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مقدمة

انطالقتهــا منــذ  االعــالم  وســائل  العربيــة  النقابــات   عرفــت 

تلــك يف  تجربتهــا  مــرت  وقــد  املــايض  القــرن  منتصــف   األوىل 

هنــاك يكــن  مل  البدايــة  ففــي  املراحــل  مــن  بالعديــد   الفــرة 

 اعــالم نقــايب مســتقل عــن وســائل االعــالم االخــرى بــل كانــت

اخبــار ونشــاطات تلــك النقابــات تَُغطّــى ضمــن تلــك الوســائل

 ولعــل انطالقــة االعــالم النقــايب العــريب بشــكله املســتقل كانــت

الســبعينات الحقيقيــة يف  تبلــورت بصورتهــا  لكنهــا  الســتّينات   يف 

بهــا خاصــة  اعــالم  لوســائل  النقابــات  أغلــب  امتــالك  مــع 

 كثــرون يعتــرون الفرة املمتدة من الســبعينات حتى نهايــة الثامنينات

 الذهبيــة نظــرا اىل الــدور الــذي اســتطاع أن يلعبــه االعــالم النقــايب يف

املجتمــع حيث كان واجهــة حقيقية للعمل النقايب برمته يف ذلك الوقت

ــذا ــا ه ــى يومن ــعينات وحت ــف التس ــذ منتص ــدة من ــرة املمت ــا الف  أم

 فهــي الفــرة التــي شــهدت تراجــع أداء االعــالم النقــايب... فعــى الرغــم

ــد ــى الصعي ــال ع ــا مذه ــورا إعالمي ــت تط ــرة عرف ــذه الف ــن ان ه  م

 التقنــي لكــن هــذا التطــور مل ينعكــس إيجابيّــا عــى االعــالم النقــايب بل

همشــه... ولهــذا االمــر اســبابه الكثــرة التــي ســنحاول الوقــوف عليهــا

...
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مفهوم االعالم النقايب

ــالم ــوم االع ــد مفه ــة بتحدي ــه عالق ــا ل ــوع تقريرن ــن موض ــرا م ــزءا كب ــا ان ج  ارتأين

 النقــايب فعــى مــا يبــدو ان املصطلــح يحمــل دالالت كثــرة أســهمت اىل حــد كبــر يف

تحديــد صورتــه النهائيــة

 العديــد انتقــد مصطلــح االعــالم النقــايب  و اعتــره بحــد ذاتــه هــو مصطلــح تشــعر أن

 فيــه إقصــاء أو محاولــة إلغــاء وهــي تســمية غربيــة بعــض الــيء حيــث ان االعــالم

ــن ــف ع ــز أو يختل ــايب يتمي ــالم النق ــم اذا كان االع ــه... ث ــت هويت ــام كان ــالم مه  إع

 غــره فعــال فــام هــي أوجــه هــذا االختــالف او التميــز؟ هــل لألمــر عالقــة بالشــكل أم

 باملضمــون؟ مبعنــى هــل نســتطيع ان نطلــق عــى االعــالم الــذي تصــدره املؤسســات

ــذي ــات النســائية ال ــذي تصــدره الهيئ ــال أو االعــالم ال ــي مث ــه اعــالم دين ــة أن  الديني

 يهتــم بشــؤون املــرأة أنــه اعــالم نســايئ؟ اذا، نــرى أن اطــالق التســمية منــذ البدايــة

 ال يخلــو مــن الخبــث الن االعــالم اعــالم مهــام كان مضمونــه أو شــكله... ولعــل هــذا

 يقودنــا اىل الســؤال التــايل

ما الذي نقصده باالعالم النقايب العريب تحديدا؟

 أهــو االعــالم الــذي تصــدره االتحــادات العامليــة بأشــكاله املتعــّددة وينطــق باســمها

ويعــر عنهــا ويهتــم اساســا مبشــكالت الطبقــة العاملــة ونضاالتهــا؟

 أم هــو ذاك االعــالم الــذي يتخــذ مــن العمــل النقــايب واجهــة لــه مــن أجــل ايصــال

رســالة سياســية؟ أم ان كال النوعــن ميكــن ان نطلــق عليــه تســمية االعــالم النقــايب؟

ــه هــو االعــالم ــان املقصــود ب  مــن خــالل البحــث عــن املقصــود باالعــالم النقــايب ف

 الــذي تصــدره النقابــات عــى وجــه الخصــوص وال يشــمل ذلــك االعــالم املتعاطــف

 مــع القضايــا النقابيــة مــع االشــارة اىل ان هــذا االعــالم ميثــل تجربــة مهمــة يف عرصنــا

الحــايل وقــد نجــح يف اثــارة قضايــا عــى درجــة كبــرة مــن االهميــة

 ان وســائل االعــالم االخــرى الرســمية والخاصــة تتعامــل مــع هــذا االعــالم عــى انــه

 درجــة ثانيــة او ثالثــة واحيانــا كثــرة ال تــرى انــه اعــالم... وهــي نظــرة طارئــة مل تكــن

 يف الســابق وهــذا يعــود اىل مــا بعــد التســعينات وهــي الفــرة التــي شــهدت تراجــع

 هــذا االعــالم بعــد غيــاب او هــروب األطــر املهنيــة التــي كانــت تقــود هذا االعــالم اىل

االعــالم األشــمل ســواء الخــاص او العــام

: 

: 
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 أمــا املتلقــي هــو ايضــا يتعامــل مــع هــذا االعــالم عــى انــه ليــس اعــالم حــدث وال يســتطيع ان يســتقي

 منــه معلومتــه كــام انــه ال يحمــل التغيــر الــذي ينتظــره... اضافــة اىل ذلــك فهــو مل يعــد يجــد صورتــه فيــه

 كــون الفاعليــة اتجهــت برمتهــا نحــو وســائل االعــالم الرســمية االكــر جامهريــة... فتلــك الوســائل كــام هــو

ــل وتعترهــا ــام ب ــرأي الع ــه ال ــرا يف توجي ــا كث ــة أو القطــاع الخــاص وتعــول عليه  معــروف تتبناهــا الدول

 صلــة الوصــل الرئيســية والقنــاة الراجعــة بينهــا وبــن هــذا الــرأي... لذلــك هــي وســائل ممولــة ماديــا ومهنيــا

...ومؤسســاتيا بشــكل جيــد

 ان اتواجــد اعــالم نقــايب قــوي يتعلــق بطبيعــة فهمنــا للمرحلــة الراهنــة ومتطلباتهــا وايضــا فهمنــا لدورنــا

 الحقيقــي فيهــا. فــكل النقابــات عــى اختــالف أنواعهــا واختصاصاتهــا هــي صاحبــة رســالة ومعنيــة يف نفــس

ــة متثــل املجتمــع وتعكــس ــة التــي متثلهــا... وهــي مــن جهــة ثاني  الوقــت بايصــال هــذه الرســالة اىل الفئ

ــا اعــالم ــات؟ واذا مــا دعمن ــه يف اعــالم هــذه النقاب ــه... لكــن الســؤال. ملــاذا ال يــرى املجتمــع صورت  صورت

ــل ــره، ه ــرة لغ ــروف املتوف ــه كل الظ ــا ل ــة ووفرن ــة املطلوب ــة واملهني ــات املادي ــات باالمكاني ــذه النقاب  ه

يســتطيع هــذا االعــالم أن يصبــح جامهريــا ويحقــق مــا يصبــو اليــه؟

ــا الســؤال الســابق ــو طرحن ــق اىل الحــل ول ــا باملشــكلة يشــكل نصــف الطري ــه ان معرفتن  مــام ال شــك في

 عــى القامئــن عــى النقابــات والعاملــن يف اعالمهــا لتطلبــت االجابــة منهــم فــرة طويلــة... ألن االمــر مرتبــط

مبغامــرة ال أحــد يســتطيع ان يتحمــل مســؤوليتها
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مضمون االعالم النقايب... بني املشكلة والحل

البــزة الرســمية  ويك نكــون فاعلــن علينــا ان نتخــى عــن 

أفقدتــه والتــي  النقــايب  لالعــالم  ألبســناها   التــي 

الحقيقيــة العمــل  ســاحة  عــن  والبحــث   حضــوره... 

االعــالم بهــا  العاملــون  بهــا  يكــون  ان  يجــب  ...التــي 

ــا ان نهتــم اكــر مبشــاكل ومطالــب مــن منثلهــم  واملطلــوب من

 وان نعايشــهم ونعايــش همومهــم... وان ننــزل اىل امليــدان

صدقــا اكــر  نكــون  يك  الفئــات  هــذه  مبطالــب   مســلحن 

مرجعــا نصبــح  ان  ميكــن  فقــط  عندهــا  أخبارنــا...   بنقــل 

...اعالميــا لآلخريــن ويصبــح ايضــا مــن الصعــب تجاهلنــا

 طبعــا مثـّـة تجــارب مضيئة امامنــا... حتى وان مل تكــن كثرة. هي

 موجــودة فيوجــد يف بعــض البلــدان عــى االقــل وســيلة اعالميــة

ــا ــة أثارته ــة جامهري ــا نقابي ــرح قضاي ــت يف ط ــده نجح  يف بل

ــة ــاه الحكومــات ووســائل االعــالم العاملي ــت انتب  ...بصــورة لفت

تصنيفنــا وفــق  الوســائل  هــذه  اغلــب  لألســف   لكــن 

االعــالم هــذا  ضمــن  تعتــر  ال  النقــايب  .لالعــالم 

 يــرى كثــرون اليــوم انــه يجــب ان نســتفيد مــن الثــورة التقنيــة

ــدار ــه امل ــرون في ــالم االلكــروين وهــم ي  خاصــة يف مجــال االع

 الحقيقــي لالعالم النقايب يف املرحلة القادمة ألن االعالم االلكروين

ــت ــاز يف كل بي ــة التلف ــام شاش ــبيله لالنتشــار ك ــص يف س .رخي

واقــع تحســن  بــرورة  فعــال  املؤمنــن  النقابيــن   إن 

بتشــجيع ملزمــون  العــريب  النقــايب  االعالمــي   املشــهد 

والنــر الكتابــة  عــر  االلكرونيــة  الفضــاءات   هــذه 

املرفــن اىل  املالحظــات  وتقديــم  صفحاتهــا   عــى 

بهــا التعريــف  اىل  اضافــة  أدائهــا  لتحســن  .عليهــا 

ــة  ان االعــالم النقــايب االلكــروين يف ظــل هــذا االنغــالق وهيمن

 خطــاب خشــبي عــى مختلف وســائل االعالم املرئية واملســموعة

 واملكتوبــة هــو مــالذ كل النقابيــن الحامــل لهمومهــم والناقــل

 لنضاالتهــم. وبالتــايل فــإن انجــاح مســرة هــذه التجربــة الوليــدة

 هــي مســؤولية كل النقابيــن خاصــة ان االعــالم كــام يقــر بذلــك

ــايس ــك االس ــو الري ــايب ه ــأن النق ــون بالش ــون والعارف  النقابي

ــم ــم ونضاالته ــارز يف انتصاراته ــل ب ــن وعام ــارك النقابي يف مع

النقــايب  االعــالم  حــول  كثــرة   نقاشــات 

عليــه يكــون  ان  يجــب  مــا   تناولــت 

ومســموعا مقــروءا  ليصبــح  االعــالم   هــذا 

هــذه واغلــب  وُمتََصّفحــا...   وُمَشــاهدا 

بشــكل املشــكلة  تشــخص   املقــاالت 

.صحيــح لكنهــا ال تطــرح الحلــول املناســبة

 ان بعــض املقــاالت تجــد املشــكلة يف التحديــث

مواقعنــا نحــدث  ان  مبعنــى   والتفعيــل... 

ــر ــكل اك ــا بش ــوزع مطبوعاتن ــة ون  االلكروني

 وهــي ال تــرى اطالقــا ان املشــكلة يف مضمــون

 هــذا االعــالم بــل ان البعــض يشــخص املشــكلة

ــان ــا ضعــف تواصــل يف بعــض األحي ــى انه  ع

 مــع القيــادات النقابيــة  و غيــاب التنســيق

التنســيق هــذا  عــودة  يف  الحــل  .ويــرى 

 ان تصفــح عــدد كبــر مــن املواقــع االلكرونيــة

ــن ــات تب ــة بشــؤون النقاب  واملطبوعــات املعني

 ان هــذا االعــالم يركــز عــى اخبــار قياداتــه

 وتنقالتهــم وترصيحاتهــم املكــررة بينــام تؤجــل

 القضايــا املهمــة التــي قــد تكــون متضمنــة

 يف مضمــون هــذه الترصيحــات اىل فقــرات

.تاليــة وال يتــم ابرازهــا بالشــكل املناســب

 كــام تغلــب عــى االعــالم النقــايب الصيغــة

 الخريــة التقريريــة وتغيــب باقــي االنــواع

 التحريريــة كالتحقيــق واالســتطالع والتعليقــات

 والزوايــا وغرهــا مــن االنــواع التــي تعتــر

لالنتبــاه لَْفتًــا  أكــر  الحــايل  عرصنــا  ...يف 

النقــايب االعــالم  إن  شــديد   باختصــار 

انبــاء وكالــة  مبثابــة  هــو  الحــايل   العــريب 

وهــو أقــل  وال  أكــر  ال  للنقابــات   رســمية 

اىل االخــرى  االعــالم  وســائل  يدفــع   مــا 

االعــالم هــذا  يطرحــه  مــا  تتجاهــل  أن 
...
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 البــد ان ميــر تطويــر االعــالم النقــايب عــر قــراءة نقديــة شــاملة للمرحلــة التــي شــهدت تراجعــه والظــروف

 املوضوعيــة لهــذا الراجــع... وبالتــايل البــد مــن دراســة الجــدوى مــن ايجــاد اعــالم نقــايب يعنــى بشــؤون

...الفئــة التــي ميثلهــا ويطــرح قضاياهــا امامــا الحكومــات والــرأي العــام

 ان نجــاح املنظــامت النقابيــة يف الدفــاع عــن مصالــح ومطالــب أعضائهــا يكمــن يف مــدى القــوة التنظيمية

 والهيكليــة املســخرة لتجســيد برنامــج عملهــا عــى أرض الواقــع يف مختلــف املياديــن والنشــاطات والســيام

 النشــاطات اإلعالميــة والتكوينيــة. يعــد التكويــن واإلعــالم النقــايب خاصــة بعــد تكريــس التعدديــة النقابية

 دســتوريا يف العديــد مــن البلــدان العربيــة البوابــة األساســية إلنجــاح مســعى الحــوار االجتامعــي الــذي

 يتطلــب رضورة التشــاور بــن األطــراف الثالثــة: الحكومــة، النقابــات، أصحــاب العمــل. فاهتــامم املنظامت

 النقابيــة بــأداء وظيفــة التكويــن واإلعــالم يف امليــدان النقــايب بالشــكل املالئــم، يعمــل عــى الرفــع مــن

 مســتوى الوعــي النقــايب للنقــايب، - ســواء تعلــق األمــر باملناضــل أو املســؤول النقــايب-، مــام يســمح لــه

 بفهــم التحــوالت االقتصاديــة واالجتامعيــة، وكيفيــة التعامــل معهــا وإيجــاد الحلــول لهــا، كل ذلــك يكــون

 لــه تأثــر كبــر عــى ترقيــة املامرســة النقابيــة وقــدرة النقابــات عــى التأثــر عــى ميــزان القــوى وصناعــة

القــرار االقتصــادي واالجتامعــي

ــع ــل م ــة يف التواص ــات العاملي ــاعد النقاب ــا تس ــًة ألنه ــالم مهم ــائل االع ــل و وس ــر أدوات التواص  تُعت

 العــامل وتنظيمهــم، وتســهل نقــل رســائلها ومواقفهــا مــن القضايــا االجتامعيــة واالقتصاديــة إىل أعضائهــا

 ورشكائهــا االجتامعيــن والــرأي العــام مبــا يعــزز الحــوار اإلجتامعــي والتفاعــل مــع الــركاء االجتامعيــن

 مشــدداً عــى أهميــة أن تقــوم النقابــات بوضــع رؤاهــا واســراتيجياتها لتحقيــق العمــل الالئــق ، وســبل

ــه ــات النقابية.بوصف ــوق والحري ــة الحق ــة خاص ــل الدولي ــر العم ــرام معاي ــق واح ــل الالئ ــز العم  تعزي

ــة ــة االجتامعي املســار الصائــب نحــو االســتقرار االجتامعــي والعدال

 اتــت تكنولوجيــا التواصــل الجديــدة اآلن تســمح للجمهــور بإبــداء رأيــه. كنــا مســتهلكن لوســائل اإلعــالم،

 أمــا اآلن ومــع التكنولوجيــا املتغــرة فقــد غدونــا ُمزوِّديــن أيضــاً مــن خــالل متتعنــا بالقــدرة عــى تقديــم

 مالحظاتنــا عــر وســائل التواصــل االجتامعــي وغرهــا مــن وســائل اإلعــالم. وتســتفيد النقابــات العامليــة

 مــن تلــك األدوات ألن العــامل مــا عــادوا مجــرد متلقــن للمعلومــات، بــل أضحــى بإمكانهــم اآلن تزويدنــا

 بآرائهــم ومالحظاتهــم يتمثــل هــدف االتحــاد العــريب للنقابــات يف تحســن أوضــاع العــامل يف املنطقــة

ــا عــن مشــاكلهم. كــام يقــدم ون مــن خالله ــرِّ  بتســليط الضــوء عــى قضاياهــم وتزويدهــم مبنصــٍة يُع

 عملنــا للصحفيــن وغرهــم معلومــاٍت مهمــة عــن العــامل. ونحــن نشــجع الصحفيــن ومســؤويل التواصــل

 العاملــن مــع النقابــات يف املنطقــة يك يبــادروا ويزودونــا مبــواٍد ومعلومــات أكــر تســاعدنا يف تأديــة دورنــا

.يف الدفــاع عــن حقــوق العامل



9 دور االعالم النقايب يف الدفاع عن املطالب العاملية لتحقيق اهداف التنمية املستدامة

 لقــد كان، إعــالن منظمــة الصحــة العامليــة، بتاريــخ 22 مــارس 2020،  بتصنيــف فايــروس كوفيــد ١٩عــى

ــاملة يف ــوالت ش ــرى وتح ــرات ك ــدوث تغي ــذان ، بح ــة اإلي ــورة، مبثاب ــت املعم ــد أصاب ــة ق ــه جائح  أن

ــاة، السياســية و اإلقتصاديــة و اإلجتامعيــة وغرهــا مــن املجــاالت ، فقــد  مختلــف مناهــج وأمنــاط الحي

 أربكــت تلــك الجائحــة دوال ومؤسســات وحكومــات ، اضطــرت لتغيــر أولوياتهــا، وبّدلــت عــادات

ــة، ــة انتشــار شــبح العــدوى القاتل ــن العمــل، مخاف ــم ويف أماك ــات يف بيوته ــراد والجامع ــات األف  ويومي

ــه ــرة مــع طبيعــة العمــل وأليات ــات كب ــك تحدي ــة بذل مدخل

 ومــا إن التــزم عديــد األفــراد والشــعوب منازلهــم، فــكان اإلعــالم املــريئ واملســموع واإللكــروين، الوســيلة

 األهــم والوحيــدة، يف تواصــل الحكومــات مــع األفــراد وتواصــل املؤسســات مــع عاملهــا. حــدث ذلــك فيــام

ــي تحــاول ــف أشــكالها، الت ــة نفســها ، ومبختل ــد وصعــب، رضب املؤسســات اإلعالمي ــل تحــدي جدي  قب

