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 :بشأن معلومات ورقة

 (1)2030 املستدامة التنمية خطة يف باإلعالم الصلة ذات األهداف
_________________________ 

 اخللفية:
 حتويل: " املعنونةو خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة تاعتمد ،2015 سبتمرب /يلولأ 25بتاريخ 

 عددها والبالغ املتحدة األمم يف األعضاء الدول عليها وافقت اليتو ،"2030 لعام املستدامة التنمية خطة: عاملنا

على: املقدمة، والرؤية،  اخلطة شتملتتتألف اخلطة من عدة أقسام متكاملة غري قابلة للتجزئة، و دولة، 193

املتابعة واملبادئ وااللتزامات املشرتكة، وأهداف التنمية املستدامة وغاياهتا، ووسائل التنفيذ والشراكة العاملية، و

 169 و ،املستدامة التنمية أهداف من هدفاً 17و واحد إعالنواالستعراض. وحتتوي اخلطة على: 

 نطاقاً املستدامة التنمية خطة توضح لأللفية، اإلمنائية األهداف على وبناءً. مؤشر 231/مقصد، و غاية

 الغذائي واألمن والتعليم والصحة الفقر على القضاء يف تتمثل أولوياهتا تزال ال إذ مثيل، هلما يسبق مل وطموحاً

 األغراض من واسعة طائفة أيضاً تضم هدفاً 17 عددها البالغ املستدامة التنمية أهداف أن إال والتغذية،

  .(2)والبيئية واالجتماعية االقتصادية

حتى عام على تنفيذ أهدافها البلدان  لتعمل 2016حيز النفاذ يف يناير  التنمية املستدامة دخلت خطةو

، ويتم متابعة التنموي تعهد طوعي للعمل هيمن الناحية القانونية، بل لدول العامل غري ملزمة هذه اخلطة ، و 2030

 (.HLPFتنفيذ اخلطة بصفة دورية كل عام من خالل املنتدى السياسي رفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة )

 والتنمية والبيئة، الطبيعية املوارد وحفظ االقتصادي، النمو :هي رئيسية جماالت ثالثة يف املستدامة التنمية جترىو

  .االجتماعية
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 :2030البنية الثالثية ألهداف خطة التنمية املستدامة 
 وميثل النتيجة النهائية املراد الوصول إليها، ويتم قياس التقدم والنجاح نسبة إليه. ،هو األساس اهلدف: -1

هو اهلدف الوسيط الذي يفرتض أن يتم العمل على إجنازه للوصول إىل حتقيق اهلدف األساسي  الغاية: -2

 بالتضافر مع الغايات األخرى.

هو أداة لقياس التقدم بالنسبة إىل الغاية احملددة بشكل مباشر، ولقياس التقدم يف حتقيق اهلدف  املؤشر: -3

 بشكل غري مباشر.
 :(1)2030مكونات خطة التنمية املستدامة 

 ذات جماالت مخسة يف املقبلة 15الـ السنوات مدى على العمل ستعزز وغاياهتا التنمية املستدامة خطة هدافأ أن

 : يف تتجسد األرض ولكوكب للبشرية جوهرية أمهية

 هناءيتمثل يف عدم ترك أحد خلف ركب التنمية، وهو يشمل مجيع الناس، والعمل على إ "الناس": املكون األول:

 إطار يف الكامنة طاقاهتم تفعيل البشر جلميع ميكن أن وكفالة وأبعادمها، صورمها جبميع واجلوع الفقر

 . صحي مناخ ظل ويف واملساواة الكرامة من

 االستهالك يف االستدامة توخي منها بطرق التدهور، من األرض كوكب محاية ":األرض كوكب" املكون الثاني:

 تغري بشأن عاجلة إجراءات واختاذ مستدامة، بصورة الطبيعية الكوكب موارد وإدارة واإلنتاج،

 .واملقبلة احلالية األجيال احتياجات دعم له ميكن حتى املناخ،

 التقدم يتحقق وأن طموحاهتم، تليب الرخاء يظلها حبياة الناس مجيع يتمتع أن كفالة ":االزدهار" املكون الثالث:

  .الطبيعة مع انسجام يف والتكنولوجي واالجتماعي االقتصادي

 متسعاً اجلميع فيها وجيد والعدل السالم يسودها جمتمعات قيام تشجيع يتمثل من خالل ":السالم" املكون الرابع:

 وال سالم دون من املستدامة التنمية حتقيق إىل سبيل فال. العنف ومن اخلوف من ختلو جمتمعات هلم،

 .مستدامة تنمية دون من السالم ارساء إىل
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 تنشيط خالل من املستدامة التنمية خطة لتنفيذ الالزمة الوسائل حشد يتمثل يف ":الشراكة" املكون اخلامس:

 خباصة الرتكيز مع العاملي، التضامن من روح أساس على املستدامة التنمية اجل من العاملية الشراكة

 ومجيع املصلحة أصحاب ومجيع البلدان كل من ومبشاركة ضعفاً، واألكثر فقراً األشد الفئات على

 .الشعوب

 يف شريك عالماإل يعترب ،"الشراكة" 2030 املستدامة التنموية ألهداف عشر السابع اهلدف من وانطالقاً

 وكيفية املفاهيم تلك حول الصحيح الرأي تكوين يف رئيساً دوراً يلعب فهو. املستدامة التنمية حتقيق مشروع

 السياسات وصناع اجلماهري إىل للوصول فعالية األكثر الوسيلة وهو املناسبة، اإلجراءات باختاذ لإلسراع حتقيقها

 عمليات كافة يف اجملتمع مشاركة تعظيمل األساسي التنموي اإلعالم هدفيو  .املستدامة التنمية مسارات دعمل

 وذلك والتغيري، التنمية وكالء إىل اجملتمع هذا أفراد وحتويل التنموية، للعملية مساند جمتمع إىل وحتويله التنمية

 .والوعي املعرفة أدوات باستخدام

 وذلك. التنموي لإلعالم عامليا يوماً عام كل من اكتوبر 24 يوم املتحدة لألمم العامة اجلمعية حددت ولقد هذا

 جملس حدد كما. حلها أجل من الدويل التعاون تعزيز إىل واحلاجة التنمية ملشاكل العاملي العام الرأي انتباه للفت

  .(1)العربي لإلعالم يوما عام كل من بريلإ 21 يوم العرب االعالم وزراء

 وظيفة :أوهلا الشاملة التنمية جمال يف وخاصة ولالتصال لإلعالم وظائف ثالث هناك بأن القول وميكن

 التنموية السياسية الوظيفة :وثانيها اجملتمع، تواجه اليت األخطار عن التقارير وإعداد األفاق الستكشاف املراقب

 تعزيز خالل من التنشئة :وثالثها التشريعات، وإصدار هبا املتعلقة القرارات اختاذ تتيح اليت املعلومات خالل من وتتم

  .االجيابية االجتماعية باملبادئ وتعريفهم اجملتمع ألفراد املهارات

 أمهية على أكدت واليت العربية، االعالمية االسرتاتيجية 2017 عام العرب االعالم وزراء جملس أقر وقد هذا

 املعاهدات بكافة االلتزام مع العربية، الدول ملختلف املتنوعة احلاجات االعتبار يف واألخذ املستدامة التنمية

 وضعل العامة األمانة. كذلك كلف جملس وزراء اإلعالم العرب الدول هذه وقعتها اليت الدولية واألنظمة واالتفاقيات

 وهتدف عشر السبعة أهدافها من تنطلق 2030 املستدامة التنمية أجندة لتنفيذ عربية إعالمية طريق خارطة
                                                           

  راجع اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة. (1)
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 اخلريطة علىوقد وافق جملس وزراء اإلعالم العرب  .(1)املستدامة التنمية بقضايا العربي اإلعالم اهتمام تعزيز إىل

 وقد اعتمد جملس اجلامعة على مستوى القمة .(2)2030 املستدامة التنمية أجندة لتنفيذ العربية اإلعالمية

 لتوضيح األمثل السبيل تعد االتصالية فالعمليات لذا .(3)2030 املستدامة للتنمية العربية اإلعالمية اخلريطة

 . السياسية املشاركة خالل من وذلك التنموية العملية يف االخنراط حنو االفراد حبث والكفيل للدولة التنموية اخلطط
 

 :(4)التنموي اإلعالم أهداف
  .والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية املشاركة على املواطنني حتفيز -1
  .واملسؤولني واملشاهدين واملستمعني القراء لدى واالجتماعية الوطنية باملسؤولية الشعور بث -2
 .واإلنتاج والعمل االستثمار جماالت يف اجلديدة بالفرص الشباب، وحتديدا اجلمهور، تعريف -3
  . الشباب وسط وحتديدا اجملتمع يف االجيابي وللتغيري للتنمية والصديقة املسؤولة والثقافة الوعي نشر -4
 .  لألفراد العام السلوك يف السلبية االجتاهات وحماربه اجيابي بشكل االجتاهات تغيري يف املسامهة -5
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 :(1)وتعاون تكامل عالقة املستدامة والتنمية االعالم
 يعد حيث. واإلنتاجية واالستدامة، االنسان، وحقوق العدالة،: بينها من مبادئ عدة التنمية مفهوم حيكم

 يسهم أنه اىل إضافة الشاملة؛ والتنمية 2030 املستدامة التنمية أهداف بني الرتابط  لتحقيق مهماً اإلطار هذا
 الربط عملية وصياغة التنمية بتحديات ويربطه أبعاده، بكل املعاصر العامل حتديات يربز حتليليٍ إطارٍ تشكيل يف

 التنمية ركائز اىل الدويل اجملتمع اهتمام توجيه أيضا الضروري ومن  .املتعددة والغايات األهداف بني والتكامل
 واإلعالم قطاعاته بكافة الدويل اجملتمع اهتمام يكن مل ان حيث ،" والبيئة واالجتماع االقتصاد" الثالث املستدامة

 .املستدامة التنمية تتحقق لن متساوياً الركائز هبذه  خاص بشكل
 اجلديدة اخلطة تكون حبيث خمتلف، منظور من ،2030 املستدامة التنمية خطة  صياغة مت وقد هذا

 الدول، لكل  تصلح حبيث شامل، كوني طابع ذات تنموية ألهداف إطاراً أيضا ولتكون ؛ ومشوليةً اتساعاً أكثر
 األمهية البالغة اجملاالت يف القادمة عشرة اخلمس السنوات خالل العمل التنموية والغايات األهداف ستحفز حيث
 .والشراكة والسالم، واالزدهار، األرض، وكوكب الناس،: وهي

 املستدامة التنمية خطة مقاربة يف أساسية مبادئ بثالثة االلتزام ضرورة على" عاملنا حتويل" وثيقة وتنص
 املنظور اعتماد بالتكامل ويقصد. والتضمني والشمولية الوطنية؛ والقيادة امللكية التكامل؛: وهي ،2030
 مرتابطة حزمة املكونات هذه مجيع أن باعتبار جتزئة، أي دون وغاياهتا وأهدافها اخلطة وتنفيذ قراءة يف التكاملي

 وآثارها نتائجها تتضافر حيث للجميع، التنمية من أفضل توياتمس حتقيق وهي الواحدة النهائية الغاية يف تشرتك
 .التقدم هذا لتحقيق

 األطراف جلميع وفعالة حقيقية مشاركة وضمان بالشراكة، الفعلي االلتزام والتضمني الشموليةب ويقصد
 شريك باعتباره الشراكة مفهوم االعالم جيد حيث. املراحل خمتلف ويف املستويات خمتلف على التنمية يف املعنية

" عاملنا حتويل" وثيقة وتواجه .أهدافها بكافة 2030 املستدامة التنمية ألجندة واملتابعة التنفيذ عملية يف أساسي
  .املناخي والتغري – والتفاوت الفقر – واألمن السلم: األضالع املثلث التحدي 2030 العاملية التنمية خطة يف
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 ادوهل يف التنموية واألهداف اخلطط حتقيق على املساعدة يف إجيابي بدور الوطين اإلعالم وسائل وتقوم
 الذي اجملتمع يف واالقتصادي والسياسي االجتماعي بالنظام وارتباطها القومي، التطور من مهماً جزءاً باعتبارها

   .إطاره يف تعمل
 له، املخطط اإلعالم خالل من املنتجة للقوى اإلجيابية باملشاركة مرهوناً املستدامة التنمية خطط جناح ان

 الوسائل وترسم األولويات حتدد وطنية إعالمية سياسات إعداد يتطلب مما والتثقيف والرتبية التوعية يف ودوره
 يعطل قد الرديء اإلعالم وأن إليها، الطريق ميهد بل التنمية ينتج ال اإلعالم أن من انطالقاً املرجوة، األهداف لبلوغ

 املعرفة بأن يؤمن الذي املنظور من والتنمية اإلعالم بني القائم التطور وينطلق هذا  .كافة مراحلها يف التنمية مسرية
 الفكر بني العالقة هذه وأن معها، املستمر التفاعل خالل من يفرزها الذي املادي الواقع عن منفصالً عنصراً ليست
 .بينهما الصلة شكل وحتدد توضح اليت هي والعمل

 واملعلومات احلقائق من قدر بأكرب اجملتمع بتزويد تتلخص املستدامة التنمية عملية جتاه االعالم مسئولية نأ
 يف ما وبقدر مصدرها، من والتثبت دقتها من والتأكد صحتها من التحقق بالتنمية للمعنيني ميكن اليت الدقيقة
 يف االعالم بدور املهتمني العلماء من الكثري ويركز .التنمية هدافأ حتقيق بقدر دقيقة، ومعلومات حقائق من االعالم
 لإلعالم االجتماعية اهلندسة" باسم اجملتمعات تطوير يف االعالم به يضطلع الذي الدور على ويطلقون التنمية،

