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 :  اإلشكالية

تتخذ وسائل التواصل اإلجتماعي جنباً إلى جنب مع وسائل اإلعالم التقليدية بنسخها المتطورة تقنيًا أدوارًا متجددة 
التأثير في المجتمع على كافة األصعدة خاصة في المجتماعت الشبابية  التي تشكل نسبة كبيرة من في 

 المجتمعات العربية .. وجزءًا مهما من الجيل الواعد .

في المقابل تتخذ الحمالت اإلعالمية للتنمية المستدامة دورًا بالغ األهمية مع تشابك المجتمعات على كافة 
ت المتقدمة التي وصلت إليها العولمة على كافة األصعدة اإلجتماعية واإلقتصادية والتنموية األصعدة ومع الدرجا

والسياسية واإلعالمية .. وبات من الضرورة بمكان العمل على تنظيم الحمالت التوعوية التي تأخذ باإلعتبار 
لولة دون للحي المساهمة في التنمية المستدامة عبرعالم واإلتصال اإللية اإلجتماعية الكبيرة لوسائل و المسؤ 

اإلنحدار في المستويات المذكورة إلى ما ال يحمد عقباه وإلى درجات يصعب بعدها النهوض بالمجتمع أو العمل 
 ى مدى عقود من الزمن .علعلى إعادته إلى مكانته المرموقة التي كنا نتمناها ونسعى لها 

 التالي : يالرئيس السؤالفي البحثية قة ر الو  ا هذههالتي تطرح ؤالتاالتستتجسد 

 ؟عي في حمالت التنمية المستدامة اجتمالتواصل اإل إستخدامات وسائلما هي 

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية :

 كيف يمكن اإلستفادة من وسائل التواصل اإلجتماعي في حمالت التنمية المستدامة ؟ 
 دامة ؟حمالت التنمية المستمع لية التواصل اإلجتماعي لتحقيق التفاع الخدمات التي تقدمها وسائل ما 
  استخدام وسائل التواصل مستدامة بللتنمية الما هي قيمة األثر الذي تتركه الحمالت الترويجية

 ؟اإلجتماعي
  ها اإلجتماعي في حمالت التواصلهل استطاعت الجهات العاملة في التنمية المستدامة استثمار مواقع

 الترويجية؟

ولإلجابة على هذه التساؤالت ومعالجة اإلشكالية ، ستتطرق الورقة البحثية إلى مجموعة من المناقشات      
ية ماعية لوسائل اإلعالم واإلتصال، التنمالتي تتناول محاور المسؤولية اإلجت ثم األفكار التطبيقية النظرية

مات وسائل التواصل اإلجتماعي مع الوقوف على األثر الذي يمكن أن يسجل للحمالت استخداالمستدامة و 
 الترويجية عبرها .
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 واألبعاد الوظيفيةالتنمية المستدامة : المفهوم 

وضعت العديد من التعريفات للتنمية المستدامة وبطرق مختلفة ولكن يستند التعريف الشائع المستخدم 
نص بشكل أساسي على ما يلي: والذي  7891مستقبلنا المشترك " الذي نشر عام تقرير" على نطاق واسع إلى 

"التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية 
طاف إلى نفس مقد تتنوع ولكنها تؤدي في نهاية المع األخذ بعين اإلعتبار أن التعريفات احتياجاتها الخاصة". 

 المعنى .

وقد أعطى قبول هذا المصطلح من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة أهمية سياسيًة إلى حٍد ما وقد 
من قبل القادة وصناع القرار الرئيسيين  7881أدى بدوره أيضًا في تطوير مبادئ التنمية المستدامة خالل عام 

 في مدينة ريو دي جانيرو، البرازيل.  WCEDفي مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة  

وعلى مدار السنوات العشرين الماضية، محددة، على تصورات  المستدامة نموذجًا مبنياً  تعد التنمية
 م في عملية التنميةاستطاعت المجتمعات المدنية، والشركات األهلية والمنظمات غير الحكومية إحراز تقد

ا تزال ما تزال صعبة. ومالتنفيذ وثبت أن عملية ومع ذلك، يبقى مفهوم التنمية المستدامة غامض المستدامة. 
 العديد من االتجاهات غير المستدامةً تعمل بدون أي قيود سياسية توجد في عملية التنمية المستدامة. 

 :(1)مفاهيم أساسية وهي كالتالي 1تتكون التنمية المستدامة من 

 األول: االعتماد المتبادل:المفهوم األساسي 

وهذا يعني أنه ينبغي علينا فهم كيفية وجود عالقات مترابطة بين البيئة واالقتصاد على جميع المستويات  
 من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي.

 الثاني: المواطنة واإلشراف:المفهوم األساسي 

                                                           
 أنظر في : مبارك، فاطمة، التنمية المستدامة ، أصلها ونشأتها ،   (1 )

31/1.pdf -http://www.envirocitiesmag.com/articles/issue   

 

 

 

http://www.envirocitiesmag.com/articles/issue-13/3.pdf
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 فضل.أ اً المسؤوليات التي يتعين على كل فرد تحملها داخل المجتمع لضمان أن يصبح العالم مكان 

 : احتياجات وحقوق األجيال القادمة:المفهوم األساسي الثالث

فهم االحتياجات األساسية للمجتمع واآلثار المترتبة على اإلجراءات المتخذة اليوم لتلبية احتياجات  
 األجيال القادمة.

 األساسي الرابع: التنوع:المفهوم 

 احترام وتقدير االختالفات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية. 

  الخامس: جودة الحياة:المفهوم األساسي 

 اً االعتراف بأن تحقيق المساواة والعدالة على مستوى العالم عناصر أساسية لالستدامة وهي أيض
 اء العالم. احتياجات أساسية يجب تلبيتها في جميع أنح

  السادس: عدم اليقين واالحتياطات:المفهوم األساسي 

يجب االعتراف بالمناهج المختلفة لتحقيق االستدامة والتغيير المستمر لألوضاع واعترافك بأساليب التعلم 
 المستدامة والمرنة.

 األساسي السابع: التغير المستدام:المفهوم 

 فهم أن الموارد محدودة وهو ما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على أساليب حياة البشر. 

تم إحراز التقدم على مقاييس التنمية المستدامة. وذلك بالنظر إلى حقيقة أن وتجدر االشارة إلى أنه قد 
المخاوف من التدهور البيئي وزيادة التلوث قد أدت إلى زيادة االستثمارات في التقنيات الصديقة للبيئة.  وال تزال 

يث خفيف من الفقر. حفي الت ما مثل تحديًا التقدم. فقد تم إحراز بعض عملية ، ولكن ثمة أدلة على إحراز 
وهناك عدد من الجهود إلدماج االعتبارات  أعوام مضتالشغل الشاغل للحكومات على مدار  هي كانت البيئة

البيئية بشكل أكثر فعالية في عملية صنع القرار االقتصادي. من أمثلة ذلك، تكامل الجهود الحكومية في البلدان 
لنظام البيئي لقطاع األعمال والمجتمع، والجهود المبذولة لتقييم التقدم العتراف بقيمة خدمات الالمتقدمة المتنوعة 

 ز نحو تحقيق التنمية المستدامة. المحر 

في حظر جميع المواد التي تسبب تآكل طبقة األوزون. وعلى الرغم من  تبروتوكوال ت عدتكما نجح
 غير المستدامة في الحدوث.  التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة، استمرت االتجاهات السلبية
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ى األبعاد هى األقل ، لفى أربعة أبعاد ع متزامن متقد إحرازالتنمية المستدامة إلى  هدفيحتاج تحقيق 
ءات ار فة ، واإلجلذه األبعاد المخته نارتباط وثيق فيما بي وهناكاالقتصادية ، والبشرية والبيئية والتكنولوجية . 

خم في الض ن ذلك مثاًل أن اإلستثمار. وم خرا اآلهفى بعض األهدافا تعزيز هشأن منا هالتى تتخذ فى إحدا 
 يدعم الجهود الرامية إلى اإلقالل من الفقر وإلى السراع في تثبيت، اءالفقر  نالسيما فيما بيرأس المال البشري و 

د، وإلى والموار  وإلى الحيلولة دون مزيد من التدهور لألراضي االقتصاديةق تضييق الفوار  عدد السكان وإلى
 (2)السماح بالتنمية العاجلة وإستخدام مزيد من التكنولوجيات الناجحة في جميع البلدان.

 :(3) ي ما ياتيفتشمل جوانب كثيرة وتتعدد أبعاد التنمية المستدامة ل

  : التنمية الروحية .7

فرد ليحدد لجوانب الحياة و  كافة  نيتضم يالبعد الذ كتنمية ذللوجي ليو او االيد يوتعني توفير البعد العقائد
 مجتمع . لالمصالح الوجدانية ل لىع فر تعي  الفما توفره التنمية الروحية  لواو  . هتاواختيار  هوحركت هحريت

  : التنمية الذاتية .1

والمعرفة  يات االنتاجلاالولية المتوافرة في البيئة وعم امية والمواد الخلالعمل المح ى قو   لىوتعني االعتماد ع
 تكنولوجيا المستورده .  لا وفقا لهية وتطوير لالمح

  : التنمية النفسية .3

ياة افضل ع نحو  المستقبل والسعي لتحقيق حلنحو التط همبالصورة التي تدفع ناطنيبمعني تنمية طموحات المو 
طموحات  كانه نتك مانجاز ما لـ يتحقيق أ نواقعيا ال يمك هتنمية المستدامة .النلوتعد احد االبعاد االساسية ل

 .   هدافعة إلي

 : التنمية االدارية والتشريعية .4

القدارت  ى ء رفع  مستو ار في الدولة سعيا و  ي االدار  ازهلتطوير الج رار ما باستهود التي يجب بذلجهي الهو  
لحياة ارت القانونية لضبط حركة اياكل التنظيمية المالئمة لحاجات النفس والتصو هطريق وضع ال ناالدارية ع

                                                           
  11توفيق، كريمة، دور االعالم الجديد في قضايا التنمية المستدامة،ص:  (2)

 أنظر في : 

    887351933https://www.researchgate.net/publication/   
 15المرجع السابق، ص:  (3)

https://www.researchgate.net/publication/%20309851788
https://www.researchgate.net/publication/%20309851788
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وظائف الدولة ب مالقياـ نم هاالدارية لتمكين هقدارت ى دولة لرفع  مستو لل ي از  االدار هجلي التطوير الشامل لهو  .
 وبوظائف التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتنمية في كافة المجاالت بشكل خاص .  مابشكل ع

  :مية البيئيةالتن .5

وفي  ،لحديثا تطورهفي  نواالنسامجتمع لالمستويات المادية ل لىعامة هة لالتكنولوجية نق ناحدثت ثورة االنسا
 لهر تعامالبيئة اخذ يطو  واالنسان في تطوره مع  ،الموارد الطبيعية زاففي استن فار ادت الي االس ذلكمقابل 

االشجار يع طبدءا بتق، ا ليهع فظينسى كيف يحاله البيئة قدر المستطاع جع نياخذ م نبا هانشغال ناال اذا ه
الدمار  نص ملخيت نا نيبحث كيف يمك نوبات االنسابحادثة تشرنوبيل باالتحاد السوفيتي السابق  اءً هانتو 

 هسالح نوا وث واالزعاجلتلمصدر ل هسيارت نواء واهوث اللت همصانع نوبدا واضحا لو ا بيئة.لل هيسبب يالذ
 ع البيئة .ي التنمية المتوافقة مهة لمشكة وانما الكلالمشي ها هالتنمية في حد ذات دتع مذا لـهول يدمر وال يبني.

واعيا  جعل الفرد فدهبم وسائل التربية واالعال لخال ن: اوال في التوعية البيئية م نويشمل الحل جانبي
جانب يحتاج الي ال ذاها و هلحمايت قبوسائل العمل الخال هالبيئة  وتعريف ن بالعالقات البيئية ولدوره في  صو 

والجانب االخر يتمثل في السعي نحو ربط التنمية بالبيئة بحيث  الناس جميعا. ماهاس ييرية أهركة الجماالمشا
ناء التكنولوجيا البيئية ب ضرورة مالتنمية المناسبة والتي تحتـ ق طر  ية البيئية الطريق الصحيح لتحديدتصبح التنم

 نالسكا نم مـالعدد الضخ لذا الشكل تعني استغالهفالتنمية البيئية ب النفس. لىاالعتماد ع لخال نية ملوالمح
ره جدا في التكنولوجيا المتطو  دار استي نفة واكثر فائدة ملية اقل تكحلة الملالعام ى في االنتاج وتصبح  القو 

 يات الزارعة والبناء . لعم

  : ية والبحثية والتكنولوجيةلمالتنمية الع .6

يات لفي العم ا بكفاءةهاستخدام ناو معرفة جديدة يمك وماتلمع التاحةود المبذولة هي الجه لوجيةفالتنمية التكنو 
 .  هوعية المنتج وكمية االنتاج وجودتن لىفة وعلالتك لىحوظ علا تاثير مهاالنتاجية ول

