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 تقــــــديـــم :

  تشيد المنطقة العربية االف مرحمة صعبة مف مراحؿ تطور مسيرة الدوؿ العربية
وانعكاسات ذلؾ عمي قضايا العمؿ العربي المشترؾ بصفة عامة وقضايا التشغيؿ 

فعدد مف الدوؿ العربية يشيد حالة مف التحوالت السياسية بصفة خاصة  ،  والبطالة
اثرت عمي مستويات تنمية الموارد البشرية العربية وخطط ،  واالقتصادية واالجتماعية

التشغيؿ ، مف خالؿ ما واجيتو مف إشكاليات صعبة لتحديات التحوالت السياسية 
واالضطراب  2011األخيرة وعدـ االستقرار في الوطف العربي منذ العاـ   

 .االقتصادي  
محوري  دوركانت ليا وسائؿ االعالـ العربي المالحظ اف  أماـ كؿ تمؾ التحديات كافو 

وبناء  بما لعبتو مف دور ميـً  فى توجيو األحداث وتشكيؿ الرأي العاـ في كؿ تمؾ التحوالت 
وىنا يجب أف يكوف لإلعالـ دور محوري فى تسميط الضوء  ,في المنطقة العربية االستقرار 

، كما استقرار لف يكوف ىناؾ تنميةعمى أىمية االستقرار والسمـ االجتماعي حيث أنو بدوف 
تظير اىمية االعالـ كمشارؾ رئيسي فاعؿ في منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 وتعزيز ثقافة العمؿ في المجتمعات العربية .
  ومف ىنا فقد ارتأت المنظمة ضرورة االىتماـ بالوظيفة االقتصادية لوسائؿ اإلعالـ

العربية، حيث إنو ما لـ تعمؿ تمؾ الوسائؿ وفؽ خطط تنموية محددة فقد تخؿ 
باستقرار المجتمعات مما يؤدى الى تراجع األوضاع اإلقتصادية وعرقمة السياسات 
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عربي وتناولو لقضايا التشغيؿ، ايمانا مف التنموية  وسعت الي رصد واقع اإلعالـ ال
منظمة العمؿ العربية بالدور الياـ الذى يمعبو اإلعالـ العربي فى خدمة التنمية 

 التشغيؿ.الشاممة وخاصة فى مجاؿ قضايا العمؿ و 
وثائؽ منظمة العمؿ العربية مف المبادئ والمنطمقات التى وىو ما يتوافؽ مع ما تتضمنو  

تعزز مف قيمة العمؿ كقيمة انسانية وحضارية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية والتي يجب 
ورافع مف مكانة متقدمة فى مضاميف التنمية باعتبارىا شرطًا مف شروط صوف الكرامة  منحيا

االجتماعية، كما سعت المنظمة فى ظؿ ىذه  التنمية بما يساعد عمى تجاوز الفجواتوافع ر 
المبادئ إلى الربط بيف التنمية االقتصادية واالجتماعية والعمؿ عمى توفير التوازف بينيما سعيًا 
لتحقيؽ العدالة االجتماعية التى نص عمييا الميثاؽ العربي لمعمؿ والدساتير والتشريعات فى 

 الدوؿ العربية .
والتى عمدت إلى  منظمة العمل العربيةمقات التى وضعتيا وفى ظؿ ىذه المبادئ والمنط

تنفيذىا بالتعاوف والتنسيؽ مع الشركاء االجتماعييف عمى مستوى الوطف العربي ، كاف لزامًا 
 المنظمةعمييا اف تستكمؿ مسيرتيا وتحقيؽ أىدافيا بإضافة مكوف االعالـ التنموي لما لدى 

لذي يمعبو االعالـ العربي في خدمة التنمية الشاممة مف إيماف راسخ بالدور الياـ والحيوي ا
، وقدرتو عمى تشكيؿ الوجداف العربي والتأثير عمى الرأي العاـ خاصة في مجاؿ قضايا العمؿ 

االىتماـ بتعزيز مف خالؿ ،  فى إطار تدعيـ وظائفو التنموية واالقتصادية واالجتماعية 
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وتشبيؾ دور المؤسسات اإلعالمية فى التنشئة االقتصادية لمفئات المجتمعية المختمفة فى 
 المجتمعات العربية، وأثر تطور تقنيات اإلعالـ واالتصاؿ عمى صناعة اإلعالـ االقتصادي 

وفى إطار ىذه القناعات قدمت منظمة العمؿ العربية نشاطًا ممحوظًا في إدماج الدراسات 
المية مع قضايا العمؿ واستحداث توجيًا جديدًا حوؿ الربط بيف قضايا العمؿ واالبحاث االع

ودور االعالـ في مساندتيا ودعميا بالرغـ مف صعوبة وندرة المتوفر في ىذا المجاؿ 
وقد عقدت منظمة العمؿ العربية عدة ندوات وورش إلضافة إلى تعقيدات قضايا العمؿ ، با

كزت عمي مجموعة المباديء التي ينص عمييا ميثاؽ تر  عمؿ فى مجاؿ اإلعالـ التنموي 
العالقة بيف و  ، لصورة اإليجابية لقيمة العمؿ في وسائؿ االعالـ تعميؽ اومنيا العمؿ العربي 

تسميط الضوء عمى  عمؿ ودورىا في خدمة قضايا العمؿ ، والسياسات اإلعالمية وسياسات ال
ضايا التشغيؿ عالقة الرسالة االعالمية بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية ودورىا في خدمة ق

متركيز عمى أىمية تأىيؿ والعمؿ بوجو عاـ ، كذلؾ كاف ىناؾ اىتماـ كبير مف قبؿ المنظمة ل
 الكوادر االعالمية فيما يخص قضايا العمؿ .

االستراتيجية العربية لإلعالم واالتصال في مجال ر ىذه الجيود بإصداكؿ وقد توجت 
التى صاغيا فريؽ مف الخبراء العرب وفؽ  التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل

منيجيات عممية ومينية باإلضافة إلى فريؽ مف المراجعة والتحكيـ ضـ عددًا مف الخبراء 
ـ واالقتصاد واالجتماع والتشغيؿ والحماية والخبيرات االكاديمييف والمينييف في مجاالت االعال

( لمؤتمر العمؿ العربي التى عقدت بدولة 42، وقد أقرت الدورة )وقضايا العمؿاالجتماعية 
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عمى أىمية دور المؤتمر ، حيث أكد ىذه االستراتيجية  2015الكويت في ابريؿ / نيساف 
جاؿ قضايا العمؿ باعتباره حجر االعالـ التنموي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية في م

 الزاوية في دعـ وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية التى تضعيا الدوؿ العربية .
اإلىتماـ اإلعالمى بالتنمية اإلقتصادية مسارات وتيدؼ الوثيقة التي بيف ايديكـ الي تعزيز 

توسيع قاعدة اإلعالـ باالضافة الي واإلجتماعية وخمؽ بيئة ممارسة إعالمية محفزة 
ولكف بتحديد أىداؼ عامة وفرعية ، ؼ والتي لـ تكت اإلقتصادى واإلجتماعى فى بعدىا التنموى

التنمية االقتصادية جاالت أولت اىتمامًا خاصًا بتشخيص الوضع الراىف لإلعالـ العربي في م
القوة نقاط ابراز  مف خالؿواالجتماعية وقضايا العمؿ في ظؿ السياؽ العربي الراىف ، 

االىتماـ و في تعزيز اداء االعالـ العربي وكذلؾ التحديات التى تواجيو وفرصوالضعؼ في 
مقدر لمسادة الخبراء الذيف وضعوا ىذه االستراتيجية في إطار مف  ى، وىو منحبتمؾ القضايا

 . المنظمةالتعاوف والتنسيؽ مع اإلدارات المختصة المعنية بتنفيذ أىداؼ وسياسات 
أف ىذه االستراتيجية ُدعمت بخطة تنفيذية مف برامج وانشطة قائمة الي االشارة  وتجدر

 منظمة العمؿ العربية  دعوتعمى أساس االىداؼ الفرعية لالستراتيجية ، ومف ىذا المنطمؽ 
في تفعيؿ برامج ىذه االستراتيجية ضمف إطارىا  المنظمةوشركاء الثالثة أطراؼ االنتاج كافة 

منظمة العمل العربية لتعاوف والتنسيؽ مع مف خالؿ اأربع سنوات  ىوو يا الزمني المحدد ل
 في تفعيؿ ىذه البرامج واالنشطة لتحقيؽ األىداؼ المنشودة مف صياغة ىذه االستراتيجية ، 
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خدمة قضايا العمؿ  في دورىا المحوري والمتواصؿ منظمة العمؿ العربيةذلؾ تستكمؿ بل
العمؿ   ةقيم ترسيخ  الرئيسية فيبالقيـ العربي المشترؾ  بروح جديدة تجمع بيف التمسؾ 

مرحمة التحوالت لممع مواكبة المتغيرات و العربي  لإلنسافكقيمة اجتماعية وكحؽ وواجب 
 خيردائما منظمة العمؿ العربية الي اف تكوف دؤوب لسعي في الحالية في عالمنا العربي 

 تمثيؿ لمعرب معبرة عف نقاط االلتقاء واعالء قيمة التنوع وساحة قومية لمحوار االجتماعي
 .الفعاؿ 

عمي الشركاء في عالمنا العربي مف اجؿ ىذه االستراتيجية القومية اليامة  نطرحواننا اذ 
التى تشمميا االستراتيجية القيمة االىداؼ ىذه اف مف ا عمى يقيف نن،فألمشاركة والتفعيؿ ا

وخطة العمؿ االسترشادية سوؼ تساىـ في توحيد الرؤى بيف اجيزة االعالـ العربي االعالمية 
ودعما ، يعود بالنفع عمى المواطف العربي بما يخدـ القطاعات االقتصادية واالجتماعية وبما 

 . العالـ العربي  دوؿ مسيرة التنمية البشرية في كافة ل
 وفق ،،،واهلل  الم

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،
 فايز عمي المطيري

 المدير العام لمنظمة العمل العربية
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 تصدير ...

و  واالتصاؿ في مجاؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية تعتبر اإلستراتيجية العربية لإلعالـ
قضايا العمؿ المقدمة عبر ىذه الوثيقة ىي االستراتيجية االولي مف نوعيا في مجاؿ  التنمية 
االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة والتركيز عمي قضايا العمؿ والتشغيؿ بصفة خاصة ، 
ومف ىنا تأتي اىميتيا المحورية باعتبارىا رائدة في ىذا المجاؿ باالضافة الي كونيا تجيء 

تراكمية بحثية ومعموماتية ىامة انتيجتيا منظمة العمؿ العربية مف اجؿ دمج المكوف  كمحصمة
 االعالمي في الخطابات والدراسات المتعمقة بقضايا العمؿ .

حيث يمكف لممتابع اف يمحظ تنامي اىتماـ منظمة العمؿ العربية بالمكوف االعالمي  
العربية التي احتفمت في مطمع ىذا  وبصفة خاصة في الفترة االخيرة مف عمر منظمة العمؿ

 العاـ  بعاميا الذىبي الخمسيف  عبر مسيرة عطاء ممتدة ومتميزة في العمؿ العربي المشترؾ .

فقد اىتمت منظمة العمؿ العربية عبر سمسمة مف الدراسات واالبحاث في ادارات المنظمة 
لتدريب والتشغيؿ او العالقات المختمفة سواء قطاع الحماية االجتماعية او التنمية البشرية وا

الخارجية او مجاؿ الثقافة العمالية وغيرىا مف محاور وقطاعات منظمة العمؿ العربية عمي 
اىمية تعزيز خطاب اعالمي متناسب مع قضايا العمؿ والتشغيؿ يعزز ثقافة العمؿ الحر 

 ويدعـ مسيرة الحوار االجتماعي بيف اطراؼ االنتاج الثالثة
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ت بميمة سيمة عمي الخبراء نظرا الف محاولة دمج االعالـ الجماىيري والحؽ انيا ليس
لكي يصبح  مؿ والعماؿ  ىو امر شديدة الصعوببمجاؿ شديد التخصص مثؿ قضايا الع

 جاذبا لممواطف العربي..رغـ اف موضوعو ىو حياة االنساف العربي ، " فما العمؿ اال حياة..."

وبالتحديد عمي خمفية توصيات  2011ي عاـ ومف ىنا ارتأت منظمة العمؿ العربية ف
خدمة قضايا  الندوة القومية التي عقدتيا منظمة العمؿ العربية تحت عنواف " دور االعالـ في 

التي عقدت في القاىرة  اف تتبني المنظمة مبادرة اطالؽ استراتيجية  العمؿ والتنمية الشاممة
ي مجاؿ قضايا العمؿ ، والتي اساسيا ىذا اعالمية عربية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ف

التراكـ المعرفي الكثر مف مئات الدراسات واالبحاث في موضوع االعالـ والعمؿ ، فكانت 
الفكرة في كيؼ يمكف انتاج استراتيجية ذات بناء عممي ومنيجي واطر تنفيذية قابمة لمتطبيؽ 

 في ذات الوقت.

ات ما تالحظ مف اف االستراتيجيات والخطط وكاف مف ابرز دوافع اطالؽ ىذه االستراتيجي
االقتصادية العربية قميال ما تدمج البعد اإلعالمي في تصوراتيا والمادة اإلعالمية االقتصادية 
ليا طابع رسمي ومناسباتي أكثر والمادة االقتصادية في وسائؿ اإلعالـ غير المتخصصة ال 

اإلعالنية والتجارية عمى ما تقدمو تستند إلى تخطيط واضح المعالـ وىناؾ غمبة لمصبغة 
وسائؿ اإلعالـ العامة مف موضوعات اقتصادية ،كما ال تحظي قضايا العمؿ والعماؿ 
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باالىتماـ المتوازف في تغطية وسائؿ اإلعالـ العربي مما ينعكس سمبا عمى محتوياتيا 
 اإلعالمية تجاه قضايا العمؿ .

مية والمنيجية المعتمدة اقميميا ودوليا في وقد اعتمدت ىذه االستراتيجية عمي االسس العم
صياغة االستراتيجيات الكبري مف خالؿ التركيز عمي العناصر الرئيسية مثؿ توافر دقيؽ لكؿ 

 مف :

الرؤية والرسالة والقيـ التي يمكف ليذه االستراتيجية اف تعمؿ في ضوئيا فيما يتعمؽ 
يخدـ مصالح الدوؿ العربية وشعوبيا بقضايا العمؿ والعماؿ مف خالؿ  تحقيؽ إعالـ متطور 

ويدعـ مشاريعيا وبرامجيا التنموية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية في عالقتيا بقضايا 
العمؿ مع إتاحة البيئة المالئمة والمحفزة لوسائؿ اإلعالـ العربية كي تضطمع بميماتيا التنموية 

 تيا بقضايا العمؿ.في خدمة المجاالت االقتصادية واالجتماعية في عالق

مع تحديد السياؽ العاـ لإلستراتيجية وأىميتيا في ظؿ المتغيرات العربية الحالية واىمية 
االعالـ كالعب رئيسي في ادارة الموقؼ وتشكيؿ الراي العاـ وبناء االستقرار في المنطقة 

 العربية .

الوضع  في تشخيص    SWATكما سعت االستراتيجية الي اسموب التحميؿ الرباعي 
والتنموي في  واالجتماعي لتناوؿ العالقة بيف االعالـ العربي والوضع االقتصادي الراىف

الوطف العربي مف خالؿ توضيح بيئة العمؿ وفرص الشغؿ في البمداف العربية واىمية اإلعالـ 
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االقتصادي واالجتماعي التنموي في البمداف العربية  في ضوء رصد طبيعة وحجـ اىتماـ 
اإلعالـ العربي بقضايا العمؿ ، ويمكف لمقاريء الوقوؼ عمي ما يطرحو تحميؿ دقيؽ 
الستنتاجات التحميؿ الرباعي مف حيث استعراض نقاط :القوة والضعؼ و التحديات والفرص 

 والتطمعات.ورصد  الفجوة بيف الواقع 

اف عناصر اإلستراتيجية المقدمة تعتمد عمي جممة مف األىداؼ العامة والفرعية يتـ فييا 
توضيح المستيدفيف مف اإلستراتيجية  وفقا لكؿ ىدؼ مف ىذه االىداؼ وكذلؾ مستويات 
التدخؿ لدعـ األداء اإلعالمي واالتصالي لصالح التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا 

ابات الخطو اإلجراءات اإلعالمية واالتصالية يتطمبو ذلؾ مف نوعية وفئات  وماالعمؿ 
  .والرسائؿ

وتطرح االستراتيجية سبؿ الترويج وآليات المتابعة والرصد و التقويـ ليا وكذلؾ تقدـ  
اإلطار الزمني لتفعيؿ اإلستراتيجية  وقائمة لشركاء المنظمة المفترضوف في تفعيؿ 

رعية اإلستراتيجية مف خالؿ  الخطط والبرامج التنفيذية لإلستراتيجية وفؽ أىدافيا الرئيسة والف
مف حيث العمميات واألنشطة ومؤشرات األداء واالدوات لتنفيذ ىذه البرامج والخطابات المقترحة 

 لمتفعيؿ في اطار االستراتيجية .