 .االنساني الرخاء خلدمة اجلمهور توجيه كيفية ىعل ينصب الدور هذا نأو خاصة ،"اجلماهريي
 اجلوهري اهلدف ان عرفنا اذا"  االجتماعية باهلندسة" االعالم دور تسمية اىل دعت اليت املعادلة وتتضح

 االقتصادية التنمية ومشروعات برامج باستخدام االقتصادي املستوى رفع بدون حتقيقه ميكن ال االجتماعية للتنمية
 والذي جملتمعهم، الوالء مشاعر اجملتمع فرادأ نفوس يف تثري اليت تلك العدالة، واشاعة اخلدمات لتوفري واالجتماعية

   .قويا ارتباطا احليوية مصاحلهم كل به ترتبط
 يتم نأ الضروري فمن للتخطيط، ساسيةاأل هدافاأل من املادية وبيئتهم اجملتمع فرادأ تنمية دامت وما

 واالجتماعية االقتصادية اجلوانب لكافة شامل ختطيط ىعل قائمة مدروسة خطة وفق املسئوليات هذه اجناز
 .والبيئية واالعالمية والثقافية
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 من النوعني هذين نأ هو املستدامة للتنمية والتخطيط عالمياإل التخطيط من كل يف الرئيسية والنقطة
 فاحملور .التقدمية إىل التقليدية ومن احلركة ايل اجلمود من االنسانية الشخصية تطوير إىل اساسا يهدفان التخطيط،

 هو عالماإل كان ذاإو بوضوح، ذلك وتنظيم ترتيب هو للتنمية والتخطيط نفسهم،أ الناس هو التنمية يف الرئيسي
 ووضع التنفيذ، وبأسلوب للتنمية بالتخطيط واعتقاداهتم وقيمهم وتصوراهتم اجملتمع فرادأ افكار لربط حماولة

 .بوضوح ذلك وتنظيم ترتيب يضاًأ هو االعالمي التخطيط نإف االعتبار، يف واالجتماعية االقتصادية املستويات
 البنية ويف الناس اجتاهات يف تغيري حداثأ هو اجملتمعات يف املستدامة التنمية لربامج احلقيقي اهلدف نأ
 ما و االنتاج يف احلديثة التكنولوجية الوسائل وادخال االقتصادية املوارد وبني بينهم جديدة عالقات نشاءإو الطبيعية

 يف جديدة علمية مفاهيم وادخال واالستهالك والدخل الثروة وملفاهيم االنتاج ألساليب تغريات من ذلك يتبع
 وغريها والصحة واالدارة والتعليم السياسية واحلياة اجلماعي العمل جماالت يف التقليدية واخلربات والعادات السلوك

. 
 فاعلة إعالم وسائل وجود إىل ماسة احلاجة باتت فقد ومتشعبة، ضخمة النحو، هذا على التنمية، وألن

 أدى ذلك أن حتى التنمية، وخطط يتفق مبا اجملتمع، وسلوكيات ومعلومات وآراء أفكار على تأثرياً متارس ومؤثرة
 التنمية كانت وملا ."اجلماهريي االتصال لوسائل التنموي الدور بروز إىل“ – اإلعالم خرباء أحد يقول كما –

 االتصال وسائل دور نلمس أن نستطيع فإننا التنمية عناصر لكل احملرك باعتباره األول املقام يف اإلنسان تستهدف
 .االفراد لدى السلوكية األمناط من كثري وتشكيل صياغة إعادة يف
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 الفقر على القضاء: االول للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
 (1)مكان كل يف أشكاله جبميع

 
 الزراعة يف لالستثمار  والدعوة واجلوع الفقر من احلد يف للمسامهة اعالمية اسرتاتيجية تبنى على العمل -1

  .االجتماعي األمان شبكات وتوسيع العمل فرص وخلق

 املوثوقة املعلومات ايصال على والعمل ،واالحتالل األزمات أثناء للمعاناة املعرضة البلدان حلماية الدعوة -2

  .فيها واملسامهة واألفكار واحلقائق اآلراء تعدد متثل واليت الفقر مشكلة حول

 واجلوع، الفقر عن الصحيحة املعلومات نشر هبدف الرتبوي النقدي الطابع ذات اإلعالمية بالتغطية القيام -3

 احلقوق، هذه ىعل املرتتبة واملسئوليات اجملتمعية باحلقوق اجلمهور وتوعية

 اجلمهور يسهم حبيث وتذيعها تنشرها اليت املوضوعات تقييم عملية يف اجلمهور باشراك االعالم وسائل قيام -4

  .وتطويرها تعديلها يف املتلقي

   .االقتصادية التنمية على والرتكيز الصحفيني، قدرات رفع على اإلعالمية املؤسسات حث -5

 االقتصادي القرار بصنّاع املواطن ربط على تعمل اليومية الصحف يف باالقتصاد خاصة نشرة ختصيص -6

 .الصحافة على أولوية واالجتماعية االقتصادية القضايا وجعل ،واالجتماعي

 من بالتنمية املهتم اهلادف اإلعالم يتمكن لكي عام رأي كقضية بتواجدها الفقر ملشكلة اإلعالم تصدي -7

 .الفقر كقضية حموريه قضية إغفال وعدم ،املختلفة اجملتمع قضايا ىعل الرتكيز

 .والتقليدية واالنتاجية االستهالكية االمناط تغيري تستهدف إعالمية حبمالت القيام -8

 والنزاع الصراع مناطق يف الصحفيني ومحاية ملناصرة والدولية العربية االعالمية املؤسسات كافة مع العمل -9

 .التنموية اجملاالت يف خاصة االعالمية رسالتهم ألداء

 حتتضن قضايا ىعل الرتكيز مع واالجتماعية االقتصادية احلقوق منظور من ومظاهره للفقر اإلعالم معاجلة -10

  .التقاعدي النظام وحتسني للعامل املنح وتقديم لألجور األدنى احلد تعديل مثل عالقة هلا موضوعات
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 السلبيات ورصد احلقائق كشف إمكانية من تتيحه مبا اجليد، احلكم تعزيز يف اإلعالم وسائل مسامهة -11

 والتجارية الصناعية اجملاالت يف القائمة االختالالت عن للواقع تكون ما أقرب صورة وتقديم مبكر بشكل

 .عموما واالقتصادية

 إلبراز مفتوح منتدى توفري طريق عن الفقر، من احلد قضايا حول اجلمهور من واسعة جمموعة  ابالغ -12

  .املختلفة العامة اآلراء

 التغطية ونوعية مستوى تعزيز كيفية حول مناقشات يف االعالميني نظر وجهات واستكشاف إشراك -13

