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  هورقة مفاهيمي
 :بشأن ختصصصةامل عملالورشة ل

 دور اإلعالم يف حتقيق أهداف الختنمية املسختدامة
 2019/ 4/ 30  املوافق يوم الثالثاء -: القاهرةعامةاألمانة ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلطار العام:

إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية لقطاع اإلعالم واالتصال، تنظم  يف إطار اخلطة العلمية السنوية
"، وذلك يف إطار خطة  يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةالتنموي دور اإلعالم  " بشأن:تخصصة ورشة عمل م

 :انطالقا منوتأتي فكرة عقد هذه الورشة  .2019عمل اإلدارة السنوية لعام 
اهلدف السابع عشر من األهداف التنموية "الشراكة" حيث يعترب اإلعالم شريك يف مشروع حتقيق التنمية  -

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

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

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 

 .2030املتضمن اعتماد اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة  ،15/4/2018
قرارات الصادرة عن جملس وزراء اإلعالم العرب، وما تبلوره من رؤية عربية مشرتكة ملبادئ العمل اإلعالمي  -

 العربي ومرتكزات اخلطاب اإلعالمي العربي ورسالته يف الداخل واخلارج، وعلى وجه اخلصوص القرار رقم
واليت ، املتضمن اعتماد االسرتاتيجية اإلعالمية العربية 12/7/2017( بتاريخ 47د.ع ) -434ق/

تعد السبيل األمثل  -ووسائل التواصل االجتماعي احلديثة يف القلب منها -أكدت أن العمليات االتصالية
و االرخرا  يف العملية لتوضيح اخلطط التنموية للدول االعضاء باجلامعة العربية والكفيلة حلث األفراد حن

 التنموية.
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 خلفية املوضوع:
زيادة الوعي ليف تنفيذ أجندة التنمية املستدامة وحسب أولويات العامل العربي،  العربي دور كبري إلعالمال خيفى أن ل

بني اجلمهور العربي مبختلف قطاعاته ودعم الثقافات، إضافة إىل كونه القطاع األساسي الذي يربط بني صناع 
 لسياسات والقاعدة العريضة  من املواطنني يف املنطقة العربية.ا

لقد أهتم علماء االقتصاد واالجتماع ورجال السياسة مبفهوم التنمية املستدامة، وبات اجتاهاً كامالً يف السياسة 
املتحدة  عامًا، أصدرت األمم 15قبل والداخلية لدى العديد من الدول املتطورة والنامية خالل القرن املاضي. 

. ويف يف البلدان النامية ( كأحدث مبادرة من جانبها لتسهيل التنمية الدوليةMDGsاألهداف اإلمنائية لأللفية )
 كامل.شكل مل تتحقق األهداف اإلمنائية لأللفية ب لكن الواقع الفعلي حني يُعترب ذلك إشارة قوية على االلتزام،

طلقت األمم املتحدة أحد أكرب برامج التشاور يف تارخيها إلجياد حل وكاستجابة للتحديات العاملية املتزايدة، أ
( واليت هتدف إىل SDGsهدفًا من أهداف التنمية املستدامة ) 17جديد، نتج عنه جدول أعمال يتضمن 
م وقد اعتمدت خالل قمة األم وهي االقتصادية واالجتماعية والبيئية. -الرتكيز على التنمية الدولية يف أبعاد ثالث

ويعمل هبا  2016ودخلت حيز النفاذ يف يناير/كانون الثاني  ،2015 أيلول/سبتمرب املتحدة للتنمية املستدامة يف
 .2015اليت انتهى العمل هبا عام  (MDGsاإلمنائية لأللفية ) ، وقد حلت حمل األهداف2030لغاية عام 

غاية تشكل منوذجًا جديدًا ميكن من خالله للدول  169هدفًا و 17إن أهداف التنمية املستدامة تتكون من 
األعضاء يف األمم املتحدة السعي لتحقيق التنمية املستدامة. كما متثل األهداف السبعة عشر إطارًا للدول 

