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  تقرير وتوصيات تقرير وتوصيات 
حنو آلية عربية ملواجهة خماطر النشر السيئ يف حنو آلية عربية ملواجهة خماطر النشر السيئ يف ""  ::ورشة العمل املتخصصة بشأنورشة العمل املتخصصة بشأن

    ""وسائل اإلعالم احلديثةوسائل اإلعالم احلديثة
  مم20120199  //1212//55--44  يومييومي  القاهرة:القاهرة:  --األمانة العامةاألمانة العامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت عقدعقد، ،   20192019لعام لعام إلدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية إلدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية ية ية يف إطار تنفيذ اخلطة العلمية السنويف إطار تنفيذ اخلطة العلمية السنو
          ::بشأنبشأنورشة عمل متخصصة ورشة عمل متخصصة   إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجيةإدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية  --قطاع اإلعالم واالتصالقطاع اإلعالم واالتصال  األمانة العامةاألمانة العامة

ويف متام ويف متام   20120199//1212//55--44  يي"، يوم"، يوم  حنو آلية عربية ملواجهة خماطر النشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثةحنو آلية عربية ملواجهة خماطر النشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثة  ""
  ..مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربيةمبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربيةساعة العاشرة صباحا ساعة العاشرة صباحا الال

قرارات الصادرة عن جملس وزراء اإلعالم العرب، وما تبلوره قرارات الصادرة عن جملس وزراء اإلعالم العرب، وما تبلوره وتأتي فكرة عقد هذه الورشة انطالقا من: وتأتي فكرة عقد هذه الورشة انطالقا من: 
من رؤية عربية مشرتكة ملبادئ العمل اإلعالمي العربي ومرتكزات اخلطاب اإلعالمي العربي ورسالته يف الداخل من رؤية عربية مشرتكة ملبادئ العمل اإلعالمي العربي ومرتكزات اخلطاب اإلعالمي العربي ورسالته يف الداخل 

املتضمن اعتماد املتضمن اعتماد   20172017//77//1212( بتاريخ ( بتاريخ 4747د.ع )د.ع )  --434434خلارج، وعلى وجه اخلصوص القرار رقم ق/خلارج، وعلى وجه اخلصوص القرار رقم ق/واوا
ووسائل التواصل االجتماعي احلديثة يف ووسائل التواصل االجتماعي احلديثة يف   --واليت أكدت أن العمليات االتصاليةواليت أكدت أن العمليات االتصاليةاالسرتاتيجية اإلعالمية العربية، االسرتاتيجية اإلعالمية العربية، 

عة العربية والكفيلة حلث األفراد حنو عة العربية والكفيلة حلث األفراد حنو تعد السبيل األمثل لتوضيح اخلطط التنموية للدول االعضاء باجلامتعد السبيل األمثل لتوضيح اخلطط التنموية للدول االعضاء باجلام  --القلب منهاالقلب منها
    ورقة مفاهيمية لورشة العمل(ورقة مفاهيمية لورشة العمل(  11)مرفق)مرفق  االخنراط يف العملية التنموية.االخنراط يف العملية التنموية.

، ،   ة وكبار اإلعالمينية وكبار اإلعالمينيواألكادمييواألكادميي  الشخصيات الفكريةالشخصيات الفكريةمن من   العديدالعديد  ورشة العمل املتخصصةورشة العمل املتخصصةشارك يف أعمال شارك يف أعمال 
اإلعالمية اإلعالمية اجلهات املعنية بالشؤون اجلهات املعنية بالشؤون وو  ل العربيةل العربيةلدى جامعة الدولدى جامعة الدوللدول األعضاء للدول األعضاء   املندوبيات الدائمةاملندوبيات الدائمةإضافة إىل ممثلي إضافة إىل ممثلي 

املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية، واإلعالميون العرب املشاركني يف ورشة العمل، املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية، واإلعالميون العرب املشاركني يف ورشة العمل، وويف الدول العربية، يف الدول العربية، 
  قائمة املشاركني(قائمة املشاركني(  22)مرفق)مرفق  األمانة العامة، وعلى وجه اخلصوص: قطاع اإلعالم واالتصال.األمانة العامة، وعلى وجه اخلصوص: قطاع اإلعالم واالتصال.  وموظفيوموظفي
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  ::وسبل حتقيقهاوسبل حتقيقها  ورشة العملورشة العملاملرجوة من املرجوة من األهداف األهداف : : أوالأوال
وضع آلية عربية ملواجهة خماطر النشر السيئ يف وسائل وضع آلية عربية ملواجهة خماطر النشر السيئ يف وسائل   هتدف هذه الورشة إىل طرح رؤى مستقبلية تسهم يفهتدف هذه الورشة إىل طرح رؤى مستقبلية تسهم يف

  كذلك هتدف إىل:كذلك هتدف إىل:  ..اإلعالم احلديثةاإلعالم احلديثة

  اخلاصة بتقييماخلاصة بتقييم  اامساعدة الدول االعضاء يف جامعة الدول العربية لتحديد الثغرات النظرية يف منهاجيتهمساعدة الدول االعضاء يف جامعة الدول العربية لتحديد الثغرات النظرية يف منهاجيته  --
  ..النشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثة على تكوين الرأي العامالنشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثة على تكوين الرأي العام  خماطر تأثري خماطر تأثري 

النشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثة على تكوين الرأي النشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثة على تكوين الرأي   تطوير منهجية عربية جديدة لتقييم خماطر تأثريتطوير منهجية عربية جديدة لتقييم خماطر تأثري  --
  ، ومبا يتناسب مع وتعقيدات البيئة الدولية واإلقليمية.، ومبا يتناسب مع وتعقيدات البيئة الدولية واإلقليمية.العامالعام

بي يف جمال الوعي والتصدي جتاه خماطر وسلبيات النشر السيئ على مواقع بي يف جمال الوعي والتصدي جتاه خماطر وسلبيات النشر السيئ على مواقع دور وسائل اإلعالم العردور وسائل اإلعالم العربيان بيان   --
  التواصل االجتماعي.التواصل االجتماعي.

  ..كيفية االستفادة من مضامني املوضوعات املطروحة على مواقع التواصل االجتماعي وكيفية تطويرهاكيفية االستفادة من مضامني املوضوعات املطروحة على مواقع التواصل االجتماعي وكيفية تطويرها  --
عدة يف إعادة بناء عدة يف إعادة بناء ، وكيفية املسا، وكيفية املسا مواقع التواصل االجتماعي على اوهوية الثقافية للشباب العربي مواقع التواصل االجتماعي على اوهوية الثقافية للشباب العربيريريأثأثبيان تبيان ت  --

  ..من خالل تلك املنصات واملواقعمن خالل تلك املنصات واملواقع  منظومة القيممنظومة القيم
  بيان املسؤولية االجتماعية واالخالقية حملتوى اإلعالم الرقمي وتأثريه على اوهوية الثقافية للشباب العربي.بيان املسؤولية االجتماعية واالخالقية حملتوى اإلعالم الرقمي وتأثريه على اوهوية الثقافية للشباب العربي.  --

  بيان أثر األخبار الزائفة على ابعاد الثقة االجتماعية والسياسية.بيان أثر األخبار الزائفة على ابعاد الثقة االجتماعية والسياسية.  --

  خالل ما يلي:خالل ما يلي:  ويتم حتقيق أهداف ورشة العمل منويتم حتقيق أهداف ورشة العمل من
  تطبيق املبادئ األساسية إلعداد وتقديم احملتوى اإلعالمي على وسائل اإلعالم الرقمي.تطبيق املبادئ األساسية إلعداد وتقديم احملتوى اإلعالمي على وسائل اإلعالم الرقمي.  --

  تقييم تناول وسائل اإلعالم الرقمي لألخبار.تقييم تناول وسائل اإلعالم الرقمي لألخبار.  --

  استكشاف احلسابات املزيفة.استكشاف احلسابات املزيفة.  --

  التحقق من املعلومات املنشورة على وسائل التواصل االجتماعي.التحقق من املعلومات املنشورة على وسائل التواصل االجتماعي.  --

  املادة اإلخبارية.املادة اإلخبارية.التحقق من توافر املعايري املهنية يف التحقق من توافر املعايري املهنية يف   --
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  : جلسات ورشة العمل:          : جلسات ورشة العمل:          ثانياثانيا
  اجللسة االفتتاحية:اجللسة االفتتاحية:

مدير إدارة البحوث والدراسات مدير إدارة البحوث والدراسات   --عالء التميميعالء التميمي/ د. / د. وزير مفوضوزير مفوضوأدار النقاش وأدار النقاش   ورشة العملورشة العملافتتح افتتح 
ام جلامعة ام جلامعة بكلمة ترحيبيه بالسادة املشاركني يف أعمال ورشة العمل، ناقال حتيات معايل األمني العبكلمة ترحيبيه بالسادة املشاركني يف أعمال ورشة العمل، ناقال حتيات معايل األمني الع، ، االسرتاتيجيةاالسرتاتيجية

الدول العربية السيد/ أمحد أبو الغيط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذه الورشة توصيات تسهم يف تعزيز العمل الدول العربية السيد/ أمحد أبو الغيط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذه الورشة توصيات تسهم يف تعزيز العمل 
  اإلعالمي العربي املشرتك. اإلعالمي العربي املشرتك. 

يف ظل ثورة املعلومات واتساع املعرفة وسهولة احلصول عليها أصبحنا نعيش يف واقع مليء يف ظل ثورة املعلومات واتساع املعرفة وسهولة احلصول عليها أصبحنا نعيش يف واقع مليء   كما أشار إىل أنكما أشار إىل أن
تصالية، التقليدية منها واحلديثة، واخلطورة تكمن يف تعدد تلك الوسائل وتنوعها واختالف تصالية، التقليدية منها واحلديثة، واخلطورة تكمن يف تعدد تلك الوسائل وتنوعها واختالف بالعديد من الوسائل االبالعديد من الوسائل اال

اشكاوها مبا حتمله هذه الوسائل من رسائل سلبية قد يكون وها أثراً بالغاً على املنظومة القيمية واالخالقية اشكاوها مبا حتمله هذه الوسائل من رسائل سلبية قد يكون وها أثراً بالغاً على املنظومة القيمية واالخالقية 
ا ال بد من محاية جمتمعاتنا من ا ال بد من محاية جمتمعاتنا من للمجتمع، بل إن هذه الرسائل قد حتول دون تقدم اجملتمع بالشكل املأمول. لذللمجتمع، بل إن هذه الرسائل قد حتول دون تقدم اجملتمع بالشكل املأمول. لذ

التأثريات السلبية ملضامني الوسائل االتصالية، وال يتم ذلك إال من خالل نشر مهارات التفكري املختلفة اليت متكن التأثريات السلبية ملضامني الوسائل االتصالية، وال يتم ذلك إال من خالل نشر مهارات التفكري املختلفة اليت متكن 
كلمة كلمة   33)مرفق)مرفقالفرد من تقييم هذا الكم اوهائل من املعلومات اليت يتعرض له ومعرفة الصحيح منها واخلاطئ. الفرد من تقييم هذا الكم اوهائل من املعلومات اليت يتعرض له ومعرفة الصحيح منها واخلاطئ. 

  االفتتاح(االفتتاح(
( جتارب ناجحة يف ( جتارب ناجحة يف 44واستعراض )واستعراض )  يةيةعملعمل  ةةورقورق  ((2222))  تقديمتقديم  األربعةاألربعةجبلساهتا جبلساهتا   ورشة العملورشة العملشهدت أعمال شهدت أعمال 

، وقد دارت مناقشات جادة وعميقة ، وقد دارت مناقشات جادة وعميقة وعلى مدار يومنيوعلى مدار يومني  من قبل املشاركنيمن قبل املشاركني  ةةمداخلمداخل( ( 6060))  وو  هذا اجملالهذا اجملال
التوصل إىل التوصل إىل   وقد متوقد متومستفيضة مت من خالوها تبادل األفكار والرؤى واخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، ومستفيضة مت من خالوها تبادل األفكار والرؤى واخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، 

اإلعالم العربي للتصدي لسلبيات النشر السيئ وضرورة تشريع آلية عربية للحد من اإلعالم العربي للتصدي لسلبيات النشر السيئ وضرورة تشريع آلية عربية للحد من لتفعيل دور لتفعيل دور توصيات توصيات الال  عدد منعدد من
  ..النشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثةالنشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثة

قامت األمانة العامة )إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية( باستطالع رأي اإلعالميني املشاركني بورشة قامت األمانة العامة )إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية( باستطالع رأي اإلعالميني املشاركني بورشة 
ملتخصصة حول: ضرورة وضع دليل اسرتشادي لضبط األداء املهين واالخالقي للعاملني يف وسائل اإلعالم ملتخصصة حول: ضرورة وضع دليل اسرتشادي لضبط األداء املهين واالخالقي للعاملني يف وسائل اإلعالم العمل االعمل ا

  االستبيان(االستبيان(  44)مرفق )مرفق   الرقمي.الرقمي.
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  لسة األوى:لسة األوى:اجلاجل
    ::النظري لورشة العملالنظري لورشة العملاإلطار اإلطار 

الدراسات واملقاالت السابقة اليت الدراسات واملقاالت السابقة اليت   عنعنقدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي رئيس اجللسة عرضا موجزا قدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي رئيس اجللسة عرضا موجزا   --
  اولت موضوع ورشة العمل.اولت موضوع ورشة العمل.تنتن
  ، وعلى النحو اآلتي:، وعلى النحو اآلتي:أوراق علميةأوراق علمية  مثانيةمثانية  األوىلاألوىل  اجللسةاجللسة  تتتضمنتضمن  --

حممد حممد   //"، قدمها معايل الدكتور"، قدمها معايل الدكتورابعاد الوعي العربي ووسائل التواصل االجتماعيابعاد الوعي العربي ووسائل التواصل االجتماعيورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "    --11
  أبو محور وزير املالية األردني األسبق.أبو محور وزير املالية األردني األسبق.

قناة قناة   --تامر اخلشاب تامر اخلشاب   //، قدمه املخرج، قدمه املخرجإلعالم احلديثةإلعالم احلديثةسلبيات النشر السيئ يف وسائل اسلبيات النشر السيئ يف وسائل ا  ::عرض فيلم حولعرض فيلم حول    --22
CCBBCC  .املصرية.املصرية  

اللواء اللواء "، قدمها "، قدمها الدبلوماسية الرقمية ودورها يف احلد من التطرف ومواجهة اإلرهابالدبلوماسية الرقمية ودورها يف احلد من التطرف ومواجهة اإلرهابورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "    --33
مركز النهرين للدراسات مركز النهرين للدراسات   --خالد عبد الغفار البياتي و مدرس مساعد حممد عباس صاحبخالد عبد الغفار البياتي و مدرس مساعد حممد عباس صاحب  الدكتور/الدكتور/

  مجهورية العراق.مجهورية العراق.  --االسرتاتيجيةاالسرتاتيجية
  --رامي عطارامي عطا  األستاذ املساعد الدكتور/األستاذ املساعد الدكتور/". قدمها ". قدمها مواقع التواصل ومنظومة القيممواقع التواصل ومنظومة القيمورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "    --44

  ..املعهد الدويل العايل لإلعالم بأكادميية الشروقاملعهد الدويل العايل لإلعالم بأكادميية الشروق
  --مصداقية املضمون اإلخباري املقدم يف مواقع التواصل االجتماعي لدى الشبابمصداقية املضمون اإلخباري املقدم يف مواقع التواصل االجتماعي لدى الشبابورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "    --55

فاطمة شعبان أبو فاطمة شعبان أبو الدكتورة/ الدكتورة/   ةةاملساعداملساعد  ةةