
 

 
 األمانة العامة

 قطاع اإلعالم واالتصال
 إدارة األمانة الفنية لمجلس وزراء االعالم العرب
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  
  
  

   السيدات والسادة  
  الحضور الكريم  

 

لثالث من ا االجتماع، هذا  أعماليســــعدني في مســــتهل  
المخصــــص لمتابعة تنفيذ الخريطة اإلعالمية للتنمية  ،نوعه

دوال  المشـــــاركــة، بــالوفود  الترحيــب 2030المســــتــدامــة 
 قابلة للتطبيق.إلى توصيات   للتوصل  متطلعين اتحادات،و
 

 

كم    ي ل ع ــاف  ير خ غ ــة أف مي ن ت ل ل ــة  مي عال ــة اال يط خر ل ن ا
مة تدا مدت من طرف مجلس وزراء االعالم  التي  المســــ اعت

 العمل  ســياقة في متعدد فعاليات وأنشــطة تضــمنت  العرب
غنى عنها في  ال  كأداةالجماعي الهادف لتكريس دور اإلعالم 

    منطقتنا العربية.ب تحقيق التنمية المستدامة
  

تنميــة مســــتــدامــة  األحوال، بلوغحــال من  يمكن، بــأي  فال
فاع  متطور  إعالم وتواصــــلي،لي حقيقية دون بعد إعالمي ت

ــادففي  ــه وه ــات ني ــه،في   ب ين م ـــــا عالم  مض ــب إ مواك
على المســـتوى الوطني أو  ســـواء  التنمويةلالســـتراتيجيات 

   العربي.على امتداد فضائنا 
 

مؤثر   كما ال يمكن تحقيق تنمية مسـتدامة حقيقية دون إعالم
عام الرأي   في ع يكونال فدا في الت ناء معارا القوى  طي الب

ــات ومع  والمنتجةالحية  ــس المحلية  المنتخبةممثلي المؤس
فاعلين في المجتمع المدني والقطاع  والوطنية،  الخاصوال

ـــــاركي ــل شــــيء  -منفتح  إعالم تش ــل ك  على -أوال وقب
ــا  الـمــواطـنــيــن ــددات  مـعتـمشـــــي ــة   مـح ــدة األمـمــي االجـن

لة بدءا بقرار الجمعية    2030 وااللتزامات الدولية ذات الصــــ
منذ خمســــة  التنموي، لإلعالموما عالميا العامة الذي حدد ي

 .  ةالدولينشغاالت االصلب  المفهوم فيمع بروز هذا  عقود،



 

حرصـــت الجامعة العربية على  ،   انطالقا من هذا المنظورو   
ها االضــــطالع  لدور التنســــيقي المنوط ب طابإ  با ية ء ع أهم

في صــدارة   جعلهاعبر   لقضــايا التنمية المســتدامة   خاصــة
ــات  ــام ــة اهتم ــات التنموي ــدي ــل التح ــل العربي في ظ العم

ــة ـــــاغط ــه  الض تواج لتي  لعربي  ا لم ا ــا لع على مختلف  ا
يات  ية المســــتو ياســــ يةو الســــ ــــاد ية    االقتص والمعيشــــ
ية ماع ية  واالجت ية والبيئ ما   والتعليم لب يب هذا الوضــــع تط

من تعبئة جدية لكل القدرات واالمكانات، بما فيها  الصــــعب
التنموي الذي تتطلع اليه   عوســــائل االعالم ، لتحقيق االقال

ــاهر التمييز و الفقر  ـــــاء على مظ ــالقض ــة ب ــدان العربي البل
 .الحكامة ومستلزماتفي إطار دولة القانون    قصاءواإل
     

  

ـــيدا لهذه اإل ـــهمت وتجس دارة االمانة الفنية إرادة القوية، أس
ــــاللمجلس وزراء االعالم العرب بقطاع االعالم   على  واالتص

للتنمية   اإلعالمية بالجوانب  المرتبطةمتابعة تنفيذ التوصــيات 
ــتدامة ــادي   ومنها  المس ــترش االنخراط في إعداد الدليل االس

ستدامة  شامل لإلعالميين والباحثين في مجال التنمية الم ال
عن فضــــال  ،االعالم  وزراء) لمجلس 51المعتمد خالل الدورة (

بتعاون  عالميينلإلالتأهيل المتخصــــص  على أهمية التأكيد
شيد بهذه أ التي  والمنظمات  االتحاداتوثيق مع شركائنا من 

 .الطموحة اإلعالميةلخططنا بدورها الداعم   المناسبة
 
  

ـــن إن ـــتحتض ـــرم  منطقتنا العربية التي س ـــيخ فيبش  الش
 حول التغيرات المناخية مؤتمر األمم المتحدةالمقبل    نوفمبر

ضن في  قمة مماثلة في اإلمارات العربية  2024على أن تحت
يا   واجهةالمتحدة أضــــحت في  ــــا عالمي  بقض مام  ال االهت

ما يفرض مة .  وهذا  تدا نا  التنمية المســــ من  مزيدإيالء علي
وإلقاء الضــــوء  مشــــاريعنا ومبادراتنالتنفيذ  الحثيثةالمتابعة 

فات ذات أولوية  كاألمنعلى مل نا  غذائي  لمنطقت مائيال  وال
ــالموازاة ــة ل الترويج اإلعالميمع  ب ــة المواطن ــاف ــل وثق جع

          .لمستدامةاالمواطن الغاية والوسيلة في مسارات التنمية 


