
 

 

 ) حیز النفاذ 2030بعد سنتین عن دخول برنامج األمم المتحدة ( التنمیة المستدامة 

 وسائل اإلعالم مدعوة للعمل أكثر من أجل التعریف بالبرنامج وتجسید أهدافه

) حیز النفاذ بات  2030بعد مرور سنتین عن دخول البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ( التنمیة المستدامة 
الضروري التساؤل عن مدى مساهمة وسائل اإلعالم المحلیة والوطنیة المتنوعة في التعریف بهذا من 

البرنامج و شرح أبعاده وشحذ الهمم المجتمعیة والرسمیة لتجسید أهدافه وفق األجندة المرسومة على مدار 
  سنة المقبلة من الدول الموقعة على الوثیقة . 13ال

التي حققها اإلعالم كمیا وكیفیا في الجزائر خصوصا وفي الوطن العربي موازاة مع المكاسب الكثیرة 
عموما على مدار السنوات األخیرة أصبح لزاما على الناشطین في الحقل اإلعالمي إجراء وقفة تقییمیة 
ذاتیة لمدى اضطالع اإلعالم بمهامه المنوطة به في مجال التعریف بالتجارب التنمویة الناجحة ودعم 

ت المحلیة والوطنیة التي تصب في صمیم الخطة االستراتیجیة لبرنامج األمم المتحدة والمعروفة المبادرا
  رسمیا باسم تحویل عالمنا.

المتتبع للمشهد اإلعالمي المحلي والوطني یالحظ بشكل جلي بأن مصطلح التنمیة المستدامة بات متداوال 
كما أن التنمیة المستدامة  خطابات الرسمیة في عدد كبیر من المنابر والندوات والملتقیات وحتى ال

العدید من منظمات المجتمع المدني ورغم ذلك فقد یجهل الكثیر بما فیهم   أصبحت شعارا لنشاطات 
لألمم المتحدة    هدفا التي أقرتها الجمعیة العامة 17والكاملة وعددها   اإلعالمیون األهداف الحقیقیة 

دولة من بینها الدول  193وهي الوثیقة التي وافقت علیها  2015سبتمبر  25للتنمیة المستدامة یوم 
  العربیة.

في ظل التحدیات الكبیرة التي   وتتركز خطة األمم المتحدة بصفة عامة على إیجاد مستقبل أفضل للبشریة 
تواجهها الكثیر من المناطق على وجه كوكب األرض بحیث تصب جل األهداف المنشودة في ثالثة 

تتمثل في النمو االقتصادي وحفظ الموارد الطبیعیة والبیئة زیادة على تحقیق التنمیة  مجاالت رئیسیة
اإلجتماعیة علما وأن هذه األهداف تتمثل في السالم والعدالة والمساواة اإلجتماعیة و إنهاء الجوع والفقر 



د على الطاقة واستعمال میاه نظیفة وضمان الصحة والتعلیم إضافة إلى الحفاظ على البیئة واالعتما
  المتجددة .

ومما ال شك فیه أن وسائل اإلعالم المحلیة والوطنیة والعربیة المكتوبة منها والمسموعة والمرئیة وحتى 
وسائل التواصل اإلجتماعي مطالبة بعدم التأخر عن الركب التنموي لعب دورها في دفع الجمعیات 

تغییر واقع المجتمعات نحو األحسن ورسم  ة في والمنظمات الجماهیریة وحتى الحكومات للمساهمة الفعلی
  تستفید منه بشكل مباشر األجیال الحالیة ثم األجیال التي تلیها . بشائر مستقبل أفضل 

جراء الحوارات والقصص اإلخباریة  فهل تكفي المبادرات اإلعالمیة الفردیة في هذا السیاق بنقل األخبار وإ
ن والقرى والمداشر فقط ؟ وفي بعض األحیان تسلیط الضوء على التي لها عالقة بالواقع التنموي للمد

بعض البرامج الحكومیة التي تتبناها بعض الدوائر الوزاریة والرسمیة في مجال التنمیة المستدامة ؟ أم أن 
  الجهود اإلعالمیة في هذا السیاق ما تزال بحاجة إلى توسیع المبادرات وتنویع وسائل العمل .

ي هذا السیاق إلى التجربة الرائدة لمركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر" بتونس وتنبغي اإلشارة ف
من    2030المستدامة   الذي أعد تقریرا استراتیجیا مطوال حول تنمیة المرأة العربیة في ظل خطة التنمیة 

  مصر وفلسطین .خالل رصد ودراسة حلة ستة دول عربیة هي تونس والسودان والعربیة السعودیة ولبنان و 

وتقول الدكتورة سكینة بوراوي المدیرة التنفیذیة لمركز كوثر بأن التقریر یعتبر من أولى الدراسات التي 
واإلعالم المحلي والمرأة في ذات الوقت وهو یؤسس لدراسات أخرى أكثر  2030أهتمت بأجندة التنمیة 
لشبكة من الباحثین الشباب تحمل هموم  أنجز بفضل خبرات عربیة تشكل نواة   عمقا مبرزة بأن التقریر

  وانشغاالت التنمیة في كافة أبعادها.

     بوذراع /ع 

 

 


