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Abstract:  

 Achieving sustainable development is one of the most important 

challenges facing different countries to allow to tackle poverty and 

increase the average real income of the individual in addition to 

improving the standard of living of individuals, and thus reaching 
economic prosperty. Sustainable development seeks to achieve a 

balance between both economic growth and social welfare with 

optimal and rational exploitation natural resources to ensure the 

requirements of present and future generations. 

Therefore, digital media has an effective role in contributing to 

achieving sustainable development because of its prominent role in 
communicating ideas and convincing the public. 

Therefore, this study aimed to shed light on digital media and its role 

in supporting the sustainable development plan as the path to well- 

being and public benefit. 
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ي دعم خطة التنمية المستدامةدور ال 
 
 عالم الرقمي ف

 
 3بن عياد جليلة 

 4 مالك فائزة

 
 الملخص

ي تواجه مختلف الدول بحيث 
يشكل تحقيق التنمية المستدامة من أهم التحديات الت 

ن مستوى  ي للفرد باإلضافة إىل تحسي 
يسمح بمعالجة الفقر وزيادة متوسط الدخل الحقيق 

معيشة األفراد، وبالتاىلي الوصول إىل الرفاهية االقتصادية، فالتنمية المستدامة تسىع إىل 
ن كل من النمو االقتصادي والرفاهية االجتماعية مع االستغالل األمثل  تحقيق التوازن بي 

ي للمو 
الحالية والقادمة، وعليه فإن لوسائل  جيالارد الطبيعية لضمان متطلبات األ والعقالنن

ي تحقيق التنمية المستدامة لما لها من دور بارز 
ن
ي المساهمة ف

ن
اإلعالم الرقمية دور فعال ف

ي إيصال األفكار وإقناع الجمهور. 
ن
 ف

ي 
ن
دعم خطة  لذلك فقد هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل اإلعالم الرقمي ودوره ف

  .التنمية المستدامة باعتبارها السبيل للرفاهية وتحقيق المنفعة العامة
 .تنمية مستدامة، حوار، إعالم، تكنولوجيا: الكلمات المفتاحية

 

 : المقدمة
ي اكتشاف عالم 

ن
تمثل التنمية المستدامة نموذجا للتطور االقتصادي يرتكز حول اإلنسان، حاجياته وتطلعاته كما تساهم ف

ام حقوق اإلنسان والحقوق والواجبات االيكولوجية واالجتماعية وهو يبحث كذلك  ي تعدديته ومتشبع باحت 
ن
ف به ف معت 

ي الحياة 
ن
ي المالزم لنفس إرادة السمو باإلنسان نحو اإلنسانية، هذا اإلنسان سيجد الرغبة ف

ن
ي اإلبقاء عىل ثروة التنوع الثقاف

ن
ف

كة ذات الموارد   المحدودة. وتقاسم األرض المشت 
ن اإلنسان وبيئته والمحافظة عىل  ورة التكامل والتفاعل والتعايش المستمر بي  ي التنمية المثىل ضن

عىل هذا األساس تقتضن
افها، ولن يتأن  ذلك إال عن طريق االتصال الفعال الذي  ن الموارد الطبيعية وتجديدها وكذا ترشيد استهالكها وعدم استتن

م أبعاد التنمية المستدام  ة. يحت 
ي 
ن
ي قام بها االنسان ف

اعات العظيمة الت  ي جميع جوانب الحياة، سببها االخت 
ن
ات متسارعة أثرت ف إن العالم اليوم يشهد تغت 

 جميع مجاالت الحياة وأثرت عىل نمط حياته وكذا اتصاله. 
ء، مما أدى إىل ظهور مصطلحات ومهن جديدة   ي

لم تكن موجودة  فكان لظهور الشبكة العنكبوتية تأثت  كبت  عىل كل ش 
ن إنسان أالسابقة، ذلك  جيالمن قبل، فكان لظهور االعالم الرقمي  عقل جديد مختلف معرفيا ووجدانيا وسلوكيا عن األ 

ي بث الرسالة اإلعالمية 
ن
ي مواجهة اآللة اإلعالمية الضخمة فأصبح  لإلعالم الرقمي ووسائله المستخدمة ف

ن
اليوم هو ف

ي التقارب والتباع
ن
ن الشعوب إذ يمكن انعكاساته ف ي مساعدة الشعوب من االستفادة من أد بي 

ن
ن يسهم بفاعلية ف

 اإلمكانيات المتاحة ونش  مفاهيم التنمية المستدامة. 
ي وسائل االعالم المختلفة، لذلك نطرح االشكالية اآلتية: كيف يساهم االعالم 

ن
إن اإلعالم الرقمي أصبح األكتر استخداما ف

ي دعم خطة التنمي
ن
 ة المستدامة؟الرقمي ف

 جابة عىل االشكالية سنقوم بدراسة الموضوع من خالل محورين: لإل 
 : تعريف التنمية المستدامة وأبعادها. _ أوال 

 _ ثانيا: انعكاسات االعالم الرقمي عىل التنمية المستدامة. 
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 المحور األول
 تعريف التنمية المستدامة وأبعادها 
ي يعرفها 

ة الت  ي ظل التطورات الكبت 
ن
ي  ف

ي تعتن
العالم ظهر مصطلح التنمية المستدامة كمصطلح مجدد للتنمية الشاملة، والت 

ي السياسات العالمية 
ن
ي عالم اليوم، حيث تحول مركز الثقل ف

ن
ي تعرقل التنمية ف

ببساطة مواجهة المعضالت األساسية الت 
ي معالجة القضايا ووضع برنامج

ن
ي التنمية إىل اتخاذ القرار ف

ن
ار  من مجرد التفكت  ف لتنفيذ هذه المخططات دون اإلضن

ن المعيشة والحفاظ عىل البيئة مع  ،بالبيئة ي استخدام الموارد الطبيعية المتوفرة لتحسي 
ن
وذلك عن طريق االعتدال ف

ن أبعادها  .التوفيق بي 
 تعريف التنمية المستدامة   :أوال

القطاعات االقتصادية واالجتماعية وتوفت  اإلمكانيات لقد ارتكزت النظرة التقليدية للتنمية عىل تطوير وإنعاش مختلف 
ن االعتبار األ  ي الوقت الراهن، من دون األخذ بعي 

ن
المستقبلية، وال الجوانب  جيالوالهياكل لصالح المجتمعات واألفراد ف

ن باسم " التنمية المستدامة".   البيئية، األمر الذي أدى إىل تبلور مفهوم جديد للتنمية اقت 
ي هذه األيام الن األمر يتعلق بمستقبل اإلنسان إن مصطلح ا

ن
لتنمية المستدامة أصبح من المصطلحات األكتر شيوعا ف

عىل هذه األرض، وقد تعددت االتجاهات المناقشة لهذا النهج التنموي الذي يعتتر المنقذ الذي تعتمد عليه الكرة 
ية  (.122)طري، صفحة  األرضية، والذي يقف عليه مصت  البش 

كانت التنمية المستدامة كمفهوم يعتتر قديما قدم الزمان، فإنه كمصطلح يعد ابتكارا جديدا يرجع الفضل فيه إىل وإذا  
ي ستكهولم سنة 

ن
ية الذي انعقد ف ، أين أصبح هذا المصطلح محل اهتمام 1972مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة البش 

ن البيئة والتنمية اال ي تربط بي 
قتصادية، وقد أصبحت االستدامة منذ هذا المؤتمر تمثل منهجا وواحد من األفكار الت 

ي تعتن بقضايا الفقر والبيئة والمساواة 
، للتنمية الت   (.8، صفحة 2003)فالحي

ي منشور أصدره االتحاد الدوىلي من أجل حماية البيئة سنة 
ن
لكن تداوله  1980ظهر مصطلح التنمية المستدامة ألول مرة ف

ك" المعروف باسم تقرير برونتالند  ي تقرير" مستقبلنا المشت 
ن
عىل نطاق واسع لم يحصل إال بعد أن أعيد استخدامه ف

ي باحتياجات عن اللجنة العالمية للبيئة  1987والذي صدر سنة 
التابعة لألمم المتحدة وجاء التعريف كما يىلي " التنمية تقن

( دون  ار الجيل الحاىلي ) الحاضن   .القادمة ) المستقبل( عىل الوفاء باحتياجاتها" جيالاأل والمجازفة بقدرة  األضن
ي تستخدم من أجل تو 

حيد جهود االهاىلي لقد عرفت األمم المتحدة التنمية بأنها" مجموعة من الوسائل والطرق الت 
ي المجتمعات القومية والمحلية، وإخراج 

ن
ي ف

ن
ن المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقاف والسلطات العامة بهدف تحسي 

ي تقدم البالد. 
ن
ي الحياة القومية وبالتاىلي تساهم ف

ن
 هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك إيجابيا ف

ي فالتنمية تم تعريفها بأنها" محصلة الجهود العلمية 
ن
كة الحكومية والشعبية ف المستخدمة لتنظيم األنشطة المشت 
ورية وفقا لخطة مرسومة  ي يمكن إيجادها لمواجهة الحاجات الضن

مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة أو الت 
ي ضوء السياسة العامة للمجتمع. 

ن
 وف

ي 
تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة أما البنك الدوىلي يعرف التنمية المستدامة بأنها " تلك العملية الت 

 القادمة وذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عتر الزمن جيالنفس الفرص التنموية الحالية لأل 
 (97، صفحة 2004)االشوح، 

ي الما
ن
يعات المقارنة تطرق لموضوع التنمية المستدامة ف ع الجزائري عىل غرار التش  من القانون  4الفقرة  4دة إن المش 

ي إطار التنمية المستدامة حيث نصت المادة 03/10
ن
ن تنمية :المتعلق بحماية البيئة ف ي التوفيق بي 

" عىل أنها مفهوم يعتن
ي إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األ  ،اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار وحماية البيئة

ن
ي ف

 جيالأي إدراج البعد البيت 
ة واأل   المستقبلية ".  جيالالحاضن

ي 
ن
و سنة  األممكما عرف المبدأ الثالث ف ي ريودي جنت 

ن
التنمية المستدامة بأنها  1992المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد ف

الحاضن والمستقبل، وأشار المبدأ  جيالالقيام بعملية التنمية بحيث يكون هناك نمو متساو للحاجات التنموية والبيئية أل 
ي أن تكون الحماية البيئية جزءا ال يتجزأ من عملية  الرابع الذي

أقره المؤتمر إىل أنه كي تتحقق التنمية المستدامة ينبىعن
 التنمية و ال يمكن التفكت  فيها بمعزل عنها. 