 االســتمرار يف تقديــم خدماتهــا لقــراء ومتابعــن يبحثــون عــن الجديــد لفهــم الفــروس الغامــض، وأطــواره

 ولقاحاتــه وعــّداد ضحايــاه، وطــرق الوقايــة منــه، ومصــر أجورهــم ووظائــف يف حــال التــزام البيوتفهنــاك

ــع ــم م ــه للتأقل ــاف طريق ــاول استكش ــرج، ح ــف ح ــه ، يف منعط ــايب نفس ــاميل النق ــالم  الع ــد اإلع  وج

ــذي ــروس ال ــة الف ــّي ومكافح ــورات تف ــه بتط ــالع متابعي ــة إط ــوم مبهّم ــتيعابها، ليق ــتجدات واس  املس

،باغــت الجميــع، وتــرك بصامتــه وتغيراتــه الجذريــة عــى صناعــة اإلعــالم

 هــذا و كان اإلعــالم قبلهــا، قبــل الجائحــة، خاصــة اإلعــالم العــريب منــه، ميــر أصــال مبرحلــة األزمــة، يف عديــد

.الــدول، التــي متــر اقتصاداتهــا بفــرات حرجــة للغايــة،  انعكســت عــى أوضاعهــا املهنيــة، مــا خلف

 وهــو مــا سنســتعرضه يف هــذا البحــث، بعــد جائحــة كوفيــد ١٩ كيــف غــّرت الجائحــة آليــات العمــل

 الصحفــي وأشــكاله ؟ كيــف تكيّفــت املؤسســات املختلفــة مــع املســتجدات ؟ مــا أبعــاد األزمــة و تأثراتهــا

 عــى اقتصــادات املهنــة؟ مــاذا عــن اتجاهــات واهتاممــات الجمهــور خــالل أيــام الحجــر والعــزل ؟ وســؤال

 املســتقبل: مــاذا بعــد؟! كيــف ميكــن لإلعــالم املســاهمة يف إعــادة بنــاء مــا بعــد فــرة » كورونــا«، كيــف

ميكــن لإلعــالم املســاهمة يف تحقيــق األهــداف املســتدامة كريــك للطبقــات العامليــة وللنقابــات

  تقييم لدور اإلعالم أثناء الجائحة

ــة حــول الجائحــة، ــة ومقلق ــار مخيف ــة بيتوهــا، وســط انتشــار أخب ــزام الشــعوب العربي  ال شــك، أن الت

 ســيقابله ، زيــادة ملحوظــة يف اســتهالك األخبــار واإلقبــال عــى التليفزيــون واملصــادر الرقميــة، لالطــالع

ــاء ــع الوب ــل م ــة التعام ــاء املســتجّد والتعــرف عــى الوضــع الصحــي وكيفي ــات حــول الوب  عــى معلوم

ــة الخــوف والقلــق مــن اإلصابــة، حســبام أظهــرت نتائــج تقريــر معهــد »رويــرز« لألخبــار  يف ظــل حال

 الرقميــة 2020 بالتعــاون مــع جامعــة أكســفورد، الــذي اعتمــد عــى بحــث ميــداين عاملــي شــمل أكــر مــن

 80 ألــف شــخص يف 40 دولــة، وجــرى إعــداده يف شــهر أبريــل املــايض، تــم مناقشــة خــالل دراســة أعدتهــا

.قنــاة »دوشــتي.فيال« األملانيــة مبشــاركة عــدد مــن اإلعالميــن العــرب

دور االعالم يف ازمة جائحة كوفيد ١٩
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 فقــد اختلفــت، توجهــات، القــراء يف زمــن الحجــر الصحــي، كــاّمً وكيفــاً، صاحــب تضاعــَف الزيــارات

ــر ــس التحري ــرح رئي ــة. ي ــع اإلخباريــة املختلف ــم للمواق ــم  وولوجه ــة متابعته ــّرٌ يف طريق  تغ

 التنفيــذي ملجموعــة »أونــا للصحافــة واإلعــالم« أن صيغــة التلّقــي تراوحــت بــن الرقّــب واألمــل؛

 فاملتابعــة كثيفــة للمــواد املتعلقــة بتطــورات الوبــاء وعــّداد ضحايــاه وطــرق الوقايــة منــه، فيــام

 تراجعــت محتويــات كانــت تتصــدر قامئــة اهتاممــات القــراء مثــل الرياضــة؛ وذلــك بســبب توقــف

 أنشــطتها، فضــالً عــى متابعــة أخبــار تطويــر لقاحــات وعالجــات لـ«كوفيــد- ١٩« بشــغف يف بدايــة

 األزمــة، لكــن »تراجــع االهتــامم مــع الوقــت بســبب تكــرار الحديــث عــن اللقاحــات واألدويــة دون

أن يــرى النــاس إنتــاج لقــاح فعليــا، فباتــوا متشــككن، لكنهــم مــا زالــوا يتصفحــون أخبارهــا

 فيــام حــدد رئيــس التحريــر التنفيــذي ملجموعــة أونــا لإلعــالم نــوع املحتــوى وشــكله الــذي حظــي

باســتهالك كبــر يف زمــن »كوفيــد- ١٩« وركــزت عليهــا املؤسســة، كالتــايل

محتوى الفيديو سواء كانت مقاطع أو بثا مبارشا 

ــة، مثــل موقــع »الكونســلتو« والــذي اســتدعى    املنصــات املتخصصــة، وال ســيام الطبيّ

 كثــراً مــن أرشــيفه وقاعــدة بياناتــه خــالل األزمــة، واملحتــوى التفســري الشــارح املرتبــط بتحليــل

،أداء الحكومــات يف مكافحــة الوبــاء

 القصــص اإلنســانية يف ظــالل الجائحــة، اســتخدام األدوات التفاعليــة لتحليــل األرقــام ورشح تطــور 

 ،منحنــى الوبــاء وعقــد املقارنــات بــن دولــة وأخــرى أو تطــور اإلصابــات بــن فــرة زمنيــة وأخــرى

 الخدمــات املتعلقــة باملحتــوى الرفيهــي والعــروض عــى تطبيقــات املشــاهدة، وكيفيــة قضــاء وقــت

 الحجــر، علــامً بــأن نســبة كبــرة مــن زوار املواقــع اإللكرونيــة مؤخــراً جــاءت عــر الزيــارات املبارشة

 عــر محــرك البحــث، دون أن تقتــرص فقــط عــى الدخــول عــر صفحــات املواقــع ومنشــوراتها عــى

منصــات التواصــل االجتامعي

-«

:
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 وسائل التواصل اإلجتامعي تهّدد اإلعالم التقليدي بسبب الجائحة

ــات وســائل اإلعــالم وعــر مواقــع التواصــل ــا« نفســها عــى تغطي ــار »كورون  لقــد فرّضــت أخب

 االجتامعــي، أيــن متكــن الوبــاء مــن خطــف ذهــن املتابعــن واملدونــن، لقــد خلّفــت األحاديــث

ــات واملنشــورات ــن التدوين ــان م ــدار 24 ســاعة طوف ــدور رحاهــا عــى م ــي ت  واملناقشــات الت

ــرة، ــات املؤام ــة ونظري ــار الكاذب ــائعات واألخب ــق بالش ــا الحقائ ــت فيه ــتاجات، اختلط  والهاش

 للحــد الــذي جعــل منظمــة الصحــة العامليــة تحــّذر مــن »وبــاء معلومــايت« بالتزامــن مــع تفــّي

ــا«، ــيال ميدي ــيطرة السوش ــل س ــالم يف ظ ــول دور »اإلع ــاش ح ــّدد النق ــا ج ــا«، م ــاء »كورون   وب

ومــن يظفــر بقيــادة الجمهــور وامتــالك ثقتــه

 فرغــم أن الصحافــة ووســائل اإلعــالم، قــد حققــت أرقامــا قياســية مــن القــراء واملشــاهدين، إال

أن الثقــة بهــذه األخبــار تراجعــت بســبب ارتفــاع نســبة األخبــار الكاذبــة

 فتقــول »رويــرز« أن : »مــن خطــورة األزمــة الصحيــة واالقتصاديــة أنهــا كشــفت عــن الحاجــة

ــوح ــروين مفت ــامل إلك ــاهدين يف ع ــراء واملش ــم الق ــف وتعلي ــا لتعري ــوق به ــات موث  إىل معلوم

ــار، ــون يتحكمــون وحدهــم يف مســارات األخب ــم يعــد الصحفي ــات املغلوطــة، فل  عــى املعلوم

 وإمنــا فتحــت وســائط التواصــل االجتامعــي للجمهــور آفاقــاً جديــدة ملصــادر املعلومــات البديلــة

بنســبة كبــرة مــن املعلومــات املغلوطــة واملخالفــة للمصــادر العلميــة والرســمية

ــار ازمــة ــة أخب ــر »رويــرز« فــإن وســائل اإلعــالم قامــت مبهمــة جيــدة يف تغطي  وحســب تقري

 كوفيــد ١٩« بكشــف أبعــاد خطــورة العــدوى؛ يتضــح ذلــك مــن تقديــر نســبة 60 يف املائــة مــن

 العينــة املشــاركة يف البحــث لجهــود اإلعــالم يف كشــف األزمــة، بينــام أكــدت نســبة 65 يف املائــة

 أن اإلعــالم ســاهم يف رشح مــا يتعــن فعلــه لتجنــب اإلصابــة، يف الوقــت الــذي تــرى فيــه نســبة

ــاء، وحظيــت تعليقــات العلــامء يف وســائل  32 يف املائــة أن االعــالم بالــغ يف تصويــر وضــع الوب

ــم ــة ث ــة بنســبة 76 يف املائ ــة، يليهــم الســلطات الصحي  اإلعــالم بنســبة ثقــة بلغــت 83 يف املائ

املنظــامت العامليــة بنســبة 73 يف املائــة، ومؤسســات اإلعــالم نســبة 5٩ يف املائــة

ــع االنتشــار يف ــدور عــى منصــات التواصــل االجتامعــي بـــ« صخــب رسي ــا ي  هــذا ووصــف م

 فضــاء واســع ال ميكــن التحّكــم فيــه، وســط غيــاب املعايــر وطوفــان مــن األخبــار غــر الدقيقــة

ــه ــح ل ــا يفت ــي، رمب ــدة للصحف ــات جي ــه يحمــل إضاف ــر أن ــة وتسييســها »، غ ــة والزائف  وامللون

 بابــاً لقصــة مــا » لكــن دور الصحفــي تضاعــف، خاصــة يف زمــن كورونــا، فيــام يتعلــق بالبحــث

.والتحّقــق وتفنيــد مــا يُنــر

ــي تحمــل ــالم الت ــا اإلع ــي يقدمه ــة الت ــة الدقيق ــة يذهــب إىل القصــة املهني ــارئ يف النهاي  فالق

 التفاصيــل والســياق والخلفيــات«، فاألمــر  يشــبه مبــن يرغــب يف االســتامع إىل مطــرب أو مــؤدي

مهرجانــات، وهــو مــا يعــزز ثقــة القــراء بهــا ونجاحهــا يف تغطيــة األزمــة بكفــاءة

.

.«
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 أمــا املواقــع اإللكرونيــة واملؤسســات املســتقلة، فيمكــن

ــائرها ــة أن خس ــروط، خاص ــتقبلها م ــأن مس ــاؤل بش  التف

 جــراء كورونــا أكــر مــن غرهــا »تأثــرت بشــدة ألنهــا تعتمــد

ــارشة«، ــة املب ــات الرقمي ــد اإلعالن ــى عوائ  بشــكل أســايس ع

ــي ــة الت ــي« املحلي ــة »منطقت ــع صحيف ــدث م ــا ح ــو م  وه

 تغطــي أخبــار منطقــة وســط البلــد يف القاهــرة، وموقــع

 »زحمــة« اإلخبــاري. توقفــت اإلعالنــات فــكان التوقــف عــن

 الصــدور. كــذا لــن تجــد املواقــع اإللكرونيــة مــن يســاعدها،

ــق ــن طري ــور، ع ــوى الجمه ــاء س ــل البق ــن أج ــا م  ويدعمه

ــه اآلن، ــب تحقيق ــا يصع ــو م ــوى، وه ــل املحت ــع مقاب  الدف

ــع ــت الجمي ــي طال ــة الت ــات االقتصادي ــط التداعي وس

ــن ــث ع ــن يف البح ــة يكم ــة الورقي ــاء للصحاف ــدي البق  تح

ــوع ــع تن ــة، م ــة والربحي ــن املهني ــع ب ــة تجم ــة متوازن  صيغ

ــا اســتقاللية، وصناعــة ــر له ــا يوف ــا وهــو م  مصــادر إعالناته

 محتــوى صحفــي يســتطيع أن ينافــس يف الفــرة القادمــة، يف

 ظــل التغــرات الجوهريــة التــي فرضهــا كورونــا، وجانــب مــن

 األمــر يتعلــق بالثقــة التــي تبنيهــا وســائل اإلعــالم مــع القــراء

 وقــت الجائحــة

 يف البحــث عــن مصــادر جديــدة للتمويــل، يــأيت منــوذج

 االشــراكات كأحــد منــاذج األعــامل إلنقــاذ مســتقبل الصحافة،

 لكنهــا بالنســبة للصحــف الورقيــة لــن تغطــي كافــة تكاليــف

ــراكات ــق االش ــث أن تطبي ــن، حي ــب العامل ــدار وروات  اإلص

 يف وســائط املؤسســة اإلعالميــة بشــكل جــزيئ يكــون بدايــة،

العربيــة املؤسســات  يســاعد  منوذجــا  يكــون  أن   ميكــن 

 مــا بعــد كورونــا- بعــد تعــايف االقتصــاد وعــودة الحيــاة

 لطبيعتهــا- خاصــة أنــه ســيحتاج وقتــاً حتــى يعتــاد الجمهــور

ــل ــع مقاب ــة الدف ــاب ثقاف ــه، لغي ــة علي ــة العربي  يف املنطق

 املحتــوى واالتجــاه فقــط للدفــع مقابــل الخدمــات الرفيهيــة

ــالم ــيقى وأف » موس

فريوس كوفيد ١٩ شهادة وفاة للصحف الورقية

.«

 يف الوقــت الــذي ضاعــف فيــه وبــاء فايــروس

 كوفيــد ١٩  الحاجــة إىل وســائل اإلعــالم، عّمــق

 جراحهــا أيضــاً وضاعــف أعباءها وخســائرها. ألقت

 األزمــة بظاللهــا عــى العوائــد االقتصاديــة لصناعــة

 اإلعــالم، مــع هجــرة املعلنــن الذيــن توقفــت

فتوقفــت العمــل،  عــن  وقطاعاتهــم   رشكاتهــم 

 إعالناتهــم التــي تعــد مصــدراً رئيســاً لتمويــل

ــا« تختلــف مــن ــات »كورون  الصحــف. لكــن رضب

ــة ــط امللكي ــاً لنم ــرى تبع ــة إىل أخ مؤسس

ــن ــة م ــات املمول ــا املؤسس ــاط، أوله ــاك 3 أمن  هن

 دول أو كيانــات، ولديهــا أجنــدة محــددة لــن

 تتأثــر؛ ألن الربــح ليــس جــزءاً أساســياً يف فلســفتها،

 ويتوقــع لذلــك النمــوذج أن يزدهــر، خاصــة يف

 ظــل الرصاعــات واالســتقطابات وتدخــالت القــوى

ــرق ــة ال ــروب منطق ــات وح ــة يف نزاع  الخارجي

ــتعلة ــط املش األوس

 بينــام يتوقــع أن تطــال مؤسســات الخدمــة العامــة

 املمولــة مــن دافعــي الرائــب والتــي تعــاين مــن

 أزمــات عديــدة ويثقــل كاهلهــا الديــون، تغيــرات

 كبــرة »قــد يختفــي بعضهــا لصالــح أخــرى، أو

 يحــدث دمــج وإنتــاج صيــغ جديــدة تضمــن

ــاء، ــا بفلســفة تســاعدها عــى البق ــادة تأهيله  إع

ــارئ أوالً وأخــراً ــا للق ــون والؤه ــث يك بحي

ــد ــروس كوفي ــان فاي ــة، ف ــف املطبوع ــا الصح  أم

ــدة لهــا، وحتــى ــة إعــالن وفــاة جدي  ١٩ كان مبثاب

ــادة ــى إع ــتمرار ع ــاء واالس ــها البق ــن لنفس  تضم

الورقــي بــن  تجمــع  بصيغــة  هيكلهــا   تهيئــة 

»نيويــورك منــوذج صحيفــة  مثــل   والديجيتــال 

تاميــز« الرائــدة
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أي مستقبل لإلعالم ما بعد الجائحة

 ســؤال بــات يطــرح نفســه بنفســه، بعــد حــاالت التعــايف الصحــي التدريجي مــن الوبــاء »كوفيــد- ١٩«،

ــع أن تشــكل  مــا مــدى تأثــر التعــايف االقتصــادي واملــايل عــى املهنيــن مــن العــامل والخســائر، توقّ

 عــدد مــن النقــاط مســتقبل االعــالم والصحافــة والفــرص املتاحــة، باالســتناد إىل املعطيــات الحاليــة يف

،ظــل األزمــة، ودراســة كيــف تغــرت أمنــاط االســتهالك يف ظــل الحظــر وإجــراءات الحجــر الصحــي

 أولهــا: اســتهداف املراهقــن وكبــار الســن، وهــي رشيحــة كبــرة ومهمــة لوســائل اإلعــالم، مــن خــالل 

 دراســة اتجاهــات اســتهالكهم. املراهقــون مثــالً )مــن ســن ١5 إىل 25( يهتمــون أكــر بالعــروض

 الرفيهيــة وليــس األخبــار ويســتخدمون منصــات ال تتواجــد عليهــا املؤسســات الصحفيــة بشــكل جيــد،

 فيــام يبحــث كبــار الســن عــن البــث املبــارش لألخبــار، ويســتخدمون بكثافــة تطبيقــات »واتســاب«

ــا خــالل فــرة ــال، كــام رأين ــرا لألجي ــا عاب ــراه تطبيق ــذي ي ــوك« ال ــك ت  ونســبة منهــم اتجهــت إىل«تي

الحظــر، فضــال عــن أن كبــار الســن مــن الفئــات التــي تســتهلك بكثافــة املــواد املصــورة عــى »يوتيــوب

 كذلــك فــإن هيمنــة التطبيقــات ومنصــات التواصــل االجتامعــي ستســتمر، ويجــب البحــث عــن صيغــة

ــر ــو ع ــة للنم ــاك فرص ــم أن هن ــع العل ــاح، م ــق أرب ــيط، لتحقي ــارشة دون وس ــور مب ــذب الجمه  لج

 ،الفيديوهــات القصــرة التــي تناســب املنصــات املختلفــة

 كــام أنــه مــن املتوقــع اســتمرار انخفــاض إيــراد اإلعالنــات حتــى آخــر العــام، وأن تتجــه اإلعالنــات أكــر

نحــو املنصــات الرقميــة، وهــو مــا ميثــل تحديــاً للمؤسســات اإلعالميــة التقليدية

 تجربة العمل عن بُعد..مكسب  للعامل أم خسارة للركات

ــار قــوّي لقــدرات ــة اختب ــازل. فكانــت مبثاب ــة العمــل مــن املن ــة يف تجرب  بــدأت املؤسســات الصحفي

ــة ــام املطلوب ــدرة عــى إنجــاز امله ــد والق ــا، يف العمــل عــن بُع ــة املؤسســة وهيكله ــن، وبني  الصحفي

 دون قصــور، فضــالً عــن االســتعداد للتعامــل رقميّــاً بشــكل كامــل، وهــو مــا صاحبــه تحّديــات كبــرة،

ــاً ــي وقت ــار يق ــذي ص ــور ال ــق بالجمه ــام يتعل ــة، وفي ــن ناحي ــل م ــات العم ــتى يف آلي ــّرات ش  وتغ

 أطــول يف املنــزل مــع فــرض إجــراءات الحظــر املســايئ والحجــر املنــزيل وغــره، مــن ناحيــة أخــرى، ومــا

 صاحــب ذلــك مــن تغــّر عــادات القــراء وأمنــاط اســتهالكهم وأوقــات ذروة تفاعلهــم مــع املحتــوى،

فضــالً عــن تضاُعــف اســتهالك األخبــار، وميلهــم كذلــك إىل املحتــوى الرفيهــي

 صاحــب ذلــك تغيــر يف األجنــدة التحريريــة، لتلبيــة احتياجــات القــراء، والركيــز عــى أقســام بعينهــا

 يحظــى إنتاجهــا بنســب تفاعــل ومتابعــة جيــدة لــدى الجمهــور، عــى رأســها املحتــوى البــرصي، مــن

 فيديــو وصــور وإنفوجرافيــك، والــذي صــار يحتــل جــزءاً رئيســاً يف أي أولويــة تحريريــة ألي مؤسســة

ــاء، يف ــن الوب ــي ترصــد األوضــاع الناتجــة ع ــة الت ــى القصــص امليداني ــز ع ــع الركي ــذا م ــة، ك  صحفي

 أماكــن شــتى مثــل املستشــفيات وغرهــا ,لكــن عديــد، املؤسســات ، أصبحــت ، رغــم هــذا التحــّول

 الرقمــي يف شــكل النــر، تلــزم صحافييهــا بالحضــور ملقــرات العمــل، معتــرة ذلــك الحضــور شــكل مــن

اشــكال التعــايف مــن األزمــة املاليــة الخانقــة، مــن خــالل مضاعفــة العــامل للجهــد

.«
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 أن النقابــات العامليــة متســكت مبوقفهــا وســاعدت يف توفــر الحاميــة للعــامل ووظائفهــم يف ســائر أنحــاء

 العــامل. ولقــد تيــر ذلــك رغــم التأثــر املدمــر لألزمــة عــى العــامل وأرسهــم، وإزديــاد انتهــاكات حقــوق

 النقابــات العامليــة، وفقــد األعضــاء، والبيئــة املعاديــة تجــاه النقابــات العامليــة يف بعــض البلــدان

 النقابــات االن يف  حاجــة ملحــة لوضــع اســراتيجيات جديــدة ملجابهــة التحديــات الخاصــة بتحقيــق تعــاٍف

ــاملة ــة ش ــة اجتامعي ــق حامي ــة، وتحقي ــة املهني ــالمة والصح ــم الس ــم نظ ــل، و تدعي ــرص العم ــل بف  حاف

 واملســاواة بــن الجنســن والرقمنــة و التحــول العــادل القتصــادات مســتدامة بيئيــا. وعنــد التصــدي لهــذه

ــة ــات العاملي ــد-١٩ فرصــة إلنعــاش النقاب ــل جائحــة كوفي ــا، ميكــن أن متث  القضاي

 لكــن هــل وظفــا االعــالم النقــايب بشــكل صحيــح للدفــاع عــن العــامل اثنــاء جائحــة كوفيــد ١٩ و االغــالق

ــر اخــر لخطــر ــر مــن العــامل عــن عملهــم مــن جهــة و تعــرض عــدد كب ــذي ترتــب توقــف عــدد كب  ال

الفايــروس مــن جهــة أخــرى

نداء نقايب دويل من أجل عقد إجتامعي جديد

 حــدّدت، الكونفدراليــة الدوليــة للنقابــات، خمســة مطالــب أساســية للتعــايف مــن انعكاســات جائحــة كورونــا

 عــى عــامل العمــل والعــامل والقــدرة عــى الصمــود و اعتــرت ان الخيــارات التــي اتخذهــا قــادة العــامل يف

 202١  يجــب أن تســتجيب للدعــوة التــي وجههــا العــامل واملجتمــع املــدين إلصــالح النمــوذج اإلقتصــادي

 واملســاعدة يف بنــاء مســتقبل عــادل ومســتدام، وعــدم الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن، حيــث ســيعزز منــوذج

جشــع الــركات عــدم املســاواة واإلقصــاء واليــأس إدامــة عــدم االســتقرار يف مجتمعاتنــا وكوكبنــا

 خمسة مطالب عاملية للتعايف والقدرة عى الصمود ما بعد الجائحة

ــة ــا االقتصادي ــة ومخلفاته ــد الجائح ــا بع ــة م ــد، ملرحل ــد دويل جدي ــاء عق ــة لبن ــب العاملي  ويف أوىل املطال

ــروري ــن ال ــات م ــث ب ــامل العمــل حي ــة عــى ع واالجتامعي

 ضــامن تحــول صناعــي قــادر عــى خلــق فــرص عمــل صديقــة للمنــاخ فضــال عــن خلــق وظائــف يف الصحــة 

والتعليــم والخدمــات العامــة عاليــة الجــودة

ــة ، وال ســيام ــة ملنظمــة العمــل الدولي ــع العــامل عــى قاعــدة إعــالن الذكــرى املئوي  ضــامن حقــوق جمي

ــة ــي تضمــن الحقــوق والحــد األدىن لألجــور والصحــة والســالمة املهني ــة العــامل الت ــة حامي أرضي

الحامية االجتامعية الشاملة مبا يف ذلك إنشاء صندوق عاملي للحامية االجتامعية للبلدان األقل ثراء

 القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز عــى أســاس العــرق أو الجنــس، لضــامن متتــع جميــع النــاس بالرخــاء،

ومناهضــة تجميــع ثــروة يف أيــدي القلــة عــى حســاب األغلبيــة

 محاربــة االحتــكار ومســاعدة البلــدان الناميــة عــل تطويــر اقتصادياتهــا لتلبيــة احتياجــات ســكانها، واتبــاع

ــارات ــع مــن االختب ــد-١٩ عــر الدعــم االقتصــادي ومتكــن الجمي ــة ملكافحــة جائحــة كوفي  سياســات عادل

والعــالج واللقــاح



15 دور االعالم النقايب يف الدفاع عن املطالب العاملية لتحقيق اهداف التنمية املستدامة

 فباإلضافــة إىل الخســائر املأســاوية يف األرواح البريــة بســبب الوبــاء ، فقــد مــا

 يقــرب مــن 500 مليــون عامــل  وظيفتــه، و يكافــح مليــاري شــخص للبقــاء عــى

 قيــد الحيــاة مــن خــالل العمــل يف االقتصــاد غــر الرســمي ، وخاصــة يف األعــامل

 التجاريــة الجديــدة مــن خــالل »اإلنرنــت«. وهــو مــا يدفــع حاجــة املواطنــون

ــذي ــاًء عــى األمــن ال ــة ، بن ــد يضمــن التعــايف واملرون  إىل عقــد اجتامعــي جدي

تضمنــه هــذه املطالــب الخمســة األساســية

أي دور ميكن أن تلعبه وسائل اإلعالم كريك للنقابات، وكيف ؟

 ال تــزال بلــدان املنطقــة العربيــة،  تعــاين تشــديد الجكومــات الجراءاتهــا وتبنــي

 قوانــن وتريعــات جديــدة مــن اجــل تقيــد الحريــات العامــة وتضييــق الخنــاق

 عــى وســائل االعــالم واملؤسســات واملنظــامت الحقوقيــة، حيــث اكــدت العديــد

 مــن التقاريــر ان ملــف الحقــوق والحريــات قــد شــهد يف الفــرة االخــرة

ــراً مــن  انتكاســات خطــرة، خصوصــا وان بعــض الحكومــات قــد اســتفادت كث

ــادة ــدة لزي ــا املســتجد، وســعت اىل اصــدار قــرارات جدي  تفــي جائحــة كورون

ــة الصحافــة ومالحقــة الصحفيــن القيــود عــى حري

 ولكــون االعالميــون داخــل مختلــف املؤسســات اإلعالميــة ، قــد وجــدت نفســها

 معنيــة بتلــك األثــار واالنعكاســات الســلبية للجائحــة وتدابــر الحكومــات

ــك مــن ضــامن ــن ذل ــد مّك ــا، فق ــاء كورون ــة وب ــة  باإلغــالق ، يف مواجه  املتعلق

ــه ــى وج ــات ع ــامل و النقاب ــب الع ــة مبطال ــار املتعلق ــدة لألخب ــاحة جدي  مس

ــة ، ــة العربي ــركات النقابي ــبوق للح ــر مس ــب غ ــكل مكس ــا ش ــوص ، م  الخص

ــات ــع النقاب ــتجد م ــكا مس ــا رشي ــت منه جعل

 مــا يعنــي أن وســائل اإلعــالم أصبحــت رشيــكا مبــارش للعــامل و الطبقة الشــغيلة

ــائل أن ــك الوس ــن لتل ــأي دور ميك ــدة. ف ــن رؤى جدي ــاع ع ــامل يف الدف ــر الع  ع

 :تلعبــه كريــك للنقابــات وكيــف ميكــن تحقيــق األهــداف املســتدامة معهــا
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 نحو دور إعالمي حيوي لتحقيق أهداف التنمية

املستدامة ملا بعد الجائحة

 مــا مــدى تنــاول االعــالم يف املنطقــة العربيــة ألهــداف التّنميــة

ــة يف ــذ أهــداف هــذه الخطّ ــه ملســار تنفي  املســتدامة 2030 و متابعت

 املنطقــة

 عــى الرغــم مــن شــح املعلومــات يف هــذا املجــال التــي واجهتنــا ونحــن

ــدى ــى ل ــات، حت ــع واملعطي ــر املراج ــدم توف ــذا، وع ــا ه ــد تقريرن  نع

 املؤسســات الرســمية واملهنيــة ، إالّ أننــا ســجلنا »بــروز  تجــارب ومنــاذج

ــّن وجــود ــة،  كــام تب  متنوعــة مــن اإلعــالم املحــي يف املنطقــة العربي

ــر األداء اإلعالمــي ــدة ميكــن اســتثامرها لتطوي ــة جدي  مــؤرشات ايجابي

ــل ــا يف تعدي ــاهام جدي ــة ومس ــر مهني ــه أك ــا يجعل ــه مب ــاء ب  واالرتق

 نقــاش الشــأن العــام، ومنــه طــرح أجنــدة أهــداف التّنميــة املســتدامة

 2030  بشــكل واســع ومســاعدة النــاس عــى التمكــن مــن مضامينهــا

 والتعــرف عــى آليــات الرصــد واملتابعــة التــي توفرهــا، والــذي ســيُمّكن

ــدى ــى م ــعبية ع ــة الّش ــن الرّقاب ــوٍع م ــة ن ــن مامرس ــن م  كل املهتم

.مالءمــة الخطــط الوطنيــة واملحليــة مــع األهــداف التنمويــة العامليــة

 فالحكومــات قــد التزمــت ووافقــت عــى أجنــدة 2030 التــي تدعــو إىل 

 العدالــة واملســاواة، وإىل احــرام البيئــة، وإىل وضــع خطــط حقيقيــة من

 أجــل توفــر فــرص العمــل الالئــق والحاميــة االجتامعيــة، واملســاواة بن

ــخ؛ ومبــا أن الحكومــات قــد ــة التفــاوت املناطقي…ال  الجنســن، وإزال

 التزمــت بذلــك، فــإن األجنــدة العامليــة بهــذا املعنــى تكــون أداة رصــد

ــن/ ــن/ات املحلي ــن/ات والفاعل ــل اإلعالمي ــن قب ــط م ــة وضغ ومتابع

 ات وجامعــات الضغــط األخــرى، لــي تلتــزم الحكومــات فعليــا بذلــك،

 وبهــذا املعنــى، ميكــن تقييــم خطــة الحكومــات واملوازنــات والبيانــات

ــايب يف ــا الرّق ــام بدوره ــى القي ــا ع ــات، وحثه ــل الرملان ــة وعم  الوزاري

 متابعــة التــزام الحكومــات بهــذه األهــداف ودورهــا التريعــي يف ســن

 القوانــن التــي تســهل تحقيــق األهــداف، مبــا يف ذلــك التــزام الحكومات

 باألهــداف التــي تحقــق التنميــة املحليــة العادلــة، مــن خالل اســتخدام

مرجعيــة أجنــدة التنميــة املســتدامة لعــام 2030
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ــر أن اإلعالمــي أو الصحفــي هــو  ويف هــذا اإلطــار يعت

 صانــع رأي وهــو مبثابــة القيــادات املحليــة التــي ميكــن

ــره ــن غ ــه ع ــز ب ــا يتمي ــا نظــرا مل  أن تلعــب دورا هام

 مــن القيــادات، حيــث ميتلــك قنــوات اتصــال متكنــه من

ــرض  الحصــول عــى املعلومــات أكــر مــن غــره ، ويُف

 بهــا أن يســتخدم ذلــك يف خدمــة التنميــة املحليــة. فلــو

 عــرف أن الحكومــة املركزيــة تنــوي تنفيــذ مــروع مــا

 ذي أثــر مفيــد أو ضــار عــى القريــة أو الحــي املعنــي،

ــام ــن، ك ــات إىل املعني ــذه املعلوم ــل ه ــب أن ينق  يج

 ميتلــك مهــارة البحــث والتحقيــق والتحقــق مــن صحــة

 معلومــات أو مســائل معينــة، بالتــايل ميكنــه أن يســاعد

 األطــراف املحليــن عــى إعــداد ملفهــم بشــكل علمــي

 ومــدروس، وأن يدلهــم عــى الجهــات املعنيــة وقنــوات

 االتصــال األفضــل للضغــط مــن أجــل تحقيــق مطلبهــم،

 وهــو عــى تواصــل مــع الــرأي العــام ومــع املســؤولن

ــب ــتطيع أن يلع ــايل يس ــن ، وبالت ــن أو املركزي  املحلي

 دورا حاســام يف رصــد وجهــة نظــر النــاس ورضاهــم عــن

 مــروع معــن، وهــو مــا يســاهم يف تصحيــح املســار،

 كــام ميكنــه مــن أن يرصــد ردود فعــل املســؤولن

 ومواقفهــم ، أيضــا مبــا يســاعد عــى تحســن التخطيــط

.والتنفيــذ املحــي

 وإذا اطلــع اإلعالمــي عــى مفهــوم التنميــة وعــى

ــا ــة وم ــى الخطــط الوطني ــدة 2030 وع ــون أجن  مضم

 يتلــو ذلــك مــن ترجمــة إىل خطــط محليــة، فإنــه

 بإمكانــه أن يســتخدم وســيلة اإلعــالم التــي يعمــل فيهــا

 مــن خــالل تنفيــذ تحقيقــات و ريبورتاجــات ومقــاالت

 ومقابــالت وبرامــج إذاعيــة أو تلفزيــة أو اســتخدام

ــن ــة م ــل اإللكروني ــائل التواص ــت ووس ــبكة االنرن  ش

ــة ــاريع املحلي ــذه املش ــة ه ــل متابع  أج

 كــام لــه أن يعــرض الناجــح منهــا مبــا يســاعد اآلخريــن

 عــى تكــرار التجربــة، وكذلــك نقــد الثغــرات، فنحــن ال

 نــكاد نســمع عــن تجــارب ناجحــة يف التنميــة املحليــة

 إال إذا مــا اهتمــت بهــا الصحافــة األجنبيــة أو التقاريــر

ــا رمبــا بتجــارب ــام تعــج بلدانن ــة، في ــة واألجنبي  الدولي

،أجمــل وأقــرب إىل واقعنــا
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 كــام ميكــن لإلعالمــي املطلــع عــى أجنــدة 2030 ومنظومــة حقــوق االنســان، أن يســاهم 

 يف تكويــن معرفــة وثقافــة عامــة تســاهم يف بنــاء ثقافــة التنميــة ويف تعميــم قيــم حقــوق

 اإلنســان والســلم والتضامــن، وهــذا بعــد أســايس مــن أبعــاد التنميــة نفســها، إضافــة إىل

ٌن ورشٌط رضوري لتحويــل عاملنــا كــام تدعــو  أن التحــّول الثقــايف واملعــريف هــو بعــٌد مكــوَّ

 إليــه األجنــدة التــي ميكنهــا أن تكــون منطلقــا أيضــاً لبحــث مواضيــع إعالميــة مختلفــة

 معتمــدة عــى اســتخدام األلفــاظ واملفاهيــم املبســطة التــي تصــل إىل النــاس وتطــرح يف

ذات الوقــت بعمــق مشــاغلهم الهادفــة إىل

 

 تحســن حيــاة النــاس، أي تحقيــق العدالــة واملســاواة بــن النــاس، والقضــاء عــى الفقــر،

 ومتكــن النــاس – الفقــراء خصوصــا وســكان املناطــق الفقــرة والبعيــدة – مــن الحصــول

ــق ــكن الالئ ــة والس ــاعدات االجتامعي ــة واملس ــة الصحي ــم والرعاي ــات التعلي ــى خدم  ع

وامليــاه والكهربــاء …الــخ

ــع، ــل للجمي ــرص العم ــق ف ــدف خل ــون اله ــث يك ــاد بحي ــات يف االقتص ــر األولوي  وتغي

 الســيام الشــباب والنســاء، والحــّد مــن البطالــة، وجعــل العمــل قارا…الــخ. وأن ال يكــون

ــاص ــاد، واقتن ــع، وال الفس ــح الري ــى الرب ــول ع ــو الحص ــاص ه ــاع الخ ــدف القط  ه

ــة ــة أو اجتامعي ــؤولية أخالقي ــن دون مس ــرص م الف

 واملحافظــة عــى املــوارد الطبيعيــة، دون تدمــرٍ للبيئــة، أو هــدٍر للميــاه، أو جــوٍر يف قطــع

الغابــات، ومبــا يحفــظ اســتدامة خــرات العــامل لألجيــال القادمة

 وضــامن العدالــة واملســاواة يف الحقــوق بــن النــاس، بــن النســاء والرجــال، بــن الفقــر

ــع ــع يتمت ــود. فالجمي ــض واألس ــن األبي ــل، ب ــن الداخ ــاحل واب ــن الس ــن اب ــي، ب  والغن

ــم أحــد، ــال يظل ــون، ف ــة القان ــة وعلوي ــادئ الحــق والعدال ــق مب ــوق متســاوية وف  بحق

ــات ــم انتقــال الســلطة مــن خــالل االنتخاب ــل يت  وال يســتبد أحــد بالســلطة والحكــم، ب

ــتوري ــد الدس ــلمي يف املوع ــداول الس والت

ــة املجــال اإلعالمــي واملعــريف يف مســار ــد عــى أهمي ــات بؤك  ان االتحــاد العــريب للنقاب

 تنفيــذ الخطــط التنمويــة يف املنطقــة العربيــة  اذيعــّد لبنــة جديــدة تنضــاف إىل منجــزات

 االســراتيجية التــي وضعهــا يف هــذا املجــال مــن أجــل تعميــق إدراك الفاعلــن التنمويــن

 يف املنطقــة العربيــة بأهميــة اإلعــالم عمومــا، واإلعــالم النقــايب خصوصــا يف مســارات دعــم

ــي ــوع االجتامع ــة الن ــق مقارب ــوي وف ــع التنم ــراءة الواق ــك ق ــوي، وكذل ــود التنم  املجه

ومتابعتــه وتقييمــه

:
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 يعــد اإلعــالم التنمــوي الجهــاز العصبــي لعمليــة التنميــة، وهدفــه األســايس، هــو تعظيــم مشــاركة

 املجتمــع يف كافــة عمليــات التنميــة وتحويلــه إىل مجتمــع مســاند للعمليــة التنمويــة، وتحويــل

أفــراد هــذا املجتمــع إىل وكالء التنميــة والتغيــر، وذلــك باســتخدام أدوات املعرفــة والوعــي

ــر ــة وغ ــروءة واإللكروني ــة واملق ــموعة واملرئي ــا: املس ــف أنواعه ــالم مبختل ــائل اإلع  تســاهم وس

ــرأي ــة القيــم الدميوقراطيــة مــن خــالل تشــجيع املشــاركة والتعبــر عــن ال  اإللكرونيــة، يف تنمي

ــام ــرأي الع ــرأي اآلخــر وتشــكيل ال وال

 كذلــك نــر الوعــي بأهميــة وجــود النقابــات  يف مجتمــع مــن املجتمعــات يعــر عــن تجــاوز هذا

 املجتمــع للمراحــل البدائيــة مــن تطــوره ، حيــث اصبــح هنــاك رضورة  لحــوار اجتامعــي شــفاف

 بــن مختلــف رشكاء اجتامعيــون

 ويرجــع ظهــور مفهــوم »اإلعــالم التنمــوي« ألول مــرة عــى يــد الباحــث »ولــر رشام« الــذي ألــف

 كتابــاً عــن وســائل اإلعــالم والتنميــة عــام ١٩74، وقــد تعــددت التعريفــات التــي تناولــت هــذا

املفهــوم، وميكــن ذكــر بعضهــم عــى النحــو التــايل

املنظومة اإلعالمية الرئيسية أو الفرعية املتخصصة يف معالجة قضايا التنمية

 االعالم التنموي فرع أسايس ومهم من فروع النشاط اإلعالمي يعمل عى إحداث التحول

 االجتامعــي بهــدف التطويــر والتحديــث، أو مبعنــى آخــر هــو العمليــة التــي ميكــن مــن خاللهــا

ــه أجهــزة اإلعــالم ووســائل االتصــال الجامهــري داخــل املجتمــع مبــا يتفــق مــع أهــداف  توجي

ــا ــة ومصلحــة املجتمــع العلي الحركــة التنموي

الجهود االتصالية املخطط لها واملقصودة التي تهدف إىل خلق مواقف واتجاهات ايجابيه

 وصديقــه للتنميــة، وبذلــك فــأن األعــالم التنمــوي غــر معنــي بصناعــة التنميــة ولكنــه يهيــئ-

 الظــروف االجتامعيــة والثقافيــة والنفســية لألفــراد والجامعــات مــن اجــل أن يســتجيبوا للخطــط

والرامــج التنمويــة بشــكل فعــال

ــالم هــادف ــو إع ــة. فه ــا التنمي ــم بقضاي ــذي يهت ــي ال ــية للنشــاط اإلعالم ــروع األساس  أحــد الف

 وشــامل، ويفــرض أن يكــون إعالًمــا واقعيًــا. يهــدف إىل تحقيــق غايــات اجتامعيــة تنمويــة. وهــو

 مرتبــط بالنواحــي السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والربويــة، ويســتند إىل الصــدق

والوضــوح والرصاحــة يف التعامــل مــع الجمهــور

تقريب مفهوم اإلعالم التنموي وربطه بالعمل النقايب

:
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ــن ــا م ــع م ــول مجتم ــدف إىل اإلرساع يف تح ــص ويه ــالم املتخص ــروع االع ــد ف ــو أح ــوي ه ــالم التنم  أن اإلع

 حالــة الفقــر إىل حالــة ديناميكيــة مــن النمــو االقتصــادي واالجتامعــي والســيايس، وذلــك عــن طريــق وســائل

 االتصــال املختلفــة عــن طريــق التخطيــط والتنســيق الجيــد،  وكذلــك عمليــات التثقيــف والتعليــم واكتســاب

ــر ــة ع ــق التنمي ــن أجــل تحقي ــوارد املتاحــة م ــث وايجــاد االســراتيجيات وامل ــة يف التحدي ــارات والرغب  امله

الرســائل اإلعالميــة التــي تدعــو إيل ذلــك . 

 هناك نوعن من االعالم التنموي وهام

اإلعالم الجامهري

والذي يشمل وسائل صحافة مطبوعة، صحافة االلكرونية، تلفزيون، إذاعة

اإلعالم املبارش

 أي االعــالم الصــادر مــن منظــامت املجتمــع املحــي والــذي يشــمل لقــاءات مفتوحــة مــع أفــراد املجتمــع 

املحــي )املســتهدف( وإصــدارات مطبوعــة أو مســجلة

متطلبات نجاح اإلعالم التنموي لخدمة أهداف التنمية املستدامة

 توفــر وســائل إعــالم وإتصــال متطــورة ومختلفــة، ومــن خاللهــا ميكــن تعريــف النــاس بحقيقــة مشــاكلهم

ونقــل أفكارهــم لتحقيــق التطويــر املنشــود

 توزيــع وســائل اإلعــالم املتعلقــة بالتنميــة بشــكل جغــرايف يتناســب مــع مســاحة البلــد بحيــث تشــمل كل

املناطــق والنواحــي والقــرى ذات الكثافــة الســكانية العاليــة

االعتامد عي خريجي كليات اإلعالم والصحافة وتوفر الكادر اإلعالمي الالزم إلعداد الرامج اإلعالمية

ــركة ــج املش ــط والرام ــع الخط ــالم، كوض ــات اإلع ــة ومؤسس ــة التنموي ــات الدول ــن توجه ــا ب ــيق م  التنس

ــة ــداف املطلوب ــق  األه لتحقي

 فســح املجــال واســعا أمــام مشــاركة الجامهــر وبشــكل مبــارش يف طــرح قضاياهــم ومســاءلة املســيئن عــر

حــوارات جــادة وعقالنيــة وشــفافة ودميقراطيــة

ــى ــة ع ــدرات اإلعالمي ــادة املق ــي لزي ــث العلم ــتخدام أدوات البح ــا، واس ــة وتوجهاته ــفة التنمي ــراز فلس  إب

 التحليــل واالســتقراء،  و املهنيــة و املصداقيــة و احــرام الحريــة الصحافيــة و االســتقاللية يف تحديــد مشــكالت

ــاء ــة ، لبن ــورة التقني ــة و الث ــا اإلعالمي ــم والتكنولوجي ــن العل ــتفادة م ــة ، و االس ــات التنمي ــا و تحدي  وقضاي

ــل السياســات قاعــدة معلومــات و تحليــالت يســتفاد منهــا يف وضــع اســراتيجيات وتحلي

 ان النقابات العامليـــة البد لهم ان يشاركوا يف هـــذه  االســـراتيجيات الوطنيـــة للتنميـــة املســـتدامة مبكوناتهـا

 املختلفـــة ويحــدد مجموعــة مــن األهـــداف واملٔورشات ذات األولويـــة التـــي قــد ترغب النقابـــات العاملية يف

 النظر فيها عـــى ضـــوء أوضاعهـــا الوطنيـــة. كذلـــك عي النقابات ان تحـدد الفرص والتحديـــات التـي تواجـه

 النقابـــات العامليـــة عنـــد مشـــاركتها يف صنـــع السياســـات االقتصاديـــة واالجتامعيـــة عـى الصعيـــد الوطني

ويســـتند اىٕل الدروس املســـتفادة من مشـــاركات سابقة للنقابـــات يف مثـل هـــذه العمليـات

:

:

:
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 لكــن  غيــاب الخطــة اإلعالميــة النقابيــة وضعــف االرشاف واملتابعــة والرقابــة يف الهيئــات النقابيــة

وغيــاب التقييــم والتقويــم الــدوري لــألداء اإلعالمــي للمؤسســةالنقابية

 تتعــدد األســباب واالشــكاليات لضعــف االعــالم النقــايب، وعجــزه مــن القيــام بــدوره األســايس يف

ــي يف ــايل واملطلب ــا النض ــز دوره ــا، وتعزي ــة ومنجزاته ــة النقابي ــبات الحرك ــى مكتس ــاظ ع  الحف

 تحقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة ، مبــا يســاهم يف نــر املفاهيــم والقيــم النقابيــة التــي مــن

 شــأنها ترويــج وترســيخ األســس البنائيــة واألخالقيــة للعمــل النقــايب والعــاميل، بهــدف نــر الوعــي

 العــاميل والجامهــري، وتنميــة الحــس الوطنــي واملجتمعــي نحــو قضايــا العــامل عنــد كل متلقــي

ــاملة ــطة وش ــورة مبس ــا بص ــة، وتقدميه ــا العاملي ــرح القضاي ــي ط ــايب، بتبن ــالم النق ــالة االع  لرس

ــايب، ــل النق ــة بالعم ــع املتعلق ــداث واملواضي ــار واالح ــات واالخب ــم باملعلوم ــور، وتزويده  للجمه

 ووضعهــم يف كل جديــد عــى الصعيــد املحــي والــدويل، ومتابعــة كل اإلجــراءات والقــرارات التــي

ــر ــارصة والضغــط والتأث ــة، بهــدف التحشــيد واملن ــة والنقابي ــة العاملي  مــن شــأنها املــس بالحرك

 مــن أجــل وقــف هــذه املظاهــر أو الحــد منهــا، واملســاهمة يف تطويــر وحاميــة العــامل النقــايب،

وميكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل خطــوات لتطويــر االعــالم النقــايب ودوره منهــا

 

  إعطــاء أهميــة للجانــب اإلعالمــي النقــايب وتوفــر اإلمكانيــات واعــداد الكــوادر النقابيــة املتخصصة

ــا ــا يف م ــامل و مطالبه ــايب الع ــم النق ــالة التنظي ــي ورس ــدف اإلعالم ــق اله ــى تحقي ــادرة ع  والق

يخــص الخطــط الوطنيــة الهــداف التنميــة املســتدامة

ــة  ــداق التنمي ــم اله ــايب و فه ــالم النق ــر اإلع ــم بتطوي ــي تهت ــدوات الت ــدورات والن ــم ال  تنظي

ــكادر ــدرات ال ــارات وق ــز مه ــا، لتعزي ــكل ابعاده ــدة ب ــم املتح ــا األم ــي وضعته ــتدامة الت  املس

 اإلعالمــي النقــايب ليكــون قــادرا عــى النهــوض بالجانــب االعالمــي وتبنــي قضايــا ومشــاكل العمــل

ــة ــة العام ــا املجتمعي ــب القضاي ــامل بجان ــوم والع وهم

ــة  ــة النقابي ــالة اإلعالمي ــر الخطــاب والرس  العمــل عــى تطــور األســلوب والطــرق واألدوات لن

ــي أصبحــت تعتمــد أكــر عــى الصــورة واالختصــار والرمــوز والت

ــال  ــوات االتص ــر قن ــة وتطوي ــة واإلداري ــتويات والنقابي ــة املس ــن كاف ــل ب ــيق العم  رضورة تنس

ــة ــن كاف ــح ب ــال الناج ــر واالتص ــر التقاري ــدث ع ــر والح ــى الخ ــوف ع ــدف الوق ــل به  والتواص

ــطة ــول األنش ــار ح ــر االخب ــة ون ــل التجرب ــاهم يف نق ــا يس ــل مب ــة العم ــتويات ومأسس  املس

ــة ــداف التنمي ــة اله ــط الوطني ــة بالخط ــة الخاص ــب النقابي ــايب و املطال ــج النق والرام

ــم لطــرح قضاياهــم  ــامل ونقاباته ــي للع ــر الحقيق ــايب املن ــالم النق ــح اإلع ــي ان يصب ــل ع  العم

بشــكل سيســاهم  وهــذا  والدميقراطيــة،  والحقوقيــة  والسياســية  واالقتصاديــة   االجتامعيــة 

 أســايس يف تعزيــز الحركــة النقابيــة العامليــة ودورهــا يف املشــاركة بصياغــة السياســات الوطنيــة

ــا التــي  واالجتامعيــة، مبــا ينســجم مــع توجهــات العــامل وتطلعاتهــم وآمالهــم، وطبيعــة القضاي

ــوي ــة، مــام يدعــم وق ــة والعاملي ــم النقابي ــارش عــر هيئاته ــارش وغــر مب ــا بشــكل مب  يطرحونه

 موقــف القيــادات النقابيــة يف إدارة املعــارك املطلبيــة لصالــح القواعــد العامليــة القطاعيــة

ــامل ــة للع ــوق االجتامعي ــة الحق ــر الحامي ــوة وتوف ــب املرج ــق املكاس وتحقي

:
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ــدف ــق ه ــاركة يف تحقي ــدف املش ــع ه ــالم ان يض ــن لالع  ميك

م للمواِطــن واملقيــم عــى حــٍد  التنميــة املُســتدامة، فإنَّــه ســيُقدِّ

م أو تخلُّــف واقعــه  ســواء مــادة إعالميَّــة دســمة تُحسســه بتقــدُّ

ــر ــة. للتغي ــه للتنمي ــُه عــى مــدى حاجِت ــايل تُعرِّف  املعــاش وبالت

ــع ــع نحــو غــٍد وارٍف للجمي للتحســن للتطلُّ

 مســألة تأثــر وســائل اإلعــالم يف التنميــة املُســتدامة هــي مســألة

 غــر محســوبَة مبقيــاس أو معيــار دقيــق، فهــذه الوســائِل

ــرى ــيلٍة لألخ ــن وس ــا م ــات تأثره ــف يف درج تختل

 إنَّ وســائل اإلعــالم تعمــل كوســائل للتدعيــم أكــر منــه للتغيــر،

 حيــُث تتِجــه الرســالة اإلعالميَّــة إىل تنميــة الخصائــص الشــخصيَّة

 املوجــودة مــن قبــل، إال أنَّ هــذا ال ينفــي قـُـدرة وســائل اإلعــالم

 عــى خلــق اآلراء حــوَل املوُضوعــات والقضايــا، خاصــًة تلــك التي

ــاع ــي أهميتهــا كأدواٍت لإلقن  مل يتشــكَّل رأٌي حولهــا، كــام ال ينِف

 تقــوُم بدورهــا مــن ِخــالل االســتعداد النفــي و هــو مــا يجــب

 عــي النقابــات اســتغالله للدفــاع عــن مواقفهــا و مطالبهــا مــن

 تنفيــذ الخطــط الوطنيــة يف التنميــة، خاصــة إذا كانــت الرســالة

ُمــه مــن حقائــق مقنَعــة شــديدة الشــفافيَّة فيــام تقدِّ

ــر ــى الجامه ــالم ع ــر اإلع ــول أنَّ تأث ــن الق ــه، مُيك ــاًء علي  وبن

ــة، ورغــم ــة معيَّن ــٌر واحــد أو حتــى صيغــة ثابت ــُه متظه ــَس ل  لي

 ذلــك فــإنِّ هــذه الوســائل تقــوم بــدور كبــر يف تحقيــق أهــداف

ــذا ــة يف ه ــود املبذول ــل الجه ــكٍل يُكِم ــتدامة، بش ــة املُس  التنمي

ع يف تحقيــق األهــداف والتطلُّعــات يف كافَّــة فــروع  اإلطــار ويـُـرِّ

ــة أو سياســيَّة وغــره ــت أو اقتصاديَّ ــة كان ــة اجتامعيَّ التنمي

ــاءلة ــز املس ــة لتعزي ــالم أداة قوي ــائل اإلع ــون وس ــن أن تك  ميك

 فيــام يتعلــق بالنقابــات ميكــن لوســائل اإلعــالم الحــرة واملســتقلة

 إطــالع الــرأي العــام والتأثــر فيــه عــى سياســة الحكومــة. ميكــن

 أن تراقــب أداء املؤسســات العامــة ، وفضــح ســوء الســلوك

ــر  والدعــوة للتغي

 كــام ميكــن أن توفــر وســائل اإلعــالم أيًضــا منــرًا للنقــاش العــام

ــن ــام يضمــن ســامع أصــوات واحتياجــات املواطن  والحــوار ، م

ــة ــق بالسياســات واإلجــراءات الحكومي ــام يتعل في

 أهم أهداف املستدامة التي يجب دعمها من

طرف اإلعالم التنموي
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 ال تعــد وســائل اإلعــالم مجــرد أداة لخلــق الوعــي حــول أجنــدة

 أهــداف التنميــة املســتدامة ، ولكنهــا تلعــب أيًضــا دوًرا مهــاًم

 يف تنفيذهــا. املؤسســات الشــاملة والعادلــة والقويــة هــي

 الركائــز التــي يقــوم عليهــا املجتمــع الســليم. ومــع ذلــك ، فــإن

 هــذه املؤسســات ليســت كافيــة يف حــد ذاتهــا. يجــب صيانتهــا

ــن ، ــة. أي مجتمــع مزدهــر يقــوم عــى مشــاركة املواطن  بعناي

 مــن أجــل مســاءلة الحكومــات ومامرســة التأثــر عــى القــرارات

 التــي تؤثــر عــى حيــاة النــاس. يعــد تزويــد املواطنــن بإمكانيــة

ــا أساســيًا SDG الوصــول إىل املعلومــات )هــدف  ١6.١0( مطلبً

يف هــذا الصــدد

ــن  ــن م ــة املواطن ــتقلة والتعددي ــالم املس ــائل اإلع ــن وس  مُتكِّ

 الوصــول إىل املعلومــات ، وبالتــايل ميكنهــم بنــاء مواطنــن

ــكيل ــى تش ــدرة ع ــون بالق ــن يتمتع ــن ومرن ــن وناقدي  مطلع

ــن أجــل ــة م ــوة واملراقب ــم الخاصــة ، واملشــاركة والدع  تنميته

 مجتمعــات عادلــة ودميقراطيــة فيــام يتعلــق بحكوماتهــم.

 وســائل اإلعــالم هــي رشط مســبق للتقــدم الجــاد وتنفيــذ خطــة

ــام 2030 ع

 فيــام يتعلــق باملســاءلة الشــاملة عــن خطــة عــام 2030، ميكــن

 لوســائل اإلعــالم توفــر منصــة لزيــادة الوعــي بأهــداف التنميــة

ــه ــه أو ال يفعل ــا يفعل ــات حــول م ــم معلوم  املســتدامة وتقدي

ــائل ــل رس ــن أن تنق ــة. ميك ــات الحكومي ــرار والجه ــاع الق  صن

 التقــدم والتحديــات فيــام يتعلــق بأهــداف التنميــة املســتدامة،

 وتســليط الضــوء عــى القصــة اإلنســانية وراء البيانــات واألرقــام

ــادة الضغــط عــى الحكومــات التخــاذ إجــراءات لتنفيــذ  ، وزي

أهــداف التنميــة املســتدامة

 ميكــن أيًضــا اســتخدام وســائل اإلعــالم للرويــج ألهــداف التنمية

 املســتدامة وزيــادة الوعي والتوقعــات للمتابعة واالســتعراضات

ــة ــات املراجع ــاركية. - عملي ــاملة والتش ــة والش  ذات املصداقي

ــون ــد ال يكون ــن ق ــي تشــمل األشــخاص الذي ــة ، والت  واملراجع

 قادريــن عــى املشــاركة ، وتعزيــز مشــاركة أولئــك الذيــن

 ميكنهــم املشــاركة ، ورمبــا الكشــف عــن القضايــا التــي قــد يتــم

 التغــايض عنهــا بطريقــة أخــرى

 ميكــن لوســائل اإلعــالم أيًضــا توســيع نــر النتائــج مــن املتابعــة

ــف ــى مختل ــل ع ــاس للعم ــة الن ــات وتعبئ ــة العملي  ومراجع

ــة املســتدامة ــا املتعلقــة بأهــداف التنمي القضاي





هذا المشروع بالتعاون مع اتحاد عمال الدنمارك
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