واألجنــدة الوطنيــة التــي تتطابــق يف جوانــب عديــدة منهــا مع أهــداف التنمية املســتدامة 

العامليــة. إن اإلعــالم يحظــى باهتــام قيادتنــا الرشــيدة التــي تــرى فيــه جــراً مهــاً يربــط 

ــم يف  ــن ويرشكه ــازات الوط ــى إنج ــراده ع ــع أف ــه ويطل ــن حول ــورات م ــع بالتط املجتم

اســتمرارها واســتدامتها إذ كان اإلعــالم وســيظل رشيــكاً يف بنــاء دولــة اإلمــارات ومســريتها 

التنمويــة الحافلــة  مــا يضــع مســؤولية كبــرية عــى مؤسســاتنا اإلعالميــة يف اتجــاه 

ــا  ــها مجتمعاتن ــي تعيش ــروف الت ــل الظ ــتقبل.ويف ظ ــتثار يف املس ــا باالس ــر قدراته تطوي

مــن تطــورات وتحــوالت سياســية واجتاعيــة واســعة املجــاالت حيــث ميكــن القــول إن 

ــب دوًرا  ــب أن يلع ــروءة (- يج ــموعة واملق ــة واملس ــة )املرئي ــائله املختلف ــالم – بوس اإلع
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بــارزًا يف تعزيــز الوعــي بشــكل عــام، ويف تدعيــم قيــم املشــاركة لــدى األفــراد مــن خــالل 

املعلومــات واألفــكار والتوجهــات املنقولــة لهــم عــرب مختلــف الربامــج املعروضــة وهــذا 

بــال شــك يحــدث تنميــة شــاملة تســاعد يف تشــكيل قاعــدة مــن العلــم واملعرفــة، تعمــل 

عــى تغيــري ســلوك األفــراد الواعــني للســري عــى النهــج الصحيــح ورادًعــا لهــم يف الوقــت 

نفســه لالبتعــاد عــن الصيــغ واألســاليب التــي ال تتفــق مــع مصالــح املجتمــع وأهدافــه.

ــم يف  ــدور امله ــه ال ــازال وســيظل ل ــه كان وم ــكل قنوات ــالم ب ــأن اإلع ــد ب ــا اؤك وختام

ــتدامة . ــة املس ــاء والتنمي البن

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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الجلسة الختـامية
ــر مفــوض/ أ.د. عــالء التميمــي،  ــة لورشــة العمــل املتخصصــة وزي ــرأس الجلســة الختامي ت

مديــر إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية. حيــث تقــدم رئيــس الجلســة يف كلمتــه بالشــكر 

ــاركوا  ــن ش ــادة الذي ــة، والس ــأوراق علمي ــوا ب ــن تقدم ــواء الذي ــاركني س ــادة املش ــري للس الكب

ــدول  ــي ال ــادة ممث ــول للس ــكر موص ــذا، والش ــا ه ــرت عملن ــك أث ــال ش ــي ب ــم والت مبداخالته

ــالم  ــل دور اإلع ــدا لتفعي ــا جدي ــة منطلق ــذه الورش ــكل ه ــال يف أن تش ــاركني، آم ــة املش العربي

التنمــوي يف تعزيــز ودعــم قضايــا التنميــة املســتدامة ، وقــد أجمــع املشــاركون عــى توصيــات 

ورشــة العمــل، وهــي عــى النحــو اآليت :

120
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التوصيات:
توصــل املشــاركني يف ورشــة العمــل إىل إن التنميــة املســتدامة لــي تتحقــق تتطلــب 

ــرار عــى حــد ســواء. وأهــم  ــاع الق ــني وصن ــن املواطن ــة م ــا ومعرف ــا وعمــال وعل التزام

دور يقــوم بــه اإلعــالم هــو نــرش املعرفــة التــي تســهم يف خلــق املنــاخ االجتاعــي الــذي 

ــن  ــا وحــرى عــى اإلعــالم– م ــام تحقيقه ــا أم ــة املســتدامة وال يقــف عائق ــم التنمي يدع

الناحيــة النظريــة- أن يعمــل بالتناغــم مــع عنــارص النمــو األخــرى لينقــل الــدول العربيــة 

إىل التحديــث، أمــا يف التطبيــق العمــي فــإن الــدول العربيــة التــي اســتثمرت مبالــغ طائلــة 

يف البنيــة اإلعالميــة األساســية تنبهــت أن هنــاك فجــوة واســعة تفصــل أنظمتهــا اإلعالميــة 

ــل  ــى التحلي ــد ع ــذي يعتم ــج ال ــالم الناض ــرى. فاإلع ــامل األخ ــا يف دول الع ــن مثيالته ع

العميــق يســتطيع أن يتعامــل مــع القضايــا املعقــدة ،  ويتمكــن مــن توصيــل رســالته عــى 

املســتوي املحــي والــدويل .

 ويف الختام أوىص املشاركون مبا ييل:

رضورة إعــادة النظــر يف تعريــف مفهــوم اإلعــالم التنمــوي بشــكل عــام، وتبنــي . 1

تعريــف أكــر شــموال مبــا يتفــق مــع متطلبــات العــرص الراهــن.

رضورة االســتفادة مــن التجــارب التنمويــة الدوليــة، والتــي ميكــن تطبيقهــا عــى . 2

الواقــع العــريب، مــع مراعــاة الخصوصيــة التــي يتســم بهــا التجربــة العربيــة.

التأكيــد عــى أهميــة التخطيــط اإلعالمــي لتحقيــق التكامــل بــني وســائل اإلعــالم . 3

ــى يســهم بشــكل مســتمر يف  ــالم حت ــر اإلع ــريب وتطوي ــامل الع ــة يف الع املختلف

نجــاح مرشوعــات التنميــة املســتدامة.

رضورة تبنــي األمانــة العامــة لخطــة بحثيــة تتنــاول دور وســائل اإلعالم يف تشــكيل . 4

ــة، ودراســة دور اإلعــالم التقليــدي والبديــل  ــدول العربي مجتمــع املعرفــة يف ال

ــة  ــن خــالل اســتخدام مناهــج بحثي ــة املســتدامة، م ــا التنمي يف معالجــة قضاي

وأدوات جمــع بيانــات حديثــة يف مجــال دراســات وبحــوث اإلعــالم التنمــوي.

رضورة االهتــام بـــ »اإلعــالم التشــاريك«، بحيــث يكــون املواطــن رشيــكا يف اختيار . 5

القضايــا واملضامــني التــي تشــغل اهتامــه، وتعــرب عــن همومه.
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ــرتوين . 6 ــع اإللك ــى املوق ــتدامة ع ــة املس ــي للتنمي ــد اإلعالم ــل املرص رضورة تفعي

ــق التنســيق  ــة لتحقي ــدول العربي ــة لل ــاة معلوماتي ــح قن ــة ليصب ــة العام لألمان

والتكامــل بــني أجهــزة االعــالم املختلفــة، وبنــك لألفــكار االســتثارية والتنمويــة 

غــري التقليديــة، واالســتفادة مــن مواقــع التواصــل االجتاعــي يف الرتكيــز عــى 

ــة.  ــات التنموي املرشوع

ــة . 7 ــة اإلعالمي ــط املارس ــريب لضب ــي الع ــرشف اإلعالم ــاق ال ــث ميث رضورة تحدي

ــة. ــا التنموي ــم للقضاي ــني يف تغطيته لإلعالمي

رضورة قيــام الهيئــات اإلعالميــة العربيــة بتنظيــم دورات تدريبيــة بهــدف االرتقاء . 8

باملســتوى املهنــي لإلعالميــني يف املجــاالت املســموعة واملرئيــة واملقــروءة 

ــة. واإللكرتوني

ــة املســتدامة، . 9 ــوم التنمي ــرش مفه ــة يف ن ــة والتليفزيوني ــج اإلذاعي ــف الربام توظي

ومســاندة اإلعــالم العــريب بقطاعيــه الحكومــي والخــاص يف إدارة االقتصــاد 

ــريب. الع

توفــري البيئــة املالمئــة لإلعــالم ليقــوم بالــدور التنمــوي الهــادف، وتوجيــه . 10

ــة  ــباب يف عملي ــني الش ــج اإلعالمي ــة لدم ــدول العربي ــالم يف ال ــات اإلع مؤسس

التنميــة املســتدامة مــع نــرش ثقافــة الفكــر التنمــوي يف املجتمعــات املحليــة.

رضورة تقديــم الدعــم املــادي واملعلومــايت لإلعالميــني وتســهيل إجــراءات . 11

الحصــول عــى املعلومــات.

ــن خــالل . 12 ــة العــرص، م ــع لغ ــالءم م ــا يت ــة مب ــج التعليمي ــر الربام ــة تطوي أهمي

طــرح مقــررات جديــدة تالئــم املشــهد الراهــن الــذي نعيشــه وتتعامــل بشــكل 

فعــال مــع مــا يفرضــه مــن تحديــات وإشــكاليات.

ــة . 13 ــة بالتنمي ــكار املتعلق ــرش األف ــوي يف ن ــدور حي ــالم ب ــهم اإلع رضورة أن يس

املســتدامة، واالرتقــاء مبعــارف املواطنــني وثقافتهــم ، والحصــول عــى دعمهــم 

ومشــاركتهم يف املرشوعــات التنمويــة. 
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رضورة االهتــام بــدور اإلعــالم يف التنميــة املحليــة يف املجــاالت املختلفــة، . 14

ــة، وتقديــم رؤى  ــة املســتخدمة يف الدراســات اإلعالمي وتنويــع املداخــل النظري

ــاء عليهــا يف  بحثيــة جديــدة حتــى يســتطيع الجيــل القــادم مــن الباحثــني البن

ــتقبلية.  ــاتهم املس دراس

ــا . 15 ــع قضاي ــل م ــني يف التعام ــي« ُيرشــد أداء اإلعالمي ــل مهن ــداد » دلي رضورة إع

ــة املســتدامة. التنمي

أكــد املشــاركني عــى رضورة اســتمرار األمانــة العامــة بعقــد مثــل هــذه الــورش . 16

املتخصصــة، ورضورة طباعتهــا عــى شــكل كتيــب لالســتفادة منهــا مســتقبال. 

ــة قطــاع  ــة العام ــر اىل األمان ــام توجــه الســادة املشــاركون بالشــكر والتقدي ويف الخت

االعــالم واالتصــال- إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية عــى حســن إدارتهــا لورشــة 

العمــل املتخصصــة، والحــوار بــني املشــاركني وجهودهــا القيمــة يف إعــداد الوثائــق وتنظيــم 

العمــل.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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قامئة املشاركني 
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الصفةاالسمالدولةم

1

اململكة األردنية 

الهاشمية

مستشار إعالمي– سفارة اململكة د. الديب اسليم القرالة

األردنية الهاشمية

2

دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

اإلعالمي/ يعقوب يوسف 

أحمد الرويس الحادي

رئيس إذاعة إمارات أف أم-أبو 

ظبي

3

دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

األستاذ/ عبد الله أحمد 

الزعايب

املدير التنفيذي لشبكة أبو ظبي 

اإلذاعية

اململكة العربية 4

السعودية

اإلعالمي/ حمد إبراهيم 

الدورسي

مدير مكتب وكالة  األنباء 

السعودية

السيد/ السيد إبراهيم أحمدجمهورية السودان5

عضو مجلس إدارة وأمني مساعد 

املنظمة العربية الدولية-

السودان

العراقيــةاإلعالمي/ عي هاشم شنديجمهورية العراق6 مديــر مكتــب قنــاة 

 يف القاهرة 

اإلعالمية/ رشا محمد عبد جمهورية العراق7

الحميد

مراسلة شبكة االعالم العراقي 

اإلعالمي/ سعد مبارك الزيددولة الكويت8

مراقب التوجيه- قطاع التخطيط 

اإلعالمي للتنمية املعرفية- 

الكويت

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:

دور اإلعالم التنموي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: الثالثاء املوافق  2019/4/30م
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قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:

دور اإلعالم التنموي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: الثالثاء املوافق  2019/4/30م

الصفةاالسمالدولةم

9

دولة الكويت

اإلعالمي/ عقاب محمد 

نجم الشمري

مراقب البحوث والبيانات 

قطاع التخطيط اإلعالمي- 

الكويت

مدير مكتب وكالة األنباء اإلعالمية/منى شوشرتدولة الكويت10

الكويتية

الدكتورة/ فرح خالد دولة لبنان11

بعلبي

مدرس اإلعالم بالجامعة 

اللبنانية

اإلعالمية/ فاطمة عبد الله دولة ليبيا12

الزروق

استاذ بكلية الفنون واالعالم- 

جامعة طرابلس

شايفة أحمد محمد الجمهورية اليمنية13

مهدي

سكرتري ثاين مندوبية 

الجمهورية اليمنية



دور اإلعالم التنموي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

127

الصفةاالسمم

1

اللواء/

      مروان مصطفى محمد 

مساعد وزير الداخلية األسبق

2

األستاذ الدكتور/

          حسني األمني 

أستاذ الصحافة واإلعالم بكلية الشؤون الدولية 

والسياسات العامة- الجامعة األمريكية 

بالقاهرة

3

األستاذة الدكتوره/ 

حنان يوسف

عميدة كلية اللغة واإلعالم- األكادميية العربية 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الدكتوره/4

 إنجي عباس أبو العز

مدرس بكلية اإلعالم بجامعة بني سويف

5

الدكتور/ 

حسن عاد عبد املنعم   

              مكاوي 

عميد كلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبق

6

الدكتور/ 

           عي اإلدريي 

خبري اقتصادي

7

االستاذة/

 منال ماهر  الجميل

عضو الربملان العريب املرصي

الدكتورة /8

 هالة العبيدي

نائب عميد كلية طب- جامعة أسوان

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:

دور اإلعالم التنموي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: الثالثاء املوافق  2019/4/30م
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قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:

دور اإلعالم التنموي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: الثالثاء املوافق  2019/4/30م

الصفةاالسمم

نائب رئيس تحرير صحيفة األهرام املرصيةالصحفي/ محمد مطر9

مدرس اإلعالم بالجامعة اللبنانيةالدكتورة/ فرح خالد بعلبي10

رئيس اإلذاعة املرصيةاألستاذ/ محمد نبيل نوار11

نائب رئيس تحرير الجمهوريةالصحفي/ السيد هاين12

صحفية مبجلة روز اليوسف وبقناة الجديدالصحفية/ منى عشاوي13

رئيس تحرير جريدة الصباح املرصيةالصحفية/ سايل عاطف14

العراقالصحفي/ أحمد داود سلان15

الصحفي/ عبد املنعم أحمد 16

حالوة

صحفي يف الهيئة الربيطانية

)القسم العريب(

الصحفي/ اسالم حسوب عبد 17

الحميد 

طالب باملعهد العايل لإلعالم- مرص

مدير مركز النيل لإلعالم بالقاهرة بالهيئة اإلعالمي/ أحمد ناقد18

العامة لالستعالمات
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الصفةاالسمم

الصحفي/ محمد جال 19

إبراهيم رجب

 صحفي مرصي

املصور الصحفي/ اندرو أمجد 20

حنا

مصور- مرصي

اإلعالمي/ أحمد عصمت عي 21

عمر

املدير التنفيذي ملنتدى اإلسكندرية لإلعالم

اإلعالمية/ ناهد عبد الحميد 22

أحمد سعد

وزارة الثقافة املرصية  

الكاتب واملفكر / أحمد 23

املسلاين

باحث ومفكر

اإلعالمية/ منى اساعيل 24

الوكيل

اعالم مكتب وزير الرتبية والتعليم

كاتب وباحث ومحارض جامعي وعضو املجلس اإلعالمي/ يارس عبد العزيز  25

القومي لحقوق االنسان

اإلعالمي/ رشيف عبد 26

الوهاب

أمني عام شبعة اإلذاعيني العرب ورئيس الشبكة 

الثقافية باإلذاعة املرصية         

اإلعالمية/ أمل محمود محمد 27

مسعود

نائب رئيس اإلذاعة املرصية

املديرة التنفيذية ملؤسسة صوت النيل اإلعالمية / ابتسام مصطفى                                    28

األخبارية

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:

دور اإلعالم التنموي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: الثالثاء املوافق  2019/4/30م
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الصفةاالسمم

صحفيالسيد/ محمد سعد الدين29

اإلعالمي/ مجري بن مبارك 30

القحطاين

مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ملجلس 

التعاون لدو الخليج العريب

األستاذ/ عبد الله أحمد 31

الزعايب

املدير التنفيذي لشبكة أبو ظبي اإلذاعية

السيد/ فراس خضري   32

           الشايل 

رئيس مجلس إدارة مركز البحوث للتدريب 

والتطوير – العراق

رئيس تحرير اإلذاعة املرصية- صحفي وباحث- الصحفي/  أرشف البهي33

مرص

األستاذ الدكتور/ عي عبد 34

الرؤوف عبد العاطي 

اس تاذ االقتصاد باألكادميية العربية للنقل 

البحري

مدير عام إذاعة صوت العرباإلعالمية/ نيفني محمد سعيد35

الصحفية الدكتورة/  بهية 36

حفني عبد الله

صحفية ورئيس مجلس إدارة جريدة الحوار

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:

دور اإلعالم التنموي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: الثالثاء املوافق  2019/4/30م
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الصفةاالسمم

الصحفية/37

  عبري عبد الرحمن صالح 

حسن

مدير تنفيذي ومراسل صحفي ملجلة نهر األمل

الصحفية/ 38

هناء السيد أمني املشتويل

جريدة األنباء الكويتية

املذيعة/ 39

رضا السيد إبراهيم   

            الكرداوي 

االذاعة املرصية

املذيعة/40

 املزون سيف غانم خليفة 

الحمريي

مذيع - اإلمارات العربية املتحدة

هال حسام أحمد محمد 41

الجندي

طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري

طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا سلمى ارشف السيد يوسف42

والنقل البحري

طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا شاهندة هشام أبو الدهب43

والنقل البحري

طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا هانيا عمرو44

والنقل البحري

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:

دور اإلعالم التنموي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: الثالثاء املوافق  2019/4/30م
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قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:

دور اإلعالم التنموي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: الثالثاء املوافق  2019/4/30م

الصفةاالسمم

طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا نتايل ارشف سمري يوسف45

والنقل البحري

هنا محمد أحمد 46

أبو القاسم

طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري

طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا نورهان حاتم47

والنقل البحري

طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرح ايهاب48

والنقل البحري

طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا فاطمة حسن محمد الكبي49

والنقل البحري

عمر مسعد عبد املنعم 50

أبو ليله

طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري
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قامئة املشاركني من األمانة العامة لجامعة الدول العربية

الصفةاالسمت

األمني العام املساعد- رئيس قطاع اإلعالم واالتصالالسفري/  بدر الدين عاليل1

وزير مفوض- مدير إدارة البحوث والدراسات د. عالء التميمي2

االسرتاتيجية

وزير مفوض- مدير إدارة التنمية املستدامة ندى العجيزي3

والتعاون الدويل

وزير مفوض- مدير إدارة التفتيشد. محمد محمد نسور4

وزير مفوض – مدير إدارة اإلعالمنسيمة رشيط5

سكرتري أول – إدارة اإلعالمبشري الهرجاين6

سكرتري أول – إدارة البحث العلمي والدراسات نجاة املرايب7

االسرتاتيجية

متعاقدة بإدارة األمانة الفنية ملجلس وزراء اإلعالم نوران يوسف8

العرب

مكلفة بوحدة الدراسات واملسوحات امليدانية فتيحة أوقرييت9

االجتاعية
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