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 التقرير الختامي الندوة القومية حول

"  لوسائل اإلعالم العربية   تعزيز االهتمام بالبعد االقتصادي" 

794102

 

 :مقدمة: أواًل  

في  إطار اهتمام منظمة العمل العربية باالنوض  باوضاااا المعيةاية لاماضاطع العرباي بماا       

يضفر له اومع االجتماعي ضالحياة الكريمة ضفار  عمال الة اة ضرجاضر منا،اوة ث ضنيال إ   اا         

الظرضف المعيةية قد  أثرت بصاضرة بالةاة بباول التحاضالت المتباارعة التاي  مار بواا المن  اة          

تاي رتت إلات  راجاأل اوضاااا االقتصااتية ث ف اد ار دعا  معادالت الد ار ضا تات عادت           العربية ضال

المنضميع لصدضف الو الة ضخاصة في الوادا  التي شودت  حضالت ،يا،ية ث ضنيال إ  ض،ااةل   

اإلعالم لعوا  تضرا  موماا  فاي  اا  التحاضالت ث ف اد ار اأت المنظماة اارضرة االهتماام بالض يداة            

اإلعالم العربية ث نيل مع اوهمية بمكاا   ضجياه ال  ااا اإلعالماي الضجواة      االقتصاتية لض،اةل 

التي  دعم ،يا،ات اإلصالح التنمضية ضنةر التضعية ضبل المعاضمات التي مع شأنوا اإلعالء مع 

 .   قيمة العمل ضالتعريف بجضانل التنمية االقتصاتية ضاالجتماعية 

حض اا  نتات رصاوح   اعال تضرا  موماا  فاي  ضجياه        ضقد شودت ض،اةل اإلعالم   ضرا    نيا  ما

اونداث ض ةكيل الرري العام ث ضما لم  عمل  ا  الض،اةل ضفق خ ط  نمضية محدتة فوي قاد  لال   

با،ت رار المجتمعات مما يؤتي إلت  راجاأل اوضاااا االقتصااتية ضعرقااة البيا،اات التنمضياة ث       

اا الا بادضرها ضالنواض  بامكانيا واا عاات      ضقد بات عات ض،ااةل اإلعاالم العربياة الر،امية اال    

 .كافة المبتضيات نتت  كض  رتاة فاعاة في  نديذ البيا،ات االقتصاتية 

تعزيزز االهتمزام بالبعزد    "منظمة العمل العربية ندض وا  ح  عنضا   ع دتضفي اضء ما   دم 

  بشززرم الشززي   4102آيززار / مززايو 9-7مزز   فززا الرتززرة"لوسززائل اإلعززالم العربيززة    االقتصززادي

والتي شارك فيها مجموعة من  برنءاا االعنوا واصات نا  فني النور  النءأني من  وجن  ال نءو            

 .أنتائج تساهم في تنزيز  ور االعوا في التنمية اصات ا ية
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 أهداف الندوة : ثانيًا

خدماة قضاايا المجتماأل     لض،اةل اإلعالم بما يادعم تضرهاا فاي   االقتصاتية  عزيز المبئضلية  -

 التنمضية

تعم تضر ض،اةل اإلعالم فاي التضاصال بايع المؤ،باات االقتصااتية الكوارس  ضمؤ،باات         -

 المجتمأل

التعرف عات التجاار  ال  رياة الراةادة فاي مجااال اإلعاالم االقتصااتي ض وااتال اللوارات           -

 العربية في هذا الصدت

 اال في تعم االقتصاتيات الضطنيةإبرا  رهمية الث افة العمالية ضالتضعية ب ضايا العم -

 زضيااد ال اااةميع عااات ق اعااات اإلعااالم فااي الاادضال العربيااة بأناادث المعاضمااات ضالويانااات   -

 ضاإلنصاءات اللاصة بأ،ضاق العمل العربية 

العمل عات   ضير قدرة ض،ااةل  اإلعاالم العربياة عاات رتاء ض يدتواا التنمضياة فاي مجااال          -

 التنمية االقتصاتية

 

  محاور الندوة: ثالثًا

 

 ضاقأل اإلعالم العربي ض ناضله ل ضايا التةةيل -1

 المؤ،بات االقتصاتيةرطر التكامل بيع ض،اةل اإلعالم ض -2

تضر المؤ،بات اإلعالمية في التنةئة االقتصاتية لادئات المجتمعية الملتاداة فاي المجتمعاات     -3

 العربية

   االقتصاتي صناعة اإلعالم  ضر   نيات اإلعالم ضاال صاال عات  رثر  -4

 نحض مةرضعات لاتعايم ضالتدريل لت ضير كضاتر اإلعالم االقتصاتي -5

 .في الوادا  العربية  ق العملا،ضرالعربي اوضال لمعاضمات الت رير عر   -6

 التةةيل في المن  ة العربية في  ل التحضالت الجاريةرضااا ا،تعرا   -7

 

 الجهات المشاركة : رابعًا

 

تضلااة  -،ااا نة عمااا  -العااراق -الجزاةاار) مةاااركا يمثاااض  ( 26)شااارف فاات رعماااال الناادضة  -

اإل حاات الادضلت   باإلااافة  ( جموضرية مصر العربية -الجموضرية الاونانية -تضلة الكضي  -فاب يع

ضعاادتا مااع اإلعالماايع المتلصصاايع فاات قضااايا  لن ابااات العماااال العاار  ضمنظمااة العماال الدضليااة

ضالبااااتة اللواااراء المتلصصااايع فااات مجااااال اإلعاااالم   ث ضاإلعاااالم اإلقتصااااتس لالعمااال ضالتةاااةي

 .ضاإلقتصات ضمعاضمات ر،ضاق العمل
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 سير عمل الندوة: خامسًا 

 

 :الجلسة اإلفتتاحية

 410مايو  7 ربعا األ :اليوم األول

مديءة إ ارة االعوا والتوثيق والمنلومات أمنظمة  –إيمان وحمد عرد المق و  / إفتتحت السيدة

 وكي  وزارة القوى الناملة  -وحمد عو ة/ النم  النءأية  وعمال الندوة أمشاركة سنا ة السيد

أالسا ة المشاركي  وال رءاا واصعوميي   الذى ولقى كلمة تءحيريةوالهجءة أمحافظة جنوب سيناا 

 -أوجو هم في ألدهم الثاني جمهورية م ء النءأيةالمت   ي  م  م تلف الدول النءأية 

كما القى سيا ته الضوا على تاريخ محافظة جنوب سيناا؛ وذلك في  ،وصسيما مدينة شءا الشيخ

 .إرار اصحتفاصت أنيد تحءيء سيناا الثاني والثوثي 

/ كامة رل توا نيابة عنه البيدة ام منظمة العمل العربيةع رنمد ل ما  مدير/ ثم قدم معالي البيد 

هض المنظمة  إيما  عود الم صضت مدير إتارة اإلعالم ركد خاللوا عات رنه مع ربر  انجا ات

 :فت رفأل قضايا التنمية ضالتةةيل إلت رعات مبتضس ضهت ال مم العربية التنمضيةنجانوا 

قتصاتية ضاالجتماعية التت اال :االقتصاتية ضاالجتماعية ث نيل نصا  عات إقرار ال مة التنمضية

لاورنامج المتكامل لدعم التةةيل ضالحد مع الو الة فت الوادا   2002ع دت بالكضي  م األ عام 

  .ع دا عربيا لاتةةيل 2020إلت  2000اعتمات الدترة مع ث عالضة عات العربية

يميع هذا الجمأل ال يل الذي يضم كضكوة مع اللوراء المتلصصيع االكات"كما تعا ل ما  

ضاإلعالمييع لمزيد مع التعمق ضالوحل ضالتحايل لكافة مناشط المنظمة ضالبيا،ات ضالضثاةق التي 

مال  في الضصضال إلت اصدار ا،ترا يجية عربية لإلعالم التنمضي بأبعاته االقتصاتية آ صدر عنوا 

 ".ها ضميثاقواضاالجتماعية لتح يق اوهداف المنةضتة لمنظمة العمل العربية التي نوع  مع ت،تضر
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 : جلسة العمل األولى

رطر التكامل "ع د جابتي عمل؛  ررس الجابة اوضلت نضال خالال يضموا اوضال الندضة  ضمن  

المبئضال اإلعالمي بض ارة  - هير ب اش/ البيد" بيع ض،اةل االعالم ضالمؤ،بات االقتصاتية

عود الا يف بع / يد الدكتضرالجزاةر؛ نيل ا،تعر  خاللوا الببالتةةيل ضالضما  االجتماعي 