 :التنمية البشرية .1

المتحدة  مالمالبرنامج االنمائي لن ع درهالتنمية البشرية طبقا لما ورد في تقارير التنمية البشرية الصا فتعر  
احية الواقعية الن نا تتحدد مها غير انهائية بطبيعتهت نار االختيا هذهت الناس و ار ية توسيع اختيالا عمهبان

دمات ع وخلس نمتاحا م ن يكو   نا نفية وسياسية باالضافة الي ما يمكبمحددات اقتصادية واجتماعية وثقا
والصحة  ميـلوالتع نب والسكار والش مطعاالحاجات الي ال نا مهالتي يمتد مجال تار تياذه االخهبية للت فومعار 

 . اخره   ىلإ..... في المجتمع  ي التوعية في المشاركة في كل ما  يجر ، و والبيئة النظيفة
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 :التنمية االجتماعية .9

الي بناء  فتهدطية ار ديمق يقةتعد تساير روح العصر بطر  مي تغيير االوضاع االجتماعية القديمة التي لـه 
اشباع  نم ند بتحقيق اكبر قدر ممكار مستحدثة ويسمح لالف معالقات جديدة وقيـ هق عناجتماعي جديد تنبث

 المطالب والحاجات . 

  :التنمية السياسية .8

لمشاركة ا نبدرجة م مموقف  الالمباالة وتتسـ هموقوف موعد مالقائـم مع النظا لهمير وتفاعهي تعبئة الجماهو 
 الشعبية الواسعة . 

 التنمية االقتصادية: .71

بغية  يةقتصادالموارد اال لاستغال موتنظيـ نبطريقة تحسي فتهتمتنمية لل يالجانب الماد لىي التي تؤثر عهو  
المجاالت  وتشمل كافة .نالزيادة في السكا ناسرع م لع والخدمات بمعدلالس ني مليادة في االنتاج الكز تحقيق 

 ا . هوغير  ...والمالية والتجارية  الزارعية والصناعيةو االقتصادية 

ذه االنواع هلجامع لا االطاري ها التنمية المستدامة والتي هذه لتشكل فيما بينهذا تتكامل انواع التنمية العشرة كهو 
مج التنمية ار في ب همالناس ادوار  كيدر  هخالل من الذي ق باعتباره  البو  ممية االعالهنا تاتي ا ه نـ مم بشكل عا

 .فةلالمستدامة المخت

 

 اإلعالم التنموي 

 نر الوظيفي لوسائل اإلعالم في تبيامن المالحظ أن هناك قصورًا ملحوظًا في تشخيص وإبراز الدو 
المتبادلة والتي  العالقةأهمية العديد من القضايا ونشرها في المجتمع بالرغم من االهتمام المتزايد بالبحث في هذه 

لتي تبرز خصوصية العالقة المتبادلة كاإلعالم السياسي ور العديد من التخصصات الجديدة اأدت إلى ظه
خير الذي يعد فرعًا هامًا وأساسيًا من فروع النشاط اإلعالمي إذ يناط لتربوي واإلعالم التنموي هذا األواإلعالم ا

ح ية التي تعيق مسيرة التنمية في المجتماعت بل وأخذ زمام المبادرة في طر به تسليط الضوء على المؤثرات السلب
البيئية لقضايا االخطط وإثارة المعرفة اإلنسانية فيما يتعلق بعمليات الوعي المعرفي والسلوكي للقضايا الحساسة ك

تنمية مما يتطلب يرات الالتي تعتبر أحد الركائز التنموية في شتى البلدان ويشكل تدهورها عائقًا أمام تطوير مس
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من جميع األطراف الفاعلة وذات العالقة بها ووسائل اإلعالم على وجه الخصوص التفكير في كيفية الحفاظ 
   (4)عليها وتحقيق التمنية المستدامة .

ها وذلك م على إختالف أنواعها وتأثيراتمن هنا يأتي الدور التنموي الكبير الذي تضطلع به وسائل اإلعال
وفقًا لمجموعة من المعايير التي ينبغي الوقوف عليها والتي تعتبر العناصر رئية ومسموعة ومكتوبة، من م

 عالمية وهي : إ األساسية ألية رسالة 

  المرسل والمواصفات األيديولوجية واإلجتماعية واإلقتصادية التي تشكل بنيته الفكرية وأهدافه
 .العملية 

  العامة والخاصة التي تحيط به والبيئة التي تحكمه.المتلقي والمواصفات والظروف 
  الرسالة والتركيبة التي وضعها المرسل وضمنها أهدافه العملية خاصة لناحية األهداف التغييرية

 والتنموية .
  وخاصية التفاعلية التي باتت تتصف بها مجموعة كبيرة من ت اإلتصاليةاواإلمكانالوسيلة ،

 الوسائل اإلعالمية .

التفاعل والتأثير القائم لمجموع الرسائل  ( في قياس مدى feed backدراسات رجع الصدى )  تالياً ي تأتو 
 از المطلوب على الصعيد الخاص والعام .ساهمت في تحقيق اإلنذاإلعالمية التي 

ة للعملية اإلتصالية بأبعادها المختلفة ال بّد من التطرق إلى نظرية المسؤولية اسيومع الحديث عن العناصر األس
   :(5)تكتسب النظرية أهميتها في الوقت الراهن ألسباب متعددة أبرزهاماعية لوسائل اإلعالم حيث اإلجت

 مل عأنها تعتني بالسياق أو بالبيئة االجتماعية المحيطة وتأخذها بعين االعتبار أثناء ممارسة ال
 اإلعالمي.

  أنها تنادي بأال يقتصر عمل اإلعالم أو العالقات العامة بل وحتى الشركات الخاصة على هدف
 تحقيق الربح للمالكين والمساهمين بل تشدد على الجوانب األخالقية في ممارسة العمل.

                                                           

إلجتماعية راسات ااالعالم وتحقيق التنمية المستدامة، مجلة البحوث والد رشيدة، وسبتي، ، نسيبة،فريجات (4)
 .141، ص: 3818الجزائر، ، ، جامعة الوادي

، دار 1171، عمان 1الغالبي، طاهر محسن، والعامري، صالح مهدي، المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال والمجتمع، ط (5)
  81وائل للنشر والطباعة، ص: 
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  النظر  بغضأنها تعتني بعملية تنمية المجتمع عمومًا من خالل اإلقرار بأن استمرار عمل المؤسسة
 يشترط عملها على تنمية المجتمعات المحيطة بها. ،عن تخصصها

  ،أنها تشدد على التزام العاملين في المجال الصحفي بقيم عديدة أهمها: الدقة، الموضوعية، العدل
 والحفاظ على ثقافة المجتمع.

 : (6)التالية فيما تتلخص المبادىء األساسية لنظرية المسؤولية االجتماعية في جملة المبادىء

 .ينبغي على الصحافة واإلعالم بوسائلها المختلفة أن تسهم في التزامات معينة تجاه المجتمع 

  يمكن لوسائل اإلعالم أن تعمل وفق المنطق المجتمعي وأن تقوم بااللتزامات الملقاة على عاتقها
ار أنها وغيرها على اعتب عبر احترام المعايير المهنية لنقل المعلومات كالدقة واالتزان والموضوعية

 أداة بناء ال هدم.

 .على وسائل اإلعالم أن تبادر وتعمل على تنظيم نفسها 

 .يتوجب على وسائل اإلعالم أن تتجنب نشر ما يشجع على الجريمة والعنف والفوضى االجتماعية 

 .على الصحافة أن تحترم التعددية وأن تعكس حرية تنوع اآلراء وان تحترم حق الرد 

 المجتمع على الصحافة أن تلتزم بأداء الوظائف المنوطة بها وأن تحافظ على المعايير  من حق
 المهنية خالل أدائها لوظائفها.

 

ترنت من أبرز شبكة اإلن باتت، فقدإلنترنت يفرض نفسه في هذا السياقشبكة امن هنا بات الحديث عن 
التقنيات الحديثة التي أصبحت أسلوبا للتبادل المعرفي، واستطاعت إيجاد تغييرات جذرية في أنظمتها وبرامجها، 

 وقد استمرت شبكة اإلنترنت بالتطور واالنتشار الواسع في مختلف أنحاء العالم.

                                                           

ماكفيل، توماس، اإلعالم الدولي: النظريات، االتجاهات، والملكية، ترجمة: حسني محمد نصر وعبدالله الكندي، العين:  (6)
 .771، ص:  1115،  دار الكتاب الجامعي
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ستثمار ون في مختلف المجاالت على اوأثبتت التجارب أن شبكة اإلنترنت قوة هائلة، لذا يحرص المختص
 هذه الخاصية إلى أقصى حد ممكن، إذ يستطيع أي شخص الدخول عبر الشبكة إلى أي موضوع يرغب فيه.

إن اإلنترنت من الوسائل االتصالية التكنولوجية التقنية الحديثة التي شهدها العقد األخير من القرن 
افة المستفيدين وفي جميع المجاالت، كمجال األبحاث العلمية، العشرين، فهو موسوعة علمية تقدم خدماتها لك

ومجال األعمال بكل جوانبه، والمجال الحكومي بمختلف صوره وإشكاله. كما وحولت هذه الشبكة الكرة األرضية 
 . (7)إلى سوق واحدة في شكل جديد ومتطور

رض عليه كما قراءته بدون أن يف واإلنترنت وسيلة للتواصل، والتي تعطي للمستفيد ما يريد مشاهدته أو
في الوسائل األخرى. إذ أن المعلومات المنتشرة على الشبكة تأتي من كل مكان، وليس األمر في اإلنترنت 
قاصرًا على تلقي الفرد لتلك المعلومات، بل بإمكانه أن يرسل المعلومات التي يريدها كي يطلع عليها من يرغب 

يمكن أن  إلنترنتلنترنت وسيلة اتصال بين جهتين، وبالتالي فان كل مستخدم بذلك وفي جميع إنحاء العالم فاإل
 يكون مصدرًا للمعلومات كما يمكن أن يكون مستقباًل لها أيضًا.

ومن األخطاء الشائعة أن مواقع اإلنترنت هي مواقع للترفيه فقط، أو وسيلة إلشغال أوقات الفراغ، فهي 
ي منها في شتى الميادين، فقد أثبتت دراسات كثيرة فاعلية مواقع اإلنترنت ف وسيلة معرفية عائلة، يمكن االنتفاع

 . (8)التربية وفي التعليم

وأصبح بإمكان الطالب الجامعي والباحث في أي مكان أن يحصل على المعلومات الالزمة دون 
كار المعلومات تكسر احتاالضطرار إلى السفر بعيدًا والتنقل بين المكتبات المختلفة. كما استطاعت الشبكة أن 

واألخبار عن طريق بعض السلطات الرسمية في كل دول العالم التي كانت تفرض رقابة صارمة على النشر، 
 .(9)فال تسمح إال بما يؤيد وجهة نظرها أو خطها السياسي الذي تفرضه على رعاياها

 

 

 
                                                           

  .793، صم1117، القاهرة، األكاديميةالمعلومات، المكتبة  وشبكاتتكنولوجيا االتصاالت  ،الهادي، محمد محمد  (7)

 .76-71م، ص 1113تربويات المخ البشري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  ،حسين، محمد عبد الهاديينظر:   (8)

، م1114تصميم وإخراج الصحف والمجالت واإلعالنات اإللكترونية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان،  ،انتصار رسمي ،موسى  (9)
 .113ص
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 التواصل االجتماعي مواقع

عام  Classmates.comحين صمم كونرادز موقع  التواصل االجتماعي لمواقعكان أول ظهور لقد 
بهدف مساعدة األصدقاء وزمالء الدراسة في مراحل حياتية معينة باعدتهم ظروف الحياة العملية الماكن 7885

 .(10)متباعدة، فلبى هذا الموقع آنذاك رغبتهم في التواصل

أول موقع أتاح الفرصة  SixDegree.comبأنشاء موقع  7881وهناك من يرى أنها ظهرت عام 
بوضع ملفات شخصية للمستخدمين من خالل إتاحته الفرصة بوضع ملفات شخصية للمستخدمين على الموقع 
وإمكانية التعليق على األخبار الموجودة على الموقع وتبادل الرسائل مع باقي المشتركين، ثم ظهر موقع 

MySpace.com (11)م1113من المواقع منذ إنشائه عام  ليفتح آفاقا واسعة لهذا النوع. 