ي تتصف  جيالنالحظ من خالل تعريفات المؤسسات الدولية أن التنمية المستدامة هي تنمية لخدمة األ 
الحالية الت 

باالستقرار وتمتلك عوامل االستمرار والتواصل، وهي تنمية شاملة بمعتن هي تنمية تهتم باألرض ومواردها من جهة 
ي وحق األ 

ن االعتبار البعد الزمتن ية من جهة أخرى فهي تأخذ بعي  ي التمتع بالموارد  جيالوتهتم بالموارد البش 
ن
القادمة ف

 (.127)طري، صفحة  األرضية
كما تعرف أيضا عىل أنها " نمط تنموي اقتصادي واجتماعي وسياشي يمتاز بالعقالنية والرشد، ويتعامل مع النشاطات 

 (.76، صفحة 2007)غنيم، االقتصادية والرامية لتحقيق معدالت نمو اقتصادية واجتماعية مرتفعة منشودة من جهة 
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ي بناء وعليه نجد أن التنمية المستدامة هي قضية إنسانية وأخ
ن
القية تقوم عىل فرضية أن الجميع يولدون مع الحق ف

ي يريدونها والتطلع إىل حياة أفضل
فهي إذن فعالة من الناحية االقتصادية، عادلة من الناحية االجتماعية ، الحياة الت 

 (.55، صفحة2009)سليمان، ومتحكمة من الناحية البيئية 
ي المقام اال 

ن
ورية من الغذاء والملبس ذلك أنها تضع احتياجات االفراد ف ول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات االساسية والضن

ن نوعية حياة البش  المادية واالجتماعية.والخدمات الصحية ،  ..الخ وكل ما يتصل بتحسي  ، صفحة 2009-2008)ذبيحي
24.) 

 :ثانيا _ أبعاد التنمية المستدامة
ة  ي الحفاظ عىل البيئة، وذلك تعتمد التنمية المستدامة عىل أبعاد كثت 

ن
ومتعددة تستخدم نظم اإلدارة الحديثة للموارد ف

ية وتحقيق المنفعة العامة.   لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، تعمل عىل إرضاء االحتياجات البش 
امؤسسية  إصالحاتإن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب اتباع سياسات فنية ذات آثار فعلية مع إجراء  جميع  كبإش 

القطاعات عىل مختلف المستويات المتعلقة بالتنمية المستدامة، دون تحميل المسؤولية الكاملة للدولة فقط أو قطاع 
 دون اآلخر. 

ن  ي  األربعة األبعادتسىع التنمية المستدامة إىل التوفيق بي 
ن
 واألبعاد االجتماعية  األبعاد  ،االقتصادية األبعاد المتمثلة ف

 ية. البيئية والتكنولوج
 :االقتصادية األبعاد _  1
ي إىل  

ي زيادة رفاهية المجتمع والقضاء عىل الفقر من خالل إيقاف تبديد الموارد الطبيعية وعدم تصدير الضغط البيت 
يعتن

ة حيث كلما تقلص استهالك الموارد الطبيعية من طرف البلدان  البلدان النامية إضافة إىل تقليص تبعية هذه األخت 
ي انخفاض األسعار الذي ينعكس سلبا عىل الصناعية كلما كان له تأثت  عىل صادرات الدو 

ل النامية من هذه الموارد ما يعتن
، صفحة  إيرادات الدول ي

:  (78)بوكسانن  ويكون ذلك من خالل ما يىلي

ي الموارد  -
ن
ترى أن سكان البلدان الصناعية يستغلون أضعاف ما يستغله  الطبيعية: حصة االستهالك الفردي ف

، سكان البلدان النامية من الموارد الطبيعية    .(6، صفحة 2003)فالحي

ي  إيقاف -
ن
تخفيضات متواصلة من مستويات االستهالك  إجراءتبديد الموارد: التنمية المستدامة  تتلخص ف

ن مستوى كفاءة استخدام الطاقة. المبددة للطاقة والموارد الطبيعية وذلك عتر تحس  ي 

ي قيادة التنمية  -
ن
مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث والمعالجة:تقع عىل البلدان الصناعية مسؤولية خاصة ف

ي من الموارد الطبيعية زاد من مشكلة التلوث العالمي بدرجة   إنذلك  ،المستدامة
ي الماضن

ن
اكم ف استهالكها المت 

ة وغت  متناسبة  .كبت 

لذا يجب االعتماد عىل  ،ص تبعية البلدان النامية: تبعية الدول النامية للدول المتقدمة موجودة منذ زمنتقلي -
 . ي
ن االكتفاء الذان   الذات لتنمية القدرات الذاتية وتامي 

ة تكريس الموارد الطبيعية  - ي البلدان الفقت 
ن
ي التنمية المستدامة ف

ة: تعتن التنمية المستدامة لدى البلدان الفقت 
ن الشي    ع والمستمر قضية  غراضأل  ي مستويات المعيشة فالتحسي 

ن
ن المستمر ف ، وأمرا حاسما أخالقيةالتحسي 

، ويحقق التخفيف من  ةبالمائ 20من  ألكتر بالنسبة  ي الوقت الحاىلي
ن
ن ف ن والمعدمي  من سكان العالم المهمشي 

هناك روابط  أنالمستدامة، ذلك التنمية  ألهدافعبء الفقر المطلق الذي يعتتر نتائج عملية هامة بالنسبة 
ن الفقر وتدهور البيئة والنمو الشي    ع للسكان والتخلف الناتج عن التاري    خ االستعماري والتبعية  شديدة بي 

 المطلقة للقوى الرأسمالية. 

