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 مقدمة
 

، يوما عالميا لإلعالم اإلنمائي، ١٩٧٢  لألمم المتحدة فى العامحددت الجمعية العامة
يراد منه لفت انتباه الرأي العام العالمي لمشاكل التنمية والحاجة إلى تعزيز 

وقررت الجمعية العامة أن يتوافق تاريخ هذا اليوم ، لهاالتعاون الدولي من أجل ح
أكتوبر، وهو / تشرين األول٢٤العالمي من حيث المبدأ مع يوم األمم المتحدة في 

، اإلستراتيجية اإلنمائية الدولية الثانية لعقد ١٩٧٠التاريخ الذي اعتمدت فيه، في عام 
 شأن تحسين نشر المعلومات ورأت الجمعية العامة أن من.األمم المتحدة اإلنمائي 

وتعبئة الرأي العام، وال سيما بين الشباب، أن يؤدي إلى مزيد من الوعي بمشاكل 
 .التنمية، وبالتالي، تعزيز الجهود في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية

 
في ظل ما أحرزته الثورة التكنولوجية والمعلوماتية من تقدم كبير في القرن و

 أن أكثر من ربع سكان العالم قادرون على استخدام االنترنت الحالي، أدى إلى
والوصول اليه وايضا انتشرت حول العالم الهواتف الذكية والمحمولة بشكل 
واسع، كما أصبح المحتوى الرقمي ثري بعدد من اللغات والثقافات وهو ما ساعد 

ا في شكل غير مسبوق والوصول للمعلومات، السيمحول العالم على التواصل ب
، %١٨البلدان النامية والتي يصل عدد من ال يستخدمون اإلنترنت بها إلى أقل من 

تلك الثورة التي خلقت مجاالت . %٦٠بينما يصل في عدة دول متقدمة الى 
ومسارات إعالمية جديدة ذات انتشار واسع وقادرة على الوصول إلى فضاء أكبر من 

إلعالم في التنمية العالمية وجعلت الجمهور حول العالم أكدت وبشدة على دور ا
 .التركيز على الدور اإلنمائي لإلعالم كجوهر للتنمية ضرورة حتمية 

 
إن ذلك اإلعالم الذي ساهم في فتح المجال للتواصل الفعال داخل المجتمع 
المصري بما دعم قيام ثورة يناير وتوالي وتطور متطلبات الشباب والمجتمع في 

رأي العام مع األوضاع السياسية واالقتصادية أكثر فعالية التغيير وجعل اشتباك ال
من أي وقت سبق وبفارق كبير، ال شك يسهم بشكل رئيسي في عملية التنمية 
وتوعية الجمهور والتعبير عن همومه ومتطلباته والترسيخ لمفاهيم ومبادي 

 .الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 

، ومن هنا جاء دورنا في تبسيط هكذا تصدر اإلعالم األجندة العالمية للتنمية
التنموي والحديث عن نشأته ومفهومه وتطوره ودوره في /مفهوم اإلعالم اإلنمائي

 .اليوم العالمي لإلعالم اإلنمائيإطار التوعية بدور اإلعالم في
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 مفهوم اإلعالم التنموي

 
اإلعالم الذي يهدف إلي استعمال وسائل االتصال ،  التنمويباإلعالميقصد 

 لتحسين الظروف االجتماعية  مختلفة عن طريق التخطيط والتنسيق الجيدال
 . واالقتصادية في المجتمع

 
بدأ هذا المفهوم في الظهور في بداية الستينيات من خالل نظريات االتصال 

قدرة ل أصلواالمتعددة التي تبناها بعض المنظرين وخبراء اإلعالم الدوليين الذين 
 تنمية المجتمع من خالل عمليات التثقيف والتعليم  المساهمة فيعلىاإلعالم 

واكتساب المهارات والرغبة في التحديث وايجاد االستراتيجيات والموارد المتاحة 
  . من أجل تحقيق التنمية عبر الرسائل اإلعالمية التي تدعو إلي ذلك