من أهم الخدمات التي توفرها شبكة اإلنترنت، ومواقع الويب هي مواقع التواصل االجتماعي، التي باتت 
في السنوات األخيرة، تؤدي دورًا كبيرًا في األحداث المختلفة سواًء السياسية أو اإلجتماعية أو اإلقتصادية ، فلم 

الجتماعي وسائط تبث الخبر وتنقل المعلومة وتربط األفراد بعضهم ببعض بل هي تؤثر في التواصل ا مواقعتعد 
َنْيها األساسيين: اإلعالمي والتواصلي، فلها مكون آخر  الواقع السياسي واالجتماعي والثقافي، وفضاًل عن مكوِّ

 .(12)يتعلق بقدرتها التعبوية والتأطيرية والتنظيمية

ي أحد أهم منافذ شبكة اإلنترنت، التي فرضت وجودها، وأثبتت أهميتها إن مواقع التواصل االجتماع
 السياسية واالجتماعية والثقافية.

وتزداد أهمية تقنية المعلومات واالتصاالت في اقتصاد القرن الحالي القائم على المعرفة، وتمتلك هذه 
الرقمية،  التفريق هذه هي ما يطلق عليه الفجوةالتقنية قدرة هائلة على التوحيد أو التفريق في آن واحد، وناحية 

 . (13)وهو مصطلح يشير إلى الداللة على الفروق بين من يملك المعلومة ومن يفتقدها

                                                           
الجديد اإلعالم البديل تكنولوجيات جديدة في عصر ما بعد التفاعلية، دار فكر وفن للطباعة والنشر اإلعالم  ،شفيق، حسنين (10)

 . 791، ص م1177القاهرة، ،، والتوزيع
 . 65الفيصل ، مرجع سابق ، ص  (11)
، سياساتلألبحاث ودراسة الالمركز العربي ، األسباب والسياقات -ثورة تونس  ،عالم في ثورة الشعباإل ،عز الدين ،المولى عبد (12)

 . 371ص م، 1171 ،بيروت

ت في مجال دراسا إعالمية... التجربة العراقية، بحث منشور ضمن كتاب اتجاهات  اإللكترونيةالصحافة  األمير،الفيصل، عبد  (13)
 . 711م، ص 1171، مطبعة الدار العربية، بغداد، اإلعالمالتأثير الجماهيري والدولي لوسائل 
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كما وتشير الفجوة الرقمية إلى الهوة التي تفصل بين من يمتلكون المعرفة والقدرة على استخدام تقنيات 
ار هذه المعرفة ضافة إلى إمكانية وطريقة إستثمهذا باإل.(14)يمتلكونها المعلومة والكومبيوتر واإلنترنت وبين من ال

 المتأتية عن طريق هذه القاعدة الواسعة من المعلومات والمعارف الشاسعة . 

لقد عكس مفهوم مواقع التواصل االجتماعي التطور التقني الذي طرأ على استعمال التكنولوجيا، وُأطلق 
 اقعالمو وخدمات على كل ما يمكن استخدامه من قبل األفراد والجماعات على الشبكة العنكبوتية العمالقة، 

صدقاء ولمشاركة األنشطة االجتماعية هي خدمات تؤسسها وتبرمجها شركات كبرى لجمع المستخدمين واأل
 اقعالمو واالهتمامات، وللبحث عن تكوين صداقات والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين ومعظم 

 االجتماعية الموجودة حاليًا.

 ووصل، استعماالته أهم التي تعد المعلومات، بمواقع المستخدمين ربط لإلنترنت الثاني الجيل إن
 شبكة من اإلنترنت شبكة فتحولت مستمر بشكل الشبكة في المتصفحين بين يربط الذي السريع اإلنترنت

 الويب شبكة من الثاني الجيل إلى وغيرها، ويشير الماسنجر مثل الناس بين لالتصال إلي شبكة فقط معلوماتية
 الجماعات ومواقع  Social Networking Sites الشبكات االجتماعية أشكال كل في يتمثل والذى

 من تجميعية ومشاركات مساهمات علي تعتمد التي والمواقع  Web-Based Communitiesاالفتراضية
 فيها واسترجاعها والبحث المعلومات تصنيف في متطورة تقنيات واستخدام اإلنترنت مستخدمي الجمهور من أفراد

 مهما وتنظيمها المعلوماتفي  البحث وسرعة سهولة من تزيد والتي المستخدمين بين هائلة بسرعة وتداولها
 . (15)أشكالها وتنوع ضخامتها كانت

والمواقع االجتماعية على شبكة اإلنترنت هي ناتج طبيعي نشأ الحتياج األشخاص واألفراد إلى وجود 
عالقات إنسانية فيما بينهم وفتح مجال للحوار التفاعلي بشكل متطور يعيد العالقات بين األفراد سواء كانوا 

لسد الفراغ  1114ة أو جامعة أو لهم صلة ببعض، ونشأت الشبكات االجتماعية تقريبا منذ عام زمالء مدرس
 .(16)االجتماعي الذي صاحب استعمال الحاسب اآللي وما له من تأثيرات على الحياة االجتماعية

                                                           
 . 31، ص بال تاريخللنشر والتوزيع، عمان،  أسامة، دار اإللكتروني اإلعالم ،عيشة، فيصل أبو (14)

المتحققة  واإلشاعاتالمصرية  1177يناير 15استخدام الشباب مواقع الشبكات االجتماعية إلطالق ثورة  ،خليل، حمزة السيد حمزة (15)
 .737، ص 1171منها، رسالة ماجستير غير منشورة، بكلية التربية النوعية جامعة طنطا،

 . 64ص مرجع سابق، الفيصل،   (16)
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ديمها خاصية قاالجتماعية من أكثر وأوسع المواقع على شبكة اإلنترنت انتشارًا واستمرارًا، لت المواقعوتعد 
التواصل بين األفراد والجماعات المستخدمين لها، وأشهر تلك المواقع فهما: فيسبوك، وتويتر، وبات من ال يملك 

 .(17) صفحة خاصة على مواقع تلك الشبكات يبدو منعزاًل عن العالم

ترك فيها شوتعرف مواقع التواصل االجتماعي بأنها "منظومة من الشبكات اإللكترونّية التي تسمح للم
تمامات االه به، و من ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم اصموقع خ بإنشاء

 .(18)والهوايات نفسها"

أو هي مواقع الكترونية تقدم لمستخدميها مجموعة من الخدمات متعددة الخيارات مثل المحادثة الفورية 
والفيديو والتدوين الخطي والصوتي والمرئي ومشاركة اآلخرين، وهناك من والرسائل الخاصة والبريد اإللكتروني 

يعرفها على أنها منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص به ومن ثم 
ربطه من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات نفسها أو جمعه 

 .(19)مع األصدقاء

ويمكن أن نخلص إلى أن مواقع التواصل االجتماعي تشير إلى حالة من التنوع في األشكال والتكنولوجيا 
والخصائص التي حملتها الوسائل المستحدثة عن التقليدية، السيما فيما يتعلق بإعالء حاالت الفردية 

فإذا ما كان اإلعالم الجماهيري واإلعالم  ،interactivityوتأتيان نتيجة لميزة رئيسية هي التفاعلية والتخصيص، 
واسع النطاق وهو بهذه الصفة رسم إعالم القرن العشرين، فإن اإلعالم الشخصي والفردي هو إعالم القرن الجديد، 
وما ينتج عن ذلك من تغيير انقالبي للنموذج االتصالي الموروث بما يسمح للفرد العادي إيصال رسالته إلى من 

في الوقت الذي يريد، وبطريقة واسعة االتجاهات وليس من أعلى إلى أسفل وفق النموذج االتصالي التقليدي، يريد 
فضال عن تبني هذه المواقع تطبيقات الواقع االفتراضي وتحقيقه لميزات الفردية والتخصيص وتجاوزه لمفهوم 

 .(20) الدولة الوطنية والحدود الدولية

تتنوع استعماالت مواقع التواصل االجتماعي في العالم وإن كان معظمهم يستخدمها بغرض تبادل 
المعلومات مع األصدقاء وأغراض ترفيهية أخرى، إال أن هناك دواعي وأسباب أخرى لهذا االستخدام الذي تتنوع 

                                                           
 .61، ص م1174، منتدى المعارف، بيروت، اإلنترنتسوسيولوجيا  ،منصوري، نديم  (17)
، 1113، 75العربي، عمان، جامعة عمان األهلية، مجلة التربية، عددالجتماعي في العالم استخدام مواقع التواصل ا ،راضي، زاهر  (18)

 .13ص
 .65الفيصل، مرجع سابق، ص (19)
 .71اإلعالم الجديد، مرجع سابق ، ص صادق، (20)
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ضين وغيرهم إعالميين ومعار الشرائح التي تستخدمه فهناك صفحات لوزراء وسياسيين، ومشايخ دين أو عشائر، و 
كثر جميعهم يستخدم تلك الوسيلة بغرض الوصول إلى أكبر شريحة من الناس معهم رسائلهم وما يودون قوله، 
أو مشاركتهم بعض المعلومات والصور والصوتيات وغيرها مما أعجبهم أو تلك التي هالتهم بحسب طبيعة كل 

 .(21)شخص

المعلومات، والتأكد من صحتها بمقارنتها مع معلومات أخرى،  وتسمح مواقع التواصل االجتماعي بجمع
فضاًل عن االستعانة بمعرفة الجمهور الحاضر؛ لكن في الوقت نفسه فهناك حسابات مزّيفة، إذ يعمد بعض 
األشخاص إلى نشر معلومات خاطئة عند حصول أي حدث مهّم من خالل حساب وهمي، كما أن هناك تقارير 

بالخصوصية الشخصية، وعن قيام فيسبوك بتطوير نظام يسمح للمعلنين باستخدام  تحدثت حول ما يتعلق
المعلومات التي يقدمها مستخدمو الشبكة عن أنفسهم؛ لكن األكيد أن اتفاقية االشتراك في فيسبوك تنص على 

ديو وكل يأن المستخدم يمكنه في أي وقت إلغاء حسابه في الموقع، ولكن هناك نسخًا من الصور وتسجيالت الف
ما في الحساب تبقى محفوظة لدى خوادم الشركة ويمكن للشركة التصرف بها كيفما تشاء، ولهذا فعلى الجميع 
الحذر من وضع أشياء خاصة جدًا ظنًا منهم أن ال أحد يمكنه االطالع عليها أو أنها ستتلف بمجرد مسحهم 

 . (22)لها

ضي التقليدية، وحالة التفاعل بين مجتمعات وأصبحت الشبكات االجتماعية هي البديل ألنشطة الما
وم مع البيئة والمجتمع المحيط هي التي تسيطر على النظام االتصالي بدرجة الفتة للنظر، وقد نشط جزء يال

كبير من شبكات التبادل في نقل  األفالم القصيرة التي ينتجها أناس عاديون حول العالم، أو هواة إخراج سينمائي، 
ن الموارد وهذا ما يؤكد حدوث تحول جذري في أدوات التخاطب والتعبير، وهذه الشبكات بالحد األدنى م

االجتماعية يقضي فيها عدد من الشباب والمراهقين وقتًا طوياًل جدًا في التفاعل مع بعضهم، ويستطيع الشباب 
الممكن أن  ، ومنعبر هذا التفاعل الثابت مع مجتمعات كبيرة تطوير فهم ثقافي أفضل وصفات قيادية أقوى 

                                                           
 كفضاء لتشُكْل الذات، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، المجلد الثامن، العدد الثاني، القاهرة، اإلنترنت ،رابح، الصادق (21)

 .13، صم1111نيسان،
ستتباعات تكنولوجية مداخلة في الندوة العلمية المعنونة: األبعاد االحديث في مجال اإلعالم،  االتصال ،العياضي، نصر الدين ( 22)

، مجلة الرافد، 1115مايس  79ستخدام المعلومات في اإلعالم الحديث، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، الفكرية والتقنية ال
 .754، ص 1116، دولة اإلمارات العربية، حزيران 716العدد 
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، ة في المجاالت السياسةيتكون المواقع الشهيرة أداة للتطوير االجتماعي ضرورية للشباب لإلسهام بجد
 .(23)واالجتماعية والثقافة، واالقتصادية لمجتمع اليوم

 

 حمالت الترويج عبر وسائل التواصل اإلجتماعي 

 :(24)عادة ما تتبع الحمالت الترويجية الخطوات التالية

 تحديد األهداف بوضوح: :أوال

يجب ان تكون األهداف واضحة بجالء لمنفذي الحملة، وعلى طالب الخدمة تحديدها بوضوح ونقلها حيث  
 .لهم

 :تكوين فريق العمل ثانيا: 

بداية تحويل كل فكرة من الذهن إلى الواقع هو اختيار فريق عمل مناسب، وعليه فإن إسناد مهمة الحملة 
 .تخصص شرط أساسي لنجاحهاإلى فريق عمل م

 :دراسة سوق العمل  :ثالثا

يبني فريق العمل خطته على واقع سليم، ال بد من مسح استقصائي  استباقي يشمل جميع المجاالت  ىحت
التي تتحرك فيها الحملة من جمهور ومنافسين ونحوهما، عبر استبيانات أو دراسات معمقة أو تحليل قواعد 

