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          أصحاب المعالي والسعادة                                                   

 السيدات والسادة الحضور الكريم

ي تنظمها الجامعة عبر تقنية 
ي أن أرحب بانضمامكم اىل ورشة العمل هذه، الت 

يسعدن 

ي بيت العرب، لوال إن تداببر 
 
ي أكبر أن أرحب بوجودكم فعليا ف

الفديو كونفرنس. وكان سيسعدن 

 ا تعلمون. وقاية صحة الفرد والمجتمع من جائحة كورونا لها األولوية كم

ولعل حاجتنا لتطوير، وتطبيق، تداببر تحمي وعي الفرد والمجتمع من الخبر الكاذب، 

والمعلومة المضللة، ال تقل أهمية عن حمايته صحيا، بل قد تتقدم عليها. إن الحس الجاد 

بالمسؤولية يدعونا للعمل عىل تحصير  المجتمع من تلك اآلفات، كما نسىع لتحصينه من 

بوية  األوبئة، عبر  ي المناهج الب 
 
بية اإلعالمية" تمهيدا العتمادها ف رفع الوعي حول أهمية "الب 

طر المناسبة. 
ُ
ي األ

 
 وباف

 الحضور الكرام،

تمثل وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة، وتكنولوجيا المعلومات واالتصال، عمادا 

ي تحتاجها اساسيا ال يقوم بدونه مجتمع معارص. ليس لكونها وسائط لتدفق المعلوم
ات الت 

المؤسسات، ويحتاجها األفراد، إلنجاز أعمالهم فقط، وإنما بصفتها منارة لحقير  أساسيير  من 

 حقوق اإلنسان، وأقصد حرية الكالم وحرية الوصول اىل المعلومة. 

ي مجتمعاتنا، بذات القدر الذي نريد به أن نحميها من 
 
نريد أن نرسخ حرية الكالم ف

. نريد أن يكون الخبر والمعلومة متاحة الجميع بكل شفافية، ار الهدامةالخطاب المتطرف واألفك

لكننا نرغب ايضا بمنع اإلشاعة وتجنب ما قد ينشأ من جرائها من إضطراب. وهذه ليست 

ي عىل التميبر  بير  هذا وذاك. فتنمية التفكبر 
بالمعضلة، فكل ما علينا فعله هو تدريب المتلق 

المغرض. وتضمير  المناهج التعليمية أساسيات صناعة  النقدي كفيلة بفرز الرأي األمير  عن ذاك

ء من المعرفة عن إدارة  ي
ي تفريقه عن الهزيل. واكتساب ش 

 
الخبر الرصير  ستساهم بال شك ف

ي صقل حس المواطن تجاه درجة حياديتها 
 
المؤسسات اإلعالمية سيكون له أثر ال يستهان به ف

 ومهنيتها. 

ء يتدفق اىل بيوتنا ومقار عملنا ومقاهينا، وحت  كم هائل من اإلخبار والمعلومات واآلرا 

وسائل نقلنا، عىل مدار اليوم. يأتينا بعضها من مصادر نظيفة وأخرى ملوثة. أحيانا واضحة 

، بمجرد أن يطرق  ي أخرى ملمحة وحمالة أوجة. وهذا الكم الهائل مما هو غث وسمير 
 
ودقيقة وف

ي تشكيل مسامع الطالب والفالح والعامل والموظف والتاجر 
 
ة ف ، األمي والمتعلم، ويبدأ مباش 

ي توجهاته ومواقفه. إن الكثبر مما تشهده منطقتنا من أزمات ليس سوى 
 
وعي كل منهم، والتأثبر ف

مرآة تعكس الوعي الجمىعي للمجتمع، لذلك قد تكون حاجتنا اىل تسليح المواطن بالمهارات 
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. وأنا هن ي الالزمة لفهم الرسائل اإلعالمية ملحة أكبر
ا ألعرب لكم عن أهتمامي البالغ بالخطوة الت 

ي هذا االتجاه. 
 
 تبدأونها اليوم ف

ة  حيب بكم، وأتمت  لكم اجتماعا موفقا وجلسات عمل مثمرة وأترككم لمباش  ي الختام، أجدد الب 
 
ف

 جدول أعمالكم. 

 السيدات والسادة الحضور الكريم 

ة أن يتم التوصل إىل نتطلع من خالل مساهمات المتحدثير  ومناقشات هذه الورش

ي  احات وتوصيات تنبر الطريق بالنسبة للخطوات القادمة لتعزيز العمل اإلعالمي العرنر اقب 

 . ي ف اإلعالمي العرنر
اتيجية اإلعالمية العربية وميثاق الش  ك قصد تحقيق أهداف االسب   المشب 

ي الختام، أود أن أعرب بهذه المناسبة عن تقدير جامعة الدول العربية لجم
 
يع السيدات ف

ي تعقدها إدارة البحوث 
ي أعمال هذه الورشة الت 

 
والسادة المشاركير  عىل مساهمتهم القيمة ف

ي إطار خطتها السنوية لعام 
 
اتيجية ف ي تتضمن العديد من األنشطة 2021والدراسات االسب 

، والت 

ي المنطقة العربية. 
 
 والفعاليات العلمية والبحثية لمناقشة المواضيع الراهنة ف

 ت  ألعمالنا التوفيق والنجاحأتم

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 
 


