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تقــــــديـــم:

تش��هد المنطقة العربية اآلن مرحلة صعبة من مراحل تطور مسيرة الدول  ٭

العربي��ة وانعكاس��ات ذل��ك على قضاي��ا العم��ل العربي المش��ترك بصفة 

عامة وقضايا التش��غيل والبطالة بصفة خاصة  ، فع��دد من الدول العربية 

يشهد حالة من التحوالت السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية ، أثرت على 

مس��تويات تنمي��ة الموارد البشرية العربي��ة وخط�ط التشغي�ل ، من خ����الل 

ما واجهته من إشكاليات صعبة لتحديات التحوالت السياسية األخيرة وعدم 

االستقرار في الوطن العربي منذ العام  2011  واالضطراب االقتصادي  .

وأم��ام كل تل��ك التحديات كان المالحظ أن وس��ائل اإلع��الم العربي كانت لها 

دور مح��وري في كل تل��ك التحوالت  بما لعبته من دور مه��م فى توجيه األحداث 

وتش��كيل الرأي العام وبناء االس��تقرار ف��ي المنطقة العربية، وهن��ا يجب أن يكون 

لإلعالم دور محوري فى تس��ليط الضوء على أهمية االستقرار والسلم االجتماعي، 

حيث إنه بدون اس��تقرار لن يكون هناك تنمية، كما تظهر أهمية اإلعالم كمشارك 

رئيس��ي فاعل في منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية وتعزيز ثقافة العمل 

في المجتمعات العربية .

ومن هن��ا فقد ارت��أت المنظمة ض��رورة االهتم��ام بالوظيف��ة االقتصادية  ٭
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لوس��ائل اإلعالم العربية، حيث إنه ما لم تعمل تلك الوس��ائل وفق خطط 

تنموي��ة محددة فقد تخ��ل باس��تقرار المجتمعات؛ مما ي��ؤدى إلى  تراجع 

األوضاع االقتصادية وعرقلة السياس��ات التنموية  وس��عت إلى رصد واقع 

اإلعالم العربي وتناوله لقضايا التش��غيل، إيماًنا من منظمة العمل العربية 

بال��دور المهم ال��ذى يلعبه اإلع��الم العربي ف��ى خدمة التنمية الش��املة 

وخاصة فى مجال قضايا العمل والتشغيل.

وه��و ما يتوافق مع ما تتضمنه  وثائق منظم��ة العمل العربية من المبادئ 

والمنطلق��ات التى تع��زز من قيم��ة العمل كقيمة إنس��انية وحضاري��ة ذات أبعاد 

اقتصادي��ة واجتماعية والت��ي يجب منحها مكانة متقدمة ف��ى مضامين التنمية 

باعتبارها ش��رطًا من ش��روط صون الكرام��ة ورافعة من روافع التنمية بما يس��اعد 

عل��ى تجاوز الفجوات االجتماعية، كما س��عت المنظمة فى ظل هذه المبادئ إلى 

الربط بين التنمية االقتصادية واالجتماعية والعمل على توفير التوازن بينهما سعيًا 

لتحقي��ق العدال��ة االجتماعية التى ن��ص عليها الميث��اق العربي للعمل والدس��اتير 

والتشريعات فى الدول العربية .

وفى ظل هذه المب��ادئ والمنطلقات التى وضعتها منظمة العمل العربية 

والت��ى عم��دت إلى تنفيذه��ا بالتعاون والتنس��يق م��ع الش��ركاء االجتماعيين على 

مس��توى الوطن العربي ، كان لزامًا عليها أن تستكمل مسيرتها وتحقيق أهدافها 
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بإضافة مكون اإلع��الم التنموي لما لدى المنظمة من إيمان راس��خ بالدور المهم 

والحيوي الذي يلعبه اإلعالم العربي في خدمة التنمية الشاملة خاصة في مجال 

قضايا العمل ، وقدرته على تش��كيل الوجدان العربي والتأثير على الرأي العام فى 

إطار تدعيم وظائفه التنموية واالقتصادية واالجتماعية  ، من خالل االهتمام بتعزيز 

وتش��بيك دور المؤسس��ات اإلعالمية فى التنش��ئة االقتصادية للفئات المجتمعية 

المختلفة فى المجتمعات العربية، وأثر تطور تقنيات اإلعالم واالتصال على صناعة 

اإلعالم االقتصادي. 

وف��ى إطار هذه القناعات قدمت منظمة العمل العربية نش��اطًا ملحوظًا في 

إدم��اج الدراس��ات واألبح��اث االعالمية مع قضاي��ا العمل واس��تحداث توجه جديد 

ح��ول الربط بين قضاي��ا العمل ودور اإلعالم في مس��اندتها ودعمه��ا بالرغم من 

صعوبة ون��درة المتوفر في ه��ذا المجال، باإلضاف��ة إلى تعقي��دات قضايا العمل، 

وق��د عقدت منظم��ة العمل العربية عدة ن��دوات وورش عمل ف��ى مجال اإلعالم 

التنم��وي  تركزت على مجموع��ة المبادئ التي ين��ص عليها ميث��اق العمل العربي 

ومنه��ا تعميق الص��ورة اإليجابية لقيمة العمل في وس��ائل اإلعالم ،  والعالقة بين 

السياسات اإلعالمية وسياسات العمل ودورها في خدمة قضايا العمل ، و تسليط 

الضوء على عالقة الرس��الة اإلعالمية بالمتغي��رات االجتماعية واالقتصادية ودورها 

ف��ي خدمة قضايا التش��غيل والعمل بوجه عام ، كذل��ك كان هناك اهتمام كبير 
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من ِقب��ل المنظمة للتركيز على أهمية تأهيل الكوادر اإلعالمية فيما يخص قضايا 

العمل .

وقد توجت كل هذه الجهود بإصدار االستراتيجية العربية لإلعالم واالتصال 

ف��ي مج��ال التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية وقضاي��ا العمل الت��ى صاغها 

فري��ق من الخبراء العرب وف��ق منهجيات علمية ومهني��ة، باإلضافة إلى فريق من 

المراجعة والتحكيم ضم عددًا من الخبراء والخبيرات األكاديميين والمهنيين في 

مج��االت اإلعالم واالقتص��اد واالجتماع والتش��غيل والحماي��ة االجتماعية وقضايا 

العمل، وقد أقرت الدورة )42( لمؤتمر العمل العربي التى عقدت بدولة الكويت 

في إبريل / نيسان 2015 هذه االستراتيجية ، حيث أكد المؤتمر على أهمية دور 

اإلعالم التنم��وي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية ف��ي مجال قضايا العمل 

باعتب��اره حج��ر الزاوية في دع��م وتنفيذ الخط��ط والبرامج التنموي��ة التى تضعها 

الدول العربية .

وته��دف الوثيق��ة الت��ي بي��ن أيديكم إل��ى تعزيز مس��ارات االهتم��ام اإلعالمى 

بالتنمي��ة االقتصادية واالجتماعية وخلق بيئة ممارس��ة إعالمي��ة محفزة باإلضافة 

إلى توس��يع قاعدة اإلعالم االقتص��ادى واالجتماعى فى بعدها التنموى والتي لم 

تكتِف بتحديد أهداف عامة وفرعية ، ولكن أولت اهتمامًا خاصًا بتشخيص الوضع 

الراه��ن لإلع��الم العربي ف��ي مجاالت التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة وقضايا 
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العمل في ظل الس��ياق العرب��ي الراهن ، من خالل إبراز نق��اط القوة والضعف في 

أداء اإلع��الم العرب��ي، وكذلك التحديات التى تواجهه وفرص��ة في تعزيز االهتمام 

بتلك القضايا، وهو منحى مقدر للس��ادة الخبراء الذين وضعوا هذه االس��تراتيجية 

ف��ي إط��ار من التعاون والتنس��يق م��ع اإلدارات المختص��ة المعني��ة بتنفيذ أهداف 

وسياسات المنظمة .

وتج��در اإلش��ارة إلى أن ه��ذه االس��تراتيجية ُدعمت بخط��ة تنفيذية م��ن برامج 

وأنش��طة قائمة على أس��اس األهداف الفرعية لالس��تراتيجية ، ومن هذا المنطلق 

تدع��و منظمة العمل العربي��ة  كافة أطراف اإلنتاج الثالثة وش��ركاء المنظمة في 

تفعي��ل برام��ج ه��ذه االس��تراتيجية ضمن إطاره��ا الزمن��ي المحدد له��ا و هو أربع 

س��نوات من خ��الل التعاون والتنس��يق مع منظم��ة العمل العربي��ة في تفعيل 

هذه البرامج واألنشطة لتحقيق األهداف المنشودة من صياغة هذه االستراتيجية، 

لتس��تكمل بذلك منظمة العم��ل العربية دورها المح��وري والمتواصل في خدمة 

قضايا العمل العربي المش��ترك  بروح جديدة تجمع بين التمسك بالقيم الرئيسية 

في ترس��يخ  قيمة  العمل كقيم��ة اجتماعية وكحق وواجب لإلنس��ان العربي مع 

مواكب��ة المتغي��رات والتح��والت للمرحل��ة الحالية ف��ي عالمنا العربي في س��عي 

دؤوب لمنظم��ة العم��ل العربية إلى أن تك��ون دائًما خير تمثيل للع��رب معبرة عن 

نقاط االلتقاء وإعالء قيمة التنوع وساحة قومية للحوار االجتماعي الفعال .
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وإنن��ا إذ نط��رح هذه االس��تراتيجية القومي��ة المهمة على الش��ركاء في عالمنا 

العربي من أجل المشاركة والتفعيل، فإننا على يقين من أن هذه األهداف القيمة 

التى تش��ملها االس��تراتيجية اإلعالمية وخطة العمل االسترش��ادية سوف تسهم 

ف��ي توحيد ال��رؤى بين أجهزة اإلع��الم العربي بم��ا يخدم القطاع��ات االقتصادية 

واالجتماعي��ة، وبم��ا يعود بالنف��ع على المواطن العرب��ي ، ودعًما لمس��يرة التنمية 

البشرية في كافة دول  العالم العربي  .

واهلل  الموفق ،،،

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

فايز علي المطيري

المدير العام لمنظمة العمل العربية
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تصدير ...

ُتعتب��ر اإلس��تراتيجية العربي��ة لإلع��ام واالتص��ال ف��ي مج��ال التنمية 

االقتصادي��ة واالجتماعي��ة و قضاي��ا العمل المقدم��ة عبر ه��ذه الوثيقة هي 

االس��تراتيجية األولى من نوعها في مجال  التنمية االقتصادية واالجتماعية بصفة 

عامة والتركيز على قضايا العمل والتشغيل بصفة خاصة ، ومن هنا تأتي أهميتها 

المحوري��ة باعتبارها رائدة في هذا المجال، باإلضاف��ة إلى كونها تجيء كمحصلة 

تراكمية بحثية ومعلوماتية مهمة انتهجتها منظمة العمل العربية من أجل دمج 

المكون اإلعالمي في الخطابات والدراسات المتعلقة بقضايا العمل .

حي��ث يمكن للمتابع أن يلحظ تنامي اهتم��ام منظمة العمل العربية بالمكون 

اإلعالم��ي،  وبصفة خاصة في الفترة األخيرة م��ن عمر منظمة العمل العربية التي 

احتفل��ت في مطل��ع هذا الع��ام  بعامها الذهبي الخمس��ين  عبر مس��يرة عطاء 

ممتدة ومتميزة في العمل العربي المشترك .

فق��د اهتمت منظمة العمل العربية عبر سلس��لة من الدراس��ات واألبحاث في 

إدارات المنظم��ة المختلفة، س��واء قطاع الحماي��ة االجتماعية أو التنمية البش��رية 

والتدري��ب والتش��غيل أو العالق��ات الخارجية أو مج��ال الثقافة العمالي��ة، وغيرها 

من مح��اور وقطاعات منظمة العم��ل العربية على أهمية تعزي��ز خطاب إعالمي 
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متناس��ب مع قضايا العمل والتش��غيل يع��زز ثقافة العمل الحر ويدعم مس��يرة 

الحوار االجتماعي بين أطراف اإلنتاج الثالثة.

والحق أنها ليس��ت بمهمة س��هلة على الخبراء؛ نظ��ًرا ألن محاولة دمج اإلعالم 

الجماهي��ري بمجال ش��ديد التخصص مث��ل قضايا العمل والعمال  هو أمر ش��ديد 

الصعوب��ة لكي يصبح جاذًبا للمواطن العربي، رغم أن موضوعه هو حياة اإلنس��ان 

العربي ، » فما العمل إال حياة...«.

ومن هنا ارتأت منظمة العمل العربية في عام 2011 وبالتحديد على خلفية 

توصي��ات الندوة القومية الت��ي عقدتها منظمة العمل العربي��ة تحت عنوان » دور 

اإلعام في  خدمة قضايا العمل والتنمية الشاملة التي ُعقدت في القاهرة،  

أن تتبن��ي المنظمة مب��ادرة إطالق اس��تراتيجية إعالمية عربية للتنمي��ة االقتصادية 

واالجتماعي��ة في مج��ال قضايا العم��ل ، والتي أساس��ها هذا التراك��م المعرفي 

ألكثر من مئات الدراس��ات واألبحاث في موض��وع اإلعالم والعمل ، فكانت الفكرة 

ف��ي كيف يمكن إنتاج اس��تراتيجية ذات بناء علمي ومنهجي وأط��ر تنفيذية قابلة 

للتطبيق في الوقت ذاته.

وكان من أبرز دوافع إطالق هذه االستراتيجيات ما تالحظ من أن االستراتيجيات 

والخطط االقتصادية العربية قلياًل ما تدمج البعد اإلعالمي في تصوراتها، والمادة 
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اإلعالمية االقتصادية لها طابع رس��مي ومناس��باتي أكثر، والمادة االقتصادية في 

وسائل اإلعالم غير المتخصصة ال تستند إلى تخطيط واضح المعالم، وهناك غلبة 

للصبغة اإلعالنية والتجارية على ما تقدمه وس��ائل اإلعالم العامة من موضوعات 

اقتصادية، كم��ا ال تحظي قضايا العمل والعمال باالهتم��ام المتوازن في تغطية 

وس��ائل اإلعالم العربي مما ينعكس س��لًبا على محتوياتها اإلعالمية تجاه قضايا 

العمل .

وقد اعتمدت هذه االس��تراتيجية على األس��س العلمية والمنهجية المعتمدة 

إقليمًي��ا ودولًيا في صياغة االس��تراتيجيات الكبرى من خ��الل التركيز على العناصر 

الرئيسية مثل توافر دقيق لكل من :

الرؤية والرس��الة والقي��م التي يمكن لهذه االس��تراتيجية أن تعمل في ضوئها 

فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال من خالل  تحقيق إعالم متطور يخدم مصالح 

ال��دول العربية وش��عوبها ويدعم مش��اريعها وبرامجها التنموية ف��ي المجاالت 

االقتصادي��ة واالجتماعي��ة ف��ي عالقتها بقضايا العم��ل مع إتاحة البيئ��ة المالئمة 

والمحفزة لوس��ائل اإلعالم العربية ك��ي تضطلع بمهماته��ا التنموية في خدمة 

المجاالت االقتصادية واالجتماعية في عالقتها بقضايا العمل.

مع تحديد الس��ياق العام لإلس��تراتيجية وأهميتها في ظل المتغيرات العربية 
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الحالية وأهمية اإلعالم كالعب رئيس في إدارة الموقف وتشكيل الرأي العام وبناء 

االستقرار في المنطقة العربية .

كما س��عت االس��تراتيجية إلى أس��لوب التحليل الرباعي SWAT  في تش��خيص 

الوض��ع الراهن لتناول العالقة بين اإلعالم العربي والوضع االقتصادي واالجتماعي 

والتنم��وي ف��ي الوطن العربي م��ن خالل توضي��ح بيئة العمل وفرص الش��غل في 

البل��دان العربي��ة، وأهمية اإلع��الم االقتص��ادي واالجتماع��ي التنموي ف��ي البلدان 

العربي��ة  في ضوء رص��د طبيعة وحجم اهتم��ام اإلعالم العرب��ي بقضايا العمل ، 

ويمكن للقارئ الوقوف على ما يطرحه تحليل دقيق الستنتاجات التحليل الرباعي 

من حيث استعراض نقاط : القوة والضعف و التحديات والفرص ورصد  الفجوة بين 

الواقع والتطلعات.

إن عناص��ر اإلس��تراتيجية المقدم��ة تعتم��د عل��ى جملة م��ن األه��داف العامة 

والفرعية يتم فيها توضيح المس��تهدفين من اإلس��تراتيجية  وفًقا لكل هدف من 

هذه األهداف، وكذلك مس��تويات التدخل لدعم األداء اإلعالمي واالتصالي لصالح 

التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل، وما يتطلبه ذلك من نوعية وفئات 

اإلجراءات اإلعالمية واالتصالية والخطابات والرسائل. 

وتط��رح االس��تراتيجية ُس��بل الترويج وآلي��ات المتابع��ة والرص��د و التقويم لها،  
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وكذل��ك تق��دم  اإلطار الزمن��ي لتفعيل اإلس��تراتيجية  وقائمة لش��ركاء المنظمة 

المفترضي��ن ف��ي تفعي��ل اإلس��تراتيجية م��ن خ��الل  الخط��ط والبرام��ج التنفيذية 

لإلس��تراتيجية وف��ق أهدافها الرئيس��ة والفرعية م��ن حيث العمليات واألنش��طة 

ومؤش��رات األداء واألدوات لتنفيذ هذه البرامج والخطابات المقترحة للتفعيل في 

إطار االستراتيجية .

ويمك��ن القول بأن االس��تراتيجية العربي��ة لإلعالم واالتصال ف��ي مجال التنمية 

االقتصادي��ة واالجتماعية وقضايا العمل التي صاغه��ا فريق متناغم من الخبيرات 

والخب��راء اعتمدت عل��ى مجموعة كبيرة م��ن المرجعيات والوثائ��ق المختلفة من 

أج��ل أن تط��رح أمام الق��ارئ به��ذه المنهجي��ة العميق��ة القابلة بيس��ر للمعالجة 

التطبيقي��ة واإلجرائي��ة وفًقا ألهداف الش��ركاء االجتماعيين والهيئ��ات ذات الصلة، 

بحي��ث تك��ون مرجًعا مناس��ًبا لكافة المؤسس��ات والجهات الراغبة في تحس��ين 

مس��توى تداخل العالقة بين الخطاب اإلعالمي العربي وقضايا العمل من منظور 

التنمية االجتماعية واالقتصادية ، وهي بذلك تحقق مطلًبا متكرًرا من قبل أطراف 

اإلنت��اج الثالثة وش��ركاء المنظمة في تقديم معاونة علمي��ة وإعالمية متخصصة 

لتعزي��ز دور وس��ائل اإلع��الم العربية لخدمة قضايا التش��غيل ومكافح��ة البطالة 

وتعزيز قي��م العمل في المجتمع العربي، وتطرح اإلعالم كش��ريك أساس��ي في 

بيئة العمل وفي دعم برامج ومب��ادرات التنمية االقتصادية واالجتماعية، باعتبار أن 
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اإلعالم هو نصير وداعم للفئات المجتمعية المختلفة في بيئة العمل العربي .

وقد اعتمدت االس��تراتيجية المقدمة على منه��ج مختلف في صياغتها بحيث 

ل��م تكتِف بذكر المبادئ والمنطلقات واألدوار المختلفة ألطراف اإلنتاج الثالثة كما 

هو س��ائد ، ولكن نظًرا لتداخل ونفاذية اإلعالم فقد اقترحت االستراتيجية توسيع 

قاعدة الشركاء المفترضين وفي مقدمتهم أطراف اإلنتاج الثالثة في تنفيذ برامج 

خطة استرش��ادية شاملة تعزيًزا لدور المس��ئولية االجتماعية لكافة الشركاء في 

تعزي��ز دور االتص��ال واإلع��الم الموضوعي لخدمة قضاي��ا العمل والعم��ال،  حيث 

تق��دم  االس��تراتيجية العربي��ة لإلعالم واالتص��ال في مج��ال التنمي��ة االقتصادية 

واالجتماعية وقضاي��ا العمل مجموعة من البرامج التنفيذية المتنوعة، س��واء من 

خ��الل إعداد األدل��ة أو تأهيل وتدري��ب اإلعالميين أو اإلنتاج البرامج��ي اإلعالمي في 

مج��االت التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العم��ل باعتماد مقاربات مهنية 

جديدة ومتخصصة، لمأسس��ة ثقافة اإلع��الم االقتصادي  واالجتماعي التنموي أو 

غيرها م��ن مختلف أنماط البرامج التنفيذية المصاحب��ة لألهداف العامة والفرعية 

لالستراتيجية .

إن اإلس��تراتيجية العربية لإلعالم واالتصال في مجال التنمية االقتصادية 

واالجتماعية وقضاي��ا العم��ل ه��ي إس��تراتيجية َطُم��وٌح تمزج بين أس��س علمية 

منهجي��ة  ت��م وضعها في إط��ار يدمج ذلك م��ع طبيعة إجرائية جاذب��ة للتطبيق 
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ف��ي مصفوفة برامج مقترح��ة تصلح كمنهاج عمل مرجع��ي لكل من يرغب في  

تدعي��م دور الخط��اب اإلعالمي واالتصالي لخدم��ة قضايا العمل والتش��غيل من 

منظ��ور التنمية االجتماعية واالقتصادية ، من أجل مس��تقبل  أفضل لألمة العربية 

ش��عاره تنمية الموارد البشرية هو الطريق األمثل لتحقيق التقدم والتنمية العربية 

وإعالء قيمة الحوار االجتماعي من أجل صالح المواطن العربي.
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المدخل والمنطلقات:

ف��ي إطار اهتم��ام منظمة العم��ل العربية بقضاي��ا التنمية البش��رية والحماية 

االجتماعي��ة والت��ي توليها اهتماًما خاًص��ا وتضعها على قم��ة أولوياتها من خالل 

تناولها لقضاي��ا الحد من البطالة والنهوض بالتش��غيل ومواجه��ة الفقر وتدهور 

األوض��اع المعيش��ية وعدم المالءم��ة بين مخرج��ات التعليم واحتياجات أس��واق 

العمل ، تتركز جهود منظمة العمل العربية في الس��عي لتنظيم أس��واق العمل 

العربي��ة لمعالجة االخت��الالت القائمة بها من خ��الل هذه القضاي��ا المحورية التي 

تبنته��ا الوثائق الصادرة عن المنتديات والمؤتم��رات النوعية التي عقدتها المنظمة 

به��دف تفعيل ق��رارات القم��م التنموي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة التي 

ُعقدت بالكويت عام 2009، وبشرم الشيخ عام 2011، وبالرياض عام 2013.

وم��ن خالل قي��ام المنظم��ة بوظائفها النوعي��ة في خدمة المواط��ن العربي، 

عني��ت منظم��ة العم��ل العربي��ة ، بدراس��ة العالق��ة بي��ن المؤسس��ات اإلعالمي��ة 

واالقتصادي��ة في الوط��ن العربي. وتمخض ع��ن هذا االهتمام ع��دد من الجهود 

الت��ي بذلتها المنظم��ة لتطوير قدراتها عل��ى العمل الفعال في مج��االت التنمية 

االجتماعي��ة واالقتصادية ، كم��ا تبلورت تلك الجهود في عق��د المنظمة  لندوتين 

مهمتي��ن، ُعق��دت األول��ى في القاهرة، خالل ش��هر يناي��ر من الع��ام 2011م، في 

حي��ن ُعق��دت األخرى في ش��هر مايو من العام 2014م في مدينة ش��رم الش��يخ 
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المصري��ة، وُعنيت الندوت��ان بدعم الوظيفة االقتصادية لوس��ائل اإلع��الم العربية، 

وش��ارك فيهما نخبة من  الخبراء والباحثين المهتمين بقضايا التنمية بشكل عام، 

وبالجدلي��ة الثالثية »اإلع��الم« و»المجتمع« و»االقتصاد« بش��كل خ��اص. كما عقدت 

المنظم��ة المنت��دى العربي الثان��ي للتنمية والتش��غيل تحت عن��وان “نحو 

حماي��ة اجتماعية وتنمية مس��تدامة” في ش��هر فبراير م��ن العام 2014م، 

ف��ي مدينة الرياض. ناقش المنتدى آليات التوصل إلى توافق كامل بين الش��ركاء 

االقتصاديين واالجتماعيين حول اإلس��تراتيجيات العامة الداعمة إليجاد المزيد من 

ف��رص العمل والحماية االجتماعية في المنطق��ة العربية من خالل نموذج تنموي 

يركز على تحقيق التنمية المستدامة.

 ويأتي اهتمام المنظمة بتعزيز دورها في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية 

إدراًكا منه��ا بخط��ورة »التقاطع« بي��ن الوظيفتي��ن »اإلعالمي��ة« و»االقتصادية« في 

خدمة المجتمع اإلنساني المعاصر والعربي منه بوجه خاص.

 ففي الس��نوات القليلة الماضي��ة أصبحت الجدلية أعمق ف��ي حق العديد من 

قي��م النفع الع��ام التي كان��ت تق��وم عليها مؤسس��ات اإلع��الم كالموضوعية، 

والحيادي��ة، والمصداقية، والدق��ة، ونحوها، في ظل هيمنة قيم الس��وق الربحية 

المحضة.

وم��ن ه��ذا المنطل��ق، اتخ��ذت المنظمة اإلج��راءات الالزم��ة للبدء ف��ى صياغة 
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اإلس��تراتيجية التى عكف على إعدادها خبيران متخصصان وفق منهجيات علمية 

ومهني��ة، باإلضافة إلى فري��ق المراجعة والتحكيم الذى ض��م نخبة من الخبيرات 

والخب��راء األكاديميي��ن والمهنيي��ن ف��ى مج��االت اإلع��الم  واالقتص��اد واالجتماع 

والتشغيل وقضايا العمل المختلفة.
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أواًل- الرؤية والرسالة والقيم:

1 - الرؤية : 

تحقي��ق إعالم متط��ور يخدم مصال��ح ال��دول العربية وش��عوبها ويدعم  �

مش��روعاتها وبرامجه��ا التنموية ف��ي المجاالت االقتصادي��ة واالجتماعية 

في عالقتها بقضايا العمل.

2 - الرسالــة: 

إتاح��ة البيئة المالئم��ة والمحفزة لوس��ائل اإلع��الم العربية ك��ي تضطلع  �

بمهامها التنموية في خدمة المجاالت االقتصادية واالجتماعية وعالقتها 

بقضايا العمل.

3 - القيم: 

الشفافية والدقة:  تقديم المعلومات واألفكار الدقيقة والصحيحة.  �

الحري��ة والمس��ؤولية : الح��ق ف��ي نش��ر اآلراء والمعلوم��ات ف��ي إط��ار  �

المسؤولية.

المهنية واألخالق: استخدام األسس المهنية والمهارات الفنية في إنجاز  �

العم��ل اإلعالمي، مع مراع��اة القواع��د األخالقي��ة وآداب المهنة في ظل 

القيم والمفاهيم والثقافة.
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الجودة : االلتزام بالمعايير المهنية و التحسين المستمر لألداء.  �

الموضوعي��ة والمصداقي��ة:  تحقي��ق الت��وازن ف��ي المعالج��ة اإلعالمية  �

وتجنب التحيز والمحاباة. 

التع��اون والتفاع��ل والمش��اركة: أداء العم��ل اإلعالم��ي بمس��توى عاٍل من  �

التنسيق والتكامل والشراكة مع الشركاء االجتماعيين والمؤسسات اإلعالمية.

ثانًيا- السياق العام لالستراتيجية :

لقد أصبحت التج��ارب اإلعالمية العربي��ة المعاصرة وقدرتها على المس��اهمة 

الفاعلة ف��ي تحقيق تنمي��ة اجتماعية اقتصادي��ة عربية َطُم��وٌح، موضوعات بحث 

ودراس��ة مهمة ، نظ��ًرا للتداخل الحاصل بين قيم النفع الع��ام من ناحية والقيم 

التجاري��ة الخاص��ة من ناحية أخ��رى، إضافًة إل��ى البيئة الجديدة لإلع��الم واالتصال 

الت��ي ألغت العديد من الح��دود التقليدية للقائم باالتصال، وه��و األمر الذي يقود 

لمالحظة أن الوظيفة التنموية لإلعالم العربي المعاصر تواجه مخاطر جمة .

وتدع��و العدي��د م��ن المؤتم��رات والمنتدي��ات المتخصص��ة حالًيا لوض��ع رؤية 

مستقبلية واضحة لإلعالم االقتصادي للمساهمة في التغلب على السلبيات التي 

أفرزتها السنوات األخيرة، خاصًة في ظل التداعيات المترتبة على األزمات اإلقليمية 

والعالمية))).

2013م،  إبريل  القاهرة،  العربية،  االقتصادية  الوحدة  مجلس  األول،  العربي  االقتصادي  اإلعالم  مؤتمر  توصيات  مثاًل،  1 -  انظر، 
العربي  والتقرير  العربية،  العمل  للعمل ودستور منظمة  العربي  والميثاق  2011م،  االقتصادي، دبي، فبراير،  اإلعالم  ومنتدى 

الثالث حول التشغيل والبطالة في العالم العربي.
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وفي سياق األدوار التنموية التي تقوم بها منظمة العمل العربية في المجالين 

االجتماعي واالقتصادي وقضايا العمل، يمكن النظر للوظيفة االقتصادية لإلعالم 

من جانبين رئيسين : 

األول، دور اإلعالم تجاه المؤسسات االقتصادية القائمة وعالقتها بالمؤسسات 

االجتماعية األخرى،.

والثاني: دور اإلعالم تجاه الش��عوب العربية ذاتها من حيث أدوارها في التنشئة 

االقتصادي��ة للفئ��ات المجتمعي��ة المختلفة في الوط��ن العربي ، وتكون وس��ائل 

اإلع��الم واالتصال في أي من هذي��ن المجالين من أهم محفزات النمو االقتصادي 

في المجتمع. ذلك أن الدور غير المباش��ر الذي تقوم به وسائل اإلعالم في التنمية 

االقتصادية يمنحها قدرًا جيدًا من الثقة لدى مؤسس��ات األعمال ولدى مؤسسات 

المجتمع المختلفة يقوم على أساس ما تشيعه وسائل اإلعالم بشكل عام حيال 

موضوعيته��ا وحياديتها ومصداقيته��ا ونحو ذلك من قيم الممارس��ة اإلعالمية 

المتخصص��ة المحترفة. وتزخر البيئة اإلعالمية بالعديد من الفرص التي يمكن من 

خاللها دعم الوظيفة التنموية لوس��ائل اإلعالم. ومن ذلك: التعريف بالمش��كالت 

االقتصادي��ة، وبالمتغي��رات المحيط��ة، وإثراء المعرف��ة بالمفاهي��م االقتصادية و 

االجتماعي��ة، والتعريف بالسياس��ات والتش��ريعات، وتقديم النم��اذج البناءة، وتبني 

القيم النبيلة، والتحفيز على تبني ثقافة اإلنتاج، والتعريف بالبدائل المتاحة. 
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ويبدو اإلعالم التنموي الذي تس��تهدفه المنظمة معبًرا عن أكثر نماذج اإلعالم 

واالتص��ال تعقي��ًدا، حي��ث تتداخل في عملي��ة االتصال مجم��ل العناص��ر الثقافية 

واالجتماعي��ة والبيئية الت��ي تجعل من عملية اإلع��الم واالتصال أم��ًرا معقًدا جًدا، 

وتتطلب مهارات عالية، ومعرفة واس��عة ليمكن تحقيق ق��دٍر عاٍل من النجاح في 

الفعل االتصالي. من هنا، يبدو أن السعي لدعم قدرات المنظمة على تحقيق قدٍر 

ع��اٍل من المس��اهمة في التكامل اإلعالم��ي التنموي في الوط��ن العربي، يتطلب 

تضافر جهود كافة المؤسسات المجتمعية العربية في أمور، أهمها :

إق��رار كاف��ة المؤسس��ات الرس��مية واألهلية بض��رورة دع��م التكامل بين  �

اإلعالميين واالقتصاديين لخدمة التنمية الشاملة في الوطن العربي.

الوف��اء بمتطلبات كافة االحتياج��ات التي تبدو في فض��اء اإلعالم العربي  �

عل��ى المس��توى الفني والتقن��ي، وعلى مس��توى التأهي��ل والتدريب ورفع 

الكفاي��ة ل��دى العاملين ف��ي مج��ال اإلعالم عام��ة واإلع��الم االقتصادي 

واالجتماعي خاصة.

إشاعة ثقافة التفريق الواضح بين »القيم المجردة « لخدمة اإلنسان العربي،  �

والتي عادة ما تقوم بها األجهزة الرس��مية، والخيرية، وغير الربحية، و )قيم 

الس��وق) التي يدفعها الس��عي لتحقيق األرب�اح المالي��ة، دون اك���تراث في 

حاالت كثيرة بما ينتج عن ذلك من انحسار للقيم المجردة.
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تطوير التش��ريعات التي تكفل وضوح األدوار الوظيفية لكل من »اإلعالمي«  �

و “االقتصادي” في مجال التنمية المجتمعية.

قي��ام كاف��ة المؤسس��ات المجتمعي��ة بأدواره��ا ف��ي مج��االت التنمي��ة  �

االجتماعية واالقتصادية. 

وتتباي��ن مس��تويات الفه��م للعالق��ة اإلعالمي��ة وأولوياته��ا بي��ن القطاع��ات 

االقتصادية واالجتماعية والرأي العام. ويمكن رصد المالمح اآلتية:

كثي��ر م��ن الرس��ائل اإلعالمي��ة المعني��ة بالموضوع��ات االقتصادي��ة  �

واالجتماعية وقضايا العمل قد ال تصل أو ربما أنها تصل مشوهة، مما 

يس��هم في ضبابية الصورة والعالقة أحياًنا بين الرأي العام والمؤسس��ات 

الة ومؤثرة. االقتصادية واالجتماعية. وهو األمر الذي يتطلب برامج عمل فعَّ

 الثقاف��ة اإلعالمي��ة االتصالي��ة للمجتم��ع المعاص��ر وتط��ور الوس��ائل  �

الحديث��ة زادا من وتيرة النق��د المجتمعي وأصبحت واقًعا ملموًس��ا، األمر 

الذي يتطلب معالجة رش��يدة للفعل اإلعالمي من أج��ل تحقيق المصالح 

الوطنية في الدول العربية.

مس��ار العمل اإلعالم��ي العربي التنموي ف��ي مجاالت االقتص��اد واالجتماع  �

وقضاي��ا العم��ل يتطل��ب إع��ادة الهيكل��ة اإلعالمي��ة للوح��دات اإلدارية 
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والمنتجات اإلعالمية واالتصالية لضمان تناسق الجهود المختلفة لإلعالم 

العربي في هذا اإلطار، والدور الممكن لمنظمة العمل العربية تقديمه. 

 ضع��ف المهنية اإلعالمية والمهارات التواصلي��ة لدى بعض المعنيين  �

باإلع��الم التنم��وي أدى إل��ى نقل ص��ور متباينة ع��ن موضوعات��ه وإضعاف 

المواكب��ة اإلعالمية للمجريات المهمة التي تتم في إطاره مما يس��تدعي 

إعادة النظر في آليات العمل اإلعالمي في هذه المجاالت وتطوير العناصر 

المرتبطة باإلعالم التنموي. 

 غي��اب التصور الواض��ح والتواصل الدقي��ق الذي يمك��ن اإلعالميين من  �

االس��تناد إلى مصادر مس��ئولة ليس فقط بصفتها المؤسس��ية التنفيذية 

أو المهني��ة في المج��االت االقتصادية واالجتماعية وقضاي��ا العمل ، وإنما 

من السعي أيًضا إلدراك توصيات البحوث والدراسات التي يجريها الباحثون 

والعلماء بالهيئات العلمية المس��تقلة من جامعات ومراكز بحثية. وهو ما 

يؤكد ضرورة مراجعة قنوات التواصل مع وسائل اإلعالم ومع المجتمع.

 ضعف دور اإلعالم العربي في المساهمة في خطط التنمية االقتصادية  �

و االجتماعية العربية.  

وفي ضوء ذلك فإن الحاجة تبدو واضحة في صياغة استراتيجية عربية لإلعالم 

واالتص��ال ف��ي مج��ال التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة  وقضايا العم��ل، حيث 
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ينتظ��ر منه��ا أن تعمل عل��ى تحديد دور ش��ركاء عدة في محيط اإلع��الم والعمل 

المؤسس��اتي والبحث العلمي والتكوي��ن المهني والتأطي��ر المجتمعي...إلخ،  في 

تحقي��ق التنمية االقتصادي��ة واالجتماعية خاصة في ظل الظروف التي تش��هدها 

مجتمعاتن��ا العربي��ة كافة والتي س��يكون لإلع��الم ال محال��ة دور إيجابي ومحدد 

فيها باعتباره حجر زاوية أساسية في دعم تنفيذ الخطط االقتصادية واالجتماعية 

التي ترسمها الدول.

ثالًثا- هيكلة اإلستراتيجية :

يس��تند بن��اء اإلس��تراتيجية العربي��ة لإلع��الم ف��ي مج��ال التنمي��ة االقتصادية 

واالجتماعية وقضايا العمل إلى الخطوات اإلجرائية التالية: 

1 - تشخيص الوضع الراهن:

يهدف التش��خيص إلى الوق��وف عند جوانب مختلفة تتعل��ق بتعاطي اإلعالم 

العربي مع مواضيع التنمي��ة االقتصادية واالجتماعية ومع قضايا العمل في ظل 

الس��ياق العربي الراهن، كما يس��عى إلى إبراز مكامن قوة وضعف األداء اإلعالمي 

العرب��ي، وكذل��ك تحدياته وفرصه في تعزي��ز اهتمامه بتلك المواضي��ع والقضايا. 

وهو ما سيس��مح برس��م مس��ار اس��تراتيجي واقعي مبن��ي على أه��داف دقيقة 

و مالئم��ة. يعتم��د في هذا التش��خيص عل��ى خالصات و نتائ��ج وتوصي��ات التقارير 
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والبحوث والدراسات وأوراق العمل مما تراكم لدى المنظمة . ويرتكز التشخيص 

على المحاور األربعة التالية : 

أ- مستوى الوضع االقتصادي واالجتماعي والتنموي في الوطن العربي:

ضع��ف األم��ن االقتصادي في ال��دول العربية نتيجة التركي��ز على مقاربات  �

االقتص��اد الكلي تفتقر إلى سياس��ة تنموية تتمحور حول اإلنس��ان )الفرد) 

وضع��ف البني��ات االقتصادي��ة واالعتم��اد الزائد عل��ى عائ��دات النفط الذي 

يعرض بنية االقتصادات العربية لتقلبات السوق.

تراجع معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي، باألخص في الدول التي تزيد  �

فيها حدة مش��كلة البطالة؛ مما ينعكس بالس��لب على قدرة اقتصادات 

تلك الدول على توليد فرص عمل تستوعب األعداد المتزايدة من المنضمين 

الجدد إلى سوق العمل، وترفع من مستوى التنمية االجتماعية.

اخت��الف البنيات االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية، وبالتالي اختالف  �

مس��تويات المقاربة التنموية التي تحدد لنفس��ها األولويات المناس��بة؛ علًما 

بأن فوارق مستويات عيش السكان بين الدول العربية هي أحياًنا عميقة جًدا.

تنام��ي االعتماد على االقتصاد الريعي مع تدني خدمات التعليم والصحة  �

والخدمات االجتماعية بوجه عام.
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الحاج��ة إل��ى التنمي��ة االقتصادية واالجتماعي��ة لمختلف فئ��ات المجتمع  �

العربي هي نفس��ها بحسب المصير المش��ترك للدول العربية، والتي تبقى 

جميعه��ا كذلك معرضة لألزم��ات الداخلية والخارجية، ولتقلبات الس��وق، 

ولشبح، البطالة واتساع أحزمة الفقر.

أمام تراجع نسب النمو بادرت جميع البلدان العربية إلى إعداد استراتيجيات للنهوض  �

بالمجالين االقتصادي واالجتماعي، لكن أغلبها ال يستند إلى رؤية إستراتيجية تنموية 

متكاملة وشاملة بعيدة المدى باستثناء بعض الحاالت الفريدة.

تباي��ن ال��دول العربية في سياس��اتها االقتصادية واالجتماعي��ة؛ حيث يركز  �

بعضه��ا على السياس��ات المالي��ة والنقدية، والبعض اآلخ��ر على قطاعات 

إنتاجية كالفالح��ة والخدمات... وغيرهما، في حي��ن أن الجانب االجتماعي 

ال يلقى االهتمام نفسه.

ب- مستوى بيئة العمل وفرص التشغيل في البلدان العربية : 

ضغ��ط الطفرة الس��كانية التي تعيش��ها المنطقة خالل العق��ود األربعة  �

األخي��رة، والتي قفزت بإجمالي عدد الس��كان في ال��دول العربية في عام 

2013 لحوال��ي 355 ملي��ون نس��مة، وبمعدل نمو س��كان حوال��ي 2.4 في 

المائة .
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تحديات مشاركة الش��باب واإلناث في قوة العمل، وعالقتها بالمستويات  �

التعليمية واألمية في الوطن العربي.  

عدم توفر بيئة وظروف وش��روط العمل الالئق في كثير من أس��واق الدول  �

العربي��ة؛ األمر ال��ذي انعكس على إنتاجي��ة القوى العاملة، كما أنه س��جل 

تراجًعا في مس��توى السالمة والصحة المهنية، ناهيك عن االنخفاض في 

األجور والتراجع في الحماية االجتماعية، وإن كانت بعض الدول قد باشرت 

بتوفي��ر وتطبي��ق بعض التش��ريعات التي من ش��أنها العمل عل��ى تحقيق 

الحماية االجتماعية ولو بشكل محدود. 

ضعف التنسيق على المستوى العربي فيما يتعلق بمبادرات دعم التشغيل. �

ج- مستوى وضعية اإلعالم االقتصادي واالجتماعي التنموي في البلدان العربية:

اإلس��تراتيجيات والخطط االقتصادي��ة واالجتماعية العربي��ة قلياًل ما تدمج  �

البع��د اإلعالم��ي ف��ي تصوراتها، ون��ادًرا ما تش��رك اإلعالميين ف��ي مراحل 

اإلنجاز والتنفيذ والتقييم، باستثناء ما قد يتعلق بالتغطية الروتينية.

المادة اإلعالمية االقتصادية لها طابع رس��مي ومناس��بي، تركز باألس��اس  �

على السياسات والمشاريع الكبرى واإلس��تراتيجية، بحيث تواكب وتغطي 

ف��ي معظم األحيان األنش��طة الرس��مية أو غيره��ا، وهي بذل��ك مرتبطة 

بأجندة المسؤولين أو الفاعلين في القطاع االقتصادي.
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الم��ادة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة في وس��ائل اإلع�الم غي��ر المتخصص��ة  �

ال تس��تند إل��ى تخطيط هادف واض��ح المعالم، يحقق التن��وع والتوازن في 

التعاطي م��ع الموضوعات االقتصادية واالجتماعية باس��تحضار الهاجس 

التنم��وي، فالمادة واف��رة ولكن بدون حس أو توجي��ه تنموي هادف. فهي 

متفرقة وتائهة وسط باقي المواد اإلعالمية المختلفة.

د- مستوى طبيعة وحجم اهتمام اإلعالم العربي بقضايا العمل:

قل��ة اإلعالميي��ن المتخصصين ف��ي الش��أن االقتصادي وضع��ف التكوين  �

المهني في هذا المجال يؤثران على حجم االهتمام به وعلى توفير اإلرادة 

الالزمة الستثمار العمل اإلعالمي في الحقل االقتصادي/ التنموي.

نقص كفاية وسائل اإلعالم المتخصصة في المجال االقتصادي بالبلدان العربية؛  �

مما يعني قصور فكرة اإلعالم االقتصادي في الساحة اإلعالمية العربية.

تنامي الوع��ي المؤسس��ي والمهني بال��دور المتزايد لإلع��الم االقتصادي،  �

خاص��ة في ظ��ل التحوالت التي يش��هدها العالم العربي مؤخ��ًرا، وهو ما 

يؤكده عدد المنتديات واللقاءات في العالم العربي حول الموضوع.

يالح��ظ أن بع��ض الصح��ف الت��ي تعط��ي اهتماًم��ا كافًي��ا للموضوع��ات  �

االقتصادي��ة م��ن خ��الل األش��كال والقوال��ب الفني��ة المتنوع��ة والجاذب��ة 

)التحقيقات والتقارير واألخبار).  
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حساس��ية الموض��وع االقتص��ادي وصعوب��ة الحص��ول عل��ى المعلومات  �

والمعطيات االقتصادية من أرقام وإحصاءات بش��كل ش��فاف؛ مما  يفتح 

الباب على مصراعيه لألخبار غي��ر الدقيقة وأحياًنا المغرضة والتي تتداولها 

على نطاق واسع وسائل اإلعالم اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي 

الشاسع االنتشار والتي يصعب التحكم فيها.

غلبة الصبغة اإلعالنية والتجارية على ما تقدمه وسائل اإلعالم العامة من  �

موضوعات اقتصادية.

ال تحظ��ى قضايا العم��ل والعمال باالهتمام المتوازن في تغطية وس��ائل  �

اإلعالم العربي؛ مما ينعكس س��لًبا على محتوياتها اإلعالمية تجاه قضايا 

العم��ل، ومنه��ا:  )التش��غيل والبطال��ة، تش��ريعات العم��ل، دور المنش��آت 

الصغيرة والمتوس��طة، توفير ف��رص العمل، المرأة وقضاي��ا العمل، الفقر 

وقضاي��ا التش��غيل، الخدمات الداعمة للتش��غيل، قضايا الهج��رة العربية، 

الحماية االجتماعية و التأمينات). 

 2 - استنتاجات التحليل الرباعي:

نقاط القوة: ٭

توفر اهتماًما واس��تعداًدا عربًيا لت��دارك القصور في مجال اإلعالم التنموي  ✰

المتالزم.
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توفر كيانات إعالمية عربية يمكن تفعيلها لخدمة مقاصد اإلستراتيجية ✰

اتساع هامش الحريات وبروز استخدام وسائل اإلعالم الجديدة.  ✰

 تعدد مؤسسات التكوين والتدريب اإلعالمي. ✰

نقاط الضعف:  ٭

ضعف االهتمام اإلعالمي بالشأن التنموي وبقضايا العمل والتشغيل.  ✰

غياب التنسيق بين مكونات المجتمع ووسائل اإلعالم في مجال التنمية.  ✰

غياب التخصص وضعف التأهيل اإلعالمي االقتصادي واالجتماعي. ✰

غلبة الطابع اإلعالني والدعائ��ي على المضامين اإلعالمية االقتصادية في  ✰

وسائل اإلعالم العربية.

غياب التنس��يق العربي ف��ي تعزيز االهتمام اإلعالم��ي بالتنمية االقتصادية  ✰

واالجتماعية المتالزمة.

التحديات: ٭

 غي��اب تش��ريعات وقواني��ن إتاح��ة المعلوم��ات المتعلقة بقضاي��ا العمل  ✰

والحماية االجتماعية في بعض الدول العربية.

تراجع مستويات النمو االقتصادي وتفاقم آثاره السلبية. ✰
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 هشاشة االقتصادات العربية المرتبطة بالخارج. ✰

اتساع أحزمة الفقر والبطالة.  ✰

تفاقم نسب عدم الرضا بمستوى العيش. ✰

تواضع مس��توى اإلع��الم العرب��ي المتخصص في مجال اإلع��الم التنموي  ✰

االقتصادي واالجتماعي.

تزايد أعداد وس��ائل اإلعالم العربية الخاصة والهادفة للربح، ليست التنمية  ✰

الشاملة من أولوياتها.

الفرص: ٭

تح��ركات الحكوم��ات العربية ف��ي اتجاه إقرار سياس��ات وخط��ط تنموية  ✰

قطاعية أو شاملة.

تنامي الدعوات في الدوائر المؤسس��ية إل��ى االهتمام باإلعالم االقتصادي  ✰

والتنمي��ة المجتمعي��ة، وظهور جيل جديد من اإلعالميين يتقن اس��تعمال 

التكنولوجيا الحديثة.

العمل الجاري على توفير قاعدة معلومات غنية حول اقتصادات وأس��واق  ✰

العمل العربية )منظمة العمل العربية). 
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رابًعا- الفجوة بين الواقع والتطلعات:

أظه��رت عملية تحلي��ل الوضع الراهن لإلع��الم واالتصال في مج��ال االقتصاد 

والتنمي��ة االجتماعية ف��ي الوطن العربي وج��ود نوعين من الفج��وات في مقابل 

التطلع��ات: األولى، الفجوة المعرفي��ة، وتعني النقص أو الغي��اب الكلي للقناعات 

واألفكار والتصورات واآلراء والمواق��ف المتعلقة بموضوع أو حالة تتعلق بمختلف 

قضاي��ا ومس��تويات اإلع��الم واالتصال موض��وع االس��تراتيجية. والثاني��ة، الفجوة 

المهني��ة، وتعني النقص أو الغياب الجزئي أو الكلي للكفاءات والمهارات والقدرات 

الفنية في تصور وإنتاج وتدبير المشاريع اإلعالمية واالتصالية موضوع اإلستراتيجية.

وق��د ت��م االعتماد في تحدي��د الفجوات عل��ى وصف عام للوض��ع الراهن في 

كل مح��ور من محاور العمل اإلعالم��ي واالتصالي في الوطن العربي في مجاالت 

اإلع��الم االقتصادي واالجتماع��ي ومقابلت��ه بالتطلعات التي كش��فت عنها هذه 

اإلس��تراتيجية ل��دى المنظمة، وم��ن خالل خالص��ات أطروحات الخب��راء والمعنيين 

بموضوع هذه اإلس��تراتيجية. كم��ا دل حجم المجهودات الت��ي يتعين القيام بها 

ل��ردم فجوة ما على مس��توى الفج��وة ذاتها وحجمه��ا، فقد اتض��ح وجود ثالثة 

مستويات للفجوات :

- فجوة عميقة:   إذا كانت التطلعات تشير إلى تقييم وضع سلبي، ويحتاج إلى 

عمل هيكلي ومهني. 

- فجوة متوسطة :  إذا كانت التطلعات تشير إلى تقييم وضع قائم وموجود 

لكنه بحاجة إلى تعديل و تأطير وتأهيل.

- فجوة صغيرة :   إذا كان��ت التطلعات تش��ير إلى تقييم وض��ع إيجابي، قائم 

وموجود تنقصه فقط بعض التحسينات.
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المستويات 
اإلعالمية 

واالتصالية 
والتنموية

تحديد 

حجم 

الفجوة

األسباب )الوضع 

الراهن(

التطلعات

على مستوى 

الوضع 

االقتصادى 

واالجتماعي 

والتنموي في 

الوطن العربي 

فجوة 

عميقة 

ضعف األمن االقتصادي 
وتراجع معدالت النمو 

واختالف الكيانات 
االقتصادية في الدول 

العربية وتنامي االعتماد 
على االقتصاد الريعي 
وحاجة مختلف فئات 

المجتمع العربي للتنمية.

تطلعات نحو أمن 
اقتصادي عربي 
فاعل، وتنويع 
مصادر التنمية 

االقتصادية، 
وتنشئة اقتصادية 

مستدامة.

على مستوى بيئة 

العمل وفرص 

التشغيل في 

البلدان العربية

فجوة 

عميقة 

ضغط الطفرة 
السكانية وتحديات 

مشاركة الشباب 
واإلناث في قوة العمل 

وعدم توفر بيئة 
وظروف وشروط العمل 
الالئق وضعف التنسيق 
على المستوى العربي. 

تطلعات نحو 

تخطيط اقتصادي 

شامل وتحسين 

ظروف العمل وإيجاد 

صيغ للتنسيق بين 

مجموعة الدول 

العربية.
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على مستوى 

وضعية اإلعالم 

االقتصادي 

واالجتماعي 

التنموي في 

البلدان العربية

فجوة 

عميقة/ 

متوسطة 

االستراتيجيات والخطط 
االقتصادية العربية 
قلياًل ما تدمج البعد 

اإلعالمي في تصوراتها 
والمادة اإلعالمية 

االقتصادية لها طابع 
رسمي ومناسباتي أكثر 

والمادة االقتصادية 
في وسائل اإلعالم غير 
المتخصصة ال تستند 

إلى تخطيط واضح 
المعالم.

تطلع نحو تعزيز 

مفهوم التخطيط 

اإلستراتيجي لمواجهة 

التحديات االقتصادية 

ودعم العناية 

بالقضايا والموضوعات 

االقتصادية كافة 

وقيام صناعة إعالمية 

متخصصة على أسس 

علمية ومهنية. 

على مستوى 

طبيعة وحجم 

اهتمام اإلعالم 

العربي بقضايا 

العمل

فجوة 

متوسطة  

بسيطة

قلة اإلعالميين 

المتخصصين في 

الشأن االقتصادي 

وضعف التكوين 

المهني ونقص كفاية 

وسائل اإلعالم وتنامي 

الوعي المؤسسي 

والمهني بالدور المتزايد 

لإلعالم االقتصادي 

وغلبة الصبغة اإلعالنية 

والتجارية. 

تطلع نحو تشجيع 

صناعة اإلعالم 

االقتصادي 

واالجتماعي 

المتخصص ودعم 

برامج التدريب 

والتأهيل وترسيخ 

مبادئ العمل 

النفعي العام 

وتقليص النزعة 

التجارية. 
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خامًسا- عناصر االستراتيجية : 

1 -  األهداف العامة والفرعية: تتحدد األهداف العامة لهذه الرؤية في أربعة أهداف، 

يتفرع عن كل واحد منها أربعة أهداف فرعية :

أ-  بنــاء االهتمام اإلعالمي بالتنمية االقتصاديــة واالجتماعية، وذلك على قواعد 

جديدة ومتينة ومتكاملة:

دع��وة المس��ؤولين ع��ن المؤسس��ات اإلعالمي��ة )مدي��رو ورؤس��اء التحرير  �

ومسؤولو البرمجة والتخطيط اإلذاعي والتلفزيوني) إليالء األهمية الالزمة 

لمواضيع التنمية االقتصادية واالجتماعية )التنمية المتوازنة المس��تدامة)، 

أخ��ًذا بمبادئ وقواعد المس��ؤولية االجتماعية والواج��ب المهني وااللتزام 

األخالقي في المجال اإلعالمي.

تأهي��ل وتدريب اإلعالميين ومنتجي البرامج اإلعالمي��ة في مجاالت التنمية  �

االقتصادية واالجتماعي��ة وقضايا العمل باعتم��اد مقاربات مهنية جديدة 

ومتخصصة، مع إشراك مؤسسات التكوين اإلعالمي األساسي و المستمر 

في مأسسة ثقافة اإلعالم االقتصادي  واالجتماعي التنموي.

االقتصادي��ة  � التنمي��ة  مج��ال  ف��ي  اإلعالم��ي  والتأهي��ل  التأطي��ر  تنس��يق 

واالجتماعية بين األقطار العربية.
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تشجيع البحث العلمي و توظيفه لخدمة أهداف العمل اإلعالمي التنموي  �

في البلدان العربية.

ب-  إتاحة بيئة ممارسة إعالمية محفزة بالتنسيق بين الخطط والبرامج الحكومية 

التنموية ومبادرات المجتمع المدني ومؤسسات اإلعالم:

تش��جيع المس��ؤولين والفاعلي��ن المجتمعيي��ن على إش��راك اإلعالم في  �

الخطط و البرامج التنموية لتنفيذ البرامج التنموية ومتابعتها.

تش��جيع الفاعلي��ن االقتصاديي��ن عل��ى االنفت��اح أكث��ر عل��ى اإلعالميي��ن،  �

وتمكينهم م��ن تملك ثقافة اإلعالم الهادف و تقني��ات تدبير العالقة مع 

اإلعالميين.

توفي��ر المعلومات والمعطي��ات االقتصادية واالجتماعي��ة في بيئة العمل  �

وضمان الحصول عليها بش��كل منظم ويس��ير بما يحف��ز اإلعالميين على 

االنخراط في الفعل التنموي.

تطوير األس��اليب اإلعالمية وتش��جيع ودعم اإلعالميين المتخصصين في  �

المجاالت االقتصادية واالجتماعية التنموية وقضايا العمل.
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ج-   توســيع قاعدة اإلعالم االقتصادي واالجتماعي التنمــوي واعتماد التخطيط 

االستراتيجي في إنتاج المواد اإلعالمية الداعمة والمحفزة للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية المناسبة لوضعية كل بلد عربي و للعالم العربي ككل:

تش��جيع إنش��اء قن��وات وصح��ف إعالمي��ة متخصص��ة، وإحداث أقس��ام  �

)وح��دات أو مجاالت اهتم��ام) ُتعَنى باالقتص��اد والتنمي��ة االجتماعية في 

جميع المؤسس��ات اإلعالمية العربية، باألخص العمومية منها، مع اعتماد 

التخطيط االستراتيجي كأساس لعملها.

تش��جيع تب��ادل التج��ارب والخب��رات العربي��ة ودع��م التكت��الت اإلعالمي��ة  �

المتخصصة في االقتصاد والتنمية االجتماعية بين األقطار العربية.

تحديد مجاالت العمل اإلعالمي ذات األولوية في دعم اإلجراءات التنموية  �

الخاص��ة بكل بلد عربي أو التي تخص البلدان العربية في تكاملها، مع إيالء 

االهتم��ام اإلعالمي باآلث��ار اإليجابية لتالزم التنمي��ة االقتصادية مع التنمية 

االجتماعي��ة من تحس��ين للخصائص الس��كانية العربي��ة وتعظيم القدرة 

على العمل المستقل حرفًيا ومهنًيا.

التوس��ع في اس��تخدام وس��ائل االتصال الحديث��ة واالنفتاح عل��ى اإلعالم  �

المجتمع��ي ودعم جودة مواقع اإلعالم االقتصادي واالجتماعي التنموي 

على اإلنترنت في البلدان العربية.
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د-  تحسين مستوى اهتمام الوسائل اإلعالمية العربية بقضايا الحماية االجتماعية 

في بعدها التنموي:

االهتم��ام اإلعالم��ي بوض��ع النس��اء في بيئ��ة العم��ل وبدوره��ن التنموي  �

االقتصادي واالجتماعي بالنظر إلى التشريعات العربية.

العناي��ة اإلعالمي��ة بوضع األطفال ف��ي بيئة العمل على ضوء التش��ريعات  �

العربية والعمل على توفير حمايتهم.

العناية اإلعالمية بوضع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في بيئة العمل. �

االهتمام اإلعالمي بقضايا الهجرة والعمالة العربية والعمل على تحسين ظروفها. �

2 - المستهدفون من اإلستراتيجية:

تستهدف الرؤية اإلستراتيجية جميع شركاء األداء اإلعالمي التنموي االقتصادي 

واالجتماعي و الشركاء االجتماعيين، وذلك حسب المجموعات التالية :

الشركاء االجتماعيون و الفاعلون االقتصاديون. �

محي��ط اإلعالم )المس��ؤولون ع��ن المؤسس��ات اإلعالمية، رؤس��اء التحرير،  �

الصحفي��ون، منتج��و البرام��ج اإلعالمي��ة، مؤسس��ات التكوي��ن اإلعالم��ي 

األكاديمي والمهني، اتحاد اإلذاعات العربية، اتحاد الصحفيين العرب).
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أصحاب القرار )المسؤولون الحكوميون والسلطات، البرلمانيون، المنتخبون المحليون). �

الباحثون والخبراء في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل. �

مكون��ات المجتم��ع المدن��ي )الجمعيات األهلي��ة التي تعم��ل في مجال  �

التنمية االقتصادية، الجمعيات اإلنتاجية القطاعية...).

الجمهور العريض )الرأي العام الشعبي). �

3 -  مستويات التدخل االستراتيجي لدعم األداء اإلعالمي والتواصلي 

لصالح التنمية االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل :

يمك��ن تصني��ف جوانب التدخ��ل االس��تراتيجي اإلعالمي والتواصل��ي في عدة 

مس��تويات متكاملة، تتالءم - من جهة - مع طبيعة المس��تهدفين، وتش��كل- 

من جهة أخرى- إطار اإلجراءات واألنشطة التي بإمكانها تحقيق األهداف الفرعية. 

ونحصر هذه المستويات فيما يلي :

مستوى مؤسسي :

-  )المساندة والدعم(:  تعبئة جميع األطراف فيما يتعلق بضرورة إدماج اإلعالم في 
التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية وحثه عل��ى العناية أكثر 

ببيئة العم��ل، وتجميع الطاقات لضمان االنخراط الجماعي 

في الفعل التنموي، والتنسيق بين الفاعلين.
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 )تنظيــــــــــــــــم( :   الح��رص عل��ى التكامل العرب��ي التنموي : وض��ع اإلجراءات 
واألنش��طة اإلعالمي��ة التي من ش��أنها النه��وض بالتعاون 

التنموي��ة المختلف��ة  العرب��ي ف��ي المج��االت  والتكام��ل 

للنه��وض بالنش��اط االقتص��ادي واالس��تثماري فيم��ا بي��ن 

األقطار العربية. 

مستوى مهنــــــــي :

)تأهيــــــــــــــل(:  تمكين اإلعالميين وتوفير ظروف وأدوات العمل اإلعالمي  ٭

المهني والمتخصص، وتيس��ير تداول المعلومات، وإيجاد 

البنيات اإلعالمية المتخصصة.

)تخطيـــــــــــط(:  مالءمة الم��ادة اإلعالمية مع أولوي��ات التنمية االقتصادية  ٭

واالجتماعية الخاص��ة بكل بلد والتي تتماش��ى وتوجهاته 

العامة.

)تنفيـــــــــــــذ(:  اإلبداع واالبتكار في التعاطي مع قضايا التنمية االقتصادية  ٭

واالجتماعية في بيئة العمل  لتجاوز نطاق التغطية الروتينية 

أو النمطية. 
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4 - نوعية وفئات اإلجراءات اإلعالمية واالتصالية المعتمدة:

اإلخبار وإثارة االهتمام )تعميم مبادرة المنظمة ونش��ر المعلومات حولها  �

وإثارة اهتمام األطراف بها).

التنسيق والتشاور والتعاون )بين جميع األطراف والهيئات والحكومات العربية). �

التدريب وتبادل الخبرات )الرفع من مؤهالت وخبرات اإلعالميين العرب في  �

موضوع التنمية االقتصادية واالجتماعية في بيئة العمل).

التعبئة واإلشراك ) دعوة وفسح المجال لكل األطراف الفاعلة في المجال  �

االقتص��ادي واالجتماع��ي التنم��وي وف��ي بيئة العم��ل لالنخ��راط في هذا 

المشروع).

الترويج والتسويق )لمشاريع وتجارب إعالمية رائدة ذات الصلة بالموضوع). �

المس��اندة والدعم )لكل المب��ادرات الرامية إلى تعزي��ز االهتمام اإلعالمي  �

العربي بالتنمية  االقتصادية واالجتماعية وببيئة العمل).

5 - الخطابات والرسائل:

تتوزع الخطابات والرس��ائل التي ترسم أهداف وإجراءات اإلستراتيجية اإلعالمية 

والتواصلي��ة لمنظم��ة العمل العربية لتعزي��ز االهتمام اإلعالمي بمج��االت التنمية 
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االقتصادية واالجتماعية وبقضايا العمل، على الشكل التالي:

الخطابات/ الرسائلاألهداف اإلستراتيجية/ العامة 

بناء االهتمام اإلعالمي بالتنمية 

االقتصادية واالجتماعية على قواعد 

جديدة ومتينة ومتكاملة.

اهتمام اإلعالم بالتنمية االقتصادية 

واالجتماعية تعبير عن المسؤولية 

المجتمعية للمؤسسات اإلعالمية 

وعلى التزاماتها األخالقية.

إتاحة بيئة ممارسة إعالمية محفزة 

بالتنسيق بين الخطط والبرامج 

الحكومية التنموية ومبادرات 

المجتمع المدني ومؤسسات اإلعالم.

اإلعالم شريك أساسي في بيئة 

العمل وفي دعم برامج ومبادرات 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.

توسيع قاعدة اإلعالم االقتصادي 

واالجتماعي/ التنموي واعتماد 

التخطيط االستراتيجي في إنتاج المواد 

اإلعالمية الداعمة والمحفزة.

اهتمام مؤسسات اإلعالم ببيئة 

العمل وبقضايا التنمية االقتصادية 

واالجتماعية هو تميز إعالمي.

الرفع من مستوى العناية اإلعالمية 

العربية بقضايا الحماية االجتماعية 

في بعدها التنموي.

اإلعالم هو النصير والداعم للفئات 

المجتمعية المختلفة في بيئة 

العمل
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6 - الترويج لالستراتيجية:

اإلعالن الرسمي عن إقرار اإلستراتيجية من خالل بيان إعالمي تبثه المنظمة  �

متضمًنا العناصر األساسية لإلستراتيجية.

تنظيم لق��اء إعالمي في مقر المنظمة لعدد من وس��ائل اإلعالم العربية  �

لشرح المقاصد التي دعت المنظمة لإلعداد اإلستراتيجية.

لقاءات إعالمية حول إطالق اإلستراتيجية. �

نشر تقارير دورية  في وسائل اإلعالم العربية عن سير اإلستراتيجية.  �

7 - آليات المتابعة والرصد:

تتمثل هذه اآلليات في العناصر التالية :

1 -  تش��كيل لجنة لمتابعة اإلس��تراتيجية بمنظمة العم��ل العربية تعمل على 

التواصل مع المؤسسات اإلعالمية العمومية لتنسيق العمل معها.

2 -  تقديم تقرير دوري كل سنتين للنظر في سير وتنفيذ اإلستراتيجية.

8 - تقييم اإلستراتيجية:

تكل��ف المنظمة مكتب خبرة مس��تقل لتقييم اإلس��تراتيجية عل��ى مرحلتين 

خالل المدى الزمني لإلستراتيجية.
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9 - اإلطار الزمني لتفعيل اإلستراتيجية:

تمتد االس��تراتيجية على مدى أربع س��نوات اعتباًرا من تاريخ إقرارها من المؤتمر 

العام، وذلك حسب فترتين زمنيتين :

الفترة األولى : سنوية/ آنية.  ٭

الفترة الثانية : ثالثية )مكملة) . ٭

10 - شركاء المنظمة المفترضون في تفعيل اإلستراتيجية:

الش��ركاء االجتماعيون الثالثة )حكومات، منظمات أصحاب أعمال ونقابات  �

عمالية).

األمانة العامة لجامعة الدول العربية. �

المنظمات العربية واإلقليمية والدولية المتخصصة. �

المجالس االقتصادية واالجتماعية باألقطار العربية. �

المنتديات االقتصادية واالجتماعية العربية. �

اتحادات اإلعالميين بالدول العربية. �

منظمات المجتمع المدني. �
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االتحادات المهنية والنوعية . �

األساتذة والباحثون والخبراء بالجامعات والمراكز العلمية المتخصصة. �

مؤسس��ات التعلي��م والتكوي��ن اإلعالمي )الجامع��ي والمهن��ي) بالبلدان  �

العربية.

المؤسسات اإلعالمية العربية العمومية والخاصة. �

سادًسا- خطة استرشادية للبرامج واألنشطة التنفيذية لإلستراتيجية:

 )تتضم��ن القائمة أدناه مجموعة من األنش��طة والبرامج التي يمكن للمنظمة 

وشركائها االختيار من بينها وفق إمكاناتها وما تراه مناسًبا  ألهدافها خالل اإلطار 

الزمني لإلستراتيجية).
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األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

1 - حث 
وتعبئة 

امل�س�ؤولني 
عن امل�ؤ�س�سات 

الإعالمية 
)مديرو 
وروؤ�ساء 
التحرير 
وم�س�ؤول� 
الربجمة 

والتخطيط 
الإذاعي 

والتلفزيوين( 
لإيالء

 الأهمية 
الالزمة

 للتنمية 
املت�ازنة 

امل�ستدامة.

إبالغ الحكومات 
العربية بمبادرة 
منظمة العمل 

العربية.

وزراء 
اإلعالم العرب

طبيعة 
ومدى 

التجاوب

رسالة مرفقة 
بملخص 

اإلستراتيجية

التطلع إلى 
دور حاسم 

لوزراء اإلعالم 
العرب

المنظمة

تعريف المنظمات 
المتخصصة العربية 

بمبادرة منظمة 
العمل العربية.

اتحاد الصحفيين 
العرب، اتحاد إذاعات 

الدول العربية، االتحاد 
العربي لتكنولوجيا 

المعلومات.

طبيعة 
ومدى 

التجاوب

رسالة مرفقة 
بملخص 

اإلستراتيجية

التطلع إلى 
مشاركة 

فعالة إلنجاح 
المشروع

المنظمة

تنظيم المنتدى 
العربي األول حول 
»اإلعالم والتنمية 

المتوازنة المستدامة 
بالوطن العربي«.

- المسؤولون 
الحكوميون.

- مديرو التحرير 
والبرمجة بالمؤسسات 

اإلعالمية.
- اإلعالميون المتخصصون .

- ممثلو الهيئات 
والتنظيمات اإلعالمية 

المتخصصة. 
- ممثلو المجتمع 

المدني العربي.
- الباحثون 

واألكاديميون.  

طبيعة 
التجاوب 

ومستوى 
المشاركة

- تأسيس 
المنتدى 

- لقاء دراسي 
موسع

النهوض 
باإلعالم 
التنموي 

مسؤولية 
جميع 

الفعاليات 
العربية

المنظمة

1 -  بنــاء االهتمام اإلعالمي بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك على قواعد 

جديدة ومتينة ومتكاملة.
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األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

2 - ت�أهيل 
وتدريب 

الإعالميني 

و منتجي 

الربامج 

الإعالمية 

يف جمالت 

التنمية 

القت�سادية  

والجتماعية 

وق�ض�ي� العمل 

باعتماد 

مق�رب�ت 

مهنية جديدة 

ومتخ�س�سة، 

مل�ؤ�س�سة 

ثق�فة الإعالم

 القت�سادي 

 والجتماعي

 التنم�ي.

إعداد دليل مهني 

عملي لمعالجة 

الموضوع التنموي 

االقتصادي 

واالجتماعي وبيئة 

العمل في اإلعالم .

- اإلعالميون  المتخصصون 

- اإلعالميون  المهتمون

- الطلبة اإلعالميون 

مستوى 

التجاوب مع 

محتوياته

معايير 

ومواصفات 

إعداد الدليل

- القواعد 

السليمة 

والرؤية 

 اإليجابية 

- أسس 

تطور اإلعالم 

المتخصص

المنظمة 

وشركاؤها

تنظيم دورة 

سنوية لتأهيل 

األساتذة  والمدربين 

المهنيين العرب 

في مجال اإلعالم 

التنموي االقتصادي 

واالجتماعي.

- أساتذة اإلعالم 

المتخصص

- اإلعالميون المدربون 

من المهنيين أصحاب 

التجربة

- عدد 

الدورات 

- عدد 

المشاركين

- مدى 

اعتماد 

مخرجات 

التأهيل

برنامج 

متكامل ألربع 

دورات على 

أربع سنوات

التأهيل الجيد 

لألجيال 

اإلعالمية 

أساس االرتقاء 

باإلعالم 

العربي 

المتخصص

المنظمة 

وكليات 

ومعاهد 

التكوين 

العربية

تنظيم دورتين  

تدريبيتين في السنة 

لفائدة اإلعالميين 

العرب بشراكة 

مع الحكومات 

ومؤسسات التكوين 

العربية ومنظمات 

اإلعالميين.

- اإلعالميون 

المتخصصون 

- اإلعالميون المهتمون

- الطلبة اإلعالميون

-عدد 

المشاركين 

وطبيعتهم

-مدى 

اعتماد 

مخرجات 

التدريب

برنامج 

محكم 

لدورتين على 

مدى أربع 

سنوات

المنظمة 

وشركاؤها 

المؤسساتيون 

والمهنيون
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األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

3 - تن�ضيق 
التاأطري 

والت�أهيل 

الإعالمي يف 

جم�ل التنمية 

القت�سادية 

والجتماعية 

بني الأقطار 

العربية 

)الدع�ة 

لجتماع 

روؤ�ساء 

م�ؤ�س�سات 

التك�ين 

الإعالمي 

العربية 

لتدار�س 

امل�ا�سيع 

املتعلقة ب�إدم�ج 

الإعالم 

التنم�ي 

القت�سادي 

والجتماعي 

يف برامج 

التك�ين 

الأكادميي(.

إعداد وحدة 
تدريس متكاملة 

في مجال 
اإلعالم التنموي 

االقتصادي 
واالجتماعي، 

تعتمدها جميع 
مؤسسات 

التكوين اإلعالمي 
بالدول العربية.

-طالبات وطالب 
اإلعالم بمؤسسات 

التكوين العربية.
-أساتذة اإلعالم 

العرب.

- مدى 
استجابة 

مؤسسات 
التكوين 

األكاديمي 
والمهني

- رسالة 
إلى رؤساء 
مؤسسات 

التكوين 
لتبني 

المشروع.
- تعيين 

لجنة 
أكاديمية 

وإنجاز 
المشروع 
القتراحه 

على 
المؤسسات.

مؤسسة 
ثقافة 

اإلعالم 
التنموي 

االقتصادي 
االجتماعي 
من خالل 

التربية 
عليها.

المنظمة 
وكليات 

ومعاهد 
التكوين 

العربية

إحداث درجات 
علمية عربية 

موحدة بكليات 
ومعاهد 

اإلعالم العربية 
المتخصصة في 
اإلعالم التنموي 

االقتصادي 
واالجتماعي.

-طالبات وطالب 
اإلعالم بمؤسسات 

التكوين العربية.
- أساتذة اإلعالم 

العرب. 
- مراكز الدراسات 

والبحث.

- مدى 
استجابة 

مؤسسات 
التكوين 

األكاديمي 
والمهني.

- رسالة 
إلى رؤساء 
مؤسسات 

التكوين 
لتبني 

المشروع.
- تعيين 

لجنة 
أكاديمية 

وإنجاز 
المشروع 
القتراحه 

على 
المؤسسات.

مؤسسة 
ثقافة 

اإلعالم 
التنموي 

االقتصادي 
االجتماعي 
من خالل 
التخصص 
األكاديمي 
في المجال.

المنظمة 
وكليات 

ومعاهد 
التكوين 

العربية
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األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

4 - ت�سجيع 
البحث 

العلمي 

وت�ظيفه 

خلدمة 

اأهداف 

العمل 

الإعالمي 

التنم�ي 

يف البلدان 

العربية.

توجيه طالبات 
وطالب كليات 

ومعاهد اإلعالم 
)الماجستير 

والدكتوراه) للبحث 
في مواضيع ذات 

صلة باإلعالم 
التنموي االقتصادي 
واالجتماعي وبيئة 

العمل. 

- طالبات وطالب 
اإلعالم بمؤسسات 

التكوين العربية.
- أساتذة اإلعالم 

العرب.
- مراكز الدراسات 

والبحث.

مدى 
تجاوب 

الطالبات 
والطالب

اقتراح ونشر 
الئحة من 
مواضيع 

البحوث سنوًيا 
من طرف 
األساتذة 

على الطلبة 
الباحثين

االهتمام 
العلمي 
باإلعالم 
التنموي 

االقتصادي 
االجتماعي 
هو أساس 

تطويره

المنظمة 
وكليات 

ومعاهد 
التكوين 

العربية

إحداث وحدات 
ومراكز للبحث في 
بعض المؤسسات 
الجامعية العربية 

تعنى باإلعالم 
التنموي االقتصادي 
واالجتماعي وبيئة 

العمل. 

- طالبات وطالب 
الماجستير والدكتوراه 

بمؤسسات التكوين 
العربية.

- أساتذة اإلعالم 
العرب.

- مراكز الدراسات 
والبحث

عدد 
الوحدات 
ونوعية 

أدائها

- رسالة 
إلى رؤساء 
مؤسسات 

التكوين لتبني 
المشروع.

االهتمام 
العلمي 
باإلعالم 
التنموي 

االقتصادي 
مسؤولية 

المؤسسات 
الجامعية 

كذلك

المنظمة 
وكليات 

ومعاهد 
التكوين 

العربية

إصدار عدد خاص 
باإلعالم التنموي 

االقتصادي 
واالجتماعي وبيئة 
العمل بالمجالت 
والدوريات العربية 

المتخصصة.

-جمهور اإلعالم 
المتخصص.

- الرأي العام

-عدد 
الملفات 
وطبيعة 
الدوريات.

- المواضيع 
المثارة 

والقضايا 
المعالجة

- رسالة 
لمسؤولي 
الدوريات 

المتخصصة 
المشهورة 

لتبني 
المشروع.
-ملفات 
إعالمية 

متكاملة.

القضايا 
التنموية 

االقتصادية 
واالجتماعية  

في بيئة 
العمل
هي 

مسؤولية 
اإلعالم نفسه

المنظمة 
وشركاؤها 

المهنيون
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2 - إتاحة بيئة ممارسة إعالمية محفزة بالتنسيق بين الخطط والبرامج الحكومية 

التنموية ومبادرات المجتمع المدني ومؤسسات اإلعالم.

األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

5 - ت�سجيع 
امل�س�ؤولني 

والف�علني 

املجتمعيني 

على اإ�ضراك 

الإعالم 

يف اخلطط 

والربامج 

التنم�ية 

ومتابعتها.

تشجيع 
الحكومات 

العربية على 
االهتمام 
بإشراك 

اإلعالم في 
الخطط 
والبرامج 
التنموية 

وفًقا 
لإلجراءات 
الرسمية 

المعتمدة.

رؤساء 
الحكومات 

العربية 

طبيعة 
التجاوب

إقناع

اإلعالم شريك 
ودعامة 
أساسية 

للتخطيط 
التنموي

المنظمة

تنبيه 
المنظمات 

المجتمعية 
والجمعيات 

المهنية 
بأهمية دمج 
اإلعالم في 

الخطط 
والبرامج 
التنموية.

رؤساء 
المنظمات 

والجمعيات 
األهلية 

عدد 
اللقاءات 
ونتائجها

يوم دراسي 
محلي 
حول 

الموضوع

اإلعالم شريك 
ودعامة 
أساسية 
للعمل 

الجمعي 
التنموي

شركاء 
المنظمة 

في 
األقطار 
العربية
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األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

6 - ت�سجيع 
الف�علني 

القت�ساديني 

على النفت�ح 

اأكرث على 

الإعالميني، 

ومتكينهم من 

متلك ثق�فة 

الإعالم 

الهادف 

وتقني�ت 

تدبري 

العالقة مع 

الإعالميني.

تشجيع 

الفاعلين 

االقتصاديين 

و االجتماعيين 

العرب على 

إدارة العالقة 

مع وسائل 

اإلعالم دعًما 

لمشاريعهم.

الفاعلون 

االقتصاديون 

واالجتماعيون 

العرب

عدد الدورات 

والمشاركين 

ونتائجها

دورات تدريبية

اإلعالم شريك 

ودعامة 

أساسية في 

إدارة األعمال 

واألنشطة 

االجتماعية 

التنموية

شركاء 

المنظمة 

في 

األقطار 

العربية

إ عداد دليل 

تقني لفائدة 

الفاعلين 

االقتصاديين 

و االجتماعيين 

العرب لتوظيف 

وسائل 

اإلعالم في 

مشاريعهم.

الفاعلون 

االقتصاديون 

واالجتماعيون 

العرب

مستوى 

التجاوب 

مع 

محتوياته

معايير 

ومواصفات

إعداد الدليل

إدارة العالقة 

مع وسائل 

اإلعالم هي 

ممارسة فنية 

ناجعة للتحكم 

في العالقة مع 

الرأي العام 

المنظمة 

وشركاؤها
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األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

7 - توفري 
املعلوم�ت 

واملعطيات 

القت�سادية 

والجتماعية 

يف بيئة 

العمل 

و�سمان 

ال�ل�ج اإليها 

ب�ضكل منظم 

وي�سري 

مبا يحفز 

الإعالميني 

على 

النخراط 

يف الفعل 

التنم�ي.

إنشاء مرجع 

إلكتروني 

لجمع وإتاحة 

المعلومات 

والمعطيات 

االقتصادية 

واالجتماعية 

في بيئة العمل 

الخاصة بكل بلد 

عربي.

-الفاعلون 

االقتصاديون 

واالجتماعيون 

العرب

- اإلعالميون 

- الهيئات 

الرسمية

- الباحثون 

-الرأي العام

نسب الولوج 

ونوعية 

المواضيع 

المطلوبة

بوابة إلكترونية 

موحدة

توفير المعلومات 

الرسمية الدقيقة 

تساعد على 

توضيح الرؤية 

للجميع وتصد 

المعلومات الزائفة 

أو اإلشاعات

المنظمة 

وشركاؤها

نشر وتعميم 

المعلومات 

والمعطيات التي 

تنتجها منظمة 

العمل العربية 

وهيئات عربية 

أخرى.

-الفاعلون 

االقتصاديون 

واالجتماعيون 

العرب 

-اإلعالميون

- الهيئات 

الرسمية

-الباحثون

-الرأي العام

-عدد 

العناوين 

المنتجة 

والموزعة

- ونوعية 

المواضيع 

المعالجة

- المنشورات

- روابط بموقع 

المنظمة

توفير المعلومات 

الرسمية الدقيقة 

التى تساعد على 

توضيح الرؤية 

للجميع وتصد 

المعلومات الزائفة 

أو اإلشاعات

المنظمة 

وشركاؤها
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األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

8 - تط�ير 
الأ�ساليب 

الإعالمية 

وت�سجيع 

ودعم 

الإعالميني 

املتخ�س�سني 

يف املجالت 

القت�سادية 

والجتماعية 

التنم�ية 

وق�ض�ي� 

العمل.

إحداث » الجائزة 
اإلعالمية العربية 

للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية وبيئة 

العمل«، تمنح 
ألفضل عمل 

مهني أو بحثي .

-اإلعالميون 
واإلعالميون 
المتخصصون
-الرأي العام

مدى التجاوب
معايير 

ومواصفات 
الجائزة

التنافس المهني 
يقوي االهتمام 
بقضايا التنمية 

االقتصادية 
واالجتماعية 

المنظمة 
وشركاؤها

توقيع شراكات 
ثالثية بين 

المؤسسات 
اإلعالمية 

ومنظمات 
اإلعالميين 

ومؤسسات 
التكوين اإلعالمي 

لتطوير اإلعالم 
المتخصص في 

مجاالت االقتصاد 
والتنمية االجتماعية 

و بيئة العمل.

-المؤسسات 
اإلعالمية

-منظمات 
اإلعالميين

-مؤسسات 
التكوين اإلعالمي

مدى التجاوب

- رسالة إلى 
المعنيين

- مسودة 
الشراكات )لجنة 

مشتركة)

جميًعا من أجل 
النهوض باإلعالم 
المتخصص في 

مجاالت االقتصاد 
والتنمية االجتماعية 

وبيئة العمل

-المنظمة 
- المؤسسات 

اإلعالمية
-منظمات 
اإلعالميين

-مؤسسات 
التكوين 
اإلعالمي

تبنى منظمة 
العمل العربية 

للمبادرات 
العربية بشأن 

تدريب اإلعالميين 
المتخصصين على 
التحليل االقتصادي.

- اإلعالميون 
واإلعالميون 
المتخصصون

عدد الدورات 
والمشاركين 

ونتائجها

-دورات تأهيلية 
محلية

-دورات عربية 
مشتركة

- رسالة لالتحاد 
في الموضوع

التمكن من التحليل 
االقتصادي الرزين 

ضرورة ملحة 
لتحقيق الجودة 

اإلعالمية

- المنظمة
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األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

9 - ت�سجيع 
اإن�ساء 

قن�ات 

و�ضحف 

اإعالمية 

متخ�س�سة، 

واإحداث 

اأق�ض�م 

)اأب�اب 

ث�بتة( تعنى 

بالتنمية 

املت�ازنة 

امل�ستدامة 

يف امل�ؤ�س�سات 

الإعالمية 

العربية، 

بالأخ�س 

العم�مية 

منها.

النص فى لوائح 
المؤسسات 

اإلعالمية العربية 
على تخصيص 
نسبة قارة من 

مادتها لمجاالت 
االقتصاد والتنمية 
االجتماعية وبيئة 

العمل

-وزراء اإلعالم
-مسؤولو 

المؤسسات 
اإلعالمية 
العمومية
-هيئات 

المتابعة  
والضبط 
والتقنيين

طبيعة 
رسالة/ إقناعالتجاوب

إيالء اهتمام 
منظم 

لمجاالت 
االقتصاد 
والتنمية 

االجتماعية 
و بيئة العمل 

يفتح آفاًقا 
جديدة لألداء 

اإلعالمي 
للمؤسسات 

العمومية 

المنظمة 
وشركاؤها

التوسع في 
نسب الدعم 

المادي العمومي 
المخصص 

لإلعالم لفائدة 
اإلعالم التنموي 

االقتصادي 
واالجتماعي.

طبيعة -وزراء اإلعالم
رسالة/إقناعالتجاوب

الدعم المادي 
ضروري لتطوير 

اإلعالم 
المتخصص

المنظمة 
وشركاؤها

دعم التقارب 
بين المؤسسات 

اإلعالمية 
ومنظمات 
الفاعلين 

االقتصاديين 
واالجتماعيين.

-المؤسسات 
اإلعالمية

-منظمات 
الفاعلين 

االقتصاديين 
واالجتماعيين

- طبيعة 
التجاوب
-عدد 

الشراكات

توقيع 
شراكات 

جميًعا من 
أجل إعالم 

تنموي هادف

-المنظمة
-المؤسسات 

اإلعالمية
-منظمات 

الفاعلين 
االقتصاديين 
واالجتماعيين

3 -  توسيع قاعدة اإلعالم االقتصادي واالجتماعي/ التنموي واعتماد التخطيط 

االستراتيجي في إنتاج المواد اإلعالمية الداعمة والمحفزة للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية المناسبة لوضعية كل بلد عربي وللعالم العربي ككل.
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األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

 - 10
ت�سجيع 

تب�دل 

التجارب 

واخلربات 

العربية 

ودعم 

التكتالت 

الإعالمية 

املتخ�س�سة 

يف القت�ساد 

والتنمية 

الجتماعية 

بني الأقطار 

العربية.

إحداث المرصد العربي 

لإلعالم االقتصادي 

واالجتماعي وبيئة 

العمل، وإصدار تقرير 

كل سنتين.

- الباحثون 

والخبراء

- ا لمؤسساتيون

اإلعالميون

-الرأي العام

طبيعة 

التجاوب مع 

المشروع

مشروع كتيب 

المرصد

المتابعة والرصد 

عمليتان أساسيتان 

لتوجيه اإلعالم 

التنموي وجهته 

الصحيحة

المنظمة 

وشركاؤها

تأسيس القطب 

العربي لإلعالم 

التنموي االقتصادي 

واالجتماعي يضم 

اإلعالميين العرب 

المتخصصين في 

مجاالت االقتصاد 

والتنمية االجتماعية 

وبيئة العمل.

اإلعالميون العرب 

المتخصصون 

في مجاالت 

االقتصاد والتنمية 

االجتماعية و بيئة 

العمل

-عدد 

األعضاء

-نوعية 

األنشطة

الئحة تنظيمية 

للقطب

جميًعا من أجل 

إعالم تنموي 

مهني جيد 

ومالئم

المنظمة 

وشركاؤها

تنظيم مهرجان 

اإلنتاج اإلعالمي 

العربي المتخصص 

في مجاالت التنمية 

المتالزمة كل ثالث 

سنوات.

-اإلعالميون العرب 

المتخصصون

-الفاعلون 

االقتصاديون 

واالجتماعيون

- الهيئات الرسمية

-المشاركون

- األنشطة

مشروع دفتر 

تحمالت 

المهرجان

التحفيز والتعبئة 

لضمان جودة 

اإلنتاج اإلعالمي 

المتخصص

المنظمة 

وشركاؤها
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األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

11 - حتديد 
جمالت 

وم�ا�سيع 

العمل 

الإعالمي 

ذات الأول�ية 

يف دعم 

الإجراءات 

التنم�ية 

اخل��ضة بكل 

بلد عربي اأو 

التي تخ�س 

البلدان 

العربية فـي 

تك�مله�، مع 

الهتم�م 

ب�لآث�ر 

الإيجابية 

للتنمية 

القت�سادية 

والجتماعية 

املتالزمة.

وضع قاعدة 
معلومات خاصة 

بالمواضيع 
اإلعالمية 

االقتصادية 
واالجتماعية ذات 

األولوية وتعميمها 
على وسائل اإلعالم 

العربية.

 -وسائل 
اإلعالم العربية.

-الباحثون

- وجودها
-الحاصلون 

عليها

منشور قاعدة 
المعلومات

توفير 
المعلومات 

المنظمة تنير 
أكثر اإلعالميين 

وتحفزهم

المنظمة 
وشركاؤها

الترويج اإلعالمي 
لمفاهيم ومجاالت 
التنمية االقتصادية 

واالجتماعية 
المتالزمة.

- اإلعالميون 
واإلعالميون 

المتخصصون.
- الطلبة 
اإلعالميون
- الباحثون

- الرأي العام

كمية 
ونوعية 
المواد 

المتداولة

-مقاالت 
وحوارات
-برامج 

تلفزيونية 
وإذاعية
- بحوث

لنتكلم 
لغة إعالمية 
متخصصة 

واحدة 
باستعمال نفس 

المفاهيم

- المنظمة
- المؤسسات 

اإلعالمية 
العربية

الترويج اإلعالمي 
للمبادرات التنموية 

واالستثمارية 
العربية الناجحة 

وتعميمها.

-الرأي العام 
العربي 

والمحلي
-اإلعالميون
-الفاعلون 

االقتصاديون 
واالجتماعيون

- هيئات رسمية

- كمية 
ونوعية 
المواد 

المتداولة
- عدد 

المناظرات

-مقاالت 
وحوارات 

واستطالعات
)صحافة، 

تلفزة، إذاعة، 
إنترنت)

-مناظرات

المشاريع 
الناجحة 

المتداولة 
تشجع وتذكي 

الحماس

المنظمة 
وشركاؤها
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األهداف 
الفرعية

العمليات/ 
مؤشر المستهدفوناألنشطة

األداء
األداة/ 
الوسيط

الخطاب/ 
محور 

التواصل

اإلشراف 
على 

التنفيذ

 - 12
التو�ضع فـي 

ا�ضتخدام 

و�ض�ئل 

الت�ض�ل 

احلديثة 

والنفتاح 

على الإعالم 

املجتمعي 

ودعم ج�دة 

م�اقع 

الإعالم 

القت�سادي 

والجتماعي 

التنم�ي 

على 

الإنرتنت 

فـي البلدان 

العربية.

تأسيس بوابة 

إلكترونية عربية 

تهتم بقضايا 

اإلعالم االقتصادي 

والتنمية االجتماعية 

وبيئة العمل.

-الرأي العام 

العربي والمحلي

-اإلعالميون

-الفاعلون 

االقتصاديون 

واالجتماعيون

- الهيئات 

الرسمية

بوابة إلكترونية 

عربية مشتركة 

مستقلة

من أجل 

تفاعل أكبر بين 

جميع األطراف 

المتداخلة في 

مسار التنمية 

االقتصادية 

واالجتماعية 

بالوطن العربي

شركاء 

المنظمة

تشجيع إنشاء 

مواقع إلكترونية 

متخصصة لتهيئة 

المناخ لدعم 

االستثمارات 

والمشاريع 

اإلنتاجية العربية 

المشتركة.

-المجتمع 

المدني

-الرأي العام 

العربي والمحلي

-اإلعالميون

-الفاعلون 

االقتصاديون 

واالجتماعيون

- المؤسساتيون

عدد 

المواقع 

المدعمة 

منحة الدعم 

لمواقع 

إلكترونية 

محلية 

متخصصة

المبادرات األهلية 

كفيلة باالرتقاء 

باإلعالم التنموي

شركاء 

المنظمة
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الجدول الزمني لإلستراتيجية

الأن�ضطـــــــــة والعمليــــــــ�ت

الربجمـــة الزمنيـــة ال�سن�يـــــة

ال�سنــة 

الأوىل

ال�سنة 

الثانية

ال�سنة 

الثالثة

ال�سنة 

الرابعة

1 -  إبالغ الحكومات العربية بمبادرة منظمة 
العمل العربية.

العربية  المتخصصة  المنظمات  2 -  إخطار 
بمبادرة منظمة العمل العربية.

ح��ول  األول  العرب��ي  المنت��دى  3 -  تنظي��م 
»اإلع��الم والتنمي��ة المتوازنة المس��تدامة 

بالوطن العربي«.

لمعالجة  عملي  مهني  دل��ي��ل  4 -  إع���داد 
ال���م���وض���وع ال��ت��ن��م��وي االق���ت���ص���ادي 

واالجتماعي و بيئة العمل في اإلعالم .

5 -  تنظي��م دورة س��نوية لتأهي��ل األس��اتذة  
والمدربي��ن المهنيي��ن العرب ف��ي مجال 

اإلعالم التنموي االقتصادي واالجتماعي.
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6 -  تنظي��م دورتي��ن  تدريبيتي��ن ف��ي الس��نة 
لفائ��دة اإلعالميي��ن الع��رب بش��راكة مع 
العربية  التكوين  الحكومات ومؤسسات 

ومنظمات اإلعالميين.

7 -  إعداد وحدة تدريس متكاملة في مجال 
اإلعالم التنموي االقتصادي واالجتماعي، 
التكوي��ن  تعتمده��ا جمي��ع مؤسس��ات 

اإلعالمي بالدول العربية.

عربية  ع��ل��ي��ا  دراس�����ات  ب��رام��ج  8 -  إح����داث 
م��وح��دة ب��ك��ل��ي��ات وم��ع��اه��د اإلع���الم 
التنموي  اإلعالم  في  متخصصة  العربية 

االقتصادي واالجتماعي.

9 -  توجي��ه طالبات وطالب كلي��ات ومعاهد 
اإلعالم )الماجس��تير والدكت��وراه) للبحث 
ف��ي مواضيع ذا ت صلة باإلعالم التنموي 

االقتصادي واالجتماعي وبيئة العمل. 

ف��ي  للبح��ث  ومراك��ز  وح��دات  10 -  إنش��اء 
بع��ض المؤسس��ات الجامعي��ة العربية 
االقتص��ادي  التنم��وي  باإلع��الم  ُتعَن��ى 

واالجتماعي وبيئة العمل. 
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التنموي  ب��اإلع��الم  خ��اص  ع��دد  11 -  إص���دار 
االق���ت���ص���ادي واالج���ت���م���اع���ي وب��ي��ئ��ة 
العربية  وال��دوري��ات  بالمجالت  العمل 

المتخصصة.

بأهمي��ة   العربي��ة  الحكوم��ات  إخط��ار     - 12
إش��راك اإلعالم ف��ي الخط��ط والبرامج 

التنموية.

13 -   إخط��������ار المنظم�����ات المجتمعي����ة 
والجمعي���ات المهنية بأهمي����ة دم����ج 

اإلعالم في الخطط والبرامج التنموية.

14 -  ت��ش��ج��ي��ع ال��ف��اع��ل��ي��ن االق��ت��ص��ادي��ي��ن 
واالجتماعيين العرب على إدارة العالقة 
اإلعالم بشكل فعال دعًما  مع وسائل 

لمشاريعهم.

15 -  إع��داد دلي��ل تقن��ي لفائ��دة الفاعلي��ن 
الع��رب  واالجتماعيي������ن  االقتصاديي��ن 
في  اإلع�������الم  وس�������ائل  لتوظي������ف 

مشاريعهم.
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16 -  إنش��اء مرج��ع إلكتروني لجم��ع وإتاحة 
المعلوم��ات والمعطي��ات االقتصادي��ة 
واالجتماعي��ة ف��ي بيئة العم��ل الخاصة 

بكل بلد عربي.

17 -  نش��ر وتعميم المعلومات والمعطيات 
الت��ي تنتجه��ا منظم��ة العم��ل العربية 

وهيئات عربية أخرى.

العربي��ة  اإلعالمي��ة  الجائ��زة   « 18 -  تنظي��م 
للتنمية االقتصادي��ة واالجتماعية وبيئة 
العمل«، تنظم كل س��نتين بشراكة مع 

المهنيين.

19 -  توقيع ش��راكات ثالثية بين المؤسسات 
اإلعالميي��ن  واتح�������ادات  اإلعالمي�������ة 
ومؤسس��ات التكوين اإلعالمي لتطوير 
مج��االت  ف��ي  المتخص��ص  اإلع��الم 
االقتص��اد والتنمي��ة االجتماعي��ة وبيئ��ة 

العمل.
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المؤسسات اإلعالمية  النص في وثائق     - 20
العربية على تخصيص نسبة من مادتها 
االجتماعية  والتنمية  االقتصاد  لمجاالت 

و بيئة العمل. 

ال��م��ادي  ال��دع��م  نسب  ف��ي  21 -  ال��ت��وس��ع 
ال���ع���م���وم���ي ال��م��خ��ص��ص ل���إلع���الم 
االقتصادي  التنموي  اإلع���الم  لفائدة 

واالجتماعي. 

22 -  دعم التقارب بين المؤسسات اإلعالمية 
االقتصاديي��ن  الفاعلي��ن  ومنظم��ات 

واالجتماعيين.

23 -  إحداث المرصد العربي لإلعالم التنموي 
العمل،  وبيئة  واالجتماعي  االقتصادي 

وإصدار تقرير كل سنتين.

لإلع��الم  العرب��ي  القط��ب  24 -  تأس��يس 
التنموي االقتص��ادي واالجتماعي يضم 
اإلعالميي��ن الع��رب المتخصصي��ن ف��ي 
مجاالت االقتص��اد والتنمية االجتماعية 

و بيئة العمل.
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اإلعالم��ي  اإلنت��اج  مهرج��ان  25 -   تنظي��م 
العربي المتخصص في مجاالت التنمية 

المتالزمة كل ثالث سنوات.

خاص��ة  معلوم��ات  قاع��دة  26 -  وض��ع 
االقتصادي��ة  اإلعالمي��ة  بالمواضي��ع 
واالجتماعي��ة ذات األولوي��ة وتعميمه��ا 

على وسائل اإلعالم العربية.

27 -  التروي��ج اإلعالمي لمفاهي��م ومجاالت 
التنمي��ة االقتصادي����������ة واالجتماعي��ة 

المتالزمة.

التنموية  للمبادرات  اإلعالمي  28 -  الترويج 
واالس��ت��ث��م��اري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة 

وتعميمها.

29 -  تأس��يس بواب��ة إلكترونية عربي��ة تهتم 
بقضاي��ا اإلع��الم االقتص��ادي والتنمي��ة 

االجتماعية وبيئة العمل.

إلكتروني��ة  مواق��ع  إنش��اء  30 -  تش��جيع 
المن���������اخ  لتهيئ����������ة  متخصص������ة 
لدع��������م االس��تثم������ارات والمش��اريع 

اإلنتاجية العربية المشتركة.
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تعريف المصطلحات: 

 - وســائل اإلعــــالم :   جميع أدوات التداول الجماهيري للمعلومات من صحافة 

مكتوب��ة وإذاع��ة وتلفزي��ون وإع��الم إلكترون��ي متع��دد 

الوسائط.

 - االقتصاد الكلـــــي:  مقاربة نظرية جامعة لالقتصاد وفق نماذج لترابط العالقات 

القائمة بين المجاميع )المؤشرات) الكبرى المتحكمة في 

االقتصاد وهي أساًسا: الناتج المحلي اإلجمالي، االستثمار، 

النمو، متوس��ط دخل الفرد، االس��تهالك، التضخم المالي، 

س��عر الصرف، مع��دل الفائ��دة، العجز التج��اري، معدالت 

البطالة.. وتهدف المقارب��ة االقتصادية الكلية إلى تحقيق 

شروط »التوازن العام« لالقتصاد .

- التنمية االقتصادية:  مجموع السياس��ات والبرامج والخطط التي تنفذها الدولة 

لتحس��ين رفاهي��ة المجتم��ع من خ��الل مؤش��رات التطور 

التراكمي��ة ف��ي المجاالت اإلنتاجي��ة والتقني��ة واالجتماعية 

والثقافية والتعليمية والصحية والسكانية... التي تقاس بها 

سنوًيا درجة التقدم االقتصادي ودرجة الرقي االجتماعي.
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- التنمية االجتماعية:  تعّرف بكونها درجة إش��باع الحاجات االجتماعية لإلنس��ان. 

وتقاس بتحس��ن المؤشرات الصحية، والمؤشرات التعليمية 

ومؤشرات القدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش، وعدم 

التمي��ز فى النوع االجتماعى، وتعزيز قدرات التمكين لألفراد 

واألسر والتجمعات السكانية.

- التنمية المستدامـــة:  مفه��وم مس��تحدث يعود إل��ى بداية تس��عينيات القرن 

الماض��ي، ويقصد ب��ه األخذ بعين االعتب��ار الجوانب البيئية 

والمحافظ��ة على المحي��ط في السياس��ات االقتصادية 

واالجتماعية. ومن أس��س التنمية المس��تدامة : بيئة حياة 

نظيف��ة، تقنيات إنت��اج غير ملوثة، المحافظ��ة على التنوع 

البيولوجي )الحيوي)، ترشيد اس��تهالك الموارد الطبيعية 

للحفاظ على حق��وق األجيال القادم��ة فيها حتى تكون 

هذه التنمية قابلة لالستمرار.

واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  األبع��اد  فيه��ا  تت��الزم  - التنمية المتوازنـــــة:   تنمي��ة 

والبش��رية، وتوزع فيه��ا عوائ��د النمو االقتصادي بش��كل 

عادل بين المناطق وبين الحضر والريف.
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- النمو االقتصــــــادي:  يقصد به الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها 

المجتم��ع باس��تخدام عناص��ر اإلنت��اج المتع��ارف عليه��ا 

��ا، وهي األرض والعم��ل ورأس الم��ال )مضاًفا إليها  تاريخّيً

مصادر النم��و الجديد في عصرنا الحاض��ر وهي المعرفة 

والتكنولوجي��ا والتنظي��م ....). ويهدف النم��و االقتصادي 

إلى إش��باع الحاجات الكلية في المجتم��ع، وتفيُض عنها 

لُتحّقق كمًا أرفع من الثروة الوطنية، ومس��توى أعلى من 

الرفاهي��ة. ويق��اس معدل النم��و االقتصادي باس��تخدام 

النس��بة المئوية لزي��ادة النات��ج اإلجمالي كل فت��رة زمنية 

محددة مقارنة بس��ابقتها )الثالثي أو الس��نة أو العشرية) 

التنمي��ة  أركان  أه��م  أح��د  االقتص��ادي  النم��و  ويعتب��ر 

االقتصادية واالجتماعية.

- الحماية االجتماعيـــة:  مجموعة أنظم��ة تضعها الدولة لحماية األفراد واألس��ر 

في المجتمع م��ن المخاطر االجتماعي��ة الالإرادية وتوفر 

له��م خدم��ات وإمكاني��ات مالي��ة تؤم��ن لهم وس��ائل 

العي��ش الكري��م عن��د تراج��ع الدخ��ل الم��ادي أو ارتفاع 

اإلنفاق في حاالت الش��يخوخة و الم��رض والعجز البدني 
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وحوادث الش��غل والبطالة... وم��ن هذه األنظمة الضمان 

الظرفي��ة  واإلعان��ات  الصحي��ة  والتغطي��ة  االجتماع��ي 

والتأمين ضد البطالة.

- سوق العمل: مفهوم سوق العمل يكتسي جانبين :

الجانــــــــــــــــــب األول:   س��وق العمل غير التج��اري )غير الس��وقي) ويقصد به: 

عالقات العمل وقوانين العمل والتشريعات التعاقدية 

بي��ن أطراف اإلنت��اج ... ويقاب��ل هذا المفه��وم في دول 

المغرب العربي: سوق الشغل. 

الجانــــــــــــــــب الثانــي:  س��وق العمل التجاري )أو الس��وقي) ويقابل��ه في دول 

المغرب العربي: س��وق التش��غيل. ويقص��د به مجموع 

ع��روض وطلب��ات العم��ل. ووف��ق ه��ذا الجان��ب الثاني 

فإّن س��وق العم��ل بالمعنى التجاري س��وق كغيره من 

األس��واق متكّون من ثالثة أركان: عرض وطلب وس��عر. 

فالع��رض هو ع��رض العم��ل المتأتي م��ن الباحثين عن 

فرص العمل. والطلب هو الطل��ب على العمل المتأتي 

من المنشآت االقتصادية. والسعر هو األجر.
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- السّكان النشيطـــون:   يعتب��ر نش��يًطا كّل ف��رد يبلغ من العم��ر 15 س��نة فما فوق 

ويكون خالل األسبوع المرجعي مشتغاًل أو عاطاًل عن العمل.

- نسبـــــــة النشــــــاط:  هي نس��بة عدد السكان النشيطين )15 سنة فما فوق) 

من مجموع الس��كان في س��ن النش��اط )15 س��نة فما 

فوق).

- السكان المشتغلــون:  ُيعتب��ر مش��تغاًل كّل فرد يبل��غ من العمر 15 س��نة فما 

فوق، ويكون قد اش��تغل عل��ى األقل لي��وم واحد )ولو 

لس��اعة واحدة بمقابل أو بدون مقابل باس��تثناء األعمال 

التطّوعية) خالل األسبوع المرجعي.

العاطلــون عن العمـــل:  )تعري��ف البطالة) ُيعتبر عاطاًل عن العمل، كل فرد يبلغ 

من العمر 15 سنة فما فوق و لم يشتغل خالل األسبوع 

المرجعي للمسح، و يبحث عن شغل بجدية مع القيام 

بإج��راء فعل��ي للبحث ع��ن ش��غل، ومس��تعّد ومتفّرغ 

الستالم فرصة العمل خالل األسبوعين المواليين.

- معـــدل البطالـــــــــة:  هو نس��بة الس��كان العاطلين عن العم��ل من مجموع 

السكان النشيطين من الفئة العمرية نفسها.
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- معـــدل االشتغــــال:  هي نسبة السكان المشتغلين من مجموع السكان في 

سن النشاط )15 سنة فما فوق).

  فريق عمل تصميم االستراتيجية والخبراء المحكمون لها:

من أجل بناء مش��روع االس��تراتيجية العربي��ة لإلعالم واالتصال في مج��ال التنمية 

االقتصادية واالجتماعية وقضايا العمل، تم تشكيل فريق العمل  من الفئات التالية :

1 -فريق إعداد مشروع االستراتيجية:

وتحــددت مهماته في بناء االســتراتيجية وفًقــا لمنهجيات محــددة، وتبعًا  ٭

لمقتضيات صياغة االستراتيجيات اإلعالمية وفق األعراف العلمية والمهنية 

المعتبرة. وتكوّن فريق إعداد مشروع االستراتيجية من كل من : 

الدكت��ور/ عب��د اللطيف بن صفية ، أس��تاذ اإلع��الم والتواصل بالمعهد  �

العالي لإلعالم واالتصال بالرباط في المملكة المغربية.

الدكتور/ عبد اهلل بن ناصر الحمود،  أس��تاذ اإلعالم المش��ارك في كلية  �

اإلع��الم واالتصال، جامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��المية بالمملكة 

العربية السعودية.
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2 - فريق المراجعة والتحكيم:

ن فري��ق المراجع��ة والتحكي��م م��ن ع��دد كبي��ر م��ن الخبي��رات والخبراء  تك��وَّ

األكاديميي��ن والمهنيين في مجاالت اإلعالم واالقتصاد واالجتماع وقضايا العمل، 

اختارتهم المنظمة استناًدا إلى خبراتها وتطلعاتها من بناء هذه اإلستراتيجية.

 وُتولى الخبراء قراءة المش��روع واإلدالء بآرائه��م ومقترحاتهم، ثم المصادقة 

عل��ى الرؤي��ة اإلس��تراتيجية العام��ة وأهدافها المختلف��ة، حيث ق��ام فريق إعداد 

اإلس��تراتيجية، بعد ذلك، بعمليات المراجعة والتطوي��ر ثم وضع الخطة التنفيذية 

للرؤية اإلس��تراتيجية مع ما تتضمنه من عمليات وأنش��طة تناس��ب المدى الزمني 

المتفق علي��ه وموازناتها التقديري��ة، وتقديمها بعد ذلك للمناقش��ة والمصادقة 

النهائية في موعدها المحدد. وتكون الفريق من األعضاء اآلتيين:

د. سامي نجيب، خبير حماية اجتماعية، جمهورية مصر العربية.  �

د. س��امي الش��ريف، عميد كلية اإلعالم، الجامعة الحديث��ة للتكنولوجيا  �

والمعلومات، جمهورية مصر العربية.

د. حنان يوس��ف ، أستاذة اإلعالم العربي ، جامعة عين شمس، جمهورية  �

مص��ر العربية. المدي��ر التنفيذي للمنظمة العربية للح��وار والتعاون الدولي 

ومقررة لجنة المرأة في منظمة العمل العربية.
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د. على حمدي، مدير عام الوكالة الوطنية للتش��غيل والعمل المس��تقل،  �

الجمهورية التونسية. 

السيدة نعمات أحمد حسن، سكرتير لجنة المرأة والطفل باالتحاد العام  �

لنقابات جمهورية السودان.   

د. بهية الجيشي، نائبة رئيس البرلمان العربي، مملكة البحرين.  �

الس��يد م��ازن عوده، األمي��ن الع��ام للمجل��س االقتص��ادي واالجتماعي،  �

المملكة األردنية الهاشمية.

الس��يدة بس��مة الصرفن��دي، خبي��رة قضايا العم��ل والعم��ال، المملكة  �

األردنية الهاشمية.

السيدة أفنان الزيانى، أصحاب أعمال، مملكة البحرين. �

تصدير االستراتيجية: 

قام��ت بإعداد تصدير االس��تراتيجية األس��تاذة الدكتورة / حنان يوس��ف،  �

أستاذ اإلعالم العربي بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، ورئيس 

المنظمة العربية للحوار والتعاون ، ومقررة لجنة شئون عمل المرأة العربية 

بمنظمة العمل العربية .
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3 - فريق الدعم والمساندة والتنسيق:

تول��ت الس��يدة إيم��ان أحمد عب��د المقص��ود ، مدي��رة إدارة اإلع��الم والتوثيق 

والمعلومات بمنظمة العمل العربية تنسيق  العمل ومتابعة مراحل اإلنجاز، ضمن 

فريقها المكون من : األس��تاذة إلهام علي غسال، رئيسة قسم اإلعالم، السيدة 

شيرين محمد صباح، رئيسة وحدة اإلعالم والنشر.   

مرجعيات ومصادر االستراتيجية:

تس��تند االستراتيجية من حيث تشخيص الوضع وإعداد خططها التنفيذية إلى 

الوثائق المرجعية والدراسات وأوراق العمل التالية :

1 - الوثائق المرجعية:

أهم مبادرات ووثائق المنظمة: ٭

العقد العربى للتشغيل 2009. �

التصنيف العربى المعيارى للمهن 2008. �

االستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى 2010. �

الالستراتيجية العربية للحد من عمالة األطفال 2011. �

إعالن المبادئ بشأن الحوار االجتماعى فى البلدان العربية 2012. �
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إعالن المبادئ بشأن الحقوق والحريات النقابية 2012. �

البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة 2009: �

مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل. ✰

المرصد العربى للتشغيل. ✰

مش��روع توطين الوظائف وتنظيم تنقل العمالة المتعاقدة  ✰

المؤقتة.

مشروع المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات  ✰

سوق العمل. 

مشروع تشغيل الشباب العربى. ✰

دعم القدرات فى مجال إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة. ✰

المنتديات: ٭

المنتدى العربى للتنمية والتشغيل – دولة قطر/ الدوحة 2008. �

المنتدى العربى حول الدور الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتش��غيل  �

)المملكة المغربية- الرباط  2008 ).

المؤتم��ر العربى للضم��ان االجتماعى – نحو سياس��ات تأمين��ات اجتماعية  �
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فاعلة فى الوطن العربى ) جمهورية مصر العربية  - شرم الشيخ 2009).

المؤتمر العربى األول لتشغيل الشباب )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  �

الشعبية – الجزائر 2009).

المؤتم��ر العربى ح��ول األجندة العربي��ة للنهوض بالتش��غيل ) الجمهورية  �

اللبنانية - بيروت 2009) .

المنت��دى العربى ح��ول التدريب التقنى والمهنى واحتياجات س��وق العمل  �

)المملكة العربية السعودية- الرياض 2010).

الندوة القومية - دور اإلعالم فى خدمة قضايا العمل والتنمية الشاملة-  �

)منظمة العمل العربية - القاهرة - 2011).

المؤتم��ر العربى الثانى للحقوق والحريات النقابي��ة ) الجمهورية اللبنانية –  �

بيروت 2012).

المؤتم��ر العرب��ى حول حوكمة أس��واق العم��ل العربية ف��ى ظل مجتمع  �

عربى متغير )جمهورية مصر العربية – شرم الشيخ 2013).

المنت��دى العرب��ى الثانى للتنمية والتش��غيل نحو حماي��ة اجتماعية وتنمية  �

مستدامة )المملكة العربية السعودية – الرياض 2014).
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أهم الوثائق والتقارير:  ٭

التقرير العربى األول حول »التشغيل والبطالة فى الدول العربية« 2008. �

التقرير العربى الثاني حول »التشغيل والبطالة فى الدول العربية« 2010. �

التقرير العربى الثالث حول »االنعكاسات االجتماعية الشعبية العربية على  �

أوضاع التشغيل والبطالة ... حاضًرا ومستقباًل« 2012.

التقرير العربى الرابع حول »التش��غيل والبطالة التش��غيل آفاق جديدة للتش��غيل«  �

.2014

التقري��ر العربى األول حول »معلومات أس��واق العمل ف��ى البلدان العربية«  �

.2013

إعالن الدوحة الصادر عن المنتدى العربى للتنمية والتشغيل الدوحة 2008. �

بيان الجزائر بشأن الشباب العربى الصادر عن المؤتمر العربى األول لتشغيل  �

الشباب الجزائر 2009.

األجندة العربية للنهوض بالتشغيل – الجمهورية اللبنانية 2009. �

وثيق��ة الرياض الصادرة عن المنتدى  العربى حول التدريب التقنى والمهنى  �

. واحتياجات سوق العمل – المملكة العربية السعودية 2010 
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تقرير تنقل العمالة بين البلدان العربية 2010. �

تقارير المدير العام لمؤتمر العمل العربى: ٭

التشغيل والبطالة فى البلدان العربية التحدي .. والمواجهة 2008. �

تنقل األيدى العاملة العربية .. الفرص واآلمال 2009. �

العقد العربى للتشغيل .. نحو عقد اجتماعي عربي جديد 2010. �

المنش��آت الصغرى والصغيرة والمتوس��طة... قاطرة النمو الداعمة للتش��غيل  �

.2011

الحماي��ة االجتماعي��ة س��بياًل للعدالة االجتماعي��ة وضماًنا لجيل المس��تقبل  �

 .2012

التنمية المتوازنة وتطلعات الشباب لتأمين فرص العمل الالئق 2013. �

تقرير »التعاون العربى وآفاقه لدعم التشغيل« 2014. �

2 - الدراسات وأوراق العمل:

عبــد اهلل بن ناصر الحمود: » التكامل اإلعالمي االقتصادي في الوطن العربي :  ✰

محاولة لتأطير العالقة المهنية بين قيم النفع العام وقيم السوق«. 

بهجت أبو النصر:  »تأثير التحوالت في المنطقة العربية على قضايا التشغيل«.  ✰
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عبــد اللطيف بــن صفيــة : » دور المؤسس��ات اإلعالمي��ة العربية ف��ي التنمية  ✰
االقتصادية  للفئات المجتمعية المختلفة... رؤية استراتيجية«. 

عصــام الدين فرج :  مضامين العمل في الصحافة العربية : دراس��ة تحليلية.  ✰
منظمة العمل العربية. 

مازن عودة: » نحو مش��روعات للتعلي��م والتدريب لتأهيل ك��وادر أطر اإلعالم  ✰
االقتصادي«. 

رأفــت رضوان : »اس��تعراض التقرير العرب��ي األول حول أس��واق العمل بالدول  ✰
العربية - منظمة العمل العربية «. 

سامي الشريف : » اإلعالم االقتصادي وتكنولوجيا االتصال .. الفرص والتحديات«. ✰

محمد العجرودى: »الوظيفة االقتصادية لوسائل اإلعالم ودورها فى االستقرار  ✰
والتنمية فى الدول العربية«

فايــز بن عبد اهلل الشــهري: » دور اإلعالم في تفعيل وتطوي��ر نظم الحماية  ✰
االجتماعية«.. ندوة )الحماية االجتماعية بين الواقع والمأمول). منظمة العمل 

العربية.

حنان يوســف، تعمي��ق الص��ورة اإليجابية لقيم��ة العمل فى وس��ائل اإلعالم  ✰
المختلف��ة لدع��م قضايا التنمي��ة الش��املة - دور اإلعالم ف��ى خدمة قضايا 

العمل والتنمية الشاملة.
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