لفرص البيانات التي توفرها بعض المنصات والجهات؛ ألجل معرفة نقاط القوة والضعف، وا
 .والمهددات،ومستوي التفاعل المتوقع من اإلعالم والجمهور مقارنة مع حمالت المشاريع النظيرة

  :تصميم هوية المشروع رابعا:

لها التي و المستخدمة في تصميم الهوية  واأللوانقا معا ستع هي مرآة لعكس أهدافه ويجب أن يهوية المشرو 
 .تأثير كبير في تفاعل العميل سلباً إيجابا

                                                           
دور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية في تدعيم قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة، رسالة  م،ييحيى إبراهالمدهون،  (23)

 .31، ص 1171غزة، –جامعة األزهر  – كلية التربيةغي منشورة،  ماجستير
 ت اإلعالمية، أنظر :وائل،دليل إعداد وتنفيذ الحمالك، مبار  (24)

https://www.docdroid.net/dQLCu8c/aaadad-o-tnfyth-alhmlat-alaaalamy-2016.pdf 



16 
 

اعة ، إعداد وصنالمستهدفالترويجية بدراسة تمكن من تحديد الجمهور  وهكذا يشرع القائمون على الحمالت
، تحديد مجموعة من نصات لألعمال واألنشطة الترويجية، إختيار أفضل الوسائل والوسائط كمالمحتوى 

حديد التواريخ تإطالق الحملة الترويجية،  ،المختارةاإلستراتيجيات في آليات التواصل والترويج عبر المنصات 
، التقويم ، تنفيذ عملياتاس األثر، قياعيد إلعادة التقييم، تحديد مو بمراحلها المختلفة المناسبة إلطالق الحملة

 .  إعادة اإلطالق بعد التقويم

 مجه المالئوالت يعدكما ، ماتدو الخ للمنتجات  للترويجوسيلة   (25)اصل االجتماعيوشبكات الت رتعتبإلى ذلك 
ورية و فعالة بالنسبة راتيجية ضرب و استواصل االجتماعي أسلوشبكات الت رويج عبرالت، كما أن رللعص

 رويج عبرنات األساسية في التوالمك مأه داصل االجتماعي أحوشبكات الت رتمثل االعالنات عبو كةرللش
شبكات  تعدو اد رهامة في حيات األفاصل االجتماعي مكانة وتحتل شبكات التواصل االجتماعي  وشبكات الت

 .ويج بالمقارنة بباقي وسائل االتصال راصل االجتماعي وسيلة هامة للتوالت

 

  

 تجارب عملية في الترويج لحمالت التنمية المستدامة

ل التواصل وسائ المستدامة ودور بعض التجارب العملية في الحمالت الترويجية للتنميةتسليط الضوء على ل
 ملالتنمية المحلية والجمعيات وسوق العلجنة ، إلتقى الباحث باألستاذ باسل الحاج، رئيس اإلجتماعي في ذلك

نشاط اللجنة، وامكاناتها واستخدامات وسائل  للوقوف علىثاني المدن اللبنانية،  (26)طرابلسفي بلدية مدينة 
 التواصل اإلجتماعي في دعم الحمالت الترويجية التي تقوم بها اللجنة .

أ.باسل الحاج إلى الدور المهم المناط بوسائل اإلعالم عامة، وبوسائل التواصل اإلجتماعي على وجه ينظر 
 الخصوص وذلك على ثالثة مراحل:

  عليها الجهات المعنية.يج للمشاريع التي تعمل المرحلة االولى في الترو 
 احل ك المشاريع التي يتم تنفيذها على مر لثم في مواكبة األعمال التنفيذية خاصة لت المرحلة الثانية

 .متعددة
                                                           

، ، دراسة ماجستير غير منشورة، نوقشت وأجيزت بالمنتجات الترويج في االجتماعي التواصل شبكات دور ،لسايحا ،ربكوب (25) 
 .47ص:، 3812الجزائر في جامعة قاصدي مرباح،

 محل إقامة الباحث. (26)
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  في نشر األخبار المتعلقة .. خاصة أن مجموعة من الجمعيات العاملة ) والتي تبني  المرحلة الثالثة
فع العاملين ما قد يدقن فن الترويج والمتابعة ..ــمشاريعها على منافع ومصالح خاصة على حد قوله( ، تت

  الصادقين إلى اإلحجام أو التخفيف من تسليط الضوء على أعمالهم.

لك لعدة كثير من التقصير وذأن هذا الملف في ما خص اللجنة التي يتولى هو رئاستها يعاني من ” ويرى "الحاج
، منها التخبط السياسي واإلداري الذي تعاني منه البلدية جراء مجموعة من الخالفات التي باتت معروفة أسباب

اللجان  ، عدم تولي بعضاللجانوالذي ينعكس على أداء  فيما بين أعضاء المجلس البلدي وبين رئيس البلدية
المعني المباشر في هذا الملف، عدم قيام بعض  ،ف مثل اللجنة اإلعالميةمهامها بشكل منظم ومخطط له وهاد

 الموظفين أو المستشارين بمهامهم مع كونهم من ضمن الهيكلية اإلدارية لمالك البلدية .

ن اللجنة واصل اإلجتماعي خاصة أفترض عبر وسائل التء المعلى األدا كل هذه األسباب تعود بالنتيجة السلبية
األجنبية  ة سواء السفارات والبعثاتحتشكل حلقة وصل مهمة فيما بين الجمعيات المحلية والمؤسسات الدولية المان

العاملة في لبنان، أو المنظمات الدولية مثل اليونسف أو الصليب األحمر الدولي أو األمم المتحدة والهيئات 
 ثقة عنها .المنب

موقعه  من خاللويذكر " الحاج " أنه يعمل على نشر كافة األنشطة التي يقوم بها عبر اللجنة التي يترأسها 
لها بحيث  ، وانتشارًا للعديد من األفكار التي يتم الترويجفايسبوك حيث يلقى تفاعاًل كبيراً الشخصي على منصة 

تدفع المواطنين للمشاركة من جميع الطبقات اإلجتماعية خاصة من تلك المناطق الفقيرة أو األكثر فقرًا خاصة 
قتصادية على مدى عشرات السنين، من مجموعة من األزمات السياسية واإل عانتأن مدينة طرابلس شمال لبنان 

عنها أزمات إجتماعية وبيئية مزمنة ومستديمة وهي بحاجة ماسة لحلول تنموية مستديمة وخطط خمسية نتج 
 وعشرية .. 