 ون السنوات اخلمس عشر املقبلة.األعضاء لوضع السياسات اليت تكفل حتسني أحوال العامل وسكانه يف غض
ومؤثر يف وضع اخلطو  العامة اإلقليمية لتنفيذ أجندة التنمية  فاعل ردوباألمانة العامة جلامعة الدول العربية  وتقوم

للتغلب على التحديات واملعوقات اليت تعيق التنمية يف الدول العربية، حيث قامت من خالل  2030املستدامة 
تلف مستوياته، وااجمالس الوزارية العربية املتخصصة بططالق العديد من املبادرات، وإعداد جملس اجلامعة على خم

االسرتاتيجيات، وإصدار العديد من القرارات والبيانات لدعم العمل العربي املشرتك يف جمال التنمية املستدامة 
 .2030نفيذ أجندة التنمية املستدامة خدمة للمصاحل العليا للدول العربية االعضاء باجلامعة العربية من خالل ت
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 :ورشة العملاملرجوة من  األهداف
 جمال حتقيقق أهقداف التنميقة املسقتدامة     هتدف هذه الورشة إىل طرح رؤى مستقبلية تسهم يف تفعيل دور اإلعالم يف

كقذلك هتقدف    .2030اخلريطقة اإلعالميقة العربيقة للتنميقة املسقتدامة      من خالل حتديد األدوار املنوطة به يف إطار 
 إىل:

 .بيان النظريات املفسرة لدور اإلعالم يف جمال التنمية املستدامة؟ وماهية العالقة بني اإلعالم والتنمية -
 .الوعي وتعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة؟ العربي يف جمالبيان دور وسائل اإلعالم  -
؟ ومسؤولية وسائل اإلعقالم العربقي جتقاه    مةيف حتقيق أهداف التنمية املستدا التخطيط اإلعالمي دوربيان  -

 .عملية التنمية املستدامة
 . 2030متطلبات حتقيق اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية املستدامة بيان  -

 حماور ورشة العمل:
 احملور األول: مفاهيم ومصطلحات عامة حول:

 التنمية املستدامة . -اإلعالم التنموي -1
 ية املستدامة.العالقة بني اإلعالم والتنم -2
 مسؤولية وسائل اإلعالم التنموي جتاه عملية التنمية املستدامة. -3
 النظرية املفسرة لدور اإلعالم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. -4

 احملور الثاني: دور اإلعالم التنموي يف حتقيق التنمية املستدامة
 دور اإلعالم يف الوعي بقضايا التنمية املستدامة. -1
 م يف تعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة. دور اإلعال -2
 دور التخطيط اإلعالمي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. -3

 احملور الثالث: عرض التجارب الناجعة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 عرض جتارب الدول العربية يف جمال اإلعالم التنموي.  -1

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

حتقيق اخلريطة اإلعالمية العربية للتنمية  احملور الرابع: مناقشات مفتوحة )عصف فكري( حول: متطلبات
 .2030املستدامة 
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 : ورشة العملب عنيةاجلهات امل
 .لدى جامعة الدول العربيةللدول األعضاء  املندوبيات الدائمة   -1
 .يف وزارات اإلعالم بالدول العربية اإلعالميةاسات بالبحوث والدراجلهات املعنية    -2
 :األمانة العامة، وعلى وجه اخلصوص يفالعاملون    -3

 .اإلعالم واالتصالقطاع  -
 .قطاع الشؤون االقتصادية -
 .قطاع الشؤون االجتماعية -
 .إدارة التنمية املستدامة والتعاون الدويل -

  الدول العربية.يف والتنمية املستدامة باإلعالمن ون املتخصصوالباحث   -4

 العربية.يف الدول مراكز البحوث والدراسات االسرتاتيجية    -5

 املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية.   -6

 اإلعالميون العرب املشاركني يف ورشة العمل. -7

 
 السفر واإلقامة.وتكلفة مالحظة: ال تتحمل األمانة العامة مصاريف 

 
 

 