 .الفقر من للحد

 اجلمهور انتباه لفت اىل إضافة الطويل، املدى على االعالم مهام من واحدة الفقر على القضاء جعل -14

 الصحف يف الفقر  حول اإلخبارية التغطية وضمان املرأة فقر وخاصة الفقر مشكلة إىل باستمرار

 .والتلفزيون واإلذاعة واجملالت،

 واإلصالحات االجتماعية التحسينات على سياسي إمجاع تشكيل تشجيع يف اإلعالم وسائل مسامهة -15

 .الفقر على للقضاء أفضل وسياسية اجتماعية بيئة خلق على املساعدة هبدف االقتصادية،
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 على القضاء: الثاني لهدفل االعالمي للمشهد  العام االطار
نة والتغذية الغذائي األمن وتوفري اجلوع

ّ
 الزراعة وتعزيز احملس

 (1)املستدامة
 

 أساسي تثقيفي دور هو بل ترفيهي، دور من أكثر هو إنسان كلّ حياة يف اإلعالم يلعبه الذي الدور إن -1

 .احلياة منط حتسني يف يسهم

 اجتاهاته تشكيل يف أو الصحيحة باملعلومات تزويده إطار يف سواء العام اجلمهور ىلد الوعي تشكيل -2

  .العصر وحتديات قضايا جتاه ومواقفه

 تلك خاصة ،"2030 لعام املستدامة التنمية أهداف"بـ بالتعريف املتعلقة االعالمية التغطية تكثيف -3

 الغذائي األمن وتوفري اجلوع على والقضاء مكان، كل يف أشكاله جبميع الفقر على بالقضاء املتعلقة

 .املستدامة الزراعة وتعزيز احملسنة والتغذية

 الصرف وخدمات النظيفة املياه توافر وضمان باملياه، تتعلق موضوعات حول إعالمية محلة تنظيم -4

 الطاقة خدمات على ميسورة بتكلفة اجلميع حصول وضمان مستدامة، إدارة وإدارهتا للجميع الصحي

 .واملستدامة املوثوقة احلديثة

 الضوء وتسليط والفقر، اجلوع وحماربة الغذائي باألمن املتصلة التحديات على التغلب بشأن الوعي رفع -5

 املتعلقة القضايا مثل املرجوة األهداف حتقيق يف تصب واليت باملتابعة اجلديرة والقضايا اجلهود هذه على

 .الطبيعية للموارد املستدامة واالدارة األمساك ومصايد والتغذية بالزراعة

 املستوى على تدابري اختاذ هبدف االعالم وسائل اولويات كأحد اجلوع وحماربة الغذائي االمن قضية وضع -6

  باعتباره والتغذية الغذائي لألمن األطراف ومتعددة وشاملة واضحة وطنية اسرتاتيجية كوضع السياسي،

 .الغذائي األمن انعدام مشكلة تفاقم مواجهة طريق على أوىل خطوة
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 الغذائي باألمن املتصلة التحديات على التغلب بشأن الوعي رفع إىل الرامية اجلهود يف نيالصحفي إشراك -7

 عمقاً أكثر بشكل املنطقة قضايا تناول على قادرة وإخبارية صحفية قصص عرب والفقر اجلوع وحماربة

 .اجلمهور اهتمامات مع وانسجاماً

 العامة اجلمعية تبنته الذي" التغذية أجل من للعمل املتحدة األمم عقد" خالل اإلبداعي التواصل تشجيع -8

 حنو كربى خطوة" الفاو" اعتربته والذي ،2025 وحتى 2016 من يستمر والذي مؤخراً، املتحدة لألمم

 .العامل حول التغذية وحتسني اجلوع مستوى خلفض اجلهود تعبئة

 مثل املرجوة األهداف حتقيق يف تصب واليت باملتابعة اجلديرة والقضايا اجلهود على اعالمياً الضوء تسليط -9

 .الطبيعية للموارد املستدامة واالدارة األمساك ومصايد والتغذية بالزراعة املتعلقة القضايا
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ع ضمان: الثالث لهدفل االعالمي للمشهد  العام االطار
ّ
 متت

 (1)األعمار مجيع يف وبالرفاهية صحية عيش بأمناط اجلميع
 

 حباجة فاجملتمع ،اجملتمع يف وتعميمها الصحية الثقافة بأمهية االدراك ورفع الصحي االعالم مفهوم تأصيل -1

 الصحية، القضايا مع التعامل جمال يف وطين إلعالم أجندة لصنع تثقيفي صحي وعي إىل

 وأثرها االعالمية الرسالة يف املتحقق التضليل لتجنب مفهومه وتأصيل الصحي اإلعالم بأمهية الوعي رفع -2

 .املتلقي اجلمهور على

 الرسالة إليصال الصحي الوعي لصناعة االساسية الدعامات أهم باعتبارها االعالم وسائل استخدام -3

 . واملمارسة التوجيه تضم الصحية التوعية ألن املستهدف، جلمهورها الصحية

 الصحية الرسائل تكون نأ لضمان -والصحة االعالم -القطاعني بني تشاركية قاعدة اجياد على العمل -4

 املعرفة لتنويع الصحي االعالم مصادر على االنفتاح عرب املنشود، هدفها إىل وتصل ملتبسة غري واضحة

 .املواطن لدى االدراك وتوسيع

 التغطية يف االختالالت وتعاجل االعالم، وسائل مع الشراكة تضمن صحية اعالمية اسرتاتيجية وضع -5

 .الصحية القضايا يف االعالمية

 برامج تبين يف اإلعالم وسائل أمهية وإظهار الصحية، القضايا خدمة يف اإلعالم وسائل دور تعزيز -6

  .االجتماعية املسؤولية

 إجيابية مسعة بناء يف  مميزا دورا ولعب ،الصحي التثقيف يف اإلعالم لوسائل التعليمي الدور تعزيز -7

  .الصحية للمنجزات

 توعوية صحية محالت وتصميم اخلاطئة الصحية السلوكيات بتغيري اإلعالم وسائل يف العاملني متكني -8

  .املطلوبة الصحية التوعية ومستويات املستهدف اجلمهور إىل للوصول املثلى الطرق وحتديد
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 يف التغيري وإحداث املطلوبة املعلومة إليصال واملرئية واملسموعة املقروءة اإلعالم وسائل بني العمل تكامل -9

 .السلوك

 .الصحية التوعية يف االجتماعي التواصل ووسائط اجلديد اإلعالم توظيف -10
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 التعليم ضمان: الرابع لهدفل االعالمي للمشهد  العام االطار
م فرص وتعزيز للجميع والشامل املنصف اجليد

ّ
 احلياة مدى التعل

 (1)للجميع
  

 

 

 فن وكذلك واملرئي، واملسموع املكتوب التدوين مهارات التعليمية حياته من األوىل املراحل يف النشء تعليم -1