ومن المشاريع التي تعمل عليها لجنة التنمية المحلية بالتعاون مع الجمعيات األهلية المحلية مشاريع تتعلق بتنفيذ 
وسيع ت اريع محو األمية، مشاريع تعليمية وتدريبية معجلة،مش الحدائق الهادفة، مشاريع حفر اآلبار اإلرتوازية،

ن أبناء مشاريع اعادة الدمج بي، مشاريع تمكين الشباب، مشاريع دعم المرأة فرص العمل للناشئين والمتعسرين، 
المنطقة وهم أبناء مذاهب وطوائف دينية مختلفة، مشاريع محاربة آفة المخدرات، البطالة، التسرب المدرسي، 

 .كلها مشاريع تقع ضمن األهداف المعلنة للتنمية المستدامة دوليًا وهي 

وينظر "الحاج" بعين التمني لوجود فريق متخصص للعمل عبر وسائل التواصل اإلجتماعي إلنشاء صفحات 
ومنصات خاصة بالترويج للمشاريع التي يتم تنفيذها وفق آلية منضبطة وتقنيات محترفة لما لذلك من كبير أثر 

الجهات المانحة محليًا ودوليًا، ومنها التواصل مع الجمهور العريض  مختلف األصعدة منها العالقة مععلى 
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، أو ذلك الجمهور المحلي والوطني الذي ينبغي أن يكون مشاركًا ك المستهدف من المشاريع التنمويةسواء ذل
 لى الصعيد النظري، أو يشارك في، فيدلي بدلوه في إثراء التجربة ععلى األقل من خالل اإلطالع والمعرفة

 المشاريع بشكل عملي وتنفيذي.

طبعًا يؤكد "الحاج" أن الجهود الترويجية عبر مواقع ومنصات التواصل اإلجتماعي بحاجة للدعم المادي حيث 
تضمن ميزانياتها بنود خاصة بالترويج اإلعالمي والذي من تأن معظم الجهات المانحة والتي تطرح المشاريع ال 

ات إلعالمي والترويجي عبر منصضمنه يتمكن القائمون على الحمالت الترويجية اقتطاع نسبة معينة للعمل ا
ود ون على مستوى مهم ال بّد من وجالزال بحاجة لجهود انتاج وحتى يكواصل اإلجتماعي، فالعمل الترويجي الت

فة إلى كون منصات التواصل ، إضاإلخ وهذا يتطلب ميزانيات محددةحرفيين من منتجين ومصورين ... 
غ معينة حتى لو كانت محدودة للترويج للمنشورات وهو ما يتعارف عليه بالـ : لاإلجتماعي تتطلب إنفاق مبا

boosting  و الـpromotion  وهذا يفترض إما إدراج المصاريف ضمن الميزانيات العامة السنوية أو ضمن
 الميزانيات المصغرة للمشاريع .

 

ن المفيد مقد يكون ف الجهات العاملة في مجال التنمية، تعراض بعض الصفحات الخاصة بعدد منومن خالل اس
 :  ةالمنشورات التالي الذي سجلتهالوقوف على التفاعل 
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 تطبيقية في الحمالت الترويجية عبر مواقع التواصل اإلجتماعيأفكار 

 من األفكار العملية والتطبيقية لتكون جزًء من الحمالت الترويجية :نورد مجموعة ختامًا 

  تتناول جوانب نظرية وعملية تساهم في إكساب ، الجامعية األكاديمية إدراج مساقات محددة ضمن المواد
كة في الحمالت الترويجية للتنمية المستدامة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي المهارات الالزمة للمشار 

 خاصة في كليات اإلعالم.في مختلف اإلختصاصات، و 
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  تنظيم الدورات التدريبية الخاصة في الحمالت الترويجية للتنمية المستدامة عبر منصات ومواقع التواصل
 اإلجتماعي.

  الرسمية التابعة للبلديات المحلية والوزارات والدوائر الرسمية على دعم الجمعيات األهلية وحض اللجان
 ل اإلجتماعي األهمية المطلوبة ,لتنمية المستدامةعبر منصات التواصايالء الحمالت الترويجية ل

  إنشاء مجموعة من المواقع اإللكترونية المتخصصة والتي تساعد بشكل مباشر وغير مباشر في تسويق
 نفس األهداف الترويجية .أفكار تؤدي إلى 

  إنشاء صفحات خاصة بكل نوع من أنواع التنمية المستدامة. 
  تشكيل فريق من الناشطين عبر وسائل التواصل اإلجتماعي للتفاعل اإليجابي على المنصات المختلفة

صفحات كافة بما يدفع بالمادة الترويجية للظهور في  ... comments  &sharesوالتفاعل الالحق 
  صدقاء والمتابعين .األ

  ( اكاتي غالبًا ما تهتم لهذا التعاون )أو الشر التواصل مع الصفحات اإلجتماعية والتربوية والبيئية والت
 وذلك ألبعادها الدولية وللدور اإلجتماعي الذي تحققه هذه التفاعلية مع المحيط .

 اتت الصلة والبلديات المحلية التي ب التواصل مع الجهات الرسمية بدًء بالوزارات المعنية والوزارات ذات
تهتم لمسائل التنمية المستدامة وهي غالبًا ما تكون جاهزة لتقديم العون المادي أو اللوجستي في هذه 

 الحمالت .
  ا الميزانيات، أو بعثاتها بقضايا البيئة فترصد لهالتواصل مع السفارات الصديقة والشقيقة التي باتت تهتم

 المؤسسات التي تعمل على رعاية أنشطة التنمية المستدامة. تساعد على الربط مع
 المحلية والتي يعتبر تعاونها ومشاركتها في هذهولية، اإلقليمية، الوطنية و التواصل مع الشركات الد 

ن صعيد أكثر م دورها في المسؤولية اإلجتماعية لريادة األعمال والتي باتت تطرح علىل إبرازاً الحمالت 
خاصة أن اإلنفاق في هذا اإلتجاه يخفف من األعباء الضريبية التي تترتب على في اآلونة األخيرة، 

 الشركات في أغلب البلدان  .
  شتركة تهدف معالمية إ التنسيق فيما بين الجهات العاملة في الترويج للتنيمة المستدامة إلنتاج مشاريع

خبار ) فيديوهات ترويجية قصيرة، تحقيقات استقصائية، أوية الهادفة للترويج المشترك للمشاريع التنم
 .( برامج إذاعية ... الخ لقطات مصورة، ،[ Hashtagsأوسمة هادفة ] مشتركة، مقابالت متخصصة، 
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