تضر "ا،تاذ بانل بالمعود العالي لالعالم ضاال صاال بالمماكة المةربية ضرقة عمل نضال  -صدية

 ".رؤية ا،ترا يجية.. المؤ،بات اإلعالمية العربية في التنمية االقتصاتية لادئات المجتمعية

ل ضايا التنمية االقتصاتية   ناضل  ضرقة العمل معالجة المؤ،بات اإلعالمية في الضطع العربي

صانووا مع  راجأل لألضااا المعيةية  في ،ياق التحضالت الدقي ة التي  مر بوا المن  ة ضما

لدئات عريضة مع المجتمأل العربي؛ ضذل  بودف اقتراح رؤية ا،ترا يجية مع رجل  حبيع رتاء 

لامؤ،بات اإلعالمية نيل  ضمن  الضرقة  حايل الضاأل الراهع . المؤ،بات اإلعالمية العربية

العربية ضقضايا التنمية االقتصاتية عات المبتضي االقتصاتي ضالتنمضيث ضعات مبتضس اهتمام 

 . اإلعالم بالتنمية االقتصاتية

وستاذ االعوا المشارك أكلية االعوا واالت ال  -عرد اهلل أ  ناصء الحمو / استنءض الدكتور ثم

التكام  االعومي االات ا ي في الور  "أجامنة االماا أالءياض محاور وراة عم  حول 

 والذي وكد الدكتور أ ". محاولة لتأريء النواة المهنية أي  ايم النفع الناا وايم السوق: النءأي

مذاهب شتى أنيدة ع   تتناولناصء بولها على ون السمة الغالرة للتجارب االعومية النءأية 

هموا الشأن الناا، وتطلنات الشنوب النءأية، ورموحاتها؛ حيث اعترء ون الجمهور النءأي 

أالنسرة لوسائ  اصعوا هو واءب لفكءة السوق عنه كجمهور إنساني يستحق تلرية احتياجاته 

 .تطلناته التنموية وتحقيق
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 : جلسة العمل الثانية

 -حمدي م لحي/ السيد" ووضاع التشغي  واالعوا النءأي"تءوس جلسة النم  الثانية حول 

رئيس اسم  -أهجت وأو الن ء/ استنءض الدكتورورئيس نقاأة الطراعة واالعوا أم ء، 

تأثء التحوصت في المنطقة " الرحوث اصات ا ية أجامنة الدول النءأية وراة النم  األولى حول

 :انقسمت وراة النم  إلى ثوثة محاور وهى". النءأية على اضايا التشغي 

 األسراب اصات ا ية للتحوصت أالمنطقة النءأية -

 اآلثار غيء المراشءة للتحوصت على التشغي  أالدول النءأية -

 .وي في األجلي  الق يء والط( الرطالة)وثء التحوصت على التشغي   -

وستاذ االعوا أجامنة م ء للنلوا والتكنولوجيا نتائج  -ع اا فء / استنءض الدكتور ثم

حيث  ،؛ والتي تم بولها تحلي  عينة"الدراسة التحليلية لمضامي  النم  في ال حافة النءأية"

تحديد فئات المضمون ال حفي وفقًا للتقاريء الثوثة ال ا رة ع  منظمة  علىاعتمدت الدراسة 

 .النم  النءأية ع  التشغي  والرطالة في الدول النءأية

الوظيفة اصات ا ية لوسائ  "حول  عم أنءض وراة  العجروديمحمد / وم  جانره، ااا السيد

تنزيز استنءض بولها كيفية  حيث االعوا و ورها في اصستقءار والتنمية في الدول النءأية

 .المساهمة في تحقيق تنمية اات ا ية مستدامةادرة الءسالة االعومية المناصءة على 
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 4102مايو  8 -الخميس -اليوم الثاني

 :الجلسة الثالثة

مديء إ ارة االعوا أوزاة النم  والشؤون اصجتماعية أجمهورية  -على الواسطي/ افتتح السيد

وهمية منلومات وسواق النم  "النءاق فناليات الجلسة األولى لليوا الثاني للندوة تحت عنوان 

                 والتي استنءض بولها  ؛ "وتقنيات اصت ال االعومي وتدريب الكوا ر االعومية

التقءيء "ال ريء الم تص أالشركة النءأية لمنلومات سوق النم   -روفت رضوان/ الدكتور

، وهو يند إضافة جديدة م  منظمة النم  "النءأي األول حول وسواق النم  في الدول النءأية

أاالضافة إلى  -حيث تضم   حيث تم تطويء الكتاب االح ائي الذي ي در ع  المنظمةالنءأية 

االح ائية المطورة عد  م  التحليوت والمقارنات تسنى لتقديم أنض االجاأات ع   الجداول

ابتوصت في سوق النم  النءأية، عووة على رءح تساؤصت حول التحديات الحقيقية التي تمو  

 .أها سوق النم  النءأية

ا والمنلومات عميد كلية االعوا أالجامنة الحديثة للتكنولوجي/ عءض الدكتور سامي الشءيف ثم

؛ "وثء تطورات تقنيات االعوا واصت ال على صناعة االعوا االات ا ي"وراة النم  حول 

والذي وكد بولها على ون المجتمنات النءأية صتزال ت طو بطواتها األولى في مجال االعوا 

ناني فجوة كما ون االعوا االات ا ي النءأي صيزال ي. وص سيما االعوا اصات ا ي -المت  ص

 . الحديثة وتوظيفها ل دمة وغءاضه واضحة في عواته أالتكنولوجيا

األمي  الناا للمجلس االات ا ي واصجتماعي أاألر ن  -مازن عو ة/ وم  جانره، نااش السيد

حيث تناول ". مشءوعات للتنليم والتدريب لتطويء كوا ر االعوا اصات ا ي"وراة عم  حول 

ي في الور  النءأي، والمرا ئ األساسية في ت ميم أءامج التدريب وااع التدريب اصعوم

 .اصات ا ي
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 اجتماع لجنة الصياغة

لجنة ال ياغة والتي تم تشكيلها على النحو  توفي بتاا فناليات اليوا الثاني للندوة القومية، اجتمن

 :التالي

 (   النءاق/حكومات )علي الواسطي   / السيد  -

 ( النءاق /وصحاب وعمال) الزام   نوري  / السيد -

 ( فلسطي  /عمال )حسي  الطوي   / السيد -

  (م ء/ عمال )مجدى الردوى / السيد  -

 ع  السا ة المحءري  ال حفيي   ممثومحمد النجءو ي / السيد -

 السا ة ال رءاا -

  وسماا رزق ممثلة منظمة النم  الدولية/ السيدة :  مقرر الندوة

 

 : الختاميةالجلسة 

وحمد محمد لقمان المديء الناا لمنظمة النم  / حظت الجلسة ال تامية أحضور منالى السيد

النءأية الذى رحب فيها أالسا ة الحضور ووعءب ع  تقديءه لهذه الكوكرة م  المشاركي  والسا ة 

الندوة  ال رءاا واالعومي  الم ت يي  فى مجال النم  واالات ا ، الذى وثءت منااشتهم وعمال

فى  و ورهالمديء الناا أاالعوا / وفى إرار إهتماا السيد. وما صدر عنها م  توصيات هامة

االات ا ى واالجتماعى وافق على إت اذ االجءااات الوزمة للنم   أرنديهاعملية التنمية الشاملة 

عية أكليف على إصدار االستءاتيجية النءأية لإلعوا فى مجالى التنمية االات ا ية واالجتما

ال رءاا المننيي  أإنجازها حتى يتسنى للمنظمة عءضها على مؤتمء النم  النءأى فى  ورته 

 . القا مة
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 التوصيات: ادسًاس

 :أسفر االجتماع عن التوصيات التالية

 :توصيات عامة -0

أي  وسائ  االعوا النءأية والمؤسسات اصات ا ية لوضع  وهمية  التأكيد . 1

 .بطط التنمية الشاملة والنم  على تنفيذها

2 .

 

 

 :دعوة حكومات الدول العربية إلى -4

 

 
 

 
 

 

 

 :دعوة منظمة العمل العربية إلى -3
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          .التقرير الختامي  للندوة القومية  حول دور اإلعالم في الترويج إلعالن المبادئ للحوار االجتماعي 

 
 

 

3 .

 

" Regional 
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واضايا

 

التناون والتنسيق مع المنظمات الدولية واالاليمية ذات اصهتماا المشتءك في تنفيذ . 7

 .النم  واضايانشارات في مجال االعوا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


