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 تقرير وتوصيات 
التنموي يف حتقيق أهداف التنمية اإلعالم  دورورشة العمل املتخصصة بشأن "

  املستدامة"
 م2019 نيسان/ إبريل 30 املوافق الثالثاء القاهرة: -األمانة العامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت عقد،  2019لعام إلدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية السنوية  يف إطار تنفيذ اخلطة العلمية
 " :بشأنورشة عمل متخصصة  إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية -قطاع اإلعالم واالتصال األمانة العامة

الساعة  ويف متام 30/4/2019املوافق  الثالثاء"، يوم دور اإلعالم التنموي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
 وتأتي فكرة عقد هذه الورشة انطالقا من: مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية،العاشرة صباحا 

يعترب اإلعالم شريك يف مشروع حتقيق التنمية  الذياهلدف السابع عشر من األهداف التنموية "الشراكة" - 
ي حول تلك املفاهيم وكيفية حتقيقها لإلسراع املستدامة، فهو يلعب دوراً رئيسياً يف تكوين الرأي العام العرب

باختاذ اإلجراءات املناسبة، ويعد الوسيلة األكثر فعالية للوصول إىل اجلماهري العربية وصناع السياسات ودعم 
 مسارات التنمية املستدامة.

ت من حرص القرارات الصادرة عن جملس جامعة الدول العربية على خمتلف مستوياته، وما تؤكده تلك القرارا- 
على التضامن العربي ودعم العمل العربي املشرتك خدمة للمصاحل العليا للدول األعضاء جبامعة الدول العربية، 

بتاريخ  ،3ج ،(29د.ع ) 741رقم ق.ق وعلى وجه اخلصوص قرار جملس اجلامعة على مستوى القمة 
 .2030ستدامة ، املتضمن اعتماد اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية امل15/4/2018

قرارات الصادرة عن جملس وزراء اإلعالم العرب، وما تبلوره من رؤية عربية مشرتكة ملبادئ العمل اإلعالمي ال- 
العربي ومرتكزات اخلطاب اإلعالمي العربي ورسالته يف الداخل واخلارج، وعلى وجه اخلصوص القرار رقم 

واليت سرتاتيجية اإلعالمية العربية، املتضمن اعتماد اال 12/7/2017( بتاريخ 47د.ع ) -434ق/
تعد السبيل األمثل  -ووسائل التواصل االجتماعي احلديثة يف القلب منها -أكدت أن العمليات االتصالية



 قطاع اإلعالم واالتصال    
        تيجيةإدارة البحوث والدراسات االسترا

 Dr.alaa/دراسات/ 
2 

لتوضيح اخلطط التنموية للدول االعضاء باجلامعة العربية والكفيلة حلث األفراد حنو االخنراط يف العملية 
  ية لورشة العمل(ورقة مفاهيم 1)مرفق التنموية.

 ة وكبار اإلعالمينيواألكادميي الشخصيات الفكريةمن  العديد ورشة العمل املتخصصةوشارك يف أعمال 
لدى جامعة الدول للدول األعضاء  املندوبيات الدائمة، إضافة إىل ممثلي التنموياإلعالم املتخصصني يف الشأن 

املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية، ودول العربية، يف الاإلعالمية اجلهات املعنية بالشؤون و العربية
األمانة العامة، وعلى وجه اخلصوص: قطاع اإلعالم  واإلعالميون العرب املشاركني يف ورشة العمل، وموظفي

 واالتصال، وقطاع الشؤون االقتصادية، وقطاع الشؤون االجتماعية، إدارة التنمية املستدامة والتعاون الدويل.
              األمني العام املساعد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال،  -بدر الدين عاليلالسفري/ د.  السيد حبضورو

 قائمة املشاركني( 2)مرفقمدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية.  -د. عالء التميميو وزير مفوض/ 
 أوال: حماور ورشة العمل:

 ة حول:احملور األول: مفاهيم ومصطلحات عام
 التنمية املستدامة . -اإلعالم التنموي-1 
 العالقة بني اإلعالم والتنمية املستدامة.-2 
 مسؤولية وسائل اإلعالم التنموي جتاه عملية التنمية املستدامة.-3 
 املفسرة لدور اإلعالم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. اتالنظري-4 

 مية املستدامةاحملور الثاني: دور اإلعالم التنموي يف حتقيق التن
 دور اإلعالم يف الوعي بقضايا التنمية املستدامة.-1 
 دور اإلعالم يف تعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة. -2 
 دور التخطيط اإلعالمي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.-3 

 احملور الثالث: عرض التجارب الناجعة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 بية يف جمال اإلعالم التنموي. عرض جتارب الدول العر-1 

 عرض جتربة األمانة العامة بإنشاء املرصد اإلعالمي للتنمية املستدامة.-2 

 .2030حتقيق اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة  احملور الرابع: مناقشات مفتوحة حول: متطلبات
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 األهداف املرجوة من احللقة النقاشية:ثانيا: 
 جمال حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة     ة إىل طرح رؤى مستقبلية تسهم يف تفعيل دور اإلعالم يفهتدف هذه الورش

كـذلك هتـدف    .2030اخلريطـة اإلعالميـة العربيـة للتنميـة املسـتدامة      من خالل حتديد األدوار املنوطة به يف إطار 
 إىل:

 ماهية العالقة بني اإلعالم والتنمية.و ،بيان النظريات املفسرة لدور اإلعالم يف جمال التنمية املستدامة- 

 بيان دور وسائل اإلعالم العربي يف جمال الوعي وتعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة؟.- 

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

 . 2030اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة  متطلبات حتقيقبيان - 

 اجللسة االفتتاحية:ثالثا: جلسات ورشة العمل:           
األمني العام املساعد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال،  -بدر الدين عاليلالسفري/ د.  ورشة العملافتتح - 

ال حتيات معايل األمني العام جلامعة الدول بكلمة ترحيبيه بالسادة املشاركني يف أعمال ورشة العمل، ناق
العربية السيد/ أمحد أبو الغيط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذه الورشة توصيات تسهم يف تعزيز العمل 

أحد أهم األولويات لكل دول العامل منذ  شكل موضوع التنمية اإلعالمي العربي املشرتك. كما أشار إىل أن
لعشرين. وقد حقق االقتصاد الدويل خالل هذه الفرتة منواً ملحوظاً مشل جل النصف الثاني من القرن ا

دول العامل. لكن هذا النمو للناتج القومي مل يرقى إىل مستوى التنمية يف كل الدول النامية حيث يتطلب 
 ذلك تغيريات اقتصادية واجتماعية وثقافية جتعل من اإلنسان اهلدف والوسيلة وترقى به وباجملتمع إىل

 كلمة االفتتاح( 3)مرفقوتوفر ظروف العيش الكريم لكل إنسان.  ،وليةؤمستوى عال من الوعي واملس
 اتمدير إدارة البحوث والدراس -د. عالء التميميوزير مفوض/ وأدار النقاش  ورشة العملقدم - 

من أوراق عمل ومداخالت  تقديم األربعةمبحاورها  ورشة العملاالسرتاتيجية، حيث شهدت أعمال 
قبل املشاركني، وقد دارت مناقشات جادة وعميقة ومستفيضة مت من خالهلا تبادل األفكار والرؤى 

لتفعيل دور توصيات ال وقد مت التوصل إىل عدد منواخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، 
 ورشة العمل(ب التعريف 4)مرفق.يف جمال التنمية املستدامةمؤسسات اإلعالم العربي 
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 ة العمل األوىل:جلس

 قدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي رئيس اجللسة حموري اجللسة، وكذا عرضا موجزا عما يلي:- 
 الدراسات واملقاالت السابقة اليت تناولت موضوع ورشة العمل. -1 
 .2030نبذة عن اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة  -2 

رة التنمية واملستدامة والتعاون الدويل نبذة موجزة عن كما قدمت وزير مفوض/ ندى العجيزي مديرة إدا- 
مهام عمل اإلدارة والتعريف بأهداف التنمية املستدامة السبعة عشر وعمل اللجنة احلكومية املشكلة من 

 الدول العربية. 
 : احملور األول: مفاهيم ومصطلحات عامة

 ، وعلى النحو اآلتي:تنيعلمي ورقتنيوتضمن احملور األول 
 -ها األستاذة الدكتورة/ حنان يوسفت. قدمرسالة اإلعالم والتنمية املستدامةة علمية بعنوان: ورق -1 

أستاذة اإلعالم وعميدة كلية اللغة واإلعالم باألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس 
 املنظمة العربية للحوار .

. نظرة اجملتمع الدويل للمشاريع التنموية العربية من خالل ما يصلهم من وسائل اإلعالمورقة علمية بعنوان:  -2 
 رئيس حترير جريدة الصباح. -ها اإلعالمية/ سايل عاطفتقدم

 .احملور الثاني: دور اإلعالم التنموي يف حتقيق التنمية املستدامة
 أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:  مخسةوتضمن احملور الثاني 

ها الدكتورة/ ت. قدمأهداف التنمية املستدامة جتاه تشكيل الوعيدور اإلعالم يف ورقة علمية بعنوان:  -3 
 بكلية اإلعالم جامعة بين سويف. رئيس شعبة اللغة اإلنكليزية -اجني أبو العز

ركز مدير م -. قدمها اإلعالمي/ أمحد ناقداإلعالم التنموي بني التخطيط والتنفيذورقة علمية بعنوان:  -4 
 اهليئة العامة لالستعالمات. -النيل لإلعالم بالقاهرة

عميد  -حسن عماد مكاويالدكتور/  األستاذ. قدمها التنمية املستدامةو اإلعالمورقة علمية بعنوان:  -5 
 .كلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبق
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جهة حتديات التنمية اإلدارة االسرتاتيجية لإلعالم التنموي: رؤية واقعية ملواورقة علمية بعنوان:  -6 
 .هيئة اإلذاعة الربيطانية -. قدمها الكاتب الصحفي/ عبد املنعم حالوةاملستدامة

مسؤولية اإلعالم يف إفساح اجملال للعلماء واملثقفني ليشغلوا مساحة يف املشهد ورقة علية بعنوان:  -7 
 مهورية املصرية.نائب رئيس حترير جريدة اجل -. يقدمها الكاتب الصحفي/ السيد هانياإلعالمي

 
 اجللسة الثانية:

  احملور الثالث: عرض التجارب الناجعة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
جتربة األمانة ن قدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي رئيس اجللسة حموري اجللسة، وكذا عرضا موجزا ع- 

 .العامة جلامعة الدول العربية على موقع األمانة بإنشاء املرصد اإلعالمي للتنمية املستدامة العامة

 :احملور الرابع: مناقشات مفتوحة )عصف فكري( حول
 .2030متطلبات حتقيق اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة 

 
 وقد مت طرح عدة تساؤالت لإلجابة عليها يف ورشة العمل

 )طاولة مستديرة( 
 ؟ .التنمية املستدامة -إلعالم التنمويما املقصود باملفاهيم التالية: "ا التساؤل األول:
ما هي النظريات املفسرة لدور اإلعالم يف جمال التنمية املستدامة؟ وماهية العالقة بني اإلعالم  التساؤل الثاني:

 والتنمية.؟
 ما هو دور وسائل اإلعالم العربي يف جمال الوعي وتعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة؟ وكيف التساؤل الثالث:

  ميكن للتخطيط اإلعالمي أن يساعد يف ذلك.؟
 هل قدم اإلعالم العربي برامج هادفة أسهمت يف حل مشاكل التنمية املستدامة.؟ التساؤل الرابع:

 ما مدى مسؤولية وسائل اإلعالم العربي جتاه عملية التنمية املستدامة.؟  التساؤل اخلامس:
يف تناسق جهود القطاعني العام واخلاص لتحقيق أهداف التنمية  ما مدى قدرة اإلعالم العربي التساؤل السادس:

 املستدامة.؟
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 التوصيات:النتائج ورابعا: 
توصل املشاركني يف ورشة العمل إىل إن التنمية املستدامة لكي تتحقق تتطلب التزاما وعمال وعلما ومعرفة من 

الم هو نشر املعرفة اليت تسهم يف خلق املناخ املواطنني وصناع القرار على حد سواء. وأهم دور يقوم به اإلع
 -من الناحية النظرية –االجتماعي الذي يدعم التنمية املستدامة وال يقف عائقا أمام حتقيقها وحرى على اإلعالم

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

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

 ويف اخلتام أوصى املشاركون مبا يلي: 

ضرورة إعادة النظر يف تعريف مفهوم اإلعالم التنموي بشكل عام، وتبين تعريف أكثر مشوال مبا يتفق مع -1 
 متطلبات العصر الراهن.

ع مراعاة الواقع العربي، م على، واليت ميكن تطبيقها الدوليةالتجارب التنموية  االستفادة منضرورة  -2 
 تسم هبا التجربة العربية.ياخلصوصية اليت 

التأكيد على أمهية التخطيط اإلعالمي لتحقيق التكامل بني وسائل اإلعالم املختلفة يف العامل العربي  -3 
 وتطوير اإلعالم حتى يسهم بشكل مستمر يف جناح مشروعات التنمية املستدامة.

ول دور وسائل اإلعالم يف تشكيل جمتمع املعرفة يف الدول ضرورة تبين األمانة العامة خلطة حبثية تتنا -4 
، من خالل استخدام املستدامة العربية، ودراسة دور اإلعالم التقليدي والبديل يف معاجلة قضايا التنمية

 مناهج حبثية وأدوات مجع بيانات حديثة يف جمال دراسات وحبوث اإلعالم التنموي.

ركي"، حبيث يكون املواطن شريكا يف اختيار القضايا واملضامني اليت ضرورة االهتمام بـ "اإلعالم التشا -5 
 تشغل اهتمامه، وتعرب عن مهومه.

ليصبح قناة  على املوقع اإللكرتوني لألمانة العامة تفعيل املرصد اإلعالمي للتنمية املستدامة ضرورة -6 
وبنك لألفكار االستثمارية  ،ختلفةجهزة االعالم املأتحقيق التنسيق والتكامل بني للدول العربية لمعلوماتية 

 واالستفادة من مواقع التواصل االجتماعي يف الرتكيز على املشروعات التنموية.  ،والتنموية غري التقليدية
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ضرورة حتديث ميثاق الشرف اإلعالمي العربي لضبط املمارسة اإلعالمية لإلعالميني يف تغطيتهم للقضايا  -7 
 التنموية.

تنظيم دورات تدريبية هبدف االرتقاء باملستوى املهين لإلعالميني باإلعالمية العربية  قيام اهليئاتضرورة  -8 
 يف اجملاالت املسموعة واملرئية واملقروءة واإللكرتونية.

توظيف الربامج اإلذاعية والتليفزيونية يف نشر مفهوم التنمية املستدامة، ومساندة اإلعالم العربي بقطاعيه  -9 
 ارة االقتصاد العربي.احلكومي واخلاص يف إد

توفري البيئة املالئمة لإلعالم ليقوم بالدور التنموي اهلادف، وتوجيه مؤسسات اإلعالم يف الدول العربية -10 
 لدمج اإلعالميني الشباب يف عملية التنمية املستدامة مع نشر ثقافة الفكر التنموي يف اجملتمعات احمللية.

 إلعالميني وتسهيل إجراءات احلصول على املعلومات.تقديم الدعم املادي واملعلوماتي لضرورة -11 

أمهية تطوير الربامج التعليمية مبا يتالءم مع لغة العصر، من خالل طرح مقررات جديدة تالئم املشهد -12 
 الراهن الذي نعيشه وتتعامل بشكل فعال مع ما يفرضه من حتديات وإشكاليات.

املتعلقة بالتنمية املستدامة، واالرتقاء مبعارف ضرورة أن يسهم اإلعالم بدور حيوي يف نشر األفكار -13 
 املواطنني وثقافتهم ، واحلصول على دعمهم ومشاركتهم يف املشروعات التنموية. 

ضرورة االهتمام بدور اإلعالم يف التنمية احمللية يف اجملاالت املختلفة، وتنويع املداخل النظرية -14 
ثية جديدة حتى يستطيع اجليل القادم من الباحثني املستخدمة يف الدراسات اإلعالمية، وتقديم رؤى حب

 البناء عليها يف دراساهتم املستقبلية. 

 .قضايا التنمية املستدامةيرشد أداء اإلعالميني يف التعامل مع « ُدليل مهين» ضرورة إعداد -15 
أكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه الورش املتخصصة، وضرورة -16 

 اعتها على شكل كتيب لالستفادة منها مستقبال. طب
إدارة  -قطاع االعالم واالتصال األمانة العامةويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير اىل 

جهودها و لورشة العمل املتخصصة، واحلوار بني املشاركني اعلى حسن إدارهت البحوث والدراسات االسرتاتيجية
 العمل.وثائق وتنظيم لاالقيمة يف إعداد 
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