 
 الفضل ويعود العشرين، القرن من السابع العقد في التنموي االعالم مفهوم ظهر
 والتنمية اإلعالم وسائل في كتابا ألف الذي شرام ولبر الباحث إلى نشأته في األول
 التاريخية الذاكرة خالل من عامة بصفة عالماإل اهمية من شرام انطلق ،١٩٧٤

 وهو فيه تعمل التي المحيط في كبيرا اثرا احدث االعالم ان ووجد الكبرى للتحوالت
 وكذلك اإلعالم وسائل دون لتتم كانت ما مريكاوأ أوروبا في الثورات أن ( أن يرى
 هذه أن أساس على واالتصالي، التكنولوجي والتطور للتعليم بالنسبة األمر

 الذي الدور (ان وجد ثم ومن) الناس حياة في عميقا وتحوال تطورا أحدثت التطورات
 أثر له كان المتخلف واقعها على الثالث العالم دول لتنبيه اإلعالم وسائل لعبته
 مستوى إلى تتطلع جعلها وفي سباتها من المتخلفة الشعوب إيقاظ في كبير

 هذه إيقاظ في األهم العامل كانا والمواصالت فاإلعالم المتقدمة، الشعوب معيشة
 بها تبلغ أن تستطيع قوية قنوات النامية الدول أعطى اإلعالم أن كما الشعوب

 اإلعالم وسائل تركيز واقع بين شرام ويربط) الكثيرة الحواجز رغم جماهيرها
 نقص ويوجد الكبرى المدن في تقدمها التي اإلعالمية الخدمات وبالتالي واالتصال،

 في موجود األمر فهذا قوله وحسب والقرى، األرياف أو الهامشية المدن في شديد
 .سواء حد على والنامية المتقدمة الدول وفي والهامشية الكبرى المدن

 
 ثم المجتمعية، واالهتمامات االحتياجات عن تعبيرا نشأ التنموي اإلعالم أن يتضح
 العام، القومي التخطيط ناحية من وحيويا قوميا مطلبا يصبح كي تطور

 القوميه األهداف ومتابعة تنفيذ وحسن وتبسيط توصيل في اهميته وتجسدت
 هاإلجتماعي المؤسسات بين إجتماعي تناغم خلق على ويساعد العليا، التنمويه
 التي المعرفية الحقول بتنوع تنوعت مختلفة، مستويات في وتدرج. المختلفه
 على تهيمن التي واأليديولوجية الفكرية والتوجهات اإلعالم، عليها يشتغل

 اإلعالم، يتخذها التي األبعاد حسب المستويات تلك وتحددت اإلعالمية، الممارسة
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. وغيرها واالقتصادي، والتربوي، والديني، واالجتماعي، والوصفي، كاأليديولوجي،
 كبير، بشكل ومقاصدها ومنهجياتها قدراتها من المستويات تلك وطورت
 يشهدها التي التنمية عملية في كلها فتنخرط لإلعالم، التنموي البعد لتواكب
 القرن نهايات خالل كبير بشكل التنموي اإلعالم مفهوم برز ذلك بعد الواقع،

 المصطلح استخدام كثر ثم ومن. العام اإلعالم قلح في جديد كمفهوم الماضي
 األدراك ازداد عندما خاصة واالتصال، االعالم مجال في والباحثين الخبراء قبل من

 يؤديه الذي الكبير الدور وعلى الحياة، مناحي لجميع وشمولها التنمية بأهمية
 عالملإل ونيك تنموية استراتيجيات وضع ضرورة على شجع مما التنمية، في االعالم
 .األساس فيها

 
 حول االعالم مجال في والمختصون الباحثون وضعها التي التعريفات تعددت
 أو الرئيسية اإلعالمية المنظومة (بأنه يرى من فمنهم التنموي عالماإل تعريف

 بقولهم اخرون يعرفه بينما) التنمية قضايا معالجة في المتخصصة الفرعية
 إحداث على يعمل اإلعالمي النشاط فروع من ومهم أساسي فرع التنموي عالماإل(