 .اجلديد اإلعالم ألدوات االستخدام خالل الفيديو ومونتاج والصوت الصورة عمل

 الربامج عن الصحيحة باملعلومات العام الرأي وتزويد األخبار نشر خالل من اجملتمع مع التواصل -2

 .الرتبوي للعمل اجلماعية املسئولية حتقق اليت والرتبوية التعليمية واملشروعات

 وكافة والطالبات، والطالب واملعلمات املعلمني إبداعات نشر خالل من الرائدة الرتبوية التجارب تشجيع -3

 . املختلفة اإلعالمية القنوات طريق عن التعليمية األسرة أفراد

 باألليات املتعلقة منها وخاصة وأنواعه صوره جبميع اإلعالمي القطاع يف للعاملني ودورات برامج وضع -4

 .والتطرف االرهاب مكافحة يف  تسهم اليت االعالمية

 للمسامهة  التطرف وحماربة للتسامح الداعمة اجملتمعية القيم تثبيت على تعمل اليت اإلعالمية الرسائل بث -5

 .وثائقي برنامج أو فكاهة أو خرب شكل يف كانت سوآءا االجتماعية التنشئة تعزيز يف

 ضمن أمكن، حيثما املستدامة للتنمية االعالمية اخلريطة وإطار اإلعالمية الرتبية ادخال على العمل -6

 حيث احلياة، مدى والتعلم الرمسية، غري التعليم أنظمة ضمن إدخاهلا وكذلك الوطنية، الرتبوية املناهج

  .مواطن لكل األساسية احلقوق من جزءاً اإلعالمية الرتبية تعد

 ملشاعر وغرس الثقايف، الرتاث نقل يف املسامهة هبدف الرتبوية املؤسسات يف تربوي اعالم منتديات اقامة -7

 والتزود املهارات، واكتساب املفاهيم، إدراك من اجملتمع فئات خمتلف تتمكن حبيث للوطن، االنتماء

 .السلوك وتعديل االجتاهات، وتنمية باخلربات،
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 املساواة حتقيق: اخلامس للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
 (1)والفتيات النساء جلميع والتمكني اجلنسني بني

 
 والتقاليد العادات حماربة على والعمل واجتماعيا، واقتصاديا سياسيا املرأة متكني بأمهية الوعي نشر -1

  .السلبية

 االقتصادية التنمية حتقيق يف املسامهة يف احليوي دورها وأمهية للمرأة االجيابية الصورة وتوضيح تعزيز -2

 .اجملتمع يف وفاعل هام عنصر ها باعتبار واالجتماعية

 التوجهات واستغالل األسرة دخل مستوى رفع يف لإلسهام للعمل املرأة خلروج االقتصادية اجلدوى إبراز -3

 .والتنمية املرأة قضايا تدعم اليت السياسية

 والتليفزيون والراديو الصحافة تعترب حيث  ، اإلعالم يف املرأة عن منطية وغري متوازنة صورة إعطاء مراعاة -4

 وذلك  ، اجملتمع يف املرأة دور وإبراز اجلنسني بني باملساواة للمطالبة قوية وسائل واإلنرتنت واملسرح والسينما

 . اجملاالت كل يف للمرأة املشرفة النماذج بعرض

 اجملتمع صورة تعكس اليت املرآة فقط تعد مل اإلعالم فوسائل  ، املرأة عن السلبية النمطية الصورة تغيري -5

 تؤثر بالفعل وهي ، املتلقية اجلماهري ومصاحل أولويات ترتيب ليشمل تأثريها وامتد توسع فلقد  . وأحداثه

 . واملمارسات واملواقف واالجتاهات للمعرفة اجلماهري تشكيل كيفية ىعل

 ثقافة تصحيح هبدف واملهنية النقابية اللجان وكافة التشريعية السلطة يف وإشراكها املرأة متثيل ىلإ الدعوة -6

 .والقبلية الريفية املناطق يف وخاصة املرأة دور حنو اجملتمع

 من وغريها القاصرات وزواج السكانية والقضية األسرة وتنظيم األمية حمو قضايا يف االعالم دور تفعيل -7

 .اهلامة اجملتمعية القضايا

 من تزيد اليت التدخالت حيدد للمرأة، االقتصادي التمكني لتعزيز طريق خريطة إنشاء تبين ىلإ الدعوة -8

 .املختلفة البلدان سياقات يف النساء من خمتلفة لفئات واألرباح اإلنتاجية
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 مهمتها تكون اإللكرتوني، اإلعالم وسائل خالل من (Situation Room) مراقبة منصة انشاء -9

 من الفتيات محاية هبدف االرهابية للتنظيمات لالنضمام الفتيات الستقطاب ينشر ما متابعة األساسية

 .حياهلا الالزمة التدابري اختاذ ليتم فيها االخنراط

 له؛ التصدي وآليات اجلنس نوع أساس على القائم العنف من للوقاية الوطنية لآلليات عالماإل وسائل دعم -10

 هبدف وباحثني، معنيني شركاء  جيمع النساء ضد للعنف الكرتوني عالميإ مرصد انشاء خالل من

 .ومصادره العنف" رصد"
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 توافر ضمان: السادس للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
 إدارة وإدارتهما للجميع الصحي الصرف وخدمات املياه

 (1)مستدامة

 
 واملواد النفايات إلقاء ووقف التلوث من احلد طريق عن املياه نوعية حتسني تستهدف اعالمية حبملة القيام -1

 النصف، إىل املعاجلة غري اجملاري مياه نسبة وخفض حد، أدنى إىل تسرّهبا وتقليل اخلطرة الكيميائية

 .املأمونة االستخدام وإعادة التدوير إعادة وزيادة

  الصحي والصرف الصحية النظافة فوائد بشأن الصحي االعالم برامج خالل من واألطفال النساء تثقيف -2

 .التغيري وتنفيذ الوعي لبناء

 احلياة جودة يف حتسني يف املياه أمهية على بالرتكيز وذلك ،"احلياة على حتافظ املياه"  لشعار االعالم تبنى -3

  .الفقرية البلدان بعض يف حتى العمر طول ومعدالت

 حقوق من أساسي حق واملأمونة النظيفة الشرب مياه على احلصول أن اىل االعالم وسائل يف االشارة -4

  .والصراع النزاع فرتات خالل وخاصة اإلنسان

 عنصر فهو واالجتماعية، االقتصادية التنمية أجندة صميم يف يأتي املاء أن على االعالم وسائل يف التأكيد -5

  .العمل فرص وخلق البيئة وإدارة الكهرباء وتوليد الغذائية احملاصيل وزراعة الصحة على للحفاظ حيوي

 مؤشراً يُعدّ أصبح املياه استهالك ترشيد وأن خاصة املياه، استهالك حسن ضرورة إلدراك املواطن توعية -6

  .البيئة محاية يف حقيقياً وإسهاماً للتحضّر ورمزاً الصاحلة املواطنة على

. فعّالة بطريقة واستثمارها املياه تشكّلها اليت الكربى الثروة على للحفاظ ”مائية ثقافة“ تبنّي على العمل -7