واالتصاؿ في مجاؿ التنمية االقتصادية  ويمكف القوؿ باف االستراتيجية العربية لإلعالـ
الخبيرات والخبراء قد اعتمدت عمي و قضايا العمؿ التي صاغيا فريؽ متناغـ مف  واالجتماعية

file:///C:/Users/user/Desktop/تصميم%20%20Labor%20-.docx%23_Toc384063914
file:///C:/Users/user/Desktop/تصميم%20%20Labor%20-.docx%23_Toc384063915
file:///C:/Users/user/Desktop/تصميم%20%20Labor%20-.docx%23_Toc384063915
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مجموعة كبيرة مف المرجعيات والوثائؽ المختمفة مف اجؿ اف تطرح اماـ القاريء بيذه المنيجية 
العميقة القابمة بيسر لممعالجة التطبيقية واالجرائية وفقا الىداؼ الشركاء االجتماعييف والييئات 

سات والجيات الراغبة في تحسيف مستوي ذات الصمة ، بحيث تكوف مرجعا مناسبا لكافة المؤس
تداخؿ العالقة بيف الخطاب االعالمي العربي وقضايا العمؿ مف منظور التنمية االجتماعية 
واالقتصادية ، وىي بذلؾ تحقؽ مطمبا متكررا مف قبؿ اطراؼ االنتاج الثالثة وشركاء المنظمة 

االعالـ العربية لخدمة قضايا  في تقديـ معاونة عممية واعالمية متخصصة لتعزيز دور وسائؿ
 التشغيؿ ومكافحة البطالة وتعزيز قيـ العمؿ في المجتمع العربي .

وتطرح اإلعالـ كشريؾ أساسي في بيئة العمؿ وفي دعـ برامج ومبادرات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية باعتبار اف االعالـ ىو نصير وداعـ لمفئات المجتمعية المختمفة في 

 العربي . بيئة العمؿ

وقد اعتمدت االستراتيجية المقدمة عمي منيج مختمؼ في صياغتيا بحيث لـ تكتفي بذكر 
المباديء والمنطمقات واالدوار المختمفة الطراؼ االنتاج الثالثة كما ىو سائدا ، ولكف نظرا 
لتداخؿ ونفاذية االعالـ فقد اقترحت االستراتيجية توسيع قاعدة الشركاء المفترضوف وفي 

دمتيـ اطراؼ االنتاج الثالثة في تنفيذ برامج خطة استرشادية شاممة تعزيزا لدور المسئولية مق
االجتماعية لكافة الشركاء في تعزيز دور االتصاؿ واالعالـ الموضوعي لخدمة قضايا العمؿ 

واالتصاؿ في مجاؿ التنمية االقتصادية  والعماؿ،  حيث تقدـ  االستراتيجية العربية لإلعالـ
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و قضايا العمؿ مجموعة مف البرامج التنفيذية المتنوعة سواء مف خالؿ اعداد  جتماعيةواال
االدلة او تأىيؿ وتدريب اإلعالمييف او االنتاج البرامجي االعالمي في مجاالت التنمية 

واالجتماعية وقضايا العمؿ باعتماد مقاربات مينية جديدة ومتخصصة، لمأسسة  االقتصادية
قتصادي  واالجتماعي التنموي او غيرىا مف مختمؼ انماط البرامج التنفيذية ثقافة اإلعالـ اال

 المصاحبة لألىداؼ العامة والفرعية لالستراتيجية .

و  واالتصال في مجال التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة العربية لإلعالمان االستراتيجية 
ىػػي اسػػتراتيجية طموحػػة تمػػزح بػػيف اسػػس عمميػػة منيجيػػة  تػػـ وضػػعيا فػػي اطػػار  قضــايا العمــل

يدمج ذلؾ مع طبيعة اجرائية جاذبة لمتطبيػؽ فػي مصػفوفة بػرامج مقترحػة تصػمح كمنيػاج عمػؿ 
مرجعػػي لكػػؿ مػػف يرغػػب فػػي  تػػدعيـ دور الخطػػاب االعالمػػي واالتصػػالي لخدمػػة قضػػايا العمػػؿ 

مستقبؿ  افضؿ لالمة العربيػة مف اجؿ واالقتصادية ، التنمية االجتماعية والتشغيؿ مف منظور 
الطريػػؽ االمثػػؿ لتحقيػػؽ التقػػدـ والتنميػػة العربيػػة واعػػالء قيمػػة  تنميػػة المػػوارد البشػػرية ىػػوشػػعاره 

 .المواطف العربيمف اجؿ صالح  الحوار االجتماعي
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 : المدخل والمنطمقات 

التي و في إطار اىتماـ منظمة العمؿ العربية بقضايا التنمية البشرية والحماية االجتماعية 
مف خالؿ تناوليا لقضايا الحد مف البطالة وتضعيا عمى قمة أولوياتيا تولييا اىتماما خاصا 

والنيوض بالتشغيؿ ومواجية الفقر وتدىور األوضاع المعيشية وعدـ المالءمة بيف مخرجات 
في السعي لتنظيـ أسواؽ  واحتياجات أسواؽ العمؿ ، تتركز جيود منظمة العمؿ العربية التعميـ

التي تبنتيا المحورية القضايا مف خالؿ ىذه  ئمة بياالعمؿ العربية لمعالجة االختالالت القا
الوثائؽ الصادرة عف المنتديات والمؤتمرات النوعية التي عقدتيا المنظمة بيدؼ تفعيؿ قرارات 

 عاـشيخ وبشـر ال  2009لتنموية االقتصادية واالجتماعية التي عقدت بالكويت عاـ القمـ ا
 .2013 عاـوبالرياض  2011

ومف خالؿ قياـ المنظمة بوظائفيا النوعية في خدمة المواطف العربي، عنيت منظمة 
 بدراسة العالقة بيف المؤسسات اإلعالمية واالقتصادية في الوطف العربي.، العمؿ العربية، 

وتمخض عف ىذا االىتماـ عدد مف الجيود التي بذلتيا المنظمة لتطوير قدراتيا عمى العمؿ 
كما تبمورت تمؾ الجيود في عقد  التنمية االجتماعية واالقتصادية ، الفعاؿ في مجاالت

ـ، 2011القاىرة، خالؿ شير يناير مف العاـ عقدت االولي في لندوتيف ميمتيف   -المنظمة
 ـ في مدينة شـر الشيخ المصرية 2014خرى في شير مايو مف العاـ في حيف عقدت األ

وعنيت الندوتاف بدعـ الوظيفة االقتصادية لوسائؿ اإلعالـ العربية، وشارؾ فييما نخبة مف  
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الخبراء والباحثيف الميتميف بقضايا التنمية بشكؿ عاـ وبالجدلية الثالثية "اإلعالـ" و"المجتمع" 
المنتدى العربي الثاني لمتنمية والتشغيؿ تحت كما عقدت المنظمة  و"االقتصاد" بشكؿ خاص ،

ـ، في مدينة 2014ر مف العاـ عنواف "نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة" في شير فبراي
ناقش المنتدى آليات التوصؿ إلى توافؽ كامؿ بيف الشركاء االقتصادييف الرياض. 

واالجتماعييف حوؿ اإلستراتيجيات العامة الداعمة إليجاد المزيد مف فرص العمؿ والحماية 
 .لمستدامةاالجتماعية في المنطقة العربية مف خالؿ نموذج تنموي يركز عمى تحقيؽ التنمية ا

دورىا في مجاؿ التنمية االجتماعية واالقتصادية إدراكا بتعزيز ويأتي اىتماـ المنظمة  
ني خطورة "التقاطع" بيف الوظيفتيف "اإلعالمية" و"االقتصادية" في خدمة المجتمع اإلنسابمنيا 

 المعاصر والعربي منو بوجو خاص.

ففي السنوات القميمة الماضية أصبحت الجدلية أعمؽ في حؽ العديد مف قيـ النفع العاـ  
التي كانت تقوـ عمييا مؤسسات اإلعالـ كالموضوعية، والحيادية، والمصداقية، والدقة، 

 ونحوىا، في ظؿ ىيمنة قيـ السوؽ الربحية المحضة.

دء فى صياغة اإلستراتيجية التى اتخذت المنظمة اإلجراءات الالزمة لمبومف ىذا المنطمؽ 
إلى فريؽ  باإلضافةوفؽ منيجيات عممية ومينية خبيريف متخصصيف عكؼ عمى إعدادىا 

مف الخبيرات والخبراء األكاديمييف والمينييف فى مجاالت نخبة المراجعة والتحكيـ الذى ضـ 
 ـ  واإلقتصاد واالجتماع والتشغيؿ وقضايا العمؿ المختمفة.اإلعال

http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=article&id=568%3A-2014&catid=224%3A---2014&Itemid=91&lang=ar
http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=article&id=568%3A-2014&catid=224%3A---2014&Itemid=91&lang=ar
http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=article&id=568%3A-2014&catid=224%3A---2014&Itemid=91&lang=ar


16 

 
 

 الرؤية والرسالة والقيم :أوال : 

 مشروعاتياإعالـ متطور يخدـ مصالح الدوؿ العربية وشعوبيا ويدعـ  تحقيؽالرؤية : -1
وبرامجيا التنموية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية في عالقتيا بقضايا 

 .العمؿ
إتاحػػػة البيئػػػة المالئمػػػة والمحفػػػزة لوسػػػائؿ اإلعػػػالـ العربيػػػة كػػػي تضػػػطمع بمياميػػػا الرســـالة : -2

 عالقتيا بقضايا العمؿ.و التنموية في خدمة المجاالت االقتصادية واالجتماعية 
 القيم :-3

 الشفافية والدقة: تقديـ المعمومات واألفكار الدقيقة والصحيحة  
 الحؽ في نشر اآلراء والمعمومات في إطار المسؤولية لمسؤوليةالحرية و ا :. 
  المينية واألخالؽ : استخداـ األسس المينية والميارات الفنية في إنجاز العمؿ

اإلعالمي مع مراعاة القواعد األخالقية وآداب المينة في ظؿ القيـ والمفاىيـ 
 .والثقافة

  الجودة : االلتزاـ بالمعايير المينية و التحسيف المستمر لألداء 
 إلعالمية وتجنب الموضوعية و المصداقية : تحقيؽ التوازف في المعالجة ا

 التحيز والمحاباة 
  التعاوف و التفاعؿ و المشاركة : أداء العمؿ اإلعالمي بمستوى عالي مف

اعييف و المؤسسات التنسيؽ والتكامؿ و الشراكة مع الشركاء االجتم
 .اإلعالمية
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 ثانيا: السياق العام لالستراتيجية :

لقد أصبحت التجارب اإلعالمية العربية المعاصرة وقدرتيا عمى المساىمة الفاعمة في 
تحقيؽ تنمية اجتماعية اقتصادية عربية طموحة، موضوعات بحث ودراسة ميمة ، نظرا 
لمتداخؿ الحاصؿ بيف قيـ النفع العاـ مف ناحية والقيـ التجارية الخاصة مف ناحية أخرى، 

ة لإلعالـ واالتصاؿ التي ألغت العديد مف الحدود التقميدية لمقائـ إضافة إلى البيئة الجديد
العربي المعاصر باالتصاؿ، وىو األمر الذي يقود لمالحظة أف الوظيفة التنموية لإلعالـ 

 تواجو مخاطر جمة .

لوضع رؤية مستقبمية واضحة  وتدعو العديد مف المؤتمرات والمنتديات المتخصصة حاليا
لممساىمة في التغمب عمى السمبيات التي أفرزتيا السنوات األخيرة، خاصة  لإلعالـ االقتصادي

 .1في ظؿ التداعيات المترتبة عمى األزمات اإلقميمية والعالمية

وفي سياؽ األدوار التنموية التي تقوـ بيا منظمة العمؿ العربية في المجاليف االجتماعي 
االقتصادية لإلعالـ مف جانبيف رئيسيف : واالقتصادي وقضايا العمؿ، يمكف النظر لموظيفة 

، دور اإلعالـ تجاه المؤسسات االقتصادية القائمة وعالقتيا بالمؤسسات االجتماعية ألولا

                                                           
1  

مؤمتر اإلعالم االقتصادي العريب األول، جملس الوحدة االقتصادية العربية، القاهرة، أبريل  ، توصياتانظر مثال
، للعمل ودستور منظمة العمل العربية مليثاق العريب، وام3100، ديب، فرباير، منتدى اإلعالم االقتصادي، وم3102

 .التقرير العريب الثالث حول التشغيل والبطالة يف العامل العريبو 



18 

 
 

دور اإلعالـ تجاه الشعوب العربية ذاتيا مف حيث أدوارىا في التنشئة  والثانياألخرى، 
تكوف وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ و  جتمعية المختمفة في الوطف العربي ،االقتصادية لمفئات الم

في أي مف ىذيف المجاليف مف أىـ محفزات النمو االقتصادي في المجتمع. ذلؾ أف الدور 
غير المباشر الذي تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ في التنمية االقتصادية يمنحيا قدرًا جيدًا مف الثقة 

ما تشيعو وسائؿ  لدى مؤسسات األعماؿ ولدى مؤسسات المجتمع المختمفة يقوـ عمى أساس
اإلعالـ بشكؿ عاـ حياؿ موضوعيتيا وحياديتيا ومصداقيتيا ونحو ذلؾ مف قيـ الممارسة 
اإلعالمية المتخصصة المحترفة. وتزخر البيئة اإلعالمية بالعديد مف الفرص التي يمكف مف 

ة، خالليا دعـ الوظيفة التنموية لوسائؿ اإلعالـ. ومف ذلؾ: التعريؼ بالمشكالت االقتصادي
ثراء المعرفة بالمفاىيـ االقتصادية و االجتماعية، والتعريؼ بالسياسات  وبالمتغيرات المحيطة، وا 
والتشريعات، وتقديـ النماذج البناءة، وتبني القيـ النبيمة، والتحفيز عمى تبني ثقافة اإلنتاج، 

 والتعريؼ بالبدائؿ المتاحة. 

برا عف أكثر نماذج اإلعالـ واالتصاؿ ويبدو اإلعالـ التنموي الذي تستيدفو المنظمة مع
تعقيدا، حيث تتداخؿ في عممية االتصاؿ مجمؿ العناصر الثقافية واالجتماعية والبيئية التي 
تجعؿ مف عممية اإلعالـ واالتصاؿ أمرا معقدا جدا، وتتطمب ميارات عالية، ومعرفة واسعة 

يبدو أف السعي لدعـ قدرات  ليمكف تحقيؽ قدر عاؿ مف النجاح في الفعؿ االتصالي. مف ىنا،
المنظمة عمى تحقيؽ قدر عاؿ مف المساىمة في التكامؿ اإلعالمي التنموي في الوطف 

 أمور، أىميا :العربي، يتطمب تضافر جيود كافة المؤسسات المجتمعية العربية في 
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إقرار كافة المؤسسات الرسمية واألىمية بضرورة دعـ التكامؿ بيف اإلعالمييف  -
 يف لخدمة التنمية الشاممة في الوطف العربي.واالقتصادي

لوفاء بمتطمبات كافة االحتياجات التي تبدو في فضاء اإلعالـ العربي عمى المستوى ا -
الفني والتقني، وعمى مستوى التأىيؿ والتدريب ورفع الكفاية لدى العامميف في مجاؿ 

 اإلعالـ عامة واإلعالـ االقتصادي واالجتماعي خاصة.
لخدمة اإلنساف العربي، والتي عادة ما  " القيـ المجردة" التفريؽ الواضح بيف  إشاعة ثقافة -

تقوـ بيا األجيزة الرسمية، والخيرية، وغير الربحية، و )قيـ السوؽ( التي يدفعيا السعي 
 تراث في حاالت كثير، بما ينتج عف ذلؾ مف انحسارػػػالية، دوف اكػػػػػػػاح المػػػػػػػػقيؽ األربػػػػػػػلتح

 لمقيـ المجردة.
تطوير التشريعات التي تكفؿ وضوح األدوار الوظيفية لكؿ مف "اإلعالمي" و "االقتصادي"  -

 في مجاؿ التنمية المجتمعية.
 قياـ كافة المؤسسات المجتمعية بأدوارىا في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية.  -

يف القطاعات االقتصادية وتتبايف مستويات الفيـ لمعالقة اإلعالمية وأولوياتيا ب
 ويمكن رصد المالمح اآلتية :واالجتماعية والرأي العاـ. 

  الرسائل اإلعالميـة المعنيـة بالموضـوعات االقتصـادية واالجتماعيـة وقضـايا كثير مف
ا يسيـ فػي ضػبابية الصػورة والعالقػة مم العمل قد ال تصل أو ربما أنيا تصل مشوىة،

ات االقتصػادية واالجتماعيػة. وىػو األمػر الػذي يتطمػب أحيانا بيف الرأي العػاـ والمؤسسػ
 برامج عمؿ فعَّالة ومؤثرة.
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 وتطور الوسائؿ الحديثة زادا مػف وتيػرة  الثقافة اإلعالمية االتصالية لممجتمع المعاصر
النقػػػد المجتمعػػػي وأصػػػبحت واقعػػػا ممموسػػػا، األمػػػر الػػػذي يتطمػػػب معالجػػػة رشػػػيدة لمفعػػػؿ 

 اإلعالمي مف أجؿ تحقيؽ المصالح الوطنية في الدوؿ العربية.
  مسػػػار العمػػػؿ اإلعالمػػػي العربػػػي التنمػػػوي فػػػي مجػػػاالت االقتصػػػاد واالجتمػػػاع وقضػػػايا

ـــة إعـــادل الالعمػػػؿ يتطمػػػب  ـــة والمنتجـــات اإلعالمي ـــة لموحـــدات اإلداري ـــة اإلعالمي ييكم
لضػػماف تناسػػؽ الجيػػود المختمفػػة لإلعػػالـ العربػػي فػػي ىػػذا اإلطػػار، والػػدور  واالتصــالية

 الممكف لمنظمة العمؿ العربية تقديمو. 
 لدى بعػض المعنيػيف بػاإلعالـ التنمػوي  ضعف المينية اإلعالمية والميارات التواصمية

ضػػعاؼ المواكبػػة اإلعالميػػة لممجريػػات أدى إلػػى نقػػؿ صػػو  ر متباينػػة عػػف موضػػوعاتو وا 
الميمة التػي تػتـ فػي إطػاره ممػا يسػتدعي إعػادة النظػر فػي آليػات العمػؿ اإلعالمػي فػي 

 ىذه المجاالت وتطوير العناصر المرتبطة باإلعالـ التنموي. 
 إلػػى الػػذي يمكػػف اإلعالميػػيف مػػف االسػػتناد  غيــاا التصــور الواضــح والتواصــل الــدقيق

مصػػػػادر مسػػػػئولة لػػػػيس فقػػػػط بصػػػػفتيا المؤسسػػػػية التنفيذيػػػػة أو المينيػػػػة فػػػػي المجػػػػاالت 
نمػػػا مػػػف السػػػعي أيضػػػا إلدراؾ توصػػػيات  االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة وقضػػػايا العمػػػؿ ، وا 
البحػػػوث والدراسػػػػات التػػػػي يجرييػػػا البػػػػاحثوف والعممػػػػاء بالييئػػػات العمميػػػػة المسػػػػتقمة مػػػػف 

رورة مراجعػػػة قنػػػوات التواصػػػؿ مػػػع وسػػػائؿ جامعػػػات ومراكػػػز بحثيػػػة. وىػػػو مػػػا يؤكػػػد ضػػػ
 اإلعالـ ومع المجتمع.

 في المساىمة في خطػط التنميػة االقتصػادية و االجتماعيػة  ضعف دور اإلعالم العربي
 العربية.  
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وفي ضوء ذلؾ فإف الحاجة تبدو واضحة في صياغة استراتيجية عربية لإلعالـ 
وقضايا العمؿ، حيث ينتظر منيا أف   واالتصاؿ في مجاؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية

تعمؿ عمى تحديد دور شركاء عدة في محيط اإلعالـ والعمؿ المؤسساتي والبحث العممي 
والتكويف الميني والتأطير المجتمعي...إلخ،  في تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية 

لإلعالـ ال محالة  خاصة في ظؿ الظروؼ التي تشيدىا مجتمعاتنا العربية كافة والتي سيكوف
دور إيجابي ومحدد فييا باعتباره حجر زاوية أساسية في دعـ تنفيذ الخطط االقتصادية 

 واالجتماعية التي ترسميا الدوؿ.

 ثالثا : ىيكمة االستراتيجية :

يسػػػػػػػػػػػتند بنػػػػػػػػػػػاء االسػػػػػػػػػػػتراتيجية العربيػػػػػػػػػػػة لإلعػػػػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػاؿ التنميػػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػػػادية 
  الخطوات اإلجرائية التالية :وقضايا العمؿ إلى  واالجتماعية

 تشخيص الوضع الراىن : -1
التشخيص الوقوؼ عند جوانب مختمفة تتعمؽ بتعاطي اإلعالـ العربي مع مواضيع  بيدؼ

التنمية االقتصادية واالجتماعية ومع قضايا العمؿ في ظؿ السياؽ العربي الراىف، كما يسعى 
ي العربي وكذلؾ تحدياتو وفرصو في التشخيص إلى إبراز مكامف قوة وضعؼ األداء اإلعالم

تعزيز اىتمامو بتمؾ المواضيع والقضايا. وىو ما سيسمح برسـ مسار استراتيجي واقعي مبني 
في ىذا التشخيص عمى خالصات و نتائج وتوصيات  يعتمدعمى أىداؼ دقيقة و مالئمة. 
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كز التشخيص عمى ويرت .التقارير والبحوث والدراسات وأوراؽ العمؿ مما تراكـ لدى المنظمة 
 المحاور األربعة التالية : 

 والتنموي في الوطن العربي واالجتماعي مستوى الوضع االقتصادي - أ
  ضعؼ األمف االقتصادي في الدوؿ العربية نتيجة التركيز عمى مقاربات االقتصاد

الكمي تفتقر إلى سياسة تنموية تتمحور حوؿ اإلنساف )الفرد( وضعؼ البنيات 
واالعتماد الزائد عمى عائدات النفط الذي يعرض بنية االقتصاديات االقتصادية 

 العربية لتقمبات السوؽ.
 تزيد فييا  التي الدوؿ في االقتصادي واالجتماعي، باألخص النمو معدالت تراجع

 عمى الدوؿ تمؾ قدرة اقتصادات عمى بالسمب ينعكس البطالة، مما مشكمة حدة
العمؿ  إلى سوؽ الجدد المنضميف مف المتزايدة تستوعب األعداد عمؿ توليد فرص

 وترفع مف مستوى التنمية االجتماعية.
  في الدوؿ العربية وبالتالي اختالؼ  واالجتماعيةاختالؼ البنيات االقتصادية

مستويات المقاربة التنموية التي تحدد لنفسيا األولويات المناسبة؛ عمما بأف فوارؽ 
 لعربية ىي أحيانا عميقة جدا.مستويات عيش السكاف بيف الدوؿ ا

  تنامي االعتماد عمى االقتصاد الريعي مع تدني خدمات التعميـ والصحة والخدمات
 االجتماعية بوجو عاـ.

  لمختمؼ فئات المجتمع العربي ىي  واالجتماعيةالحاجة إلى التنمية االقتصادية
ؾ معرضة نفسيا بحسب المصير المشترؾ لمدوؿ العربية، والتي تبقى جميعيا كذل

 لألزمات الداخمية والخارجية، ولتقمبات السوؽ، ولشبح البطالة واتساع أحزمة الفقر.
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  أماـ تراجع نسب النمو بادرت جميع البمداف العربية إلى إعداد استراتيجيات
لمنيوض بالمجاليف االقتصادي واالجتماعي، لكف أغمبيا ال يستند إلى رؤية 

 تنموية متكاممة وشاممة بعيدة المدى باستثناء بعض الحاالت الفريدة. إستراتيجية
  تبايف الدوؿ العربية في سياساتيا االقتصادية واالجتماعية حيث يركز بعضيا عمى

السياسات المالية والنقدية، والبعض اآلخر عمى قطاعات إنتاجية كالفالحة 
 قى نفس االىتماـ.والخدمات وغيرىا، في حيف أف الجانب االجتماعي ال يم

 
 في البمدان العربية :  التشغيلمستوى بيئة العمل وفرص   - ا

 والتي األخيرة األربعة العقود خالؿ ضغط الطفرة السكانية التي تعيشيا المنطقة 
 مميوف 355 لحوالي 2013 عاـ في العربية الدوؿ في السكاف عدد يقفزت بإجمال

 . المائة في 2.4 حوالي نمو سكاف وبمعدؿ نسمة،
 العمؿ، وعالقتيا بالمستويات التعميمية  في قوة مشاركة الشباب واإلناث تحديات

  واألمية في الوطف العربي. 
 ة وظروؼ وشروط العمؿ الالئؽ في كثير مف أسواؽ الدوؿ العربية عدـ توفر بيئ

األمر الذي انعكس عمى إنتاجية القوى العاممة، كما أنو سجؿ تراجعا في مستوى 
صحة المينية ناىيؾ عف االنخفاض في األجور والتراجع في الحماية السالمة وال

ف كانت بعض الدوؿ قد باشرت بتوفير وتطبيؽ بعض التشريعات  االجتماعية وا 
 التي مف شأنيا العمؿ عمى تحقيؽ الحماية االجتماعية ولو بشكؿ محدود. 

 .ضعؼ التنسيؽ عمى المستوى العربي فيما يتعمؽ بمبادرات دعـ التشغيؿ 
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 مستوى وضعية اإلعالم االقتصادي واالجتماعي التنموي في البمدان العربية: -ج
  االستراتيجيات والخطط االقتصادية واالجتماعية العربية قميال ما تدمج البعد

اإلعالمي في تصوراتيا ونادرا ما تشرؾ اإلعالمييف في مراحؿ اإلنجاز والتنفيذ 
 بالتغطية الروتينية.والتقييـ، باستثناء ما قد يتعمؽ 

 ي : تركز باألساس عمى القتصادية ليا طابع رسمي ومناسبالمادة اإلعالمية ا
السياسات والمشاريع الكبرى واإلستراتيجية. بحيث تواكب وتغطي في معظـ 
األحياف األنشطة الرسمية أو غيرىا. وىي بذلؾ مرتبطة بأجندة المسؤوليف أو 

 الفاعميف في القطاع االقتصادي.
 لمادة االقتصادية واالجتماعية في وسائؿ اإلعالـ غير المتخصصة ال تستند إلى ا

تخطيط ىادؼ واضح المعالـ، يحقؽ التنوع والتوازف في التعاطي مع الموضوعات 
االقتصادية واالجتماعية باستحضار الياجس التنموي : فالمادة وافرة ولكف بدوف 

وسط باقي المواد اإلعالمية  حس أو توجيو تنموي ىادؼ. فيي متفرقة وتائية
 المختمفة.

 
 مستوى طبيعة وحجم اىتمام اإلعالم العربي بقضايا العمل : -د

  قمة اإلعالمييف المتخصصيف في الشأف االقتصادي وضعؼ التكويف الميني في
ىذا المجاؿ يؤثر عمى حجـ االىتماـ بو وعمى توفير اإلرادة الالزمة الستثمار 

 ؿ االقتصادي/ التنموي.العمؿ اإلعالمي في الحق
  نقص كفاية وسائؿ اإلعالـ المتخصصة في المجاؿ االقتصادي بالبمداف العربية

 مما يعني قصور فكرة اإلعالـ االقتصادي في الساحة اإلعالمية العربية.
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  تنامي الوعي المؤسسي والميني بالدور المتزايد لإلعالـ االقتصادي خاصة في
لـ العربي مؤخرا، وىو ما يؤكده عدد المنتديات ظؿ التحوالت التي يشيدىا العا

 والمقاءات في العالـ العربي حوؿ الموضوع.
  يالحظ أف بعض الصحؼ التي تعطي اىتماما كافيا لمموضوعات االقتصادية مف

 خالؿ األشكاؿ والقوالب الفنية المتنوعة والجاذبة )التحقيقات والتقارير واألخبار(.  
 وصعوبة الحصوؿ عمى المعمومات والمعطيات  حساسية الموضوع االقتصادي

حصاءات بشكؿ شفاؼ، مما  يفتح الباب عمى مصراعيو  االقتصادية مف أرقاـ وا 
لألخبار غير الدقيقة وأحيانا المغرضة والتي تتداوليا عمى نطاؽ واسع وسائؿ 
اإلعالـ اإللكترونية وشبكات التواصؿ االجتماعي الشاسع االنتشار والتي تصعب 

 فييا. التحكـ
  غمبة الصبغة اإلعالنية والتجارية عمى ما تقدمو وسائؿ اإلعالـ العامة مف

 موضوعات اقتصادية.
  قضايا العمؿ والعماؿ باالىتماـ المتوازف في تغطية وسائؿ اإلعالـ  تحظىال

العربي مما ينعكس سمبا عمى محتوياتيا اإلعالمية تجاه قضايا العمؿ ومنيا  
)التشغيؿ والبطالة ؛ تشريعات العمؿ ؛ دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؛ توفير 

تشغيؿ ؛ الخدمات الداعمة فرص العمؿ ؛ المرأة وقضايا العمؿ ؛ الفقر وقضايا ال
 لمتشغيؿ ؛ قضايا اليجرة العربية، الحماية االجتماعية و التأمينات(. 
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 استنتاجات التحميل الرباعي : -2 

 نقاط القول : -
 .  توفر اىتماـ واستعداد عربي لتدارؾ القصور في مجاؿ اإلعالـ التنموي المتالـز
  إعالمية عربية يمكف تفعيميا لخدمة مقاصد اإلستراتيجية كياناتتوفر 
 ةاتساع ىامش الحريات وبروز استخداـ وسائؿ اإلعالـ الجديد . 
  اإلعالمي. والتدريب تعدد مؤسسات التكويف 
 

  نقاط الضعف : -
  .ضعؼ االىتماـ اإلعالمي بالشأف التنموي وبقضايا العمؿ والتشغيؿ 
 مع ووسائؿ اإلعالـ في مجاؿ التنمية. غياب التنسيؽ بيف مكونات المجت 
 .غياب التخصص وضعؼ التأىيؿ اإلعالمي االقتصادي واالجتماعي 
  غمبة الطابع اإلعالني والدعائي عمى المضاميف اإلعالمية االقتصادية في

 وسائؿ اإلعالـ العربية.
  غياب التنسيؽ العربي في تعزيز االىتماـ اإلعالمي بالتنمية االقتصادية و

 االجتماعية المتالزمة.
   

 التحديات : -
   غياب تشريعات وقوانيف إتاحة المعمومات المتعمقة بقضايا العمؿ والحماية

 االجتماعية في بعض الدوؿ العربية.
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 .تراجع مستويات النمو االقتصادي وتفاقـ آثاره السمبية 
  .ىشاشة االقتصادات العربية المرتبطة بالخارج 
 طالة. اتساع أحزمة الفقر والب 
 .تفاقـ نسب عدـ الرضا بمستوى العيش 
  تواضع مستوى اإلعالـ العربي المتخصص في مجاؿ اإلعالـ التنموي

 االقتصادي واالجتماعي.
  تزايد أعداد وسائؿ اإلعالـ العربية الخاصة واليادفة لمربح، ليست التنمية الشاممة

 مف أولوياتيا.
 الفرص : -

  إقرار سياسات وخطط تنموية قطاعية أو تحركات الحكومات العربية في اتجاه
 شاممة.

  تنامي الدعوات في الدوائر المؤسسية إلى االىتماـ باإلعالـ االقتصادي والتنمية
 المجتمعية، وظيور جيؿ جديد مف اإلعالمييف يتقف استعماؿ التكنولوجيا الحديثة.

 مؿ العمؿ الجاري عمى توفير قاعدة معمومات غنية حوؿ اقتصادات وأسواؽ الع
 العربية )منظمة العمؿ العربية(. 

 
 رابعا : الفجول بين الواقع والتطمعات

أظيرت عممية تحميؿ الوضع الراىف لإلعالـ واالتصاؿ في مجاؿ االقتصاد والتنمية 
، الفجوة األولىاالجتماعية في الوطف العربي وجود نوعيف مف الفجوات في مقابؿ التطمعات : 
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المعرفية، وتعني النقص أو الغياب الكمي لمقناعات واألفكار والتصورات واآلراء والمواقؼ 
المتعمقة بموضوع أو حالة تتعمؽ بمختمؼ قضايا ومستويات اإلعالـ واالتصاؿ موضوع 

، الفجوة المينية، وتعني النقص أو الغياب الجزئي أو الكمي لمكفاءات والثانيةاالستراتيجية. 
نتاج وتدبير المشاريع اإلعالمية واالتصالية موضوع والميارات و  القدرات الفنية في تصور وا 
 االستراتيجية.

 وقد تـ االعتماد في تحديد الفجوات عمى وصؼ عاـ لموضع الراىف في كؿ محور مف
الوطف العربي في مجاالت اإلعالـ االقتصادي محاور العمؿ اإلعالمي واالتصالي في 

بالتطمعات التي كشفت عنيا ىذه االستراتيجية لدى المنظمة، ومف خالؿ مقابمتو و واالجتماعي 
خالصات أطروحات الخبراء والمعنييف بموضوع ىذه االستراتيجية. كما دؿ حجـ المجيودات 
التي يتعيف القياـ بيا لردـ فجوة ما عمى مستوى الفجوة ذاتيا وحجميا، فقد اتضح وجود ثالثة 

 مستويات لمفجوات :

: إذا كانت التطمعات تشير إلى تقييـ وضع سمبي، ويحتاج إلى عمؿ ىيكمي  يقةفجول عم -
 وميني. 

إذا كانت التطمعات تشير إلى تقييـ وضع قائـ وموجود لكنو بحاجة إلى فجول متوسطة :  -
 تأطير وتأىيؿ. تعديؿ و

و فقط إذا كانت التطمعات تشير إلى تقييـ وضع إيجابي، قائـ وموجود تنقصفجول صغيرل :  -
 بعض التحسينات
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واالتصــالية اإلعالميــة المســتويات 
 والتنموية

 

تحديد حجم 
 الفجول

األســـــــــباا  الوضـــــــــع 
 الراىن(

 التطمعات

 

ــــــــــــى مســــــــــــتوى الوضــــــــــــع  عم
 واالجتمـــــاعي االقتصـــــادي

 والتنموي في الوطن العربي 
 

 فجوة عميقة 

 

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 تراجػػعو  االقتصػػادي
 النمػػػػو معػػػػدالت

 الكيانػػػػػػػػػػػػاتواخػػػػػػػػػػػتالؼ 
االقتصػػػادية فػػػي الػػػػدوؿ 
العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي 
االعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػاد الريعػػػػػػػػػػػػػػػي 

مػػػػؼ فئػػػػات وحاجػػػػة مخت
المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع العربػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 لمتنمية.

تطمعػػػػػػػػػػات نحػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػف 
اقتصػػػادي عربػػػي فاعػػػؿ، 
وتنويػػػػع مصػػػػادر التنميػػػػة 
االقتصػػػػػػػػػػػادية، وتنشػػػػػػػػػػػػئة 

 اقتصادية مستدامة

عمى مستوى بيئـة العمـل وفـرص 
 في البمدان العربية التشغيل

 فجوة عميقة 

 

ضػػغط الطفػػرة السػػكانية 
مشػػػػاركة  وتحػػػػديات

 في قوة الشباب واإلناث

تطمعػػػػػػات نحػػػػػػو تخطػػػػػػيط 
اقتصادي شامؿ وتحسيف 
يجػػػػػػاد  ظػػػػػػروؼ العمػػػػػػؿ وا 
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العمؿ وعدـ تػوفر بيئيػة 
وظػػػػػػػػػػػػػػروؼ وشػػػػػػػػػػػػػػروط 
العمػػػؿ الالئػػػؽ وضػػػعؼ 
التنسػػيؽ عمػػى المسػػتوى 

 العربي 

صػػػػػػػػػػيب لمتنسػػػػػػػػػػيؽ بػػػػػػػػػػيف 
 مجموعة الدوؿ العربية.

وضـــعية اإلعـــالم عمـــى مســـتوى 
االقتصـادي واالجتمــاعي التنمــوي 

 في البمدان العربية.
 

فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة 
عميقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة/ 

 متوسطة 

 

االسػػتراتيجيات والخطػػط 
االقتصػػػػػػػػػػادية العربيػػػػػػػػػػة 
قمػػػػػيال مػػػػػا تػػػػػدمج البعػػػػػد 
اإلعالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
تصػػػػػػػػػػػػػػوراتيا والمػػػػػػػػػػػػػػادة 
اإلعالميػػػػة االقتصػػػػادية 
ليػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػابع رسػػػػػػػػػػػمي 
ومناسباتي أكثر والمػادة 
االقتصػػادية فػػي وسػػائؿ 
اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
المتخصصػػػػػة ال تسػػػػػتند 
إلػػػػػػػى تخطػػػػػػػيط واضػػػػػػػح 

تطمػػع نحػػو تعزيػػز مفيػػـو 
تيجي التخطػػػػػػػػيط اإلسػػػػػػػػترا

لمواجيػػػػػػػػػػػػػػػة التحػػػػػػػػػػػػػػػديات 
االقتصادية ودعػـ العنايػة 
بالقضػػػػػايا والموضػػػػػوعات 
االقتصػػػػػادية كافػػػػػة وقيػػػػػاـ 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعة إعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
متخصصػػػػة عمػػػػى أسػػػػس 

 عممية ومينية 
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 المعالـ

ـــــى مســـــتوى طبيعـــــة وحجـــــم  عم
اىتمـــام اإلعـــالم العربـــي بقضـــايا 

 العمل.
 

فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة 
متوسػػػػػػػػػػطة/ 

 بسيطة

 

قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المتخصصػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػي 
الشػػػػػػػػػػػػأف االقتصػػػػػػػػػػػػادي 
وضػػػػػػػػػػػػػػػعؼ التكػػػػػػػػػػػػػػػويف 
المينػػػػػي ونقػػػػػص كفايػػػػػة 
وسػػائؿ اإلعػػالـ وتنػػامي 
الػػػػػػػػػػػػػػػوعي المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػي 
والميني بالػدور المتزايػد 
لإلعػػػػػػػػالـ االقتصػػػػػػػػادي 
وغمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبغة 

 اإلعالنية والتجارية 

تطمػػػػػػػػػػع نحػػػػػػػػػػػو تشػػػػػػػػػػػجيع 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعة اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 
االقتصػػػادي واالجتمػػػاعي 
المتخصػص ودعػـ بػرامج 

لتدريب والتأىيؿ وترسيخ ا
مبػػػػػػػادئ العمػػػػػػػؿ النفعػػػػػػػي 
العػػػػػػاـ وتقمػػػػػػيص النزعػػػػػػة 

 التجارية 
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 خامسا : عناصر االستراتيجية : 

، أىداؼ  تتحدد األىداؼ العامة ليذه الرؤية في أربعةاألىداف العامة و الفرعية :  - 1
 أربعة أىداف فرعية :يتفرع عف كؿ واحد منيا 

بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك عمى قواعد جديدل بناء االىتمام اإلعالمي  -أ
 ومتينة ومتكاممة.

  عػػػػف المؤسسػػػػات اإلعالميػػػػة )مػػػػديرو ورؤسػػػػاء التحريػػػػر دعػػػػوة المسػػػػؤوليف
األىمية الالزمة إلعطاء ومسؤولو البرمجة والتخطيط اإلذاعي والتمفزيوني( 

المسػػتدامة(،  لمواضػػيع التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة )التنميػػة المتوازنػػة
أخػػػػذا بمبػػػػادئ وقواعػػػػد المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة والواجػػػػب المينػػػػي وااللتػػػػزاـ 

 األخالقي في المجاؿ اإلعالمي.
  تأىيؿ وتدريب اإلعالمييف ومنتجي البرامج اإلعالمية في مجاالت التنمية

واالجتماعية وقضايا العمؿ باعتماد مقاربات مينية جديدة  االقتصادية
مؤسسات التكويف اإلعالمي األساسي و المستمر ومتخصصة، مع إشراؾ 

 في مأسسة ثقافة اإلعالـ االقتصادي  واالجتماعي التنموي.
  تنسيؽ التأطير والتأىيؿ اإلعالمي في مجاؿ التنمية االقتصادية

 واالجتماعية بيف األقطار العربية.
  تشجيع البحث العممي و توظيفو لخدمة أىداؼ العمؿ اإلعالمي التنموي

 بمداف العربية.في ال
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إتاحة بيئة ممارسة إعالمية محفزل بالتنسيق بين الخطط والبرامج الحكومية التنموية  -ا
 ومبادرات المجتمع المدني ومؤسسات اإلعالم.

  عمى إشراؾ اإلعالـ في الخطط  االجتماعييفوالفاعميف تشجيع المسؤوليف
 ومتابعتيا.معمؿ معا لتنفيذ البرامج التنموية لو البرامج التنموية 

  ،تشػػػػجيع الفػػػػػاعميف االقتصػػػػادييف عمػػػػػى االنفتػػػػػاح أكثػػػػر عمػػػػػى اإلعالميػػػػػيف
العالقػػػة مػػػع  تعزيػػػزوتمكيػػػنيـ مػػػف تممػػػؾ ثقافػػػة اإلعػػػالـ اليػػػادؼ و تقنيػػػات 

 اإلعالمييف.
  في بيئة العمؿ توفير المعمومات والمعطيات االقتصادية واالجتماعية

عمى كؿ منظـ ويسير بما يحفز اإلعالميوف بش وضماف الحصوؿ عمييا
 االنخراط في الفعؿ التنموي.

  تطوير األساليب اإلعالمية وتشجيع ودعـ اإلعالمييف المتخصصيف في
 المجاالت االقتصادية واالجتماعية التنموية وقضايا العمؿ.

تيجي توسيع قاعدل اإلعالم االقتصادي واالجتماعي التنموي واعتماد التخطيط االسترا -ج
في إنتاج المواد اإلعالمية الداعمة والمحفزل لمتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 المناسبة لوضعية كل بمد عربي و لمعالم العربي ككل.

  حداث أقساـ تشجيع إنشاء قنوات وصحؼ إعالمية متخصصة، وا 
تعنى باالقتصاد والتنمية االجتماعية في ( اىتماـ)وحدات أو مجاالت 
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اإلعالمية العربية، باألخص العمومية منيا مع اعتماد  جميع المؤسسات
 التخطيط االستراتيجي كأساس لعمميا.

  تشجيع تبادؿ التجارب والخبرات العربية ودعـ التكتالت اإلعالمية
 المتخصصة في االقتصاد والتنمية االجتماعية بيف األقطار العربية.

  اإلجراءات التنموية تحديد مجاالت العمؿ اإلعالمي ذات األولوية في دعـ
مػػع تخػػص البمػػداف العربيػػة فػػي تكامميػػا،  الخاصػػة بكػػؿ بمػػد عربػػي أو التػػي

االىتمػػاـ اإلعالمػػي باآلثػػار اإليجابيػػة لػػتالـز التنميػػة االقتصػػادية مػػع  إيػػالء
التنمية االجتماعية مف تحسيف لمخصائص السكانية العربيػة وتعظػيـ القػدرة 

 عمى العمؿ المستقؿ حرفيا ومينيا.
  سع في استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة واالنفتاح عمى اإلعالـ التو

المجتمعي ودعـ جودة مواقع اإلعالـ االقتصادي واالجتماعي التنموي 
 عمى اإلنترنت في البمداف العربية.

اإلعالمية العربية بقضايا الحماية االجتماعية في الوسائل مستوى اىتمام  تحسين -د
 بعدىا التنموي.

  اإلعالمي بوضع النساء في بيئة العمؿ وبدورىف التنموي االىتماـ
 االقتصادي واالجتماعي بالنظر إلى التشريعات العربية.

  العناية اإلعالمية بوضع األطفاؿ في بيئة العمؿ عمى ضوء التشريعات
 العربية والعمؿ عمى توفير حمايتيـ.
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  بيئة العناية اإلعالمية بوضع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في
 العمؿ.

  االىتماـ اإلعالمي بقضايا اليجرة والعمالة العربية والعمؿ عمى تحسيف
 ظروفيا.

 المستيدفون من االستراتيجية : -2

تستيدؼ الرؤية اإلستراتيجية جميع شركاء األداء اإلعالمي التنموي االقتصادي 
 واالجتماعي و الشركاء االجتماعيوف، وذلؾ حسب المجموعات التالية :

 . الشركاء االجتماعيوف و الفاعموف االقتصاديوف 
  ،محيط اإلعالـ )المسؤولوف عف المؤسسات اإلعالمية، رؤساء التحرير، الصحفيوف

منتجو البرامج اإلعالمية، مؤسسات التكويف اإلعالمي األكاديمي والميني، اتحاد 
 اإلذاعات العربية، اتحاد الصحفييف العرب(.

  الحكوميوف والسمطات، البرلمانيوف، المنتخبوف المحميوف(.أصحاب القرار )المسؤولوف 
 .الباحثوف والخبراء في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمؿ 
  ،مكونات المجتمع المدني )الجمعيات األىمية التي تعمؿ في مجاؿ التنمية االقتصادية

 الجمعيات اإلنتاجية القطاعية...(.
 ( لرأي العاـ الشعبيا الجميور العريض .) 
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مستويات التدخل االستراتيجي لدعم األداء اإلعالمي والتواصمي لصالح التنمية  -3
 االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل :

تصنيؼ جوانب التدخؿ االستراتيجي اإلعالمي والتواصمي في عدة مستويات متكاممة، 
أخرى إطار اإلجراءات واألنشطة تتالءـ مف جية مع طبيعة المستيدفيف، وتشكؿ مف جية 

 فيما يمي :حصر ىذه المستويات مكانيا تحقيؽ األىداؼ الفرعية. و التي بإ

 مستوى مؤسسي :
تعبئة جميع األطراؼ فيما يتعمؽ بضػرورة إدمػاج اإلعػالـ فػي التنميػة   المساندل والدعم( :  -

عمػػػػػى العنايػػػػػة أكثػػػػػر ببيئػػػػػة العمػػػػػؿ االقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة وحثػػػػػو 
تجميػػػع الطاقػػػات لضػػػماف االنخػػػراط الجمػػػاعي فػػػي الفعػػػؿ التنمػػػوي، و 

 والتنسيؽ بيف الفاعميف.
الحرص عمى التكامؿ العربي التنموي : وضع اإلجراءات واألنشطة  تنظيم( :   - 

اإلعالمية التي مف شأنيا النيوض بالتعاوف والتكامؿ العربي في المجاالت 
صادي واالستثماري فيما بيف التنموية المختمفة لمنيوض بالنشاط االقت

 . األقطار العربية
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 مستوى ميني :
: تمكيف اإلعالمييف و توفير ظروؼ وأدوات العمؿ اإلعالمي الميني  ( تأىيل   - 

والمتخصص، وتيسير تداوؿ المعمومات، و إيجاد البنيات اإلعالمية 
 المتخصصة.

: مالءمة المادة اإلعالمية مع أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية  ( تخطيط   - 
 الخاصة بكؿ بمد والتي تتماشى وتوجياتو العامة.

: اإلبداع واالبتكار في التعاطي مع قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية في   تنفيذ( - 
 بيئة العمؿ  لتجاوز نطاؽ التغطية  الروتينية أو النمطية. 

 اإلجراءات اإلعالمية واالتصالية المعتمدل :نوعية وفئات  -4

ثارة االىتماـ )تعميـ مبادرة المنظمة ونشر المعمومات حوليا  - واثارة اىتماـ اإلخبار وا 

 .االطراؼ بيا (

 العربية(.التنسيؽ والتشاور والتعاوف )بيف جميع األطراؼ والييئات والحكومات  -

التدريب وتبادؿ الخبرات )الرفع مف مؤىالت وخبرات اإلعالمييف العرب في  -

 موضوع التنمية االقتصادية واالجتماعية في بيئة العمؿ(.

التعبئػػػػػة واإلشػػػػػراؾ ) دعػػػػػوة وفسػػػػػح المجػػػػػاؿ لكػػػػػؿ األطػػػػػراؼ الفاعمػػػػػة فػػػػػي المجػػػػػػاؿ  -

 المشروع(.االقتصادي واالجتماعي التنموي وفي بيئة العمؿ لالنخراط في ىذا 
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 لمشاريع وتجارب إعالمية رائدة ذات الصمة (. الترويج والتسويؽ ) -

المساندة والدعـ )لكؿ المبادرات الرامية إلى تعزيز االىتماـ اإلعالمي العربي  -

 بالتنمية  االقتصادية واالجتماعية وببيئة العمؿ(.

 الخطابات والرسائل : -5

جراءات اإلستراتيجية اإلعالمية والتواصمية  ترسـتتوزع الخطابات والرسائؿ التي  أىداؼ وا 
لمنظمة العمؿ العربية لتعزيز االىتماـ اإلعالمي بمجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 الشكل التالي :ى وبقضايا العمؿ، عم

 الخطابات/الرسائل  األىداف اإلستراتيجية/العامة

ــــة  ــــاء االىتمــــام اإلعالمــــي بالتنمي االقتصــــادية بن
 .واالجتماعية عمى قواعد جديدل ومتينة ومتكاممة

اىتمػػاـ اإلعػػالـ بالتنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة 
تعبيػػػػػػر عػػػػػػف المسػػػػػػؤولية المجتمعيػػػػػػة لممؤسسػػػػػػات 

 اإلعالمية وعمى التزاماتيا األخالقية.

إتاحة بيئة ممارسة إعالميـة محفـزل بالتنسـيق 
ــــة ــــة التنموي ــــرامج الحكومي ــــين الخطــــط والب  ب
ومبــــــادرات المجتمــــــع المــــــدني ومؤسســــــات 

 .اإلعالم

اإلعػػالـ شػػريؾ أساسػػي فػػي بيئػػة العمػػؿ وفػػي 
دعػػػػػـ بػػػػػرامج ومبػػػػػادرات التنميػػػػػة االقتصػػػػػادية 

 واالجتماعية
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توســــــــــيع قاعــــــــــدل اإلعــــــــــالم االقتصــــــــــادي 
واالجتمــــــــاعي/التنموي واعتمــــــــاد التخطــــــــيط 
االســــتراتيجي فــــي إنتــــاج المــــواد اإلعالميــــة 

 الداعمة والمحفزل.

اىتمػػػػػػػػاـ مؤسسػػػػػػػػات اإلعػػػػػػػػالـ ببيئػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ 
وبقضايا التنميػة االقتصػادية واالجتماعيػة ىػو 

 تميز إعالمي.

الرفــع مــن مســتوى العنايــة اإلعالميــة العربيــة 
ـــــدىا  ـــــي بع ـــــة ف ـــــة االجتماعي بقضـــــايا الحماي

 التنموي.

اإلعػػػػػػػػػػالـ ىػػػػػػػػػػو النصػػػػػػػػػػير والػػػػػػػػػػداعـ لمفئػػػػػػػػػػات 
 المجتمعية المختمفة في بيئة العمؿ
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 لالستراتيجية :الترويج  -6

اإلعالف الرسمي عف إقرار االستراتيجية مف خالؿ بياف إعالمي تبثو المنظمة  -
 متضمنا العناصر األساسية لالستراتيجية.

تنظيـ لقاء إعالمي في مقر المنظمة لعدد مف وسائؿ اإلعالـ العربية لشرح المقاصد  -
 التي دعت المنظمة لإلعداد االستراتيجية.

 إطالؽ االستراتيجية. لقاءات إعالمية حوؿ -
 نشر تقارير دورية  في وسائؿ اإلعالـ العربية عف سير االستراتيجية.  -

 

 آليات المتابعة والرصد : -7

 تتمثل ىذه اآلليات في العناصر التالية :
تشكيؿ لجنة لمتابعة االستراتيجية بمنظمة العمؿ العربية تعمؿ عمى التواصؿ مع  .1

 لتنسيؽ العمؿ معيا.المؤسسات اإلعالمية العمومية 
 تقديـ تقرير دوري كؿ سنتيف لمنظر في سير وتنفيذ اإلستراتيجية. .2

 تقييم االستراتيجية : -8

تكمؼ المنظمة مكتب خبرة مستقؿ لتقييـ االستراتيجية عمى مرحمتيف خالؿ المدى الزمني 
 لالستراتيجية.
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 اإلطار الزمني لتفعيل اإلستراتيجية : -9

مدى أربع سنوات اعتبارا مف تاريخ إقرارىا مف المؤتمر العاـ،  تمتد االستراتيجية عمى
 وذلؾ حسب فترتيف زمنيتيف :

 األولى : سنوية/آنية الفترة  
 الفترة الثانية : ثالثية )مكممة(  

 مفترضون في تفعيل االستراتيجية :شركاء المنظمة ال -10

 نقاباتالشركاء االجتماعيوف الثالثة )حكومات، منظمات أصحاب أعماؿ و  -
 عمالية(.

 العربيةالدوؿ األمانة العامة لجامعة  -
 والدولية المتخصصةواإلقميمية المنظمات العربية  -
 المجالس االقتصادية واالجتماعية باألقطار العربية -
 المنتديات االقتصادية واالجتماعية العربية -
 اتحادات اإلعالمييف بالدوؿ العربية -
 منظمات المجتمع المدني -
 ينية والنوعية االتحادات الم -
 األساتذة والباحثوف والخبراء بالجامعات والمراكز العممية المتخصصة -
 مؤسسات التعميـ والتكويف اإلعالمي )الجامعي والميني( بالبمداف العربية. -
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 المؤسسات اإلعالمية العربية العمومية والخاصة. -

 سادسا : خطة استرشاديو لمبرامج واألنشطة التنفيذية لالستراتيجية :

)تتضمف القائمة أدناه مجموعة مف األنشطة والبرامج التي يمكف لممنظمة وشركائيا  
  االختيار مف بينيا وفؽ إمكاناتيا وما تراه مناسبا  ألىدافيا خالؿ اإلطار الزمني لالستراتيجية(

قواعد جديدل  بناء االىتمام اإلعالمي بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك عمى  -1
 .ومتكاممةومتينة 

العمميـــــــــــــــــــــــــــات/  األىداف الفرعية
 األنشطة

مؤشـــــــــــــر  المستيدفون
 األداء

األدال/ 
 الوسيط

الخطــــــــــــاا/ 
محــــــــــــــــــــور 

 التواصل

اإلشــراف عمــى 
 التنفيذ

وتعبئػػة المسػػؤوليف  حػػث. 1
عػػػف المؤسسػػػات اإلعالميػػػة 
)مػػػػػديرو ورؤسػػػػػاء التحريػػػػػر 
ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولو البرمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والتخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط اإلذاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
والتمفزيوني( إليػالء األىميػة 
الالزمػػػػػػة لمتنميػػػػػػة المتوازنػػػػػػة 

 المستدامة.

إبػػػػػػالغ الحكومػػػػػػات 
العربيػػػػػػػػػػػة بمبػػػػػػػػػػػادرة 
منظمػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػؿ 

 العربية.

وزراء اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 
 العرب

طبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى 

 التجاوب

مرفقػػػة  رسػػالة
بممخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 اإلستراتيجية

التطمػػػػػع إلػػػػػى 
دور حاسػػػػػػػػػػػـ 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزراء 
اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 

 العرب

 

 المنظمة

المنظمػػػػات  تعريػػػػؼ
المتخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
العربيػػػػػػػػػػػة بمبػػػػػػػػػػػادرة 
منظمػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػؿ 

 العربية.

اتحػػػػػاد الصػػػػػحفييف 
العػػػػػػػػػػػػرب، اتحػػػػػػػػػػػػاد 
إذاعػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػدوؿ 

اإلتحػػػػػػػاد العربيػػػػػػػة، 
العربػػػي لتكنولوجيػػػا 

 المعمومات...

طبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى 

 التجاوب

مرفقػػػة رسػػالة 
بممخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 اإلستراتيجية

التطمػػػػػع إلػػػػػى 
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة 
فعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
إلنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 

 المشروع

 المنظمة
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تنظػػػػػػػػػػػيـ المنتػػػػػػػػػػػدى 
العربػػي األوؿ حػػوؿ 
"اإلعػػػػػػالـ والتنميػػػػػػة 
المتوازنة المسػتدامة 

 بالوطف العربي".

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولوف  -
 الحكوميوف.

مػػػديرو التحريػػػر  -
والبرمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالمؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 اإلعالمية.

اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  -
 المتخصصوف

ممثمػػػػو الييئػػػػات  -
والتنظيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المتخصصة.

ممثمػػػو المجتمػػػع  -
 المدني العربي.

البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحثوف  -
 واألكاديميوف  

طبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
التجػػػػػػػػػػاوب 
ومسػػػػػػػػػػػتوى 
 المشاركة

تأسػػػػػػػػػػػػػػيس  -
 المنتدى 

لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  -
دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 موسع

النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوض 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلعالـ 
التنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولية 
جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
الفعاليػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 العربية

 المنظمة

. تأىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب 2
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػيف و منتجػػػػػػػػػػػػػػي 
البػػػػػػػػػرامج اإلعالميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 
مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

واالجتماعيػػػػػػػػة  االقتصػػػػػػػػادية
وقضػػػػػػػػايا العمػػػػػػػػؿ باعتمػػػػػػػػاد 

إعػػػداد دليػػػؿ مينػػػي 
عممػػػػػػػػػػي لمعالجػػػػػػػػػػة 
الموضػػػػوع التنمػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي 
واالجتماعي و بيئة 
  العمؿ في اإلعالـ

اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
 المتخصصوف 

اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
 الميتموف

 الطمبة اإلعالميوف 

مسػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
التجػػػػػػػػػػاوب 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 محتوياتو

معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير 
وموصػػػػػػػػػػػفات 
 اعداد الدليؿ

القواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميمة 
والرؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
اإليجابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
أسػػػس تطػػػور 
اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 
 المتخصص

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 وشركاؤىا
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مقاربػػػػػػػػػات مينيػػػػػػػػػة جديػػػػػػػػػدة 
ومتخصصػػػػػػػػػػػػػة، لمأسسػػػػػػػػػػػػػة 
ثقافػػػػة اإلعػػػػالـ االقتصػػػػادي  

 واالجتماعي التنموي.

 

تنظػػػػيـ دورة سػػػػنوية 
األسػػاتذة  و لتأىيػػؿ 

المػػػػدربيف المينيػػػػيف 
العػػػػرب فػػػػي مجػػػػاؿ 
اإلعػػػػػػػػالـ التنمػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي 

 واالجتماعي.

أسػػػاتذة اإلعػػػػالـ  -
 المتخصص

اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف  -
المػػػػػػػػػػػػػدربوف مػػػػػػػػػػػػػف 
المينيػػػيف أصػػػحاب 

 التجربة

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد -
 الدورات 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد -
 المشاركيف

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى -
اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
مخرجػػػػػػػات 

 التأىيؿ

 برنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامج 
متكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
ألربػػػع دورات 
عمػػػػػػػػى أربػػػػػػػػع 

 سنوات

التأىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
لألجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػة 
أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
االرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلعالـ 
العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 المتخصص

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
وكميات ومعاىد 

 التكويف 
 العربية

تنظػػػػػػػػػػػػػيـ دورتػػػػػػػػػػػػػيف  
تدريبيتيف في السػنة 
لفائػػػػػدة اإلعالميػػػػػيف 
العػػرب بشػػػراكة مػػػع 
الحكومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
ومؤسسػات التكػػويف 
العربيػػػػة ومنظمػػػػات 

 اإلعالمييف.

اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
 المتخصصوف 

اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
 الميتموف

 الطمبة اإلعالميوف

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد -
المشػػاركيف 
 وطبيعتيـ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى -
اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
مخرجػػػػػػػات 

 التدريب

برنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامج 
محكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
لدورتيف عمى 
مػػػػػػػدى أربػػػػػػػع 

 سنوات

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاؤىا 
المؤسسػػػػػػػػػاتيوف 

 والمينيوف

. تنسيؽ التأطير والتأىيػؿ 3
اإلعالمي في مجاؿ التنمية 
االقتصػػػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػػػة 
بػػػػػػػػػػػيف األقطػػػػػػػػػػػار العربيػػػػػػػػػػػة 
)الػػػػػدعوة الجتمػػػػػاع رؤسػػػػػػاء 

إعداد وحدة تػدريس 
متكاممػػة فػػي مجػػاؿ 
اإلعػػػػػػػػالـ التنمػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي 
واالجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي، 

طالبػػػات وطػػػالب -
اإلعالـ بمؤسسػات 

 التكويف العربية.

أسػػػػػػاتذة اإلعػػػػػػالـ -
 العرب.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  -
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة 
مؤسسػػػػػػػػػػػػات 
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 
األكػػػػػػػػػاديمي 

 والميني

رسالة إلػى  -
رؤسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػات 
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 
لتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

مأسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ثقافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 
التنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػادي 

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
وكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
ومعاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 

 العربية
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مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 
اإلعالمػػػي العربيػػػػة لتػػػػدارس 
المواضػػػيع المتعمقػػػة بإدمػػػاج 
اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ التنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػادي واالجتمػػػػػػػػاعي 
فػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػرامج التكػػػػػػػػػػػػػػويف 

 األكاديمي(.

 

تعتمػػػػػػػػػػػدىا جميػػػػػػػػػػػع 
مؤسسػػػػات التكػػػػويف 
اإلعالمػػػػػي بالػػػػػدوؿ 

 العربية.

 المشروع.

تعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  -
لجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
أكاديميػػػػػػػػػػػة و 
نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز  وا 
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروع 
القتراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 المؤسسات.

واالجتمػػػػػاعي 
مػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ 
التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 عمييا.

إحػػػػػػػػػػداث درجػػػػػػػػػػات 
عمميػػػػػػػػػػػػػػة عربيػػػػػػػػػػػػػػة 
موحػػػػػػػػػػػدة بكميػػػػػػػػػػػات 
ومعاىػػػػػػػػد اإلعػػػػػػػػالـ 
العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

فػػػػػػػي  ةمتخصصػػػػػػػال
اإلعػػػػػػػػالـ التنمػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي 

 واالجتماعي.

طالبػػػات وطػػػالب -
اإلعالـ بمؤسسػات 

 التكويف العربية.

أسػػػػػػاتذة اإلعػػػػػػالـ -
 العرب.

مراكز الدراسات  -
 والبحث

مػػػػػػػػػػػػػػدى  -
اسػػػػػػػػػػػػتجابة 
مؤسسػػػػػػات 
التكػػػػػػػػػػػػػػويف 
األكػػػػاديمي 
 والميني.

رسالة إلػى  -
رؤسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػات 
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 
لتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 المشروع.

تعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  -
لجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
أكاديميػػػػػػػػػػػة و 
نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز  وا 
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروع 
القتراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 المؤسسات.

مأسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ثقافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 
التنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػادي 
واالجتمػػػػػاعي 
مػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ 
التخصػػػػػػػػػػػص 
األكػػػػػػػػػػػػػػاديمي 
 في المجاؿ.

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
وكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
ومعاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 

 العربية
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. تشػػػجيع البحػػػث العممػػػي 4
توظيفػػػػػو لخدمػػػػػة أىػػػػػداؼ و 

العمػػػػػؿ اإلعالمػػػػػي التنمػػػػػوي 
 في البمداف العربية.

توجيػػػػػػػػػػػو طالبػػػػػػػػػػػات 
وطػػػػػػػػػػالب كميػػػػػػػػػػات 
ومعاىػػػػػػػػد اإلعػػػػػػػػالـ 
)الماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر 
والػػػػدكتوراه( لمبحػػػػث 
فػػي مواضػػػيع ذا ت 
صػػػػػػػػػػػمة بػػػػػػػػػػػاإلعالـ 
التنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي 
واالجتمػػػاعي وبيئػػػػة 

 العمؿ. 

طالبػػػات وطػػػالب -
اإلعالـ بمؤسسػات 

 التكويف العربية.

إلعػػػػػػالـ أسػػػػػػاتذة ا-
 العرب.

مراكز الدراسات  -
 والبحث

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى 
تجػػػػػػػػػػػػػػػػاوب 
الطالبػػػػػػػػػات 

 والطالب

اقتػػراح ونشػػر 
الئحػػػػػػػة مػػػػػػػف 
مواضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيع 
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث 
سػػػػػػػػنويا مػػػػػػػػف 
طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 
األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتذة 
عمػػػػى الطمبػػػػة 

 الباحثيف

االىتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
العممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلعالـ 
التنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػادي 
واالجتمػػػػػاعي 
ىػػػػػػػو أسػػػػػػػاس 

 تطويره

 المنظمة و

كميػػات ومعاىػػد 
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 

 العربية

إحػػػػػػػػػػداث وحػػػػػػػػػػدات 
ومراكػػز لمبحػػث فػػي 
بعػػػػض المؤسسػػػػات 
الجامعيػػػػػػػة العربيػػػػػػػة 
تعنػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػاإلعالـ 
التنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي 
واالجتمػػػاعي وبيئػػػػة 

 العمؿ. 

طالبػػػات وطػػػالب -
الماسػػتر والػػدكتوراه 
بمؤسسػات التكػويف 

 العربية.

أسػػػػػػاتذة اإلعػػػػػػالـ -
 العرب.

مراكز الدراسات  -
 والبحث

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
الوحػػػػػػػػػػدات 
ونوعيػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 أدائيا

إلػى رسالة  -
رؤسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػات 
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 
لتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 المشروع.

االىتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
العممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلعالـ 
التنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػادي 
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولية 
المؤسسػػػػػػػػػػػات 
الجامعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كذلؾ

 المنظمة و

كميػػات ومعاىػػد 
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 

 العربية
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إصػػػػػػػػػػػػػػػدار عػػػػػػػػػػػػػػػدد 
خػػػػػػػػاص بػػػػػػػػاإلعالـ 
التنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي 
واالجتمػػػاعي وبيئػػػػة 
العمػػػػػػؿ بػػػػػػالمجالت 
والػػػػدوريات العربيػػػػػة 

 المتخصصة.

  

جميػػػور اإلعػػػالـ -
 المتخصص.

 الرأي العاـ

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد -
الممفػػػػػػػػػػػػػػات 
وطبيعػػػػػػػػػػػػػػة 
 الدوريات.

- 
المواضػػػػػيع 
المثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 
والقضػػػػػػػػػػايا 

 المعالجة

رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة  -
لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولي 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوريات 
المتخصصػػػػة 
المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيورة 
لتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 المشروع.

ممفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات -
إعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 متكاممة.

القضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايا 
التنمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االقتصػػػػػػػػػادية 
واالجتمػػػػػاعي 
فػػػػػػػػػػػػي بيئػػػػػػػػػػػػة 

 العمؿ

ىي مسػؤولية 
ـ اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال

 نفسو

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاؤىا 

 المينيوف
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إتاحة بيئة ممارسة إعالمية محفزل بالتنسيق بين الخطط والبرامج الحكومية  -2
 التنموية ومبادرات المجتمع المدني ومؤسسات اإلعالم.

ـــــــــــــــــات/  األىداف الفرعية العممي
 األنشطة

مؤشــــــــــــــــر  المستيدفون
 األداء

الخطــــــاا/محور  األدال/الوسيط
 التواصل

اإلشـــــــــراف 
عمــــــــــــــــــــى 

 التنفيذ

. تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيع 5
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤوليف 
والفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
 االجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعييف
عمػػػػػػػػػػػى إشػػػػػػػػػػػػراؾ 
اإلعػػػػػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػػػػي 
الخطػػػط والبػػػرامج 
التنمويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ومتابعتيا.

تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيع 
الحكومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

عمػػػػػػػػي العربيػػػػػػػػة 
إشراؾ االىتماـ ب

اإلعػػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػػي 
الخطط والبرامج 
التنمويػػػػػػػة وفقػػػػػػػا 
لإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات 
الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمية 

 المعتمدة.

رؤسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
الحكومػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 العربية 

طبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 التجاوب

اإلعػػػػػػالـ شػػػػػػريؾ   اقناع
ودعامػػػػة أساسػػػػية 
 لمتخطيط التنموي

 المنظمة

المنظمػػػػػػػػػات  تنبيػػػػػػػػػو
المجتمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والجمعيػػات المينيػػة 
بأىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػج 
اإلعالـ في الخطط 
 والبرامج التنموية.

رؤسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
والجمعيػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 األىمية 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
المقػػػػػػػػػػػػػػػاءات 

 ونتائجيا

يػػػػػػػػـو دراسػػػػػػػػي 
محمػػػػػػي حػػػػػػوؿ 

 الموضوع

شػػػػػػريؾ  اإلعػػػػػػالـ
ودعامػػػػة أساسػػػػية 
ي لمعمػػػػػػؿ الجمعػػػػػػ

 التنموي

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاء 
المنظمػػػػػػػػػػػػػػة 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
األقطػػػػػػػػػػػػػػػار 

 العربية
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. تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيع 6
الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادييف 
عمػػػػػػػػى االنفتػػػػػػػػاح 
أكثػػػػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػػػػى 
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف، 
وتمكيػػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػػف 
تممػػػػػػػػػػػػػؾ ثقافػػػػػػػػػػػػػة 
اإلعػػػالـ اليػػػادؼ 
و تقنيػػػػات تػػػػدبير 
العالقػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػع 

 اإلعالمييف.

تشجيع الفاعميف 
االقتصػػػػػادييف و 
االجتمػػػػػػػػػػػػػػػاعييف 
العػػػػػػػػػرب عمػػػػػػػػػى 
إدارة العالقػػػػػػػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػػػػػع وسػػػػػػػػػػػػائؿ 
اإلعػػػػػالـ دعمػػػػػا 

 لمشاريعيـ.

الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعموف 
االقتصػػػػػػػػاديوف 
واالجتمػػػػاعيوف 

 العرب

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػدورات 
والمشػػػاركيف 

 ونتائجيا

اإلعػػػػػػالـ شػػػػػػريؾ  دورات تدريبية
ودعامػػػػة أساسػػػػية 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إدارة 
األعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
واألنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة 
االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 التنموية

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاء 
المنظمػػػػػػػػػػػػػػة 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
األقطػػػػػػػػػػػػػػػار 

 العربية

دليػػػػػػػػػػػؿ  عػػػػػػػػػػػدادإ
تقنػػػػػػػػػػػي لفائػػػػػػػػػػػدة 
الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
االقتصػػػػػادييف و 
االجتمػػػػػػػػػػػػػػػاعييف 
العػػرب لتوظيػػؼ 
وسػػػائؿ اإلعػػػالـ 
 في مشاريعيـ.

الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعموف 
االقتصػػػػػػػػاديوف 
واالجتمػػػػاعيوف 

 العرب

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
التجػػػػػػػػػػػػػػاوب 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 محتوياتو

معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير 
ومواصػػػػػػػػػػػػػفات 

 اعداد الدليؿ

إدارة العالقػػػة مػػػع 
وسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ 
ىي ممارسة فنيػة 
ناجعػػػػػػػػة لمػػػػػػػػتحكـ 
فػػػػي العالقػػػػة مػػػػع 

 الرأي العاـ 

المنظمػػػػػػػػػػػػػػة 
 وشركاؤىا

. تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفير 7
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
والمعطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 

إنشػػػػػػػػاء مرجػػػػػػػػع 
إلكترونػػي لجمػػع 
تاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  وا 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعموف -
االقتصػػػػػػػػاديوف 
واالجتمػػػػاعيوف 

 العرب

نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
الولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوج 
ونوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المواضػػػػػػػػػيع 

 المطموبة

بوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
إلكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 وحدةم

توفير المعمومػات 
الرسػػػػػمية الدقيقػػػػػة 
تسػػػػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػػػػى 
توضػػػػػػيح الرؤيػػػػػػة 

المنظمػػػػػػػػػػػػػػة 
 وشركاؤىا
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واالجتماعيػػػة فػػػي 
بيئػػػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػػػػؿ 
وضػػػػػماف الولػػػػػوج 
إلييػػػػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػػػػكؿ 
منظـ ويسػير بمػا 
يحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
اإلعالميػػيف عمػػى 
االنخػػػػػػػػػراط فػػػػػػػػػي 

 الفعؿ التنموي.

والمعطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 
واالجتماعية في 
بيئػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػؿ 
الخاصػػػػػػة بكػػػػػػؿ 

 بمد عربي.

 اإلعالميوف-

الييئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات -
 الرسمية

 الباحثوف-

 الرأي العاـ-

لمجميػػػػػػػع وتصػػػػػػػد 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الزائفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو 

 اإلشاعات

نشػػػػػػػػر وتعمػػػػػػػػػيـ 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
والمعطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
التػػػػػػػػػي تنتجيػػػػػػػػػا 
منظمػػػػػة العمػػػػػؿ 
العربيػػة وىيئػػات 

 عربية أخرى.

الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعموف -
االقتصػػػػػػػػاديوف 
واالجتمػػػػاعيوف 

 العرب

 اإلعالميوف-

الييئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات -
 الرسمية

 الباحثوف-

 الرأي العاـ-

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد -
العنػػػػػػػػػػػػػػػاويف 
المنتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 والموزعة

ونوعيػػػػػػػػػة  -
المواضػػػػػػػػػيع 

 المعالجة

 المنشورات -

 روابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط -
بموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 المنظمة

توفير المعمومػات 
الرسػػػػػمية الدقيقػػػػػة 
تسػػػػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػػػػى 
توضػػػػػػيح الرؤيػػػػػػة 
لمجميػػػػػػػع وتصػػػػػػػد 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
الزائفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو 

 اإلشاعات

المنظمػػػػػػػػػػػػػػة 
 وشركاؤىا

. تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير 8
األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب 
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

إحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداث " 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائزة 
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

اإلعالميػػػػػػػوف -
واإلعالميػػػػػػػػػػوف 
 المتخصصوف

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى 
 التجاوب

معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايير 
ومواصػػػػػػػػػػػػػفات 

 الجائزة 

التنافس الميني يقوي 
االىتمػػػػػػػػػػػػاـ بقضػػػػػػػػػػػػايا 
التنميػػػػػػة االقتصػػػػػػادية 

 واالجتماعية 

المنظمػػػػػػػػػػػػػػة 
 وشركاؤىا
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وتشػػػػػػجيع ودعػػػػػػـ 
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المتخصصػػػػػػػػػػػػػػػيف 
فػػػػػػػػي المجػػػػػػػػاالت 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 
واالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
التنمويػػػة وقضػػػايا 

 العمؿ.

 

 

 

العربيػػػػة لمتنميػػػػة 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 
واالجتماعيػػػػػػة و 
بيئػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ"، 
تمػػػػػػنح ألفضػػػػػػؿ 
عمػػػؿ مينػػػي أو 

 بحثي .

 الرأي العاـ-

توقيػػػػػػػػع شػػػػػػػػراكات 
ثالثيػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ومنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
ومؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 
اإلعالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
لتطػػػػػوير اإلعػػػػػالـ 

فػػػػػي  المتخصػػػػص
مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت 
االقتصاد والتنميػة 
االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و 

 بيئة العمؿ.

المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػات -
 اإلعالمية

منظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات -
 اإلعالمييف

مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات -
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 

 اإلعالمي

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى 
 التجاوب

رسػػػػػػػػػالة إلػػػػػػػػػى -
 المعنييف

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة  -
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكات 
 )لجنة مشتركة(

جميعػػػػػا مػػػػػف أجػػػػػػؿ 
النيػػػوض بػػػاإلعالـ 
المتخصػػػػػػػص فػػػػػػػي 
مجػػاالت االقتصػػػاد 
والتنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

و بيئػػة  االجتماعيػػة
 العمؿ

 المنظمة -

-
المؤسسػػػػات 
 اإلعالمية

منظمػػػػػات -
 اإلعالمييف

مؤسسػػػات -
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػويف 

 اإلعالمي
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منظمػػػػػػػػػػػػة ي تبنػػػػػػػػػػػػ
 العمػػػػػػػػػؿ العربيػػػػػػػػػة
لممبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرات 

بشػػػػػػػػػػأف  العربيػػػػػػػػػػة
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب 

عمػػػى اإلعالميػػػيف 
التحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االقتصادي.

اإلعالميػػػػػػػػػػػػػوف -
واإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػوف 

 المتخصصوف

عدد الػدورات 
والمشػػػػػػػػاركيف 

 ونتائجيا

تأىيميػػة دورات -
 محمية

دورات عربيػػػػػة -
 مشتركة

رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة  -
لإلتحػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػي 

 الموضوع

الػػػػػػػػػػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
التحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
االقتصػػادي الػػرزيف 
ضػػػػػػػػػػػػػرورة ممحػػػػػػػػػػػػػة 
لتحقيػػػػػػػػػػؽ الجػػػػػػػػػػودة 

 اإلعالمية

 المنظمة-
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توسيع قاعدل اإلعالم االقتصادي واالجتماعي/التنموي واعتماد التخطيط االستراتيجي  -3
والمحفزل لمتنمية االقتصادية واالجتماعية في إنتاج المواد اإلعالمية الداعمة 

 المناسبة لوضعية كل بمد عربي و لمعالم العربي ككل.
مؤشـــــــــــــر  المستيدفون العمميات/ األنشطة األىداف الفرعية

 األداء
الخطاا/محور  األدال/الوسيط

 التواصل
اإلشــــــــــــــراف 

 عمى التنفيذ

. تشػػػػػػػجيع إنشػػػػػػػاء 9
قنػػػػػػػػػػوات وصػػػػػػػػػػحؼ 
إعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
متخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 
حػػػػػػػػػػػػػداث أقسػػػػػػػػػػػػػاـ  وا 
)أبػػواب ثابتػػة( تعنػػى 
بالتنميػػػػػػػة المتوازنػػػػػػػػة 
المسػػػػػػػػػػػػػػتدامة فػػػػػػػػػػػػػػي 
المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
اإلعالميػػػػة العربيػػػػة، 
بػػػػاألخص العموميػػػػة 

 منيا.

فػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػوائح  الػػػػػػػػػػػػػػنص
المؤسسػػػػػػػػػات اإلعالميػػػػػػػػػة 
العربيػػػة عمػػػػى تخصػػػػيص 
نسػػػػػبة قػػػػػارة مػػػػػف مادتيػػػػػػا 
لمجػػػػػػػػػػػػػػاالت االقتصػػػػػػػػػػػػػػاد 
والتنميػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة و 

 بيئة العمؿ.  

وزراء -
 اإلعالـ

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولو -
 المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 العمومية

ىيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات -
المتابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط و 
 والتقنييف

طبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 التجاوب

إيػػػػػػػالء اىتمػػػػػػػاـ  اقناعرسالة/
منظـ لمجاالت 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
والتنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االجتماعيػػػػػػػة و 
بيئػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ 
يفػػػػػػػػػػػػتح آفػػػػػػػػػػػػاؽ 
جديػػػػػدة لػػػػػػألداء 
اإلعالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
لممؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 العمومية 

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 شركاؤىاو 

التوسػػػع فػػػي نسػػػب الػػػدعـ 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي 
المخصػػػػػػػػػػػػص لإلعػػػػػػػػػػػػالـ 

التنمػػػػػوي لفائػػػػػدة اإلعػػػػػالـ 
 االقتصادي واالجتماعي.

وزراء -
 اإلعالـ

طبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 التجاوب

الػػػػدعـ المػػػػػادي  رسالة/اقناع
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروري 
لتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير 
اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 

 المتخصص

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 وشركاؤىا
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دعػػػػػػػػػػػػـ التقػػػػػػػػػػػػارب بػػػػػػػػػػػػيف 
المؤسسػػػػػػػػػات اإلعالميػػػػػػػػػة 
ومنظمػػػػػػػػػػػػػػات الفػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادييف 

 واالجتماعييف.

المؤسسػػػػػػػػػػػػات -
 اإلعالمية

منظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات -
لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
االقتصػػػػػػػػػػػػادييف 
 واالجتماعييف

طبيعػػػػػػػة  -
 التجاوب

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد -
 الشراكات

توقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 شراكات 

جميع مف أجػؿ 
إعػػػػػػالـ تنمػػػػػػوي 

 ىادؼ

 المنظمة-

المؤسسػػػػات -
 اإلعالمية

منظمػػػػػػػػػػػػػات -
لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعميف 
االقتصػػػػػادييف 
 واالجتماعييف

. تشػػػجيع تبػػػػادؿ 10
والخبػػػػػرات التجػػػػارب 

العربيػػػػػػػػػػػػػػػة ودعػػػػػػػػػػػػػػػـ 
التكػػتالت اإلعالميػػة 
المتخصصػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 
االقتصػػػػػػاد والتنميػػػػػػة 
االجتماعيػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف 

 األقطار العربية.

إحػػػداث المرصػػػػد العربػػػػي 
لإلعػػػػػػػػػػػػالـ االقتصػػػػػػػػػػػػادي 
واالجتمػػػػػػػػػػػػػػػػاعي وبيئػػػػػػػػػػػػػػػػة 
صػػػػػدار تقريػػػػػر  العمػػػػػؿ، وا 

 كؿ سنتيف.

البػػػػػػػػػػػػػػػػاحثوف  -
 والخبراء

- 
 المؤسساتيوف

 اإلعالميوف

 الرأي العاـ-

طبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
التجػػػػػػػػػػاوب 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 المشروع

مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروع -
كتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 المرصد 

المتابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
عمميتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
أساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياف 
لتوجيو اإلعػالـ 
التنمػػوي وجيتػػو 

 الصحيحة

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 وشركاؤىا

تأسػػػػػػػػػيس القطػػػػػػػػػب العربػػػػػػػػػي 
لإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ التنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
االقتصػػػػػػػػػادي واالجتمػػػػػػػػػاعي 
يضػػػػػػـ اإلعالميػػػػػػيف العػػػػػػرب 

فػػي مجػػػاالت المتخصصػػيف 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد والتنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  بيئة العمؿ.االجتماعية و 

اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 

وف صػػػػػػػػػػػػػالمتخص
فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػاالت 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
والتنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػة و 

 بيئة العمؿ

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد -
 األعضاء

نوعيػػػػػػػػػػػػػػة -
 األنشطة

 الئحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
تنظيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 لمقطب

جميعػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف 
أجػػػػػػػػػؿ إعػػػػػػػػػالـ 
تنمػػػػػػوي مينػػػػػػي 

 جيد ومالئـ

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 وشركاؤىا
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تنظػػػػيـ ميرجػػػػػاف اإلنتػػػػػاج 
اإلعالمػػػػػػػػػػػػػػػػػي العربػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
المتخصص فػي مجػاالت 
التنميػػػػػػػة المتالزمػػػػػػػة كػػػػػػػؿ 

 ثالث سنوات.

اإلعالميػػػػػػػػوف -
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 
 المتخصصوف

الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعموف -
االقتصػػػػػػػػػػاديوف 
 واالجتماعيوف

الييئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات -
 الرسمية

 المشاركوف

 األنشطة-

 مشروع

دفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت 

 الميرجاف

التحفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
والتعبئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لضػػػػماف جػػػػودة 
اإلنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج 
اإلعالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 المتخصص

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 وشركاؤىا

 

 

 

 

 

. تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 11
ومواضػػػػيع مجػػػػاالت 

العمػػػػػػػػؿ اإلعالمػػػػػػػػي 
ذات األولويػػػػػػػة فػػػػػػػي 
دعػػػػػػػػػػـ اإلجػػػػػػػػػػراءات 
التنمويػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة 
بكػػػػؿ بمػػػػد عربػػػػي أو 
التػػي تخػػص البمػػداف 
العربية في تكامميػا، 
مع االىتماـ باآلثػار 
اإليجابيػػػػػػػػة لمتنميػػػػػػػػػة 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 
واالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المتالزمة.

وضػػػػػع قاعػػػػػدة معمومػػػػػات 
خاصػػػػػػػػػػػػػػػة بالمواضػػػػػػػػػػػػػػػػيع 
اإلعالميػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية 
واالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذات 
األولويػػػة وتعميميػػػا عمػػػػى 
 وسائؿ اإلعالـ العربية.

وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ - 
اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 

 العربية.

 الباحثوف-

 وجودىا -

-
الحاصػموف 

 عمييا

منشػػور قاعػػدة 
 المعمومات

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفير 
المعمومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
المنظمػػػػػة تنيػػػػػر 
أكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

 وتحفزىـ

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 وشركاؤىا

التػػػػػػػػػػػػػػػػرويج اإلعالمػػػػػػػػػػػػػػػػي 
لمفاىيـ ومجاالت التنميػة 
االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة 

 المتالزمة.

اإلعالميػػػػػػػػوف -
واإلعالميػػػػػػػػػػػػوف 
 المتخصصوف.
الطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اإلعالميوف
 الباحثوف-

 الرأي العاـ-

كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ونوعيػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد 

 المتداولة

مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت -
 وحوارات

برامج تمفزية -
ذاعية  وا 

 بحوث-

لنػػػػػػػػػػػػتكمـ لغػػػػػػػػػػػػة 
إعالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
متخصصػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
باستعماؿ نفػس 

 المفاىيـ

 المنظمة-

المؤسسػػػػات -
اإلعالميػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 العربية
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التػػػػػػػػػػػػػػػػرويج اإلعالمػػػػػػػػػػػػػػػػي 
لممبػػػػػػػػػػادرات التنمويػػػػػػػػػػػة و  
االسػػػػػػػػػػػػػػتثمارية العربيػػػػػػػػػػػػػػة 

 الناجحة وتعميميا.

الػػػػػػرأي العػػػػػػاـ -
العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 والمحمي
 اإلعالميوف-
الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعموف -

االقتصػػػػػػػػػػاديوف 
 واالجتماعيوف

ىيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات -
 رسمية

كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -
ونوعيػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد 

 المتداولة

عػػػػػػػػػػػػػػػػدد  -
 ظراتاالمن

مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت -
وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارات 
 واستطالعات

)صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحافة، 
تمفػػػزة، إذاعػػػة، 

 إنترنيت(

 مناظرات-

المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريع 
الناجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المتداولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
تشػػػػجع وتػػػػذكي 

 الحماس

المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 وشركاؤىا

. التوسػػػػػػػػع فػػػػػػػػي 12
اسػػػػػػػػػػتخداـ وسػػػػػػػػػػائؿ 
االتصػػػػػػػاؿ الحديثػػػػػػػة 
واالنفتػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػى 
اإلعػػػػالـ المجتمعػػػػي 
ودعػػػػـ جػػػػودة مواقػػػػع 
اإلعػالـ االقتصػػادي 
واالجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي 
التنمػػػػػػػػػػػػػػػوي عمػػػػػػػػػػػػػػػى 

فػػػػػػػػػػػػػػػي اإلنترنيػػػػػػػػػػػػػػػت 
 البمداف العربية.

تأسػػػػيس بوابػػػػة إلكترونيػػػػة 
عربيػػػػػػػػػة تيػػػػػػػػػتـ بقضػػػػػػػػػػايا 
اإلعػػػػػػػػػػػػالـ االقتصػػػػػػػػػػػػادي 
والتنميػػػػػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػة 

 وبيئة العمؿ.

الػػػػػػرأي العػػػػػػاـ -
العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 والمحمي

 اإلعالميوف-

الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعموف -
االقتصػػػػػػػػػػاديوف 
 واالجتماعيوف

الييئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  -
 رسمية

بوابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
إلكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
عربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتركة 

 مستقمة

مػػػػػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 تفاعػػػػػػػػؿ أكبػػػػػػػػر
بػػػػػػػػػػػيف جميػػػػػػػػػػػع 
األطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
المتدخمػػػػػػة فػػػػػػي 
مسػػػػػار التنميػػػػػة 
االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 
واالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة 
 بالوطف العربي

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاء 
 المنظمة

إنشػػػػػػػػاء مواقػػػػػػػػع تشػػػػػػػػجيع 
إلكترونيػػػػػػػػػػة متخصصػػػػػػػػػػة 
لتييئػػػػػػػػػػة المنػػػػػػػػػػاخ لػػػػػػػػػػدعـ 
االسػػػػػػتثمارات والمشػػػػػػاريع 

المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع -
 المدني

الػػػػػػرأي العػػػػػػاـ -

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
المواقػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 المدعمة 

منحػػػػػة الػػػػػدعـ 
لمواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
إلكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

المبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرات 
األىميػػػػػة كفيمػػػػػة 
باالرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاء 
 المنظمة
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العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اإلنتاجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المشتركة.

العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 والمحمي

 اإلعالميوف-

الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعموف -
االقتصػػػػػػػػػػاديوف 
 واالجتماعيوف

 المؤسساتيوف-

محميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 متخصصة

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلعالـ 
 التنموي
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 الجدول الزمني لإلستراتيجية :

 البرمجة الزمنية السنوية األنشطة والعمميات

السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

إبالغ الحكومات العربية بمبادرة منظمة العمؿ  .1
 العربية.

    

المنظمات المتخصصة العربية بمبادرة  اخطار .2
 منظمة العمؿ العربية.

    

تنظيـ المنتدى العربي األوؿ حوؿ "اإلعالـ  .3
 العربي".والتنمية المتوازنة المستدامة بالوطف 

    

إعداد دليؿ ميني عممي لمعالجة الموضوع  .4
التنموي االقتصادي واالجتماعي و بيئة العمؿ 

 . في اإلعالـ

    

تنظيـ دورة سنوية لتأىيؿ األساتذة  و المدربيف  .5
المينييف العرب في مجاؿ اإلعالـ التنموي 
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 االقتصادي واالجتماعي.

لفائدة تنظيـ دورتيف  تدريبيتيف في السنة  .6
اإلعالمييف العرب بشراكة مع الحكومات 
ومؤسسات التكويف العربية ومنظمات 

 اإلعالمييف.

    

إعداد وحدة تدريس متكاممة في مجاؿ اإلعالـ  .7
التنموي االقتصادي واالجتماعي، تعتمدىا 
جميع مؤسسات التكويف اإلعالمي بالدوؿ 

 العربية.

    

 إحداث برامج دراسات عميا عربية موحدة .8
بكميات ومعاىد اإلعالـ العربية متخصص في 

 اإلعالـ التنموي االقتصادي واالجتماعي.

    

توجيو طالبات وطالب كميات ومعاىد اإلعالـ  .9
)الماستر والدكتوراه( لمبحث في مواضيع ذا ت 
صمة باإلعالـ التنموي االقتصادي واالجتماعي 

 وبيئة العمؿ. 

    

    إنشاء وحدات ومراكز لمبحث في بعض  .10
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المؤسسات الجامعية العربية تعنى باإلعالـ 
 التنموي االقتصادي واالجتماعي وبيئة العمؿ. 

إصدار عدد خاص باإلعالـ التنموي  .11
االقتصادي واالجتماعي وبيئة العمؿ بالمجالت 

 والدوريات العربية المتخصصة.

    

إشراؾ باىمية الحكومات العربية اخطار  .12
 اإلعالـ في الخطط والبرامج التنموية.

    

المنظمات المجتمعية والجمعيات اخطار  .13
المينية بأىمية دمج اإلعالـ في الخطط 

 والبرامج التنموية.

    

تشجيع الفاعميف االقتصادييف و االجتماعييف  .14
 العرب عمى إدارة العالقة مع وسائؿ اإلعالـ

 بشكؿ فعاؿ دعما لمشاريعيـ.

    

عداد دليؿ تقني لفائدة الفاعميف االقتصادييف إ .15
واالجتماعييف العرب لتوظيؼ وسائؿ اإلعالـ 

 في مشاريعيـ.
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تاحة المعمومات  .16 إنشاء مرجع إلكتروني لجمع وا 
والمعطيات االقتصادية واالجتماعية في بيئة 

 العمؿ الخاصة بكؿ بمد عربي.

    

تنتجيا نشر وتعميـ المعمومات والمعطيات التي  .17
 منظمة العمؿ العربية وىيئات عربية أخرى.

    

تنظيـ " الجائزة اإلعالمية العربية لمتنمية  .18
االقتصادية واالجتماعية و بيئة العمؿ"، تنظـ 

 كؿ سنتيف بشراكة مع المينييف.

    

توقيع شراكات ثالثية بيف المؤسسات اإلعالمية  .19
واتحادات اإلعالمييف ومؤسسات التكويف 
اإلعالمي لتطوير اإلعالـ المتخصص في 
مجاالت االقتصاد والتنمية االجتماعية و بيئة 

 العمؿ.

    

المؤسسات اإلعالمية العربية  ووثائؽص في الن .20
عمى تخصيص نسبة مف مادتيا لمجاالت 
 االقتصاد والتنمية االجتماعية و بيئة العمؿ.  

    

    التوسع في نسب الدعـ المادي العمومي  .21
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لإلعالـ لفائدة اإلعالـ التنموي  المخصص
 االقتصادي واالجتماعي.

دعـ التقارب بيف المؤسسات اإلعالمية  .22
 ومنظمات الفاعميف االقتصادييف واالجتماعييف.

    

إحداث المرصد العربي لإلعالـ التنموي  .23
صدار  االقتصادي واالجتماعي وبيئة العمؿ، وا 

 تقرير كؿ سنتيف.

    

تأسيس القطب العربي لإلعالـ التنموي  .24
االقتصادي واالجتماعي يضـ اإلعالمييف 
العرب المتخصصيف في مجاالت االقتصاد 

 والتنمية االجتماعية و بيئة العمؿ. 

    

تنظيـ ميرجاف اإلنتاج اإلعالمي العربي  .25
المتخصص في مجاالت التنمية المتالزمة كؿ 

 ثالث سنوات.

    

ضوعات خاصة بالمو  وضع قاعدة معمومات .26
اإلعالمية االقتصادية واالجتماعية ذات 
 األولوية وتعميميا عمى وسائؿ اإلعالـ العربية.
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الترويج اإلعالمي لمفاىيـ ومجاالت التنمية  .27
 االقتصادية واالجتماعية المتالزمة.

    

الترويج اإلعالمي لممبادرات التنموية و   .28
 وتعميميا.االستثمارية العربية الناجحة 

    

تأسيس بوابة إلكترونية عربية تيتـ بقضايا  .29
اإلعالـ االقتصادي والتنمية االجتماعية وبيئة 

 العمؿ.

    

تشجيع إنشاء مواقع إلكترونية متخصصة لتييئة  .30
المناخ لدعـ االستثمارات والمشاريع 

 العربية المشتركة. اإلنتاجية
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 تعريف المصطمحات 

جميع أدوات التداوؿ الجماىيري لممعمومات مف صحافة مكتوبة   : وسائل اإلعالم -  -
عالـ إلكتروني متعدد الوسائط. ذاعة وتمفزيوف وا   وا 

ترابط العالقات ل ذجامقاربة نظرية جامعة لالقتصاد وفؽ نم االقتصاد الكمي: -  -
المتحكمة في االقتصاد وىي أساسا: الناتج القائمة بيف المجاميع )المؤشرات( الكبرى 

المحمي اإلجمالي، االستثمار، النمو، متوسط دخؿ الفرد، االستيالؾ، التضخـ المالي، 
سعر الصرؼ، معدؿ الفائدة، العجز التجاري، معدالت البطالة،.. وتيدؼ المقاربة 

 االقتصادية الكمية إلى تحقيؽ شروط "التوازف العاـ " لالقتصاد .
ج والخطط التي تنفذىا الدولة لتحسيف مجموع السياسات والبرامالتنمية االقتصادية:  - -

رفاىية المجتمع مف خالؿ مؤشرات التطور التراكمية في المجاالت االنتاجية والتقنية 
واالجتماعية والثقافية والتعميمية والصحية والسكانية... التي تقاس بيا سنويا درجة 

 التقدـ االقتصادي ودرجة الرقي االجتماعي.
ّرؼ بكونيا درجة إشباع الحاجات االجتماعية لإلنساف. تعالتنمية االجتماعية:  - -

وتقاس بتحسف المؤشرات الصحية ، والمؤشرات التعميمية ومؤشرات القدرة الشرائية 
، وتعزيز قدرات التمكيف عدـ التميز في النوع االجتماعي وتحسيف ظروؼ العيش، 

 لألفراد واألسر والتجمعات السكانية.
ـ مستحدث يعود إلى بداية تسعينات القرف الماضي مفيو التنمية المستدامة:  - -

ويقصد بو األخذ بعيف االعتبار الجوانب البيئية والمحافظة عمى المحيط في السياسات 
االقتصادية واالجتماعية. ومف أسس التنمية المستدامة : بيئة حياة نظيفة، تقنيات 
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ترشيد استيالؾ الموارد إنتاج غير مموثة، المحافظة عمى التنوع البيولوجي )الحيوي(، 
الطبيعية لمحفاظ عمى حقوؽ األجياؿ القادمة فييا حتى تكوف ىذه التنمية قابمة 

 لالستمرار.
تنمية تتالـز فييا األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبشرية وتوزع التنمية المتوازنة:  - -

 بيف المناطؽ وبيف الحضر والريؼ. ؿفييا عوائد النمو االقتصادي بشكؿ عاد
يقصد بو الزيادة في كمية السمع والخدمات التي ينتجيا المجتمع النمو االقتصادي:  - -

باستخداـ عناصر اإلنتاج المتعارؼ عمييا تاريخيا وىي األرض والعمؿ ورأس 
الماؿ)مضاؼ إلييا مصادر النمو الجديد في عصرنا الحاضر وىي المعرفة 

التنظيـ ....(. وييدؼ النمو االقتصادي إلى إشباع الحاجات الكمية في والتكنولوجيا و 
المجتمع وتفيُض عنيا لُتحّقؽ كّما أرفع مف الثروة الوطنية ومستوى أعمى مف الرفاىية. 
ويقاس معدؿ النمو االقتصادي باستخداـ النسبة المئوية لزيادة الناتج اإلجمالي كؿ 

)الثالثي أو السنة أو العشرية( ويعتبر النمو فترة زمنية محددة مقارنة بسابقتيا 
 االقتصادي أحد أىـ أركاف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

مجموعة أنظمة تضعيا الدولة لحماية األفراد واألسر في الحماية االجتماعية:  - -
مكانيات مالية تؤمف  المجتمع مف المخاطر االجتماعية الالإرادية وتوفر ليـ خدمات وا 

ائؿ العيش الكريـ عند تراجع الدخؿ المادي أو ارتفاع اإلنفاؽ في حاالت ليـ وس
الشيخوخة و المرض والعجز البدني وحوادث الشغؿ والبطالة... ومف ىذه األنظمة 

 .البطالة ضدالضماف االجتماعي والتغطية الصحية واإلعانات الظرفية والتأميف 
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 : سوق العمل: مفيوم سوق العمل يكتسي جانبين -
سوؽ العمؿ غير التجاري )غير السوقي( ويقصد بو: عالقات العمؿ  الجانا األول: -

وقوانيف العمؿ والتشريعات التعاقدية بيف أطراؼ اإلنتاج ... ويقابؿ ىذا المفيوـ في 
 . سوق الشغلدوؿ المغرب العربي: 

 سوؽ العمؿ التجاري )أو السوقي( ويقابمو في دوؿ المغرب العربي:الجانا الثاني:  -
سوؽ التشغيؿ. ويقصد بو مجموع عروض وطمبات العمؿ. ووفؽ ىذا الجانب الثاني 
فإّف سوؽ العمؿ بالمعنى التجاري سوؽ كغيره مف األسواؽ متكّوف مف ثالثة أركاف: 
عرض وطمب وسعر. فالعرض ىو عرض العمؿ المتأتي مف الباحثيف عف فرص 

شآت االقتصادية. والسعر ىو العمؿ. والطمب ىو الطمب عمى العمؿ المتأتي مف المن
 األجر.

سنة فما فوؽ ويكوف  15يعتبر نشيطا كّؿ فرد يبمب مف العمر   :السّكان النشيطون - -
 .خالؿ األسبوع المرجعي مشتغال أو عاطال عف العمؿ

سنة فما فوؽ( مف مجموع  15ىي نسبة عدد السكاف النشيطيف ) :نسبة النشاط  - -
 ا فوؽ(.سنة فم 15السكاف في سف النشاط )

سنة فما فوؽ  15مشتغال كّؿ فرد يبمب مف العمر  يعتبر السكان المشتغمون : - -
ويكوف قد اشتغؿ عمى األقؿ ليوـ واحد )ولو لساعة واحدة بمقابؿ أو بدوف مقابؿ 

 .المرجعي باستثناء األعماؿ التطّوعية( خالؿ األسبوع
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 مؿ، كؿ فرد يبمب مف)تعريؼ البطالة( يعتبر عاطال عف العالعاطمون عن العمل :  -
سنة فما فوؽ و لـ يشتغؿ خالؿ األسبوع المرجعي لممسح و يبحث عف  15العمر 

بإجراء فعمي لمبحث عف شغؿ ومستعّد ومتفّرغ الستالـ فرصة  شغؿ بجدية مع القياـ
 .الموالييف العمؿ خالؿ األسبوعيف

السكاف النشيطيف ىو نسبة السكاف العاطميف عف العمؿ مف مجموع  :معدل البطالة   -
 مف نفس الفئة العمرية.

ىي نسبة السكاف المشتغميف مف مجموع السكاف في سف النشاط  :معدل االشتغال  -
 سنة فما فوؽ(. 15)
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 فريق عمل تصميم اإلستراتيجية والخبراء المحكمون ليا :

 مف أجؿ بناء مشروع اإلستراتيجية العربية لإلعالـ واالتصاؿ في مجاؿ التنمية
 وقضايا العمؿ، تـ تشكيؿ فريؽ العمؿ  مف الفئات التالية : االقتصادية واالجتماعية

 فريق إعداد مشروع االستراتيجية : -1
ددت ميماتو في بناء االستراتيجية وفقا لمنيجيات محددة، وتبعا لمقتضيات صياغة تحو 

وتكون فريق إعداد مشروع االستراتيجيات اإلعالمية وفؽ األعراؼ العممية والمينية المعتبرة. 
 االستراتيجية من كل من : 

الدكتور عبد المطيف بن صفية ، أستاذ اإلعالم والتواصل بالمعيد العالي  -
 لإلعالم واالتصال بالرباط في المممكة المغربية.

الدكتور عبد اهلل بن ناصر الحمود، أستاذ اإلعالم المشارك في كمية اإلعالم  -
 حمد بن سعود اإلسالمية بالمممكة العربية السعودية.واالتصال، جامعة اإلمام م

 فريق المراجعة و التحكيم : -2
تكوف فريؽ المراجعة والتحكيـ مف عدد كبير مف الخبيرات والخبراء األكاديمييف والمينييف 

، اختارتيـ المنظمة استنادا إلى وقضايا العمؿ في مجاالت اإلعالـ واالقتصاد واالجتماع
 مف بناء ىذه االستراتيجية. خبراتيا وتطمعاتيا
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وتولى الخبراء قراءة المشروع واإلدالء بآرائيـ ومقترحاتيـ، ثـ المصادقة عمى الرؤية  
االستراتيجية العامة وأىدافيا المختمفة، حيث قاـ فريؽ إعداد االستراتيجية، بعد ذلؾ، بعمميات 
المراجعة والتطوير ثـ وضع الخطة التنفيذية لمرؤية االستراتيجية مع ما تتضمنو مف عمميات 

نشطة تناسب المدى الزمني المتفؽ عميو وموازناتيا التقديرية، وتقديميا بعد ذلؾ لممناقشة وأ
 وتكون الفريق من األعضاء اآلتيين :والمصادقة النيائية في موعدىا المحدد. 

 د. سامي نجيا، خبير حماية اجتماعية، جميورية مصر العربية.  -
لحديثة لمتكنولوجيا د. سامي الشريف، عميد كمية اإلعالم، الجامعة ا -

 والمعمومات، جميورية مصر العربية.
د. حنان يوسف ، أستاذل اإلعالم العربي ، جامعة عين شمس، جميورية مصر  -

العربية. المدير التنفيذي لممنظمة العربية لمحوار والتعاون الدولي ومقررل لجنة 
 المرأل في منظمة العمل العربية.

لوطنية لمتشغيل والعمل المستقل، د. عمى حمدي، مدير عام الوكالة ا -
 الجميورية التونسية. 

السيدل نعمات أحمد حسن، سكرتير لجنة المرأل والطفل باالتحاد العام لنقابات  -
 جميورية السودان.   

 د. بيية الجيشي، نائبة رئيس البرلمان العربي، مممكة البحرين.  -
تماعي، المممكة السيد مازن عوده، األمين العام لممجمس االقتصادي واالج -

 األردنية الياشمية.
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السيدل بسمة الصرفندي، خبيرل قضايا العمل والعمال، المممكة األردنية  -
 الياشمية.

 مممكة البحرين.، ى ، أصحاا اعمال نالسيدل أفنان الزيا -
 

: قاـ بإعداد تصدير االستراتيجية االستاذة الدكتورة / حناف يوسؼ  تصدير االستراتيجية
أستاذ االعالـ العربي بجامعة عيف شمس بجميورية مصر العربية 
ورئيس المنظمة العربية لمحوار والتعاوف ، ومقررة لجنة شئوف 

 عمؿ المرأة العربية بمنظمة العمؿ العربية .
 
 فريق الدعم والمساندل والتنسيق : -3

السيدل إيمان أحمد عبد المقصود ، مديرل إدارل اإلعالم والتوثيق والمعمومات  تولت
تنسيؽ  العمؿ ومتابعة مراحؿ اإلنجاز، ضمف فريقيا المكوف مف :  بمنظمة العمل العربية

األستاذل إليام عمي غسال، رئيسة قسم اإلعالم. السيدل شيرين محمد صباح، رئيسة وحدل 
 .   اإلعالم والنشر

 مرجعيات ومصادر االستراتيجية :

عداد خططيا التنفيذية  إلى الوثائق تستند االستراتيجية مف حيث تشخيص الوضع وا 
 المرجعية والدراسات وأوراق العمل التالية :
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 الوثائق المرجعية : .1

 أىم مبادرات ووثائق المنظمة 

 2009العقد العربى لمتشغيؿ  
 . 2008التصنيؼ العربي المعياري لمميف  
 .2010االستراتيجية العربية لمتدريب والتعميـ التقنى والمينى  
 .2011الستراتيجية العربية لمحد مف عمالة األطفاؿ ا 
 .2012إعالف المبادىء بشأف الحوار اإلجتماعى فى البمداف العربية  
 .2012إعالف المبادىء بشأف الحقوؽ والحريات النقابية  
 2009د من البطالة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والح 

 .مشروع الشبكة العربية لمعمومات أسواؽ العمؿ 
 .المرصد العربى لمتشغيؿ 
 مشروع توطيف الوظائؼ وتنظيـ تنقؿ العمالة المتعاقدة المؤقتة 
  حتياجات سوؽ مشروع المواءمة بيف مخرجات التعميـ والتدريب وا 

 العمؿ 
 .مشروع تشغيؿ الشباب العربى 
 اء وتطوير المنشآت الصغيرة.دعـ القدرات فى مجاؿ إنش 
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 المنتديات 

   .2008دولة قطر/ الدوحة  –المنتدى العربى لمتنمية والتشغيؿ  
المنتدى العربى حوؿ الدور الجديد لمقطاع الخاص فى التنمية والتشغيؿ  

 (. 2008الرباط   -)المممكة المغربية
إجتماعية فاعمة نحو سياسات تأمينات  –المؤتمر العربى لمضماف اإلجتماعى  

 (.2009شـر الشيخ  -فى الوطف العربى) جميورية مصر العربية  
المؤتمر العربى األوؿ لتشغيؿ الشباب )الجميورية الجزائرية الديمقراطية  

 (.2009الجزائر  –الشعبية 
المؤتمر العربى حوؿ األجندة العربية لمنيوض بالتشغيؿ ) الجميورية المبنانية  

 ( .2009بيروت  -
حتياجات سوؽ العمؿ ال  منتدى العربى حوؿ التدريب التقنى والمينى وا 

 (.2010الرياض  -)المممكة العربية السعودية
– خدمة قضايا العمؿ والتنمية الشاممة دور االعالـ في -الندوة القومية  

 ( 2011 -القاىرة -)منظمة العمؿ العربية
 –الجميورية المبنانية المؤتمر العربى الثانى لمحقوؽ والحريات النقابية )  

 (2012بيروت 
المؤتمر العربى حوؿ حوكمة أسواؽ العمؿ العربية فى ظؿ مجتمع عربى  

 (.2013شـر الشيخ  –متغير )جميورية مصر العربية 
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المنتدى العربى الثانى لمتنمية والتشغيؿ نحو حماية إجتماعية وتنمية مستدامة  
 (.2014الرياض  –)المممكة العربية السعودية 

  أىم الوثائق والتقارير 

 2008التقرير العربى األوؿ حوؿ " التشغيؿ والبطالة فى الدوؿ العربية" 
 2010التقرير العربى الثاني حوؿ " التشغيؿ والبطالة فى الدوؿ العربية" 
التقرير العربى الثالث حوؿ "انعكاسات االجتماعية الشعبية العربية عمى  

 .2012ومستقبال"  أوضاع التشغيؿ والبطالة ... حاضرا
التقرير العربى الرابع حوؿ " التشغيؿ والبطالة التشغيؿ آفاؽ جديدة لمتشغيؿ"  

2014. 
التقرير العربى األوؿ حوؿ " معمومات أسواؽ العمؿ فى البمداف العربية"  

2013. 
 .2008إعالف الدوحة الصادر عف المنتدى العربى لمتنمية والتشغيؿ الدوحة  
الشباب العربى الصادر عف المؤتمر العربى األوؿ لتشغيؿ بياف الجزائر بشأف  

 .2009الشباب الجزائر 
 .2009الجميورية المبنانية  –األجندة العربية لمنيوض بالتشغيؿ  
وثيقة الرياض الصادرة عف المنتدى  العربى حوؿ التدريب التقنى والمينى  

حتياجات سوؽ العمؿ   . 2010المممكة العربية السعودية  –وا 
 .2010تقرير تنقؿ العمالة بيف البمداف العربية  
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 لمؤتمر العمل العربى تقارير المدير العام 

 .2008التشغيؿ والبطالة فى البمداف العربية التحدي .. والمواجية  
 .2009تنقؿ األيدى العاممة العربية .. الفرص واآلماؿ  
 .2010العقد العربى لمتشغيؿ .. نحو عقد اجتماعي عربي جديد  
لمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة... قاطرة النمو الداعمة لمتشغيؿ ا 

2011. 
الحماية اإلجتماعية سبيال لمعدالة اإلجتماعية وضمانا لجيؿ المستقبؿ  

2012 . 
 2013التنمية المتوازنة وتطمعات الشباب لتأميف فرص العمؿ الالئؽ  
 2014تقرير "التعاوف العربى وآفاقو لدعـ التشغيؿ"  
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 الدراسات وأوراق العمل : .2
عبد اهلل بف ناصر الحمود :  التكامؿ اإلعالمي االقتصادي في الوطف العربي :  -

 . محاولة لتأطير العالقة المينية بيف قيـ النفع العاـ وقيـ السوؽ
 التشغيؿ".  قضايا العربية عمى المنطقة في التحوالت النصر : "تأثير أبو بيجت -
العربية في التنمية االقتصادية   دور المؤسسات اإلعالميةعبد المطيؼ بف صفية : "  -

 لمفئات المجتمعية المختمفة... رؤية استراتيجية". 
تحميمية. منظمة  العربية : دراسة الصحافة يف العمؿ مضاميف فرج:  الديف عصاـ -

 العمؿ العربية. 
مازف عودة : " نحو مشروعات لمتعميـ والتدريب لتأىيؿ كوادر أطر اإلعالـ  -

 االقتصادي". 
 -رضواف : "استعراض التقرير العربي األوؿ حوؿ أسواؽ العمؿ بالدوؿ العربية  رأفت -

 منظمة العمؿ العربية ". 
 سامي الشريؼ : " اإلعالـ االقتصادي وتكنولوجيا االتصاؿ .. الفرص والتحديات". -
حمد العجرودى : "الوظيفة االقتصادية لوسائؿ اإلعالـ ودورىا فى االستقرار والتنمية م -

 فى الدوؿ العربية
فػػػػػػايز بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل الشػػػػػػيري : " دور اإلعػػػػػػالـ فػػػػػػي تفعيػػػػػػؿ وتطػػػػػػوير نظػػػػػػـ الحمايػػػػػػة  -

 االجتماعية بيف الواقع والمأموؿ( ، منظمة العمؿ العربية.االجتماعية". ندوة )الحماية 
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يوسؼ ، تعميؽ الصورة االيجابية لقيمة العمؿ في وسائؿ االعالـ المختمفة حناف      -
خدمة قضايا العمؿ والتنمية  دور االعالـ في   -لدعـ قضايا التنمية الشاممة

  -الشاممة
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 موقع منظمة العمل العربية

 عمى شبكة المعمومات الدولية   اإلنترنت (

www. alolabor.org 

 : البريد االلكترونى
alo@alolabor.org 

 إدارل اإلعالم والتوثيق والمعمومات

  

mailto:alo@alolabor.orgإدارة
mailto:alo@alolabor.orgإدارة