 التي العملية هو آخر بمعنى أو والتحديث، التطوير بهدف االجتماعي التحول
 المجتمع داخل الجماهيري االتصال ووسائل اإلعالم أجهزة توجيه خاللها من يمكن

 بـ ويعرف كما). العليا المجتمع ومصلحة التنموية الحركة أهداف مع يتفق بما
 مواقف خلق إلى تهدف التي والمقصودة لها المخطط االتصالية الجهود(

 بصناعة معني غير التنموي عالماإل فأن وبذلك للتنمية، وصديقه ايجابيه واتجاهات
 والجماعات لألفراد والنفسية والثقافية االجتماعية الظروف يهيئ ولكنه التنمية

 ).فعال بشكل التنموية والبرامج للخطط يستجيبوا أن جلأ من
 
 اإلعالمي للنشاط األساسية الفروع أحد (التنموي لإلعالم االخرى التعريفات ومن 

 إعالمًا يكون أن ويفترض وشامل، هادف إعالم فهو. التنمية بقضايا يهتم الذي
 بالنواحي مرتبط وهو. تنموية اجتماعية غايات تحقيق إلى يهدف. واقعيًا

 الصدق إلى ويستند والتربوية، والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية
 ). الجمهور مع التعامل في والصراحة والوضوح

 
 المتخصص االعالم فروع احد هو التنموي االعالم ونخلص من كل ذلك إلى أن

 من ديناميكية حالة إلى الفقر حالة من ما مجتمع تحول في اإلسراع إلى ويهدف
 .والسياسي واالجتماعي االقتصادي النمو
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 خصائص اإلعالم التنموي

 
 اإلعالم التنموي بكونه إعالم هادف يهتم بتحقيق األهداف األساسية يتميز :أوال

للمجتمع ويقوم بدور رئيسي في التنمية من خالل كونه حلقة وصل بين احتياجات 
الجمهور وبين مؤسسات الدولة والمجتمع وما تقوم به، وكذلك يعزز مشاركة 

عن احتياجاتهم وارائهم بخصوص األوضاع الحالية والقضايا الجمهور في التعبير 
 .المطروحة

مصمم بداية ليكون جزء من خطة التنمية وعامل جوهري إلحداث تغيير : ثانيا
 .تنموي في المجتمع

 
متكامل وشامل، يرتبط بنواح اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية  :ثالثا

 بضرورة التغيير اإلجتماعي من أجل وتربوية، كما يعمل على إقناع الرأي العام
 .التنمية ودورهم في خطة التغيير تلك

 
 هو إعالم مرتبط بالواقع في معالجته لقضايا المجتمع غير مبالغ أو مزيف أو :رابعا

بعيد عما يهم الناس، فأحد وظائفه األساسية هي اكتساب ثقة األفراد في 
قعي عن همومهم المجتمع في دقة المعلومات والتعبير الصادق الوا

 .واحتياجاتهم
 

 هو إعالم متطور ومعاصر، فبدون شك أن اإلعالم اإلنمائي كأحد محاور :خامسا
التنمية الجوهرية هو إعالم معاصر لكل التطورات التي تطرأ على الوسائل 
اإلعالمية وتقنياتها الحديثة ويبحث دائما عن أحدث وأسرع السبل للوصول إلى 

 .الجمهور بطرق متنوعة
 

 اإلعالم اإلنمائي إعالم مفتوح على العالم يدعم ثقافة الحوار واالستفادة :سادسا
من التجارب العملية لدول أخرى ونقلها وتوفير قنوات التواصل بين جمهوره 
المحلي والدولي، وبال شك إعالم يطور قدرته على الوصول لجمهور عالمي وليس 

 .محلي فقط
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 التنموي اإلعالم  يفنظريات

الم التنموي ماهي إال نظريات قامت بالدمج والتأصيل لترابط نظريات و ‘ت النظريا
 نظريات من العديد خلق األساس في التزاوج وهذامفهومي اإلعالم والتنمية، 

 :النظريات هذه اهم من التنموي، عالمإلا
 
 شرام ولبر نظرية Wilbur Schramm's theory  
 

سائل اإلعالم في التنمية بالنظر إلى األثر ترصد هذه النظرية الدور الذي تقوم به و
الذي تحدثه وسائل اإلعالم في المحيط الذي تعمل فيه، وتربط النظرية بين واقع 
تركيز وسائل اإلعالم  واالتصال وبالتالي الخدمات اإلعالمية التي تقدمها في المدن 

 شرام وحسب والقرى، األرياف أو الهامشية المدن في شديد نقص ويوجدالكبرى، 
 والنامية المتقدمة الدول في والهامشية الكبرى المدن في موجود األمر فهذا
 .سواء حد على

دعا شرام في نظريته إلى ضرورة إجراء األبحاث اإلعالمية في الدول النامية لزيادة 
 توضيح الرؤى المتوافرة فيها بهدفالمعلومات عنها وتحديد اإلمكانيات اإلعالمية 

بعملية االتصال وفعاليتها ، وأيضا ألن البلدان النامية عادة ما في كل ما يتعلق 
يتم هدر األموال على حمالت غير ناضجة افتقدت للمعلومات الكافية والدقيقة 
واألبحاث الالزمة، صنف شرام جمهور الوسائل اإلعالمية في الدول النامية على 

ع ردود أفعاله وهو ما اعتباره جمهور متنوع الفئات واألحوال وليس من السهل توق
 إلى تحتاج الحديثة اإلعالميدعو إلى ضرورة إجراء األبحاث اإلعالمية، أيضا ألن وسائل 

 .بسرعة تتحول النامية الدول في والجماهير بجماهيرها صلة وعلى البقاء
  :هي التنموي اإلعالم وسائل وظائف فإن شرام نظرية وحسب

 .الرقيب .١
 .التعليم .٢
 .يةالفكر اآلفاق توسيع .٣
 .اآلخرين حياة أسلوب معرفة .٤
 .الناس بين بالتقريب التعاطف تنمية .٥
 .البلد في األشياء مختلف على واالطالع التعرف .٦

 
 .ولبرشرام العالم نظرية حسب التنموية اإلعالم وسائل وظائف هي هذه

. التنمية وبين العامة والعالقات االعالم بين معاصر بشكل شرام ولبر نظرية ربطت
 الثقافي الربط خالل من الجديدة األساليب تنفيذ على الجماهيرية تعبئة بهدف

 المهارات التغير عملية مع والقيم والمعتقدات للعالقات الشامل االجتماعي
 .التنمية مع جنب الى جنبا سيرها وضرورة
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 االتصال وسائل في المتجسدة وادواته  االعالم خالل من الإ ققيتح ان يمكن ال وهذا
 الفهم آفاق وتوسيع التنمية، تواجه التي العقبات تذليل في حيويا وراد تلعب التي

 المعاصرة بركب واللحاق التغيير وارادة المعنوية المرتكزات وايجاد والتعاون
 اوسع قبل من بالتنمية الخاصة والحوارات النقاش مسألة على والتأكيد. والتقدم

 وبرامجها التنمية ليةبعم الوطنية المشاركة اتجاه في الشعبية القطاعات
 الناس ذهانأ في رفيعة وذوقية سلوكية قواعد انشاء خالل من أي. وخططها

 شرام قام والتباطؤ، االنحرافات ضد بالمرصاد وتقف التنمية، تفعيل على تحث
 االعالم واعتبر والسياسية، واالجتماعية واالقتصادية االعالمية االبعاد بين بدمج

 الشاملة، وآفاقه مرتكزاته في االقتصادي للنمو مالزمة واساسية متجددة كوظيفة
 وتطوره المجتمع حركة عن العامة االتصال وسائل وانشطة االعالم عزل اليمكن اذ

 مؤسسته الى وصوال األولية االقتصادية المؤسسية ووحداته خالياه من ابتداء
 من حال أيب األجهزة هذه عن تستغني ان لها يمكن ال التي الدولة، وهي الكبرى
 دول في ونوعية، واستثنائية مضاعفة اإلعالمية الوظائف هذه تكون بل األحوال،

 قضية فناء، او بقاء قضية والبناء واالعمار التنمية قضية تكون الذي الثالث العالم
 .وفوضى تفكك او استقرار قضية موت، او حياة

 
 ليرنر دانيل نظريةDaniel Lerner Theory  

 
 من اإلعالم ووسائل التحضر بين العالقة حول نظريته في نرلير دانيل ينطلق
 إحدى يعتبرها التي المقدرة هذه الوجداني، التقمص على اإلنسان مقدرة

. حديث مجتمع إلى تقليدي مجتمع من لالنتقال الالزمة األساسية الخصائص
 القدرة وهذه أفضل حياة تخيل على القدرة هو رليرن حسب الوجداني التقمص

 الحياة يعيش الذي الحديث اإلنسان في توافرها ينبغي أساسية خبرة تمثل
 . الحديثة

 
 وبين جهة، من والكتابة القراءة ومعرفة التمدن بين العالقة على رليرن يؤكد

 التمدن أن ويعتبر أخرى، جهة من اإلعالم لوسائل والتعرض والكتابة القراءة معرفة
 .االتجاه هذا في األولى الخطوة هو

 ٧٣ في أجريت تحليلية أبحاث خالصة عن النتائج إثر تكونت األصل في رليرن ةنظري
  :نتائجه وأهم األوسط الشرق في ومنطقة دولة

 
 التغيرات لقبول استعدادا أكثر هم الخارجي بالعالم اتصاال األكثر الناس أن .١

 .االجتماعية
 .ماعيةاالجت التغيرات تسهيل على تساعد اآلخرين تجارب ومعرفة االتصاالت .٢
 والنمو واالتصال اإلعالم وسائل وتطور التعليم انتشار بين توافق يوجد .٣

 .والحضري االقتصادي
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 مطالعة معه زادت التصنيع وزاد المدن ونمت للفرد القومي الدخل معدل زاد كلما
 . اإلعالم وسائل وتنوعت وكثرت الصحف

 
 وسائل لتطوير طالقاالن قاعدة وهو لإلعالم الحاجة يزيد التمدن أن رليرن يعتبر

 درجة فاق عام بشكل واستخداماتها ودورها اإلعالم وسائل أن ويعترف اإلعالم،
 .نفسها التمدن

 

ائية   دور اإلعالم يف تحقيق األهداف اإل

 التنموي بمفهومه المتفق عليه هو عنصر فاعل وجوهري في المجتمع اإلعالم
هي التكتفي عند هذا الحد، أهداف وغايات سياسية واعالمية ويعمل على تحقيق 

بل تتعدى ذلك إلى المهمات األساسية لمالمسة حياة الناس والتصدي للظواهر 
 .السلبية والفساد

 
من خالل اسهامه في عملية وتظهر تلك األهمية لما يسهم به اإلعالم التنموي 

، التنمية بجميع اشكالها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها
نشر المخطط التنموي وتفعيل الوعي الفردي في  وامتابعة  وا برصد اءسو

 .المشاركة الفاعلة والهادفة
 

 ويرتبط تطور أداء اإلعالم التنموي ارتباطاً وثيقاً برغبة الدول في تحسين أوضاعها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية إلى مستوى أفضل، وتمتلك وسائل اإلعالم 

لمساهمة في عملية التنمية، وخاصة بعد أن أصبحت وسائل التنموي مسؤولية ا
للتأثير في األفكار والسلوك واالتجاهات، ووسائل مساعدة في التعليم والتوجيه 
والتثقيف، ونشر األفكار المستحدثة، وقد حققت بعض المؤسسات التنموية 
المحلية نجاحا ملحوظا في استخدام وسائل اإلعالم في المساهمة في بعض 