 .كبرية فنية أو اقتصادية إمكانيات يتطلب ال املياه استخدام ترشيد أن حيث
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 حصول ضمان: السابع للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
 املوثوقة احلديثة الطاقة خدمات على ميسورة بتكلفة اجلميع

 (1)واملستدامة
 الطاقة على االعتماد وتقليل الطاقة استخدام وكفاءة املتجددة الطاقة حول العام الوعي مستوى رفع على العمل -1

 .الكلي الطاقة خليط يف احمللية املصادر مسامهة بزيادة املستوردة

 وغري املستدامة غري التقليدية املصادر باستخدام االستمرار إما" مامهمأ املطروحة باخليارات الناس تعريف -2

 مستوى ادنى ىلإ املناخ يف للتغري السلبية ثاراأل يقلل مما استدامة كثرأ مستقبل حنو التقدم وأ للبيئة الصديقة

 ."ممكن

 التنمية على واضح بشكل الرتكيز مع مصادرها تنويع جلأ من للطاقة شاملة اسرتاتيجية تبين ىلإ الدعوة -3

 .الطاقة وكفاءة املتجددة الطاقة وهي املستدامة

 باستخدام للتوعية وغريها والشركات واملدارس والشباب عالمواإل اجلمهور تستهدف عالميةإ محلة تنظيم -4

 الدراسية واحللقات واملنشورات االجتماعي التواصل وشبكات واالذاعة التلفزيون ذلك يف مبا متنوعة دواتأ

 .الطاقة استخدام وكفاءة املتجددة الطاقة استخدامات بفوائد للتعريف

 لتأمني وذلك للتربيد الطبيعية التهوية  على الرتكيز خالل من الطاقة استهالك ترشيد خبصوص إعالمية رسائل بث -5

 الكهربائية التكييف وسائل على االعتماد تقليل مع ومريح صحي جو ولتأمني النقي اهلواء من مقبول مستوى

 .اإلمكان قدر للطاقة املستهلكة

 لدى االستهالكي السلوك وتعديل الطاقة استهالك برتشيد التوعية يف والصحافة االعالم وسائل دور مهيةأ -6

 . الطاقة فاتورة يف للتوفري كبديل املواطنني

 كواجب مناإو ،اجتماعي كسلوك فقط ليس الطاقة يف االستهالك ترشيد مهيةأ على للمواطنني عالماإل توجيه -7

 .اجلميع على وطين
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 النمو تعزيز: الثامن للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
 والعمالة واملستدام، للجميع والشامل املطرد االقتصادي
 (1)للجميع الالئق العمل وتوفري واملنتجة، الكاملة

 
 دورا يلعب  االعالم  أصبح حيث ،واالقتصاد االعالم شراكة تعزيز خالل من االقتصاد تنمية يف املسامهة -1

 وزيادة لكرتونياإل االقتصاد تطور يف االجتماعي عالماإل اسهام ىلإ اضافة.  االقتصاد عامل يف مركزيا

 .البينية التجارة

 .2030 عام حبلول احمللية واملنتجات الثقافة وتعزز العمل فرص توفر اليت املستدامة السياحة  تشجيع -2

 االطفال بتجنيد تقوم اليت االرهابية التنظيمات ممارسات حول الوعي نشر يف عالماإل وسائل مسامهة -3

 والعامالت العمال ومحاية األطفال عمل أشكال أسوأ استئصال اىل إضافة كجنود، واستخدامهم

 .املهاجرين
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ىن إقامة: التاسع للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
ُ
 ب

 للجميع، الشامل التصنيع وحتفيز الصمود، على قادرة أساسية
 (1)االبتكار وتشجيع

 
 على للعمل واملستثمرين واملبتكرين املبدعني املخرتعني تشجيع هبدف لالبتكار جائزة إنشاء اىل الدعوة -1

  .أعماهلم تبين

 العلمي والبحث االبتكار مراكز إنشاء على الشركات حتفيز على العمل ىلإ املختلفة االعالم وسائل توجيه -2

  .اجلديدة التكنولوجيات وتبين

 وداعمة حمفزة وتشريعات مؤسسية بيئة توفري على الدعوة خالل من لالبتكار حمفزة اعالمية بيئة إرساء -3

 .حاضنات دعم يف والتوسع لالبتكار

 على الوطين املنتج لتفضيل احملليني املستهلكني وحث الوطنية املنتجات لتشجيع إعالمية محلة اطالق -4

 .األجنيب املنتج

 كافة يف به التعريف طريق عن الوطنية الصناعات ودعم احمللي املنتج يف املستهلك ثقة تعزيز على العمل -5

  هبا تتمتع اليت القياسية واملواصفات اجلودة مدى وإبراز وتلفزيون، وإذاعة صحافة من اإلعالم وسائل

 .الوطنية املنتجات

 املستهلك وإقناع عاملية، ومواصفات عالية جبودة حيظى أنه خصوصاً الوطين، املنتج استهالك ثقافة تعزيز -6

 .الوطنية الصناعة وتشجيع لدعم كوسيلة السلوك هذا بأمهية
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 التباين من احلد العاشر: للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
 (1)بينها وفيما البلدان داخل

 
  

 

 

 
 

 .واملواطنني للمسؤولني وتفاصيلها وخلفياهتا املختلفة التنموية القضايا بتوضيح اإلعالم وسائل قيام -1

 تنفيذها إىل احلكومة تسعى وبرامج لسياسات وهتيئته املواطن إعداد هبدف االعالم وسائل استخدام -2

 .املستدامة التنمية برامج بشأن وتطبيقها

 هبدف واملهتمني واألكادمييني واملختصني واملثقفني املفكرين مع واحلوار النقاش باب بفتح االعالم قيام -3

 أفضل نتائج إىل وتفضي التنموية، الربامج ختدم مشرتكة ومالمح برؤى واخلروج النظر وجهات استطالع

 .وأمشل

 باإلجراءات الثقة وتعزيز األطراف، خمتلف بني والشفافية والثقة التواصل سبل تعزيز على العمل -4

 . التنمية مسرية تعزيز اىل اهلادفة والسياسات
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 املدن  جعل: عشر احلادي للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
 على وقادرة وآمنة للجميع شاملة البشرية واملستوطنات

 (1)ومستدامة الصمود
 وعلى آمن سكن على للحصول  االفراد  متكني اىل تدعو اعالمية اسرتاتيجية االعالم وسائل تبنى -1

 واألشخاص السن، وكبار واألطفال، للنساء، والسيما الوصول، وسهلة آمنة وعامة خضراء مساحات

 .اخلاصة االحتياجات ذوي من

 البيئة مشكالت معاجلة أجل من اإلعالم ووسائل احلكومية وغري احلكومية املؤسسات بني التعاون تفعيل -2

 .املستدامة التنمية وحتقيق

 وإنشاء املشرتك والتطوير العلمي البحث جهود ودعم تطوير بضرورة املطالبة ىلإ االعالم وسائل دعوة -3

  .املستدامة بالتنمية وعالقتها البيئية اجملاالت يف حبثية مراكز

 ثقافة وترسيخ التعاون تعزيز إطار يف الفاعلني مجيع بني التواصل قنوات وتعزيز احليوية القضايا مناقشة -4

 .البناء احلوار

 العمراني، والتوسع السكاني النمو عن النامجة البيئية املشاكل وأبرزها، املدن تواجه إىل التحديات ابراز -5

 .للموارد استنزاف من ذلك يصاحب وما والسكنية االقتصادية األنشطة عن فضال

 .متويلها يف واملسامهة املدن يف البيئية املشاريع وتنفيذ إعداد يف اخلاص القطاع مشاركة ىلإ الدعوة -6
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 وجود للهدف الثاني عشر: ضمان االعالمي للمشهد  العام االطار
 (1)مستدامة وإنتاج استهالك أمناط

 
  

 وكافة واملهنيني املخططني عمل تعرتض اليت التحديات على الضوء والقاء والتجارب، األفكار تبادل -1

 .البيئية املشكالت مع التعامل يف والعمرانية واالجتماعية االقتصادية التنمية جمال يف املتدخلني

 مع وئام يف العيش وأمناط املستدامة بالتنمية والوعي الصلة ذات املعلومات للناس تتوافر أن ضمان -2

  .الطبيعة

 االعالم وسائل خالل من معلومات من يكفي مبا املستهلك وتزويد االستهالك، بأمناط والتثقيف التوعية -3

 .املختلفة

 جتاه الوعي نشر طريق عن االستدامة، حنو وتوجيهها الناس ثقافة تشكيل يف االعالم وسائل استخدام -4

  .مستدامة معيشة وأمناط لسلوكيات والرتويج االستهالك، لثقافة السلبية اآلثار

 على باالعتماد وذلك الناس مع والتواصل احلقائق سرد الية بتبين  وسلوكهم الناس وعي على التأثري -5

 .وغريها املختلفة االعالم وسائل

 وجود يدركون الناس فمعظم واقعة، حقيقة األرض تواجهها اليت البيئية التحديات بأن الناس سلوك توجيه -6

 عليهم جيب ما إىل ويرشدهم سلوكهم يوجه ملن حباجة أهنم إال وغريها، البيئي والتلوث املناخية التغريات

 .عمله

 على تعتمد واليت انتشارا االكثر االجتماعية االعالم وسائل كأحد االجتماعي التسويق الية استخدام -7

 .واسع نطاق على اإلعالمية الرسالة نشر أجل من واملدونات االجتماعي التواصل كمواقع اإلنرتنت
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 اختاذ: عشر الثالث للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
ر للتصدي عاجلة إجراءات

ّ
 (1)وآثاره املناخ لتغي

 
 املناخ تغري خطورة عوامل وتفسري لفهم املبذولة اجلهود يف  حيوي بدور للقيام اإلعالميني قدرات تعزيز -1

  .السلوك لتغيري الوعي ووجوب

 املعطيات وشرح تقديم يف يتمثل إنساني منظور من املناخ تغري ظواهر مع اإلعالميني تعاطي ضرورة -2

 .الكارثي جانبه من اإلشكال مع التعامل بدل للجمهور

 وتبادل املناخية التغريات مظاهر مواكبة يف تسهم املناخ، تغري لظواهر االجتماعية اإلعالم وسائل تغطية -3

 .والباحثني واإلعالميني اخلرباء بني والتجارب اخلربات

 درجات وارتفاع اجلفاف ازدياد مثل املناخ تغري ظواهر عن صحفية تقارير إلعداد الصحفيني تشجيع -4

  .النفايات من التخلص مثل، خطرية بيئية مشاكل ىلإ اضافة احلرارة،

 البيئة حول الصحفية التقارير من املزيد لتوفري القيادي موقعهم من التحرير ورؤساء الصحفيني اهتمام إثارة -5

 . البيئية املشاكل حول املواطنني وعي لزيادة املختلفة املناخية والظواهر
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 احمليطات حفظ: عشر الرابع للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
 لتحقيق مستدام حنو على واستخدامها البحرية واملوارد والبحار

 (1)املستدامة التنمية
 احمليطات حفظ ملف عن الضرورية واملعلومات الوثائق إعداد مهمة يتوىل إعالمي فريق عدادإ على العمل -1

 الصحفية القصص من للكثري األفكار لوضع الرئيسية املرجعية مبثابة املعلومات هذه تكون حبيث والبحار

  .واإلعالمية

 البيانات، وقواعد الصور، من باقات وتوفري املعلومات، لتبادل الفرصة إتاحة هبدف رقمية منصة ختصيص -2

 .البحرية واملوارد والبحار احمليطات حبفظ الصلة ذات األخرى واملعلومات

 الذرية والنفايات البرتول نقل وسفن البحار تلوث مشكلة حول املختلفة االعالم وسائل يف الوعي اثارة -3

 .واحمليطات للبحار  احليوي الوجود هتدد واليت

 .البحرية للرياضة وخاصة للسياحة الرتويج جماالت يف الشواطئ أمهية على االعالم وسائل يف التأكيد -4

 البحار تلوث نتيجة االنقراض من املختلفة املائية املوارد على للحفاظ البحرية احملميات إقامة اىل الدعوة -5

 .  واحمليطات

 

 
 
 
 

 
 

                                                           

  . 2030 املستدامة للتنمية العربية اإلعالمية اخلريطة: راجع (1)



 قطاع اإلعالم واالتصال    
        تيجيةإدارة البحوث والدراسات االسترا

 Dr.alaa/دراسات/ 
26 

 النظم محاية: عشر للهدف اخلامس االعالمي للمشهد  العام االطار
ية اإليكولوجية

ّ
 على استخدامها وتعزيز حالتها إىل وإعادتها الرب

 التصحر، ومكافحة مستدام، حنو على الغابات وإدارة مستدام، حنو
 (1)البيولوجي التنوع فقدان ووقف مساره، وعكس األراضي تدهور ووقف
 يف اإلعالم دور ىلإ إضافة اخلصوص وجه على البيئي اخلرب صياغة كيفية على االعالميني قدرات تعزيز -1

  .االقتصادية واملوارد والكوارث األزمات إدارة

 الغبار ترسيب و اهلواء فلرتة على الكبرية لقدرهتا الغابات على احلفاظ بأمهية اجملتمعي الوعي اثارة -2

 .أوراقها على الضارة  املعلقة واألجزاء

 الكربون أكسيد ثاني غاز من اجلو تنقية يف واألشجار الغابات دور على الضوء إللقاء اعالمية حبملة القيام -3

 .والبيئة اإلنسان بصحة والضارة السامة الغازات من والعديد

 الغابات على القضاء خماطر على الضوء إللقاء االلكرتونية واملواقع اليومية الصحف يف نشرة ختصيص -4

 .الطبيعية املوارد محاية وأمهية التصحر من واحلد
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 التشجيع :عشر السادس للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
ش ال مساملة جمتمعات إقامة على

ّ
هم

ُ
 حتقيق أجل من أحد فيها ي

 وبناء القضاء، إىل اجلميع جلوء إمكانية وإتاحة املستدامة، التنمية
 (1)املستويات مجيع على للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات

 الرسالة، واستالم إرسال بسرعة يتعلق فيما وخصوصاً والتكنولوجية، االتصالية الطفرة مزايا استثمار -1

 ميكن حنو على اإلنسان حقوق واحرتام والتسامح البناء احلوار ثقافة على القائمة اخلطابات نشر لصاحل

 .وأخالقياً دينياً املربرة غري والصراعات النزاعات عن بعيداً بأمان العيش من الشعوب

 .الديين التطرف ضد املناعة ثقافة وبناء العنف ونبذ والتعايش السلم قيم تعزيز -2

 .التطرف خطر مبواجهة املعتدل اإلعالمي اخلطاب دور تعزيز -3

 املنشورة وخاصة اجملتمع، مكونات ضد والرمزي املادي التحريض أنواع كل رفض يقتضي األهلي السلم أن -4

  .االجتماعي التواصل ووسائل واملكتوب واملسموع املرئي اإلعالم وسائل عرب

 وتروجيها األفكار لتبادل الفرص وإتاحة اآلراء نشر يف واجلديد، التقليدي العربي اإلعالم وسائل مسامهة -5

 .وصناعتها

 السلم مقومات تثبيت على مساعداً عامالً التوجه هذا أن حيث الديين، التطرف ضد املناعة ثقافة بناء -6

 .إقليمياً توظيفه ويتم داخلية هتديدات يواجه الذي األهلي،

 الفاعلة اآلليات كأحد املعتدل اإلعالمي اخلطاب دور من يعزز الذي اهلادف الفكري احلوار أمهية ترسيخ -7

 .الفكري االحنراف بسبب التطرف خطر من األمة تعانيه ما مواجهة يف

 .مستقرة آمنة ببيئة  للتمتع والتطرف العنف أشكال كل جتاوز هبدف اإلعالمي اخلطاب تطوير -8
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 تعزيز: عشر السابع للهدف االعالمي للمشهد  العام االطار
 حتقيق أجل من العاملية الشراكة وتنشيط التنفيذ وسائل

 (1)املستدامة التنمية
 باعتبارها املدني واجملتمع واخلاص العام القطاع بني ما الشراكة ثقافة تعزيز اىل بالدعوة االعالم وسائل قيام -1

  الشراكة تقدمه ما نظري املؤسسات، هلذه والتقدير واالحرتام الوالء قيم خلق خالل من جمتمعية، مسؤولية

  .والبيئة اجملتمع خلدمة

 املسؤولية جمال يف املدني واجملتمع واخلاص العام القطاع بني التعاون تشجيع املختلفة االعالم وسائل تبين -2

 .املستدامة التنمية أهداف تنفيذ إىل الرامية الوطنية اخلطط دعم أجل من اجملتمعية

 من املدني واجملتمع اخلاص القطاع مؤسسات هبا تقوم اليت االجتماعية املسؤولية لربامج  االهتمام ايالء -3

  أمهية من هلا ملا وتوضيحها بعرضها املختلفة االعالم وسائل قيام خالل

 املسؤولية ثقافة نشر هبدف والبيانات باملعلومات تزويدهم خالل من االعالم مع املختلفة القطاعات تعاون -4

  .املواطن لدى االجتماعية

 وهي الرئيسة وظائفها من جزء هي املواطن توعية عملية أن أعينها نصب تضع أن اإلعالم وسائل على -5

 من ليتمكن وواجباته حبقوقه تعريفه هبدف العامة املصلحة حيقق مبا االجتماعية مسؤوليتها متليه واجب

 .التنمية برامج يف املسامهة
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 : واملراجع املصادر

 .15/4/2018 بتاريخ ،3ج ،(29) ع.د 741 ق.ق رقم القمة مستوى على اجلامعة جملس قرار -1

 أيلول/سبتمرب 25 بتاريخ السبعون الدورة( A/RES/70/1) رقم املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار -2

 .األمريكية املتحدة الواليات ، نيويورك،2015

 املستدامة.اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية  -3

 .12/7/2017 بتاريخ( 48) ع.د -436/ق رقم العرب اإلعالم وزراء جملس قرار -4

 .25/5/2016 بتاريخ( 47) ع.د -420/ق رقم العرب اإلعالم وزراء جملس قرار -5

 .2019 عام املستدامة للتنمية العربي املنتدى عن صادرة توضيحية مذكرة -6

 .2016 عام املستدامة التنمية خطة تنفيذ بشأن الدوحة إعالن -7

، ورقة اإلنسانية واألوضاع األزمات ظل يف واملتابعة الرصد آليات حول مستفادة دروسعارف:  أمحد -8

 لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ يف العربية املنطقة يف املدني اجملتمع دور حول اإلقليمي املؤمترمقدمه إىل 

 .2016 نيسان/أبريل 21- 20 قطر دولة الدوحة، 2030

 اىل املفهومي االتساق من 2030  لعام املستدامة التنمية خطة: عاملنا دراسة بعنوان: حتويل :نعمة أديب -9

 .2015 أيار/مايو 30 االسكوااملستدامة، مقدمه إىل بتاريخ  للتنمية العربي املنتدى -التشاركي التنفيذ

  -"  2030  املستدامة الدولية التنمية أجندة تنفيذ يف املدني اجملتمع  دور"  حول  مفاهيمية ورقة -10

 املستدامة التنمية خطة تنفيذ يف العربية املنطقة يف املدني اجملتمع دور حول اإلقليمي املؤمترمقدمه يف 

 .2016 نيسان/أبريل 21- 20 قطر دولة الدوحة، 2030 لعام

 املستدامة  التنمية أهداف ىلإ  لأللفية االمنائية االهداف من -املستدامة التنمية وغايات أهداف -11

  .2015 املتحدة لألمم العامة اجلمعية – 2030

 راجع املوقع اإللكرتوني: – عاملنا لتحويل هدفا 17 – 2030 املستدامة التنمية أهداف -12
 www.un.org/sustainabledevelopment/ar 

 ، راجع املوقع اإللكرتوني:اليونسكو -املستدامة التنمية وأهداف الثقافة -13
 http://ar.unesco.org/node/250717 
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، راجع املوقع الدولية العمل منظمة -املستدامة التنمية أجل من 2030 العام وأجندة الالئق العمل -14

 اإللكرتوني:
 www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_543664/lang-ar/index.htm 
 

 
 


