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  تقرير وتوصيات تقرير وتوصيات 
اإلدارة االسرتاتيجية لإلعالم التنموي: تشكيل الوعي اإلدارة االسرتاتيجية لإلعالم التنموي: تشكيل الوعي بشأن "بشأن "  اجللسة احلواريةاجللسة احلوارية
    ""ومواجهة التحدياتومواجهة التحديات  أهداف التنمية املستدامةأهداف التنمية املستدامةبب

  مم20120199  تشرين الثانيتشرين الثاني/ / نوفمربنوفمرب  33  املوافقاملوافق  األحداألحد  القاهرة:القاهرة:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م األول: نتائج اجللسة احلوارية:م األول: نتائج اجللسة احلوارية:القسالقس

اإلدارة االسرتاتيجية لإلعالم اإلدارة االسرتاتيجية لإلعالم  ""  ::بشأنبشأن  جلسة حواريةجلسة حوارية  إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجيةإدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجيةت ت عقدعقد  --
املوافق املوافق   األحداألحد"، يوم "، يوم   التنموي: تشكيل الوعي بأهداف التنمية املستدامة ومواجهة التحدياتالتنموي: تشكيل الوعي بأهداف التنمية املستدامة ومواجهة التحديات

    دامة.دامة.ضمن فاعليات األسبوع العربي للتنمية املستضمن فاعليات األسبوع العربي للتنمية املست  20120199//1111//33
  ة وكبار اإلعالمينية وكبار اإلعالمينيواألكادمييواألكادميي  الشخصيات الفكريةالشخصيات الفكريةمن من   العديدالعديد  املتخصصةاملتخصصة  اجللسة احلواريةاجللسة احلواريةشارك يف أعمال شارك يف أعمال   --

لدى جامعة لدى جامعة للدول األعضاء للدول األعضاء   املندوبيات الدائمةاملندوبيات الدائمة، إضافة إىل ممثلي ، إضافة إىل ممثلي اإلعالم التنموياإلعالم التنموياملتخصصني يف الشأن املتخصصني يف الشأن 
املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام ووعربية، عربية، يف الدول اليف الدول الاإلعالمية اإلعالمية اجلهات املعنية بالشؤون اجلهات املعنية بالشؤون وو  الدول العربيةالدول العربية

األمانة العامة، وعلى وجه اخلصوص: األمانة العامة، وعلى وجه اخلصوص:   إعالمية، واإلعالميون العرب املشاركني يف ورشة العمل، وموظفيإعالمية، واإلعالميون العرب املشاركني يف ورشة العمل، وموظفي
مدير إدارة البحوث مدير إدارة البحوث   --د. عالء التميميد. عالء التميميوزير مفوض/ وزير مفوض/   السيدالسيد  وحبضوروحبضورقطاع اإلعالم واالتصال، قطاع اإلعالم واالتصال، 
  والدراسات االسرتاتيجية.والدراسات االسرتاتيجية.

  بتقديم عروض موجزة عما يلي:بتقديم عروض موجزة عما يلي:  سة احلواريةسة احلواريةاجللاجلل  قامت إدارةقامت إدارة  --
   يف جمال التنمية يف جمال التنمية   20192019فيلم قصري يتضمن أنشطة وفاعليات اإلدارة اليت نظمتها خالل عام فيلم قصري يتضمن أنشطة وفاعليات اإلدارة اليت نظمتها خالل عام

  املستدامة.املستدامة.

   20302030عرض موجز عن اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة عرض موجز عن اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة..  
  املستدامة على البوابة املستدامة على البوابة   عرض موجز عن جتربة األمانة العامة بإنشاء املرصد اإلعالمي للتنميةعرض موجز عن جتربة األمانة العامة بإنشاء املرصد اإلعالمي للتنمية

  اإللكرتونية لألمانة العامة.اإللكرتونية لألمانة العامة.
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شهدت اجللسة احلوارية تقديم مثانية أوراق علمية من قبل املتحدثني الرئيسني، وقد دار مناقشات جادة شهدت اجللسة احلوارية تقديم مثانية أوراق علمية من قبل املتحدثني الرئيسني، وقد دار مناقشات جادة   --
وعميقة ومستفيضة مت من خالهلا تبادل األفكار والرؤى واخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، وعميقة ومستفيضة مت من خالهلا تبادل األفكار والرؤى واخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، 

تعقيب وتساؤل من السادة احلضور، وقد توصل املشاركني إىل تعقيب وتساؤل من السادة احلضور، وقد توصل املشاركني إىل   3030لسة أكثر من لسة أكثر من وقد تلقت إدارة اجلوقد تلقت إدارة اجل
  عدد من التوصيات لتفعيل دور مؤسسات اإلعالم العربي يف جمال التنمية املستدامة.عدد من التوصيات لتفعيل دور مؤسسات اإلعالم العربي يف جمال التنمية املستدامة.

  قامت إدارة اجللسة بطرح عدة تساؤالت لإلجابة عليها يف اجللسة احلوارية:قامت إدارة اجللسة بطرح عدة تساؤالت لإلجابة عليها يف اجللسة احلوارية:  --

ربي يف جمال الوعي وتعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة؟ وكيف ربي يف جمال الوعي وتعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة؟ وكيف ما هو دور وسائل اإلعالم العما هو دور وسائل اإلعالم الع  التساؤل األول:التساؤل األول:
  ميكن للتخطيط اإلعالمي أن يساعد يف ذلك.؟ميكن للتخطيط اإلعالمي أن يساعد يف ذلك.؟

  هل قدم اإلعالم العربي برامج هادفة أسهمت يف حل مشاكل التنمية املستدامة.؟هل قدم اإلعالم العربي برامج هادفة أسهمت يف حل مشاكل التنمية املستدامة.؟  التساؤل الثاني:التساؤل الثاني:
  ية املستدامة.؟ية املستدامة.؟ما مدى مسؤولية وسائل اإلعالم العربي جتاه عملية التنمما مدى مسؤولية وسائل اإلعالم العربي جتاه عملية التنم  التساؤل الثالث:التساؤل الثالث:
ما مدى قدرة اإلعالم العربي يف تناسق جهود القطاعني العام واخلاص لتحقيق أهداف التنمية ما مدى قدرة اإلعالم العربي يف تناسق جهود القطاعني العام واخلاص لتحقيق أهداف التنمية   التساؤل الرابع:التساؤل الرابع:

  املستدامة.؟املستدامة.؟
  ما هي التحديات والعصوبات اليت تواجه اإلعالم العربي يف جمال التنمية املستدامة.؟ما هي التحديات والعصوبات اليت تواجه اإلعالم العربي يف جمال التنمية املستدامة.؟    التساؤل اخلامس:التساؤل اخلامس:
  دور املؤسسات اإلعالمية العربية يف جمال التنمية املستدامة.؟دور املؤسسات اإلعالمية العربية يف جمال التنمية املستدامة.؟كيف ميكننا تفعيل كيف ميكننا تفعيل   التساؤل السادس:التساؤل السادس:

  
  ::اإلطار املرجعي للجلسة احلواريةاإلطار املرجعي للجلسة احلواريةأوال: أوال: 
يعترب اإلعالم شريك يف مشروع حتقيق التنمية يعترب اإلعالم شريك يف مشروع حتقيق التنمية   الذيالذياهلدف السابع عشر من األهداف التنموية "الشراكة" اهلدف السابع عشر من األهداف التنموية "الشراكة"   --

ل تلك املفاهيم وكيفية حتقيقها لإلسراع ل تلك املفاهيم وكيفية حتقيقها لإلسراع املستدامة، فهو يلعب دوراً رئيسياً يف تكوين الرأي العام العربي حواملستدامة، فهو يلعب دوراً رئيسياً يف تكوين الرأي العام العربي حو
باختاذ اإلجراءات املناسبة، ويعد الوسيلة األكثر فعالية للوصول إىل اجلماهري العربية وصناع السياسات ودعم باختاذ اإلجراءات املناسبة، ويعد الوسيلة األكثر فعالية للوصول إىل اجلماهري العربية وصناع السياسات ودعم 

  مسارات التنمية املستدامة.مسارات التنمية املستدامة.
حرص حرص   القرارات الصادرة عن جملس جامعة الدول العربية على خمتلف مستوياته، وما تؤكده تلك القرارات منالقرارات الصادرة عن جملس جامعة الدول العربية على خمتلف مستوياته، وما تؤكده تلك القرارات من  --

على التضامن العربي ودعم العمل العربي املشرتك خدمة للمصاحل العليا للدول األعضاء جبامعة الدول العربية، على التضامن العربي ودعم العمل العربي املشرتك خدمة للمصاحل العليا للدول األعضاء جبامعة الدول العربية، 
بتاريخ بتاريخ   ،،33جج  ،،((2929د.ع )د.ع )  741741رقم ق.ق رقم ق.ق وعلى وجه اخلصوص قرار جملس اجلامعة على مستوى القمة وعلى وجه اخلصوص قرار جملس اجلامعة على مستوى القمة 

  ..20302030مة مة ، املتضمن اعتماد اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدا، املتضمن اعتماد اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدا20182018//44//1515
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قرارات الصادرة عن جملس وزراء اإلعالم العرب، وما تبلوره من رؤية عربية مشرتكة ملبادئ العمل اإلعالمي قرارات الصادرة عن جملس وزراء اإلعالم العرب، وما تبلوره من رؤية عربية مشرتكة ملبادئ العمل اإلعالمي الال  --
العربي ومرتكزات اخلطاب اإلعالمي العربي ورسالته يف الداخل واخلارج، وعلى وجه اخلصوص القرار رقم العربي ومرتكزات اخلطاب اإلعالمي العربي ورسالته يف الداخل واخلارج، وعلى وجه اخلصوص القرار رقم 

واليت واليت اتيجية اإلعالمية العربية، اتيجية اإلعالمية العربية، املتضمن اعتماد االسرتاملتضمن اعتماد االسرت  20172017//77//1212( بتاريخ ( بتاريخ 4747د.ع )د.ع )  --434434ق/ق/
تعد السبيل األمثل تعد السبيل األمثل   --ووسائل التواصل االجتماعي احلديثة يف القلب منهاووسائل التواصل االجتماعي احلديثة يف القلب منها  --أكدت أن العمليات االتصاليةأكدت أن العمليات االتصالية

لتوضيح اخلطط التنموية للدول االعضاء باجلامعة العربية والكفيلة حلث األفراد حنو االخنراط يف العملية لتوضيح اخلطط التنموية للدول االعضاء باجلامعة العربية والكفيلة حلث األفراد حنو االخنراط يف العملية 
    التنموية.التنموية.

  وة من احللقة النقاشية:وة من احللقة النقاشية:األهداف املرجاألهداف املرجثانيا: ثانيا: 
  جمال حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة    جمال حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة      إىل طرح رؤى مستقبلية تسهم يف تفعيل دور اإلعالم يفإىل طرح رؤى مستقبلية تسهم يف تفعيل دور اإلعالم يف  اجللسةاجللسةهتدف هذه هتدف هذه 

كـذلك هتـدف   كـذلك هتـدف     ..20302030اخلريطـة اإلعالميـة العربيـة للتنميـة املسـتدامة      اخلريطـة اإلعالميـة العربيـة للتنميـة املسـتدامة      من خالل حتديد األدوار املنوطة به يف إطار من خالل حتديد األدوار املنوطة به يف إطار 
  إىل:إىل:

  ربي يف جمال الوعي وتعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة؟.ربي يف جمال الوعي وتعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة؟.بيان دور وسائل اإلعالم العبيان دور وسائل اإلعالم الع  --

؟ ومسؤولية وسائل اإلعـالم العربـي جتـاه    ؟ ومسؤولية وسائل اإلعـالم العربـي جتـاه    يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةيف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  بيان دور التخطيط اإلعالميبيان دور التخطيط اإلعالمي  --
  عملية التنمية املستدامة.عملية التنمية املستدامة.

  . . 20302030متطلبات حتقيق اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة متطلبات حتقيق اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة بيان بيان   --

  ::خالت اجللسة احلواريةخالت اجللسة احلواريةمدامداثالثا: ثالثا: 
مدير إدارة البحوث والدراسات مدير إدارة البحوث والدراسات   --عالء التميميعالء التميمي/ د. / د. اجللسة احلوارية وأدار النقاش وزير مفوضاجللسة احلوارية وأدار النقاش وزير مفوض  ممقدقد  --

، ناقال ، ناقال اجللسة احلواريةاجللسة احلواريةبكلمة ترحيبيه بالسادة املشاركني يف أعمال بكلمة ترحيبيه بالسادة املشاركني يف أعمال ، ، االسرتاتيجية بقطاع اإلعالم واالتصالاالسرتاتيجية بقطاع اإلعالم واالتصال
ة السيد/ أمحد أبو الغيط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذه ة السيد/ أمحد أبو الغيط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذه حتيات معايل األمني العام جلامعة الدول العربيحتيات معايل األمني العام جلامعة الدول العربي

امعة امعة األمانة العامة جلاألمانة العامة جل  توصيات تسهم يف تعزيز العمل اإلعالمي العربي املشرتك. كما أشار إىل أنتوصيات تسهم يف تعزيز العمل اإلعالمي العربي املشرتك. كما أشار إىل أن  اجللسةاجللسة
إمياناً راسخاً بدور اإلعالم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وذلك باعتباره وسيلة إمياناً راسخاً بدور اإلعالم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وذلك باعتباره وسيلة تؤمن تؤمن الدول العربية الدول العربية 

وين الرأي العام العربي، وأحد أهم أدوات صنع السياسات ملعاجلة القضايا العربية، ولذا أصدرت وين الرأي العام العربي، وأحد أهم أدوات صنع السياسات ملعاجلة القضايا العربية، ولذا أصدرت تكتك
اجلامعة ميثاق الشرف اإلعالمي، واالسرتاتيجية اإلعالمية العربية، واخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية اجلامعة ميثاق الشرف اإلعالمي، واالسرتاتيجية اإلعالمية العربية، واخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية 

  واليت أطرت دور اإلعالم يف املنطقة العربية.واليت أطرت دور اإلعالم يف املنطقة العربية.  20302030املستدامة املستدامة 
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جلهود اليت بذلتها جامعة الدول العربية يف هذا الشأن جنحت إىل حد كبري يف وضع اإلطار جلهود اليت بذلتها جامعة الدول العربية يف هذا الشأن جنحت إىل حد كبري يف وضع اإلطار واعتقد أن اواعتقد أن ا  --
املنظم للممارسة اإلعالمية بشكل حيقق التوازن بني املصاحل العليا للدول العربية وبني حقوق اإلعالميني املنظم للممارسة اإلعالمية بشكل حيقق التوازن بني املصاحل العليا للدول العربية وبني حقوق اإلعالميني 

م، ودعوني أقتبس م، ودعوني أقتبس وحق كل عربي يف التعبري عن رأيه بشأن مسارات التنمية املستدامة عرب وسائل اإلعالوحق كل عربي يف التعبري عن رأيه بشأن مسارات التنمية املستدامة عرب وسائل اإلعال
من ميثاق الشرف اإلعالمي " ضرورة احلرص على التضامن العربي يف كل ما يقدمه اإلعالم العربي للرأي من ميثاق الشرف اإلعالمي " ضرورة احلرص على التضامن العربي يف كل ما يقدمه اإلعالم العربي للرأي 

    العام".العام".
وقد وقد   ،،أحد أهم األولويات لكل دول العامل منذ النصف الثاني من القرن العشرينأحد أهم األولويات لكل دول العامل منذ النصف الثاني من القرن العشرين  شكلشكل  موضوع التنميةموضوع التنميةإن إن   --

حقق االقتصاد الدويل خالل هذه الفرتة منواً ملحوظاً مشل جل دول العامل. لكن هذا النمو للناتج القومي مل حقق االقتصاد الدويل خالل هذه الفرتة منواً ملحوظاً مشل جل دول العامل. لكن هذا النمو للناتج القومي مل 
يرقى إىل مستوى التنمية يف كل الدول النامية حيث يتطلب ذلك تغيريات اقتصادية واجتماعية وثقافية يرقى إىل مستوى التنمية يف كل الدول النامية حيث يتطلب ذلك تغيريات اقتصادية واجتماعية وثقافية 

وتوفر وتوفر   ،،وليةوليةؤؤعال من الوعي واملسعال من الوعي واملس  جتعل من اإلنسان اهلدف والوسيلة وترقى به وباجملتمع إىل مستوىجتعل من اإلنسان اهلدف والوسيلة وترقى به وباجملتمع إىل مستوى
  ظروف العيش الكريم لكل إنسان. ظروف العيش الكريم لكل إنسان. 

    مثانية أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:مثانية أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:  ومناقشةومناقشة  احلوارية عرضاحلوارية عرض  لسةلسةتضمنت اجلتضمنت اجل  --
حممد أبو حممد أبو / / معايل الدكتورمعايل الدكتور. قدمها . قدمها التنمية املستدامة واملواطنة يف العامل العربي"التنمية املستدامة واملواطنة يف العامل العربي"""ورقة علمية بعنوان: ورقة علمية بعنوان:     --11

  ..دني األسبق، واألمني العام ملنتدى الفكر العربيدني األسبق، واألمني العام ملنتدى الفكر العربيوزير املالية األروزير املالية األر  --محورمحور
سامي عبد سامي عبد / / معايل األستاذمعايل األستاذ. قدمها . قدمها دور اإلعالم يف عملية التنمية املستدامة"دور اإلعالم يف عملية التنمية املستدامة"""ورقة علمية بعنوان: ورقة علمية بعنوان:     --22

  ..وزير اإلعالم الكوييت األسبقوزير اإلعالم الكوييت األسبق  --اللطيف النصفاللطيف النصف
عبد الرمحن عبد الرمحن إلعالمي/ إلعالمي/ . قدمها ا. قدمها اجتربة مجهورية مصر العربية"جتربة مجهورية مصر العربية"  --التنمويةالتنموية  اإلعالماإلعالم""ورقة علمية بعنوان: ورقة علمية بعنوان:     --33

رئيس اإلذاعة املصرية السابق ورئيس صوت العرب السابق وعضو اهليئة الوطنية لإلعالم رئيس اإلذاعة املصرية السابق ورئيس صوت العرب السابق وعضو اهليئة الوطنية لإلعالم   --رشادرشاد
  ..املصرياملصري

. . نظرة اجملتمع الدويل للمشاريع التنموية العربية من خالل ما يصلهم من وسائل اإلعالمنظرة اجملتمع الدويل للمشاريع التنموية العربية من خالل ما يصلهم من وسائل اإلعالمورقة علمية بعنوان: ورقة علمية بعنوان:     --44
    .. العام ملركز الدراسات العربي األوروبي يف باريس العام ملركز الدراسات العربي األوروبي يف باريساألمنياألمني  --حسني شعبانحسني شعبان/ / االكادميي والكاتباالكادميي والكاتبقدمها قدمها 

أمحد أمحد / / املستشار الدكتوراملستشار الدكتور. قدمها . قدمها اإلدارة االسرتاتيجية ملؤسسات اإلعالم العربي"اإلدارة االسرتاتيجية ملؤسسات اإلعالم العربي"""ورقة علمية بعنوان: ورقة علمية بعنوان:     --55
    ..املستشار األول لإلداء احلكومي يف األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة دبياملستشار األول لإلداء احلكومي يف األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة دبي  --نصرياتنصريات

. قدمها . قدمها مراكز البحوث والدراسات يف النهوض بواقع التنمية املستدامة"مراكز البحوث والدراسات يف النهوض بواقع التنمية املستدامة"دور دور ""ورقة علمية بعنوان: ورقة علمية بعنوان:     --66
  ..مدير معهد البحوث والدراسات العربيةمدير معهد البحوث والدراسات العربية  --فيصل احلفيانفيصل احلفيان/ / األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتور



 

 Dr.alaa/اجللسة احلوارية/

 

5 

عبد اللطيف بن عبد اللطيف بن / / األستاذ الدكتوراألستاذ الدكتور. قدمها . قدمها اإلعالم التنموي: جتربة اململكة املغربية"اإلعالم التنموي: جتربة اململكة املغربية"""ورقة علمية بعنوان: ورقة علمية بعنوان:     --77
  ..اململكة املغربيةاململكة املغربية  --لإلعالم واالتصاللإلعالم واالتصال  مدير املعهد العايلمدير املعهد العايل  --صفيةصفية

ها األستاذة الدكتورة/ حنان ها األستاذة الدكتورة/ حنان تت. قدم. قدمالتنمية املستدامةالتنمية املستدامةأهداف أهداف رسالة اإلعالم ورسالة اإلعالم وورقة علمية بعنوان: ورقة علمية بعنوان:     --88
وعميدة كلية اللغة واإلعالم باألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل وعميدة كلية اللغة واإلعالم باألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل   العربيالعربي  أستاذة اإلعالمأستاذة اإلعالم  --يوسفيوسف

  البحري.البحري.
  صيات:صيات:التوالتو: : القسم الثانيالقسم الثاني
ومعرفة من ومعرفة من   وعلماًوعلماً  إىل إن التنمية املستدامة لكي تتحقق تتطلب التزاما وعمالًإىل إن التنمية املستدامة لكي تتحقق تتطلب التزاما وعمالً  اجللسة احلواريةاجللسة احلواريةتوصل املشاركني يف توصل املشاركني يف 

سهم يف خلق املناخ سهم يف خلق املناخ املواطنني وصناع القرار على حد سواء. وأهم دور يقوم به اإلعالم هو نشر املعرفة اليت تُاملواطنني وصناع القرار على حد سواء. وأهم دور يقوم به اإلعالم هو نشر املعرفة اليت تُجانب جانب 
  --من الناحية النظريةمن الناحية النظرية  ––وال يقف عائقا أمام حتقيقها وحرى على اإلعالموال يقف عائقا أمام حتقيقها وحرى على اإلعالم  االجتماعي الذي يدعم التنمية املستدامةاالجتماعي الذي يدعم التنمية املستدامة

أن يعمل بالتناغم مع عناصر النمو األخرى لينقل الدول العربية إىل التحديث، أما يف التطبيق العملي فإن الدول أن يعمل بالتناغم مع عناصر النمو األخرى لينقل الدول العربية إىل التحديث، أما يف التطبيق العملي فإن الدول 
تفصل أنظمتها تفصل أنظمتها   العربية اليت استثمرت مبالغ طائلة يف البنية اإلعالمية األساسية تنبهت أن هناك فجوة واسعةالعربية اليت استثمرت مبالغ طائلة يف البنية اإلعالمية األساسية تنبهت أن هناك فجوة واسعة

اإلعالمية عن مثيالهتا يف دول العامل األخرى. فاإلعالم الناضج الذي يعتمد على التحليل العميق يستطيع أن يتعامل اإلعالمية عن مثيالهتا يف دول العامل األخرى. فاإلعالم الناضج الذي يعتمد على التحليل العميق يستطيع أن يتعامل 
  ..  ويتمكن من توصيل رسالته على املستوي احمللي والدويلويتمكن من توصيل رسالته على املستوي احمللي والدويل    ،،  مع القضايا املعقدةمع القضايا املعقدة

  ويف اخلتام أوصى املشاركون مبا يلي:ويف اخلتام أوصى املشاركون مبا يلي:  

أكثر مشوال أكثر مشوال فهوم اإلعالم التنموي فهوم اإلعالم التنموي ململوتبين تعريف وتبين تعريف   التنموي يف اجلامعات العربية،التنموي يف اجلامعات العربية،  تدريس مادة اإلعالمتدريس مادة اإلعالمضرورة ضرورة     --11
  مبا يتفق مع متطلبات العصر الراهن.مبا يتفق مع متطلبات العصر الراهن.

التجارب التجارب   االستفادة مناالستفادة من  التأكيد على مراعاة اخلصوصية اليت تتسم هبا التجربة العربية عندالتأكيد على مراعاة اخلصوصية اليت تتسم هبا التجربة العربية عند  ضرورةضرورة    --22
  ..الدوليةالدوليةالتنموية التنموية 

  حقيق التكامل بني وسائل اإلعالم املختلفة يف العامل العربي.حقيق التكامل بني وسائل اإلعالم املختلفة يف العامل العربي.التأكيد على أمهية التخطيط اإلعالمي لتالتأكيد على أمهية التخطيط اإلعالمي لت    --33

، من خالل ، من خالل التنمية املستدامة من كافة جوانبهاالتنمية املستدامة من كافة جوانبها  تتناولتتناول  سنويةسنوية  ضرورة تبين األمانة العامة خلطة حبثيةضرورة تبين األمانة العامة خلطة حبثية    --44
  استخدام مناهج حبثية وأدوات مجع بيانات حديثة يف جمال دراسات وحبوث اإلعالم التنموي.استخدام مناهج حبثية وأدوات مجع بيانات حديثة يف جمال دراسات وحبوث اإلعالم التنموي.

عالم التشاركي"، حبيث يكون املواطن شريكا يف اختيار القضايا واملضامني اليت عالم التشاركي"، حبيث يكون املواطن شريكا يف اختيار القضايا واملضامني اليت ضرورة االهتمام بـ "اإلضرورة االهتمام بـ "اإل    --55
  تشغل اهتمامه، وتعرب عن مهومه.تشغل اهتمامه، وتعرب عن مهومه.
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ليصبح قناة ليصبح قناة   على املوقع اإللكرتوني لألمانة العامةعلى املوقع اإللكرتوني لألمانة العامة  تفعيل املرصد اإلعالمي للتنمية املستدامةتفعيل املرصد اإلعالمي للتنمية املستدامة  ضرورةضرورة    --66
وبنك لألفكار االستثمارية وبنك لألفكار االستثمارية   ،،االعالم املختلفةاالعالم املختلفة  جهزةجهزةأأتحقيق التنسيق والتكامل بني تحقيق التنسيق والتكامل بني لللدول العربية لدول العربية للمعلوماتية معلوماتية 

  واالستفادة من مواقع التواصل االجتماعي يف الرتكيز على املشروعات التنموية. واالستفادة من مواقع التواصل االجتماعي يف الرتكيز على املشروعات التنموية.   ،،والتنموية غري التقليديةوالتنموية غري التقليدية

هبدف االرتقاء هبدف االرتقاء   يف جمال اإلعالم التنموييف جمال اإلعالم التنموي  تنظيم دورات تدريبيةتنظيم دورات تدريبيةببقيام اهليئات اإلعالمية العربية قيام اهليئات اإلعالمية العربية ضرورة ضرورة       --77
  لإلعالميني يف اجملاالت املسموعة واملرئية واملقروءة واإللكرتونية.لإلعالميني يف اجملاالت املسموعة واملرئية واملقروءة واإللكرتونية.  باملستوى املهينباملستوى املهين

توظيف الربامج اإلذاعية والتليفزيونية يف نشر مفهوم التنمية املستدامة، ومساندة اإلعالم العربي بقطاعيه توظيف الربامج اإلذاعية والتليفزيونية يف نشر مفهوم التنمية املستدامة، ومساندة اإلعالم العربي بقطاعيه     --88
  احلكومي واخلاص يف إدارة االقتصاد العربي.احلكومي واخلاص يف إدارة االقتصاد العربي.

وي اهلادف، وتوجيه مؤسسات اإلعالم يف الدول العربية وي اهلادف، وتوجيه مؤسسات اإلعالم يف الدول العربية توفري البيئة املالئمة لإلعالم ليقوم بالدور التنمتوفري البيئة املالئمة لإلعالم ليقوم بالدور التنم  --99
  لدمج اإلعالميني الشباب يف عملية التنمية املستدامة مع نشر ثقافة الفكر التنموي يف اجملتمعات احمللية.لدمج اإلعالميني الشباب يف عملية التنمية املستدامة مع نشر ثقافة الفكر التنموي يف اجملتمعات احمللية.

ضرورة أن يسهم اإلعالم بدور حيوي يف نشر األفكار املتعلقة بالتنمية املستدامة، واالرتقاء مبعارف ضرورة أن يسهم اإلعالم بدور حيوي يف نشر األفكار املتعلقة بالتنمية املستدامة، واالرتقاء مبعارف   --1111
  فتهم ، واحلصول على دعمهم ومشاركتهم يف املشروعات التنموية. فتهم ، واحلصول على دعمهم ومشاركتهم يف املشروعات التنموية. املواطنني وثقااملواطنني وثقا

ضرورة االهتمام بدور اإلعالم يف التنمية احمللية يف اجملاالت املختلفة، وتنويع املداخل النظرية ضرورة االهتمام بدور اإلعالم يف التنمية احمللية يف اجملاالت املختلفة، وتنويع املداخل النظرية   --1111
املستخدمة يف الدراسات اإلعالمية، وتقديم رؤى حبثية جديدة حتى يستطيع اجليل القادم من الباحثني املستخدمة يف الدراسات اإلعالمية، وتقديم رؤى حبثية جديدة حتى يستطيع اجليل القادم من الباحثني 

  يف دراساهتم املستقبلية. يف دراساهتم املستقبلية. البناء عليها البناء عليها 

  ..قضايا التنمية املستدامةقضايا التنمية املستدامةيرشد أداء اإلعالميني يف التعامل مع يرشد أداء اإلعالميني يف التعامل مع « ُ« ُدليل مهيندليل مهين» » ضرورة إعداد ضرورة إعداد   --1212
اجللسات احلوارية وورش العمل اجللسات احلوارية وورش العمل أكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه أكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه   --1313

  بال. بال. املتخصصة، وضرورة طباعتها على شكل كتيب لالستفادة منها مستقاملتخصصة، وضرورة طباعتها على شكل كتيب لالستفادة منها مستق
  

إدارة البحوث والدراسات إدارة البحوث والدراسات   --األمانة العامةاألمانة العامةويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير اىل ويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير اىل 
إدارة التنمية املستدامة والتعاون الدويل للخروج هبذه اجللسة إدارة التنمية املستدامة والتعاون الدويل للخروج هبذه اجللسة بينها وبني بينها وبني واإلشادة بالتنسيق العايل واإلشادة بالتنسيق العايل   االسرتاتيجيةاالسرتاتيجية

  احلوار بني املشاركنياحلوار بني املشاركنيوإدارة وإدارة   اإلعداداإلعداد  جهودها القيمة يفجهودها القيمة يفوو، ، للجلسة احلواريةللجلسة احلوارية  ااحسن إدارهتحسن إدارهت  احلوارية، وكذا علىاحلوارية، وكذا على
                      العمل.العمل.وتنظيم وتنظيم 
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