 .االت التنميةمج
 

 يعبر عن هموم فمفترض به أن التنموي بتأثيره االيجابي المتعاظم اإلعالميتميز 
وبالتالي . الناس وتحدياتهم ويقترب من مشاكلهم ويحظى بثقتهم وقبولهم

نضاج مفاهيم تنموية إتقع على عاتق االعالم التنموي مسؤولية المشاركة في 
نين واالبتعاد قدر المستطاع عن المفاهيم نابعة من التحديات المرتبطة بالمواط

غنائها لتصبح مالئمة للواقع إالمستوردة ونشرها كما هي من دون تطويرها و
دوارا متعددة، من سياسية واقتصادية واجتماعية أوهو بذلك يؤدي . المحلي

وثقافية وبيئية تساهم في انفتاح المجتمع على افكار ومبادئ حديثة، كما 
وتساعد .  على مصالحه وحثه على االجتهاد بحثا عن البدائلتساهم في توعيته

إن االعالم التنموي . التقنيات الحديثة على تنمية وتطوير هذا الدور وتحسين أدائه
هو اعالم مسؤول عن طرح القضايا وتوجيه الرسالة وتوضيح االهداف، ويدعو الى 

معدة بعناية التغيير من خالل التثقيف والتوعية، ومن خالل خطط وبرامج 
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وبتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، ويعتمد على نقل المعلومة والخبر ونشر 
 .اآلراء بشكل موضوعي، واعداد التحاليل

 
يتميز االعالم التنموي بأنه يمتلك رؤية واستراتيجية تنموية وتفكير علمي وقدرة 

الدقة على استخدام التقنيات الحديثة، فهو يعتمد على وسائل مهنية عالية 
 .تتوفر لديها الشروط الالزمة النجاح العملية التنموية

 
لإلعالم التنموي دورا مهما في التوعية بقضايا التنمية، حيث يعمل على توعية و 

الناس ورفع طموحاتهم وشد انتباههم إلى قضايا محددة وخلق مناخ مالئم 
ي والفكر للتنمية وصوال إلى جعل الموضوع التنموي جزءا من الوعي المجتمع

كما انه يساعد في التركيز على العمل مع المجتمع من خالل البرامج . المؤسسي
التلفزيونية واإلذاعية، وحلقات النقاش التي تنظمها الصحف اليومية واألسبوعية، 

 .التي تفيد في نشر الوعي من ناحية، وفي جمع المعلومات من ناحية أخرى
 

خطط والبرامج والسياسات التنموية التي عالم التنموي على التمهيد لليعمل اإل
تتخذها الدولة، وتواكب عملية تنفيذ الخطط والبرامج، وتعمل على شرح معانيها 
ومصطلحاتها للجمهور، وتتعقب نتائجها بعد التنفيذ، وتكشف عن مواطن 

 الخلل وتقوم بتصحيح األخطاء
 
  التنمويلإلعالمدوار اجتماعية ا

اجتماعي من خالل تحويل وتعديل موقف الناس  التنموي بدور اإلعالميقوم 
وتصرفاتهم ازاء مسائل ومواضيع التحديث والتطوير ال سيما اصالح اإلدارة واصالح 
القضاء وتطوير التشريعات ومحاربة الفساد والمشاركة بالرأي، توسيع اآلفاق 
الفكرية عند الناس من خالل منظور جديد يتطلب منهم اعتماد وسائل جديدة 

 عصرية واعتماد انماط سلوكية واساليب عمل اكثر تطورا واشعارهم بان اكثر
التحديث والتطوير وما يتضمنه من اهداف ومبادىء هو الكفيل لتلبية حاجاتهم 
حيث توجد بعض الفئات التي تقاوم التحديث من حيث التدري، وترويج االساليب 

لتطوير والتحديث والمواقف والنماط السلوكية العصرية التي تالءم حاجات ا
كالمشاركة والحوار وقبول االخر وااالنفتاح على التجارب المهمة وتجنب البدء من 

 .الصفر في أي مجال من مجاالت الحياة
 

 أدوار سياسية
 التنموي بدور سياسي مهم وذلك من خالل تقوية االواصر بين اإلعالم يقوم 

اد المجتمع وبين المجتمع القيادة والناس ومن خالل توسيع الحوار بين جميع افر
فإنه يهدف إلى تأكيد أهمية مبدأ الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة الحوار . والدولة
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السياسي، ودفع الناس باتجاه المشاركة السياسية واتخاذ القرار وتوضيح األبعاد 
 . الوطنية للتنمية

 
 أدوار ثقافية

دعم التحوالت االجتماعية، خلق الظروف المواتية للتنمية و التنموي لاإلعالم  يسعى
وترسيخ التطورات اإليجابية في مجال التعليم، واالهتمام بالتربية جنبًا إلى جنب 

 . مع التطور االقتصادي واالجتماعي، فالتنمية عملية إنسانية حضارية ونسبية
 

 فاإلعالم التنموي يهدف إلى خدمة قضايا المجتمع وأهداف عامة أخرى فهو وهكذا
ق أهداف وغايات اجتماعية مستوحاة من حاجات المجتمع يسعى في تحقي

ويسهم أيضًا في ترسيخ الوعي الحقيقي بالتنمية . األساسية ومصالحه الحيوية
كما . القائم على المصارحة وتقديم الحقائق ومن ثم تبني الخطط التنموية الالزمة

ثقافي للناس يؤدي االعالم التنموي دورا تثقيفيا كبيرا من خالل رفع المستوى ال
وتعليمهم لكي يتمكنوا من المساهمة الجادة في تطوير وتحديث مجتمعهم 
ومن الواضح والمعروف آن التحديث والتطوير ال ينجح في ظل مجتمع تكثر فيه 
نسبة االمية حيث ال يبدع االمي في عصر العلم والتقنية وكذلك ال تستطيع إدارة 

 والتحديث لذا ال بد من احداث تغير تاهيلها منخفض المستوى ان تحقق التطوير
تاهيال جامعيا  نوعي في بنية اإلدارة والقوى العاملة بحيث توظيف كل المؤهلين

عاليا والتخلص من منخفضي التاهيل كي تتمكن الدولة من المنافسة مع 
وبهذا ستدرك بان الدور األساسي لالعالم التنموي في . االطراف العالمية االخرى

 في التركيز على بناء اإلنسان والمشاركة في بناء المجتمع، فهو الحقيقة يكمن
يهدف إلى التطوير االجتماعي والتغيير الحضاري للمجتمع، ويقوم بعملية التحفيز 
والحث وتغيير االتجاهات، بحيث يدفع الجمهور لمراجعة اتجاهاته وقيمه، وصوال الى 

 يتبين بان االعالم التنموي احد انجاح خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهنا
 .اهم وسائل التنمية البشرية على اإلطالق
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اإلعالم التنموي عىل خطط التنمية املستدامة 

 حول العا

 

 سيلتقي القادة  خطة األمم المتحدة لتحقيق التنمية العالمية المستدامة،إطارفي 
عن الحكم الرشيد ، يمارس المدافعون ٢٠١٥لتعيين إطار ومسيرة التنمية لما بعد 
 .الضغط لجعل اإلعالم جزءاً من المعادلة

 
هدفاً عالمياً جديداً،  ، إثنى عشر اللّجنة العليا لتقرير لألمم المتحدة اقترحت

رح اإلعالم الحر كمساعد وط." ضمان الحكم الرشيد والمؤسسات الفاعلة"وتضمّن 
تمتّع الناس بحرية التعبير، "أو مساهم في تحقيق هذا الهدف من خالل ضمان 

وتكوين الجمعيات وممارسة حقهم باالحتجاج السلمي وتأمين الوصول إلى 
حق الجمهور في "، وكذلك ضمان "وسائل اإلعالم المستقلة والوصول للمعلومات

، بحسب ما "ى البيانات الحكوميةالحصول على المعلومات والوصول إل
 .بي بي سي ميديا أكشن بوست في آخر تحديث له على جيمس دييان كتب

 
كثيرة حول العالم ال وسائل اإلعالم المستقلة هي مفتاح التنمية في مناطق 

 .تسمع سوى أصوات النظام والقادة المسيطرين دون اآلخر ودون أصوات المعارضة
 تتبنى رؤية انفبعض البلد. ي محتمل له خصومهإدراج هدف إعالموال شك ان 

صرف االنتباه عن األعمال تفرضها الدولة و تقر بأن الهدف الحكومي يهتم ب
اإلنمائية األساسية في الداخل في حين أنها تشكك بسعي الغرب لفرض شروط 

 .على المساعدات اإلنمائية
 

فضالً عن ذلك، إن .  الوصول إلى اإلعالم المستقلوهو ما يؤكد على مدى صعوبة
أو إعالم مدفوعا من ي تفتقر إلى حرية التعبير أو التي تملك صحافة البلدان الت

رجال األعمال وأصحاب المصالح ينحاز أخيرا للتعبير عن مصالح باتجاه معين 
وتحقيق الربح دون االهتمام بالتعبير الحقيقي عن الجمهور أو التزام الدور التنموي 

للتنازل عن جزء من تقل للعمل اإلعالم المسيزيد األمر صعوبة بل ويدفع  لإلعالم
تلك االستقاللية من اجل االستمرار وهو ما يشتت طبيعة ومفهوم استقاللية 

 .اإلعالم
 
، والذي كان دفاعه وزارة التنمية الدولية البريطانية ، من"ديفيد هاالم"من اقتباساً و

طة مرتبطاً بحرص المواطنين على تحسين مساءلة الحكومة عبر  هذه النقفي
 .إيمانهم بما يمكن للمراقبين اإلعالميين أن يقوموا به تجاه حكوماتهم

 



 لدعم التعبير الرقمي| مركز هردو |  ١٥ 

، وهو عبارة عن استطالع للرأي في إطار عالمي، عبر عالمي وأشار هاالم إلى مسح
طاء الناس فرصة التصويت لما يعتقدون بوجوب تضمينه في أهداف ما بعد إع

 مليون نسمة، وكانت المسائل األربع التي حظيت بأعلى ١٫٦صوّت نحو  .٢٠١٥عام 
نسب هي التعليم، والصحة، وفرص العمل والحكومة الصادقة والعرضة 

 .للمحاسبة
 
ألمن الغذائي، والمياه، تأتي الحكومة الصادقة والمسؤولة في مكانة أعلى من ا"

ولطالما أتت الحكومة الصادقة والمساءلة وبشكل . وتغير المناخ، والقضايا البيئية
مستمر في جميع أنحاء العالم، في المرتبة الرابعة وكان لإلعالم دور مركزي في 

 ." تعزيز ذلك
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ة  خا

 
سار جوهري لتحقيق بعد استعراض مفهوم اإلعالم التنموي وكيف يعد اإلعالم م

التنمية الشاملة، يجدر بنا القول أن هذا الدور ال يمكن أن يلعبه اإلعالم إال في مجال 
ويضمن حقوق اإلنسان،  يضمن حرية التعبير والرأي ويحفظ مسارات الديمقراطية

عدم استقاللية اإلعالم وتكبيل منابر الرأي وتقييد الوصول إلى المعلومات أو 
عالم من القيام بأدواره المنوطة إن لم يكن يقيد وجوده من تداولها يحرم اإل

 .األساس
 

وال شك أن المجتمعات التي يتبني فيها النظام السياسي رؤية ديكتاتورية تهدف 
إلى إيصال صوته فقط وتكميم كل صوت آخر حتى ال يكشف جرائمه أو فساده أو 

د بدائل ذكية للتواصل يراقبه أو يحاسبه، هي مجتمعات تحتاج إلى التغيير وإيجا
وحشد الرأي العام من أجل الثورة على ذلك النظام حتى تتمكن فيما بعد من 

 .ضمان مسارات لتحقيق التنمية وضمان استدامتها
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