ي توزي    ع الموارد:  -
ن
ي  إنالمساواة ف

ي الحصول عىل التعليم والخدمات االجتماعية واالراضن
ن
الفرص غت  المتساوية ف

 ،وحرية االختيار وغت  ذلك من الحقوق السياسية تشكل حاجزا امام التنمية األخرىموارد الطبيعية وال
 .فالمساواة تساعد عىل تنشيط التنمية

ي المداخيل: تجدر  -
ن
ن فرص الحصول عىل  أنإىل  اإلشارةالحد من التفاوت ف ي سياسة تحسي 

والتعليم  األراضن
ن التنمية الشيعة.  ي تحفت 

ن
 وغت  ذلك من الخدمات االجتماعية لعبت دورا حاسما ف

ي جميع البلدان تحويل  أنالعسكري: التنمية المستدامة يجب  اإلنفاقتقليص  -
ن
ي ف

عىل  اإلنفاقمن  األموالتعتن
 عىل احتياجات التنمية.  اإلنفاق إىلالعسكرية وأمن الدولة  األغراض
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 :االجتماعية األبعاد _  2
ن كل من الطبيعة  ية، إىل جانب توفت  األمن والخدمات  واإلنسانيقوم هذا البعد عىل إنشاء عالقة بي  مع تطوير البش 

ام حقوق  ورية واحت  ي صنع  اإلنسانالضن
ن
دون أن ننىس الثقافات المختلفة للمجتمع مع مشاركة أفراد الشعب كافة ف

ي حدة نواحي منها: القرار  و يظهر البعد االجتما
ن
 عي ف

ي التنمية المستدامة فيما يتعلق  -
: تعتن ي

ن
ي  باألبعاد تثبيت النمو الديمغراف

ن
ية العمل عىل تحقيق تقدم كبت  ف البش 

ة طويلة  أهميةسبيل تثبيت نمو السكان، وهو أمر بدأ يكتىسي  بالغة، ليس الن النمو المستمر للسكان لفت 
مستحيال، بل كذلك ألن النمو الشي    ع يحدث ضغوطا حادة  أمرا وبمعدالت شبيهة بالمعدالت الحالية أصبح 

 .عىل الموارد الطبيعية

ي الكرة  -
ن
ي الذي يصل إليه السكان ف

ي للسكان: للحجم النهان 
ه فإن ، وعليأهميته األرضيةمكانة الحجم النهان 

اف للموارد الطبيعية  ن بة واستتن اء وتدهور الت   ضغط السكان عامل من عوامل تدمت  المساحات الخضن

ة بالمدن، لذا فان التنمية المستدامة  إىل أدىأهمية توزي    ع السكان: تركز السكان بالمدن  - تركز التلوث بنسبة كبت 
 .تقوم عىل النهوض بالتنمية الريفية

ية استخداما كامال االستخدام الكامل للموا - ية: تهدف التنمية المستدامة إىل استخدام الموارد البش   ،رد البش 
ن الرخاء االجتماعي  ن التعليم والخدمات الصحية، تحسي  ي  ،وذلك بتحسي 

ن
، واالستثمار ف ي

ن
حماية التنوع الثقاف

ي.   راس المال البش 

ي صحة المرأة وتعليمها يعودان ع أنأهمية دور المرأة:  -
ن
ذلك   ،ىل القابلية لالستدامة بمزايا متعددةاالستثمار ف

 تقوم بجميع ما تتطلبه األشة بالداخل والخارج.  ألنها 

ي الحكم: يعد الحكم الراشد امرأ أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة -
ن
 .األسلوب الديمقراطي ف

ن الناس واألخذ بيد الفئات المستضعفة، و  :فكرة العدالة االجتماعية - ال يتأن  ذلك إال إذا تتضمن العدالة بي 
ن األجيال.   تحققت العدالة بي 

ي كل سنة يصدر برنامج األمم المتحدة  -
ن
: ف ي فكرة تنمية البش 

ية، فالتنمية  اإلنمان  تقريرا عن التنمية البش 
ي نهج التعليم وأساليبه ومؤسساته. 

ن
 المتواصلة تطلب منا أن نعيد النظر ف

ي  :المشاركة الجماعية الفاعلة -
 ،تقوم عليها التنمية المستدامة كي تنجح هي مشاركة الناس من القواعد الت 

 تكون المشاركة فعالة من مرحلة التخطيط إىل مرحلة التنفيذ.  أنفيجب 

 .ضبط السلوك االستهالكي لألفراد: يجب ضبط السلوك االستهالكي لألفراد واالبتعاد عن اإلشاف -

 
 :البيئية األبعاد _  3

ي اإلنتاج لتلبية 
ن
إن التنمية المستدامة تتطلب كذلك حماية الموارد الطبيعية الالزمة إلنتاج المواد الغذائية، مع التوسع ف

ايدة، حيث  ن ي  أناحتياجات السكان المت 
ن
ي تعتمد عليها الزراعة كفيل بوقوع مشكلة ف

ي حماية الموارد الطبيعية الت 
ن
الفشل ف

ي منها سكان العالم  
بة وفقدان  جيالكله، وخاصة األ الغذاء يعانن يقلالن من غلتها،   إنتاجيتها القادمة وبالتاىلي فإن تعرية الت 

ية  ي استخدام األسمدة والمبيدات يلوث المياه السطحية والجوفية، فضال عن الضغوط البش 
ن
كما أن اإلفراط ف

ي والغابات، وبالتاىلي فالبد من استخدام األ
ي تضن بالغطاء الحضن

ن
ي القابلة للزراعة ومياه الري استخداما والحيوانية ف

راضن
ي ممارسات وتكنولوجيات زراعية محسنة، والمحافظة عىل المياه بوضع حدود 

أكتر كفاءة وأيضا استحداث وتبتن
ن كفاءة شبكات المياه    (.100، صفحة2004)ابراهيم، لالستخدامات المبددة وتحسي 

بة، استعمال المبيدات، تدمت  الغطاء ا -
بة وفقدان إنتاجيتها يؤديان إىل إتالف الت  ي والمصايد: تعرية الت 

لنبان 
ي الزراعية، كما 

ة من األراضن ي  أنالتقليص من غلتها، ويخرجان سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كبت 
ن
اإلفراط ف

ات يؤدي إىل تلويث المياه السطحية والمياه الجوفية.    استخدام األسمدة ومبيدات الحش 

التنمية المستدامة تحتاج إىل حماية الموارد الطبيعية الالزمة إلنتاج المواد الغذائية  :الطبيعيةحماية الموارد  -
 .والوقود

ية - ي تطال المياه هي النفايات الصناعية والزراعية والبش 
ن التهديدات الت  كل هذه العوامل   ،صيانة المياه: من بي 

 .أدت إىل تلوث المياه السطحية والجوفية

ن أهداف - رة المبددة له عن طريق  فمن بي  التنمية المستدامة صيانة المياه بوضع حد لالستخدامات الغت  المتر
ن كفاءة شبكات المياه.   تحسي 
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ي المخصصة للفالحة تتقلص يوما بعد يوم وهذا ما  أنتقليص مالحر  األنواع البيولوجية: حيث  -
مساحة األراضن

وة الحيوانية،حيث  ي لتنمية المستدامة تعمل عىل حماية ا أنيقلص من المالحر  المتاحة للتر
 آلجلوهذا  األراضن

ي لألجيال المقبلة.   حماية التنوع البيولوحر

ذلك انه يؤدي إىل  األرضحماية المناخ من االحتباس الحراري: يعد االحتباس الحراري من اخطر ما يضن كوكب  -
ات بالبيئة.  ،زعزعة استقرار المناخ  لذا البد من عدم المخاطرة بإجراء تغيت 

  :_ األبعاد التكنولوجية 4
ي الدول المتقدمة يتم الحد من تدفق النفايات 

ن
أدت المنشآت الحرفية إىل تلويث ما يحيط بها من هواء ومياه وأرض، وف

ي الدول النامية فإن النفايات غالبا ال تخضع للرقابة، وتفتقر عىل وجود تكنولوجيات تتسم بالكفاءة 
ن
ة، أما ف بنفقة كبت 

ي تطب
ن
ورة التحول إىل لمعالجة هذه النفايات مع اإلهمال ف يق العقوبات االقتصادية، وتتطلب التنمية المستدامة ضن

ها من الموارد الطبيعية إىل أدنن حد ممكن  ، تكنولوجيات أنظف وأكفأ تقلل من استهالك الطاقة وغت  ن ، 2012)حسي 
  (.30صفحة

ي المرافق الصناعية:  -
ن
ا ما تؤدي المرافق الصناعية إىل  استعمال تكنولوجيات أنظف ف  تلويث ما يحيط بها كثت 

ي البلدان النامية فإن 
ن
ة، أما ف ي البلدان المتقدمة يتم الحد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث بنفقات كبت 

ن
وف

النفايات المتدفقة ال منفذ لها، وأشباه هذه النفايات المتدفقة تكون نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إىل الكفاءة، 
ي 
،  التحول إىل تكنولوجيا أنظف واستغالل طاقة أقلوالتكنولوجيا المستدامة هنا تعتن   (170، صفحة2017)يحي

ا ومسببا   :األخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة - ا ما يكون األخذ بالتكنولوجيا مضن كثت 
ي األخذ بالتكنولوجيا المحسنة ،للتلوث

ي  ،لهذا فإن التنمية المستدامة تعتن
وبالنصوص القانونية الصارمة الت 

 تمنع تدهور البيئة. 

ي تؤدي إىل تلوث البيئة  إنالمحروقات واالحتباس الحراري:  -
ن األسباب الت  استخراج المحروقات سبب من بي 

ي االحتباس الحراري وتغت  المناخ
ن
 .وهذا عن طريق استخراجها وطرح نفاياتها بالبيئة، مما يساعد بشكل مباش  ف

ي أكسيد الحد من ا -
نبعاث الغازات: عىل الدول خاصة منها الصناعية الحد من انبعاث الغازات خاصة ثانن

 الكربون وهذا للحد من التلوث بجميع أنواعه. 

الحيلولة دون تدهور طبقة األوزون: تعد طبقة األوزون جزء من الغالف الجوي لكوكب األرض والذي يحتوي  -
ية وال يمكن ذلك إال بشكل مكثف عىل غاز األوزون، فحماية طبق ة لحماية الحياة البش  ة األوزون له أهمية كبت 

ي تؤثر عليها. 
 إذا تم التقليل من استخدام المواد الكيميائية الت 

 
ي 
 
 الرقمي عىل التنمية المستدامة العالمانعكاسات : المحور الثان

ي إنتاج 
ن
ي تعتمد عىل الحاسب اآلىلي ف

وتخزين وتوزي    ع المعلومات، وتقدم ذلك اإلعالم الرقمي هو وسائل اإلعالم الت 
 .  بأسلوب ميش وبسعر منخفض وتضيف التفاعل المباش 

ي التنمية المستدامة من خالل تشجيع المشاركة والتعبت  
ن
تساهم وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها ) القديمة والحديثة( ف

 عن الرأي والرأي اآلخر وتشكيل الرأي العام. 
ي أهمية استخدام وسائل

ي الدول النامية من حاجة تلك الدول إىل إعالم يواكب خططها اإلنمائية،  تأن 
ن
اإلعالم المختلفة ف

ي عجلة التنمية، فهو السبيل لنش  المعرفة بخطط الدولة وأهدافها
ن
) رضا  ويعمل عىل خلق المشاركة من جانب األفراد ف

 ، ن  (.17، صفحة 2008عبد الواجد امي 
ي تنمية الوعي بقضايا التنمية المستدامة:  :أوال

 
 دور العالم ف

ن أفراده،  إلحداثآلية مهمة  اإلعالميعتتر  ي يمكن أن تنشأ بي 
التغيت  داخل المجتمع وكذا لربط مختلف التفاعالت الت 

ه  فاإلعالم ة ومصطلحاته الخاصة كغت  ن من الحقول مفهوم ذو أبعاد مختلفة وكونه علما قائم بذاته له أصوله المتمت 
المعرفية فهو يضطلع بدراسة وتحليل ووصف وكذا معالجة مختلف الظواهر االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

ي شت  المجاالت. 
ن
ورة التطور الهائل ف ي تحكمها ست 

ها من الظواهر الت   والبيئية، إىل غت 
ي حياة  اإلعالمكما يؤدي 

ن
ي العض الحديث أدوارا هامة ومؤثرة ف

ن
المتخصص  اإلعالموالمجتمعات، وبالتحديد  األفرادف

ن أفراده ومحاولة تسليط  إلحداثالذي يعتتر آلية مهمة  ي يمكن أن تنشأ بي 
التغيت  وكذا لربط مختلف التفاعالت الت 

ي المجتمعات المتقدمة والنامية عىل حد سواء. 
ن
ة التنمية ف ي تعيق مست 

 الضوء عىل المشاكل واآلثار السلبية الت 
عالم تستطيع القيام بدور فعال من أجل تحقيق خطط التنمية المستدامة باعتبار أنها تمثل جزءا من تطور إن وسائل اإل 

من خالل تنمية  باإلعالمالدول الرتباطها بجميع المجاالت، ذلك فإن نجاح خطة التنمية المستدامة مربوط ارتباط وثيق 
بية ونش  المعلومات والمعرفة وخلق ي تساعد عىل اتخاذ القرارات الجادة والهادفة  الوعي والتثقيف والت 

البيئة الت 
ي تقف حائال دون تحقيق هذه األهداف. 

 ومواجهة التحديات والمعوقات الت 
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ي نقل المعلومات 
ن
، حيث أمكن االستفادة من الشعة ف شهد قطاع الصحافة تطورا مهما بفضل وسائل اإلعالم التفاعىلي

ي الصحيفة الورقية إىل قرائها عن ط
ن
نت، وهذه الطريقة ساعدت الصحافة عىل ف ونية عىل شبكات االنت  ات الكت  ريق نش 

ة لصحيفته بفضل  ن إرفاق الرسومات والصور والبيانات المكملة للنص، ومكنت القارئ من الحصول عىل أشكال متمت 
 إمكان اختيار موضوعات محددة بواسطة "كلمات مفتاحية". 

ي مختلف مناطق العالم إن وسائل اإلعالم الجديدة تؤدي بجدار 
ن
ها ف وي    ج للتنمية المستدامة وأبعادها، ونش  ة مهمة الت 

ي منها تحقيق  اإلعالموعليه فإن وضع وسائل فهي قادرة عىل تحقيق مساعي االستدامة، 
ي خدمة التنمية تقتضن

ن
ف

 المهمات التالية: 

وط نجاحها:  -  مهمة توفير المعلومات لدى السكان عن التنمية وشر
ي األقطار النامية، السىعي المتواصل لمعرفة 

ن
ي حقل اإلعالم خاصة ف

ن
ن ف ي من العاملي 

إن مهمة توفت  المعلومات تقتضن
ي، وبما يخدم أهداف التنمية  مصادر المعلومات واختيار دقيق يسمح لهم بالتأثت  والفاعلية عىل الصعيد الجماهت 

ي هذه الحالة اإلعالمومخططاتها، ويتلخص دور وسائل 
ن
 التالية:  األهدافبالعمل عىل تحقيق  ف

  .ن أفراد الشعب  تنشيط الحوار بي 

  ي تطرحها مشاري    ع
إتاحة الفرص أمام السكان للتعبت  عن أرائهم وأفكارهم بخصوص المواضيع والمسائل الت 

 التنمية. 

 ها عملية التحويل االجتماعي أمام الناس لمناقشتها وتقديم الحلول ال ي تثت 
 مناسبة بشأنها. تحديد المشكالت الت 

  والعمل عىل توضيحها  اإلعالمنقل توجيهات القيادة السياسية لوسائل ، ي
 (144، صفحة 2013)سبت 

ي األهمية، ألنها تمثل دعما فيما يتعلق بالتطبيقات 
ن
إن وجود وسائل اإلعالم واتصال حرة ومستقلة تعتتر وسائل غاية ف

ي الجزائر، حيث يسىع االتصال ووسائل  االقتصادية، االجتماعية والحكم الراشد ومنه تحقيق
ن
سبل التنمية المستدامة ف

ائح االجتماعية خاصة السكان الذين يسكنون األرياف ومدهم بما يحتاجون من  اإلعالم عىل التقرب أكتر من الش 
ي الحياة العامة والحيا

ن
ة السياسية معلومات وتنمية محيطهم االجتماعي من خالل برامج متنوعة فهو يلعب دورا محوريا ف

ي ويرى من خاللها مجتمعه، فهذا  ي يطل منها المواطن عىل العالم الخارحر
والثقافية واالجتماعية، إذ يعد بمثابة النافذة الت 

 (.234، صفحة2019)يحي خ.،  الشكل من إشكال االتصال ببساطة هو ثقافة الشعب

ي تتطلبها عملية التنمية:  اليبباألسمهمة تعليم الناس وتهيئتهم للقبول بفكرة التنمية وتوعيتهم  -
 الالزمة الت 

ي أي مجتمع يتطلب توافر العديد من المتطلبات منها ما هو موضوعي كالموارد المادية ومنها ما هو 
ن
إن نجاح التنمية ف

ي ومستوى وعيه  ي العنض البش 
ن
ي يتمثل ف

 وطموحه.  وإدراكهذان 

 :العالمي تأمير  الكادر  -
والذي تقتضيه مصلحة التطور  األمثلبالشكل  اإلعالمالمتخصص القادر عىل استخدام سالح  اإلعالمي أي إيجاد الكادر 

وريا   النامية.  لألقطار بالنسبة  وأساسيا االجتماعي يعد عمال ضن
ي تبادل المعلومات واآلراء 

ن
إن تحول وسائل االتصال من التناظري إىل الرقمي ومن الهرمي إىل الشبكي أحدث بيئة جديدة ف

ي وفرت فرصا لظهور مفهوم يمكن ا
ن تصطلح عىل تسميتها" االيكوميديا" أو " البيئة الجديدة لإلعالم واالتصال" الت 

 .(17، صفحة2012)الزرن، المواطن الرقمي وصحافة المواطن 
 ثانيا: مسؤولية وسائل اإلعالم الرقمي تجاه عملية التنمية المستدامة: 

ين وتهدف إىل تطوير المدن تعتتر التنمية المستدامة واحدة من أهم  ي القرن الحادي والعش 
ن
التحديات المجتمعية ف

ي الوقت الحاضن مع المحافظة عىل الموارد 
ن
ية ف والمجتمعات واألعمال التجارية والصناعية لتلبية احتياجات البش 

 القادمة لتلبية احتياجاتها.  جيالالطبيعية لأل 
ي نفس الوقت، كما عتر عن ذلك "  اإلعالم هو التعبت  الموضوعي لعقلية الجماهت  

ن
ولروحها وميولها واتجاهاتها ف

ي اإلعالم ثالثة مواصفات أساسية وهي الجدة والحداثة، األهمية والضخامة، 
ن
ي أن تتوافر ف

أوتجروت" وهذا ما يقتضن
 (.16، صفحة 2004)عجوة،  الدقة والموضوعية
ن عىل تزويد المجتمع بأكتر قدر م اإلعالمعندما تعمل وسائل  ي يمكن للمعنيي 

مكن من الحقائق والمعلومات الدقيقة الت 
ية تمثل  األسممحور التنمية المستدامة والهدف  اإلنسانبالتنمية التحقق من صحتها، ويعتتر  لالعالم، فالقوى البش 

ن من أفراد المجتمع هم هدف التخطيط  ي التخطيط االجتماعي عىل اعتبار أن المتلقي 
ن
ى ف من أجل  اإلعالمي أهمية كتر

ي مجاالتها المختلفة. 
ن
 ربطهم بأهداف خطة التنمية بنوعيها الشاملة والمحلية وف

ن عىل ثالث جوانب أساسية  إلحداث اإلعالموقصد تفعيل مهام وأدوار مختلف وسائل  كت 
تنمية مستدامة البد من الت 

 :وهي 
  اإلخبار .  والتفست 

  واالقناعية لهذه الوسائل.  اإليحائيةالقدرة 
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 إىل فاعل اجتماعي وسياشي واقتصادي.  اإلعالمل تحول وسائ 

ن تستخدم لعرض موضوعات التنمية  وعند تناول قضايا التنمية المستدامة إعالميا فإنه عىل العموم هناك تقنيتي 
 :  المستدامة وهي

ي تدور عىل نطاق تقديم المادة العلمية المتخصصة لفئة محددة من ا -1
ن التقنية اإلعالمية المتخصصة:هي الت  لمهتمي 

ن والموجهة إىل عدد  ي موضوع معي 
ن
، وتتسم باالعتماد عىل البحوث والدراسات ذات التخصص الدقيق ف ن بموضوع معي 

ي هذا اإلطار هو المجلة العلمية المتخصصة أو الكتب العلمية المحددة 
ن
، واألداة اإلعالمية الرئيسية ف ن قليل من المتلقي 

 الناتج عن هذه التقنية نمط إعالم النخبة العلمية. الموضوع، ويطلق عىل هذا النمط اإلعالمي 
ن بهدف تنوير الرأي العام  ي معي 

ن
فاإلعالم المتخصص هو إعالم يهدف إىل نقل المعلومات إىل الجمهور حول مجال معرف

ي المتخصص، حيث ظهر اإلعالم المتخصص استجابة 
ن
ي هذا المجال المعرف

ن
وجعله عىل اطالع ويعلم بما حدث ف

بات الجمهور المختلفة، كما تم تجزئة اهتمامات الجماهت  إىل تخصصات إعالمية متخصصة إلشباع هذه لتطلعات ورغ
ي 
ن إشكال اإلعالم المتخصص اإلعالم الرياضن ، السياحي  ،المتطلبات اإلعالمية الخاصة، ومن بي  ، الصحي السياشي ي

 ،، البيت 
ي تتطلع كلها لتحقيق التنمية المستدامة

ها من التخصصات الت   وغت 

ي نطاق قضايا التنمية المستدامة عىل عدة مستويات: -2
ن
ي: وقد تم استخدامها ف  تقنية اإلعالم الجماهت 

تائج _ المستوى اإلخباري: وترتبط به شعة التغطية اإلخبارية باألحداث المتعلقة بالبيئة والمؤتمرات والندوات ون
، فالدافع المحرك له هو دافع  ي هذا المجال، ويعتمد هذا المستوى عىل الختر أو السبق اإلعالمي

ن
ي تجري ف

األبحاث الت 
ن بالبساطة والسطحية.  ي يرتبط بمهنة اإلعالم ومن ثمة الرسالة اإلعالمية عند هذا المستوى تتمت 

 مهتن
ي لقضايا التنمية المستدامة: وهو المستوى األكتر  _ مستوى السىعي إىل خلق رأي عام جديد أو اتجاه جديد لدى

المتلق 
ي ال 

ي الموضوعات الت 
ن
ن ألراء واتجاهات جديدة خاصة ف ي المتلقي 

ي تبتن
ن
تعقيدا، ويمكن لوسائل اإلعالم أن يكون لها دور ف

 يكون المتلقون قد ابدوا أو كونوا نحوها أراء. 
ي أجرتها منظمة اليونسكو إىل 

ي يمكن لوسائل اإلعالم أن تقوم من خاللها وقد أشارت األبحاث الت 
التقنيات اإلعالمية الت 

 :  بنش  األفكار الجديدة وهي ما يىلي

  ي فكرة
ورة تبتن امج المصممة إلثارة االهتمام أو التنبيه والحث عىل ضن الحث أو التنشيط: وذلك من خالل التر

 جديدة

 امج المخصصة لتقديم المعلومات ل ن ويبحثون عىل التقييم: وذلك من خالل التر ن بموضوع معي  هؤالء المهتمي 
 مواد إضافية لكي تساعدهم عىل تقييم ما يبحثون عليه. 

  ن ي نطاق وضع خطة إعالمية لدعم االهتمام بالمسألة المطلوب تبنيها من جانب المتلقي 
ن
التعزيز: وتدور ف

ن من خالل التكثيف والتكرار اال   تصاىلي غت  المملباستمرار عىل الرؤية المطلوب توصيلها للمتلقي 

  ي تتضمن المعلومات الجديدة المرتبطة بالجوانب
اإلخبار: يقصد به تقديم الفقرات اإلخبارية البسيطة الت 

 المختلفة للمسألة محل االهتمام. 

  ن امج المصممة خصيصا للمجموعات واألفراد المرتبطي  ي نطاق إعداد التر
ن
ي تدور ف

التقنية المهنية: وهي الت 
ا مح ن ارتباطا مباش  ن ومستوى القائمي  ن وهما مستوى المتلقي  ل االهتمام، وتشمل هذه التقنية مستويي 

 باالتصال. 

 
 الخاتمة: 

ي تعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة فالتطور 
ن
إن ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ساهمت بشكل كبت  ف

ة عىل التنمية المستدامة، ذلك  ي مقدمتها شبكة  أنالشي    ع لتكنولوجيا المعلومات كان له آثار كبت 
ن
ابتكار تقنيات ثورية وف

نت والخدمات المرتبطة بها أدى إىل   ظهور ما يسم" ثورة المعلومات" أو" الثورة الصناعية الثالثة"االنت 
ي إيصال األفكار المستحدثة 

ن
ي ف ي تحقيق التنمية المستدامة وهذا لما له من دور إيجانر

ن
إن لإلعالم الرقمي دور مؤثر وفعال ف

ي حشد الجماهت  حو 
ن
ي لهذه الرسائل إضافة إىل قدرة اإلعالم الرقمي ف

ل قضايا التنمية المستدامة، وإقناع الجمهور المتلق 
ي عرفتها التكنولوجيا وهو ما جعل باإلعالم ووسائله تقفز قفزات تكنولوجية 

ة الت  خاصة مع التطورات الهائلة والكبت 
ي عملية التنمية المستدامة بكل أبعادها. 

ن
 وهذا بسبب االنتشار الواسع للشبكة العنكبوتية، فلإلعالم الرقمي دور كبت  ف

ي الدول النامية باعتبارها جزءا مهما من  عالماإل إن لوسائل 
ن
ي تحقيق خطط وأهداف التنمية ف

ن
ي المعاونة ف

ن
ي ف دور إيجانر

ي 
ن
ي المجتمع الذي تعمل ف

ن
، حيث قد يصبح إطارهالتطور القومي وارتباطها بالنظام االجتماعي والسياشي واالقتصادي ف

ي  اإلعالمللقوى المنتجة من خالل نجاح خطط التنمية المستدامة مرهونا بالمشاركة االيجابية 
ن
المخطط له، ودوره ف

بية والتثقيف مما يتطلب   وطنية.  إعالميةسياسات  إعداد التوعية والت 
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فالتنمية هي مسألة محورية تمثل اهتماما أساسيا عند تناول قضية تحديث الدول النامية، ذلك أن الدول النامية تتطلع 
ي دور مهم 

ي نش  مفاهيم التنمية إىل تحقيقها، ومن هنا يأن 
ن
وفعال عىل وسائل اإلعالم الرقمية بكل أشكالها الجديدة ف

ي منافسة ومعالجة مختلف 
ن
ي عملية تحديث المجتمع باعتبار إن لإلعالم دور محوري  ف

ن
المستدامة  والمشاركة الفعالة ف

 القضايا. 
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