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 "اإلعالم املعريف يف املواقع اإللكرتونية"
 (8/5/2017: الدوحة)  

 ـــــــــــــــــ

 
 ـــ التوصياتـــ  



 
 

 تقرير وتوصيات 

 ورشة عمل حول

 يف املواقع اإللكرتونية"اإلعالم املعريف "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [ 8/5/2017 :الدوحة ] 

 ـــــــــــ
 

من توصيات الدورة العادية السادسة ( 23/11/2016ـ  6ـ م دع/ 5)ت/تنفيذًا للتوصية رقم   --
" اللجنة العربية لإلعالم " اللجنة العربية لإلعالم  بـللمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب البند الخاص 

تماع التاسع تماع التاسع " اعتماد تقرير وتوصيات االج" اعتماد تقرير وتوصيات االجونصها ونصها   اامنهمنه  الفقرة الثانيةالفقرة الثانيةوتحديدًا وتحديدًا   اإللكتروني"اإللكتروني"
، ، 20162016//1111//1515للجنة العربية لإلعالم اإللكتروني، والذي استضافته مملكة البحرين بتاريخ للجنة العربية لإلعالم اإللكتروني، والذي استضافته مملكة البحرين بتاريخ 

  وتكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياته ".وتكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياته ".

منه ونصها " منه ونصها " الفقرة التاسعة الفقرة التاسعة وباإلشارة إلى تقرير وتوصيات االجتماع التاسع للجنة، وتحديدًا وباإلشارة إلى تقرير وتوصيات االجتماع التاسع للجنة، وتحديدًا   --
القطرية الستضافة أعمال ورشة العمل حول " اإلعالم المعرفي القطرية الستضافة أعمال ورشة العمل حول " اإلعالم المعرفي الترحيب بدعوة وكالة األنباء الترحيب بدعوة وكالة األنباء 

في المواقع اإللكترونية " واالجتماع العاشر للجنة العربية لإلعالم اإللكتروني ، وذلك خالل في المواقع اإللكترونية " واالجتماع العاشر للجنة العربية لإلعالم اإللكتروني ، وذلك خالل 
  ".".20172017النصف األول من العام النصف األول من العام 

اإلعالم المعرفي في "  حول ورشة العملوكالة األنباء القطرية باستضافة   وبناء على ترحيب -
خــــــــالل  واالجتماع العاشـــر للجنــة العربيــة لإلعـــالم اإللكتروني" مواقـــع اإللكترونيــــةال

بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بموجب المذكرة رقم  10/5/2017ــــ  8الفتــرة مــــن 
 . 13/4/2017بتاريخ  5/0028459/2017

قطــاع اإلعــالم واالتصــال/ إدارة األمانــة الفنيــة قامــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة   -
بتوجيــه الــدعوة جلــ  جميــع منــدوبيات الــدول األعضــاء لــد  لمجلــس وزراء اإلعــالم العــرب  

حول " اإلعالم المعرفي في المواقع اإللكترونية"، واالجتماع حول " اإلعالم المعرفي في المواقع اإللكترونية"، واالجتماع  لحضور ورشة العمل  الجامعة
بالعاصـمة  10/5/2017 – 8ة مـن ، خـالل الفتـر  العاشر للجنة العربية لإلعالم اإللكترونـيالعاشر للجنة العربية لإلعالم اإللكترونـي

، وأيضــًا علــى  13/4/2017بتــاريخ  2301/5. وذلــك بموجــب المــذكرة رقــم القطريــة الدوحــة
اتحاد إذاعات الدول العربية والمؤسسـة العربيـة لالتصـاالت الفضـا)ية  عـرب سـات   والشـركة 



الخليج العربية  المصرية لألقمار الصناعية  نايل سات  واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول
 .   16/4/2017بتاريخ  2325/5 قطاع الشؤون الثقافية واإلعالمية ، بموجب مذكرتها رقم 

 8/5/2017عقــدت ورشــة العمــل حــول " اإلعــالم المعرفــ  فــ  المواقــع اإللكترونيــة " بتــاريخ  -
 بدولة قطر.

أعمال الورشة أعمال الورشة   افتتح سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثان  ــ ر)يس المؤسسة القطرية لإلعالمافتتح سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثان  ــ ر)يس المؤسسة القطرية لإلعالم  --
كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة مؤكدًا على أهمية دور اإلعالم المعرف  ف  المواقع كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة مؤكدًا على أهمية دور اإلعالم المعرف  ف  المواقع 

  اإللكترون .اإللكترون .

ألقت معال  السفيرة د. هيفاء أبو غزالة ـــ األمين العام المساعد ، ر)يس قطاع اإلعالم ألقت معال  السفيرة د. هيفاء أبو غزالة ـــ األمين العام المساعد ، ر)يس قطاع اإلعالم   --
الستضافتها الستضافتها   واالتصال كلمة وجهت من خاللها الشكر لدولة قطر ولوكالة األنباء القطريةواالتصال كلمة وجهت من خاللها الشكر لدولة قطر ولوكالة األنباء القطرية

أعمال هذه الورشة مؤكدة على ضرورة الخروج بتوصيات تتوافق مع أهمية دور اإلعالم أعمال هذه الورشة مؤكدة على ضرورة الخروج بتوصيات تتوافق مع أهمية دور اإلعالم 
المعرف  ف  التنوير ونشر الوع  لدى الشباب العرب  السيما ف  هذه المرحلة الحساسة الت  المعرف  ف  التنوير ونشر الوع  لدى الشباب العرب  السيما ف  هذه المرحلة الحساسة الت  

  تتطلب توافر كافة الجهود لمواجهة التحديات الت  تمر بها األمة العربية .تتطلب توافر كافة الجهود لمواجهة التحديات الت  تمر بها األمة العربية .

بعنوان اإلعالم بعنوان اإلعالم   تم استعراض ورقة العمل المقدمة من دولة قطر  وكالة األنباء القطرية تم استعراض ورقة العمل المقدمة من دولة قطر  وكالة األنباء القطرية   --
، ،   السيد د. سام  طايع ــ أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرةالسيد د. سام  طايع ــ أستاذ اإلعالم بجامعة القاهرة  المعرف  ف  المواقع اإللكترونية قدمهاالمعرف  ف  المواقع اإللكترونية قدمها

وتناولت الورقة مفهوم المعرفة واإلعالم المتخصص كونه يعتمد الحصول على المعرفة، وتناولت الورقة مفهوم المعرفة واإلعالم المتخصص كونه يعتمد الحصول على المعرفة، 
ة فيها، واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارها، بهدف تحسين نوعية الحياة بمجاالتها، من ة فيها، واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارها، بهدف تحسين نوعية الحياة بمجاالتها، من والمشاركوالمشارك

خالل اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة، واستخدام العقل البشري خالل اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة، واستخدام العقل البشري 
  كرأس للمال، وتوظيف البحث العلم .كرأس للمال، وتوظيف البحث العلم .

" مؤشــــرات اإلعــــالم  كمــــا تــــم اســــتعراض ورقــــة العمــــل المقدمــــة مــــن جمهوريــــة العــــراق بعنــــوان -
ـــ عضــو  اإللكترونــ  فــ  المنطقــة العربيــة وآفــاق اســتثماره معرفيــًا " ، قــدمها د. خليــل الطيــار ـ

م واالتصــاالت بجمهوريــة العــراق، وتضــمنت الورقــة جملــة مؤشــرات مجلــس أمنــاء هي)ــة اإلعــال
الجتهـا مسـتقبال للمعالم العامة للتحديات الت  تواجه اعالمنا االلكترون  سلبا وايجابـا وافـاق مع

بهدف تعميق اطرها ف  هذه الورشة لتدعيم فرص وضـع توصـيات لترصـين اعالمنـا المعرفـ  
 االلكترون  بما ينعكس على بناء معرفة انساننا ودولنا ومقومات اعمارها وازدهارها

 

 



 : لتوصيات التاليةالورشة اها أصدرت في ختام أعمال

إلعالم ف  الدول األعضاء والمنظمات دعوة وزارات اإلعالم والجهات المعنية با -1
واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية للعمل على تكثيف الدورات التدريبية وورش 
العمل التوعوية ف  مجال اإلعالم المعرف  لرفع مستوى الوع  لدى المواطن العرب  

 موضوعية.وعيًا و وخاصة ف)ة الشباب ليكونوا أكثر حصانة و 

التعليمية ف  كافة  الدول األعضاء للعمل على تحديث المناهجدعوة الجهات المعنية ب -2
ن يتسهم ف  تكو لاالعالم االلكترون  بحيث تتضمن مواد تعليمية ف  مجال المراحل 

 .أجيال قادرة علميًا على التعاط  مع االعالم المعرف 

دعوة وزارات اإلعالم والجهات المعنية باإلعالم ف  الدول األعضاء والمنظمات  -3
وضع مدونات وضوابط وقواعد  تحادات الممارسة لمهام إعالمية للعمل علىواال

 سلوك مشتركة تنظم عمل أصحاب المنصات االلكترونية وتحصن المستخدمين.

تعزيز مستوى التنسيق بين المنظمات العربية العاملة ف  مجال التشارك والمحتوى  -4
يعات والتنظيمات الضرورية اإلسراع ف  إنجاز البي)ة التمكينية من التشر ، و الرقم 
نجاز البنية التحتية الت  تتضمن قنوات التواصل والخدمات المشتركة.و  للتشارك  ا 

جا)زة سنوية تنافسية ف  يوم اإلعالم العرب  ألفضل منصة اعالم  اقتراح تخصيص -5
بمختلف النواح    اإللكترونعالم إلمعرفية بغية دعم وتشجيع انشاء منصات ل

 لدى الدول العربية.الطاقات المتوافرة  استقطابالمعرفية من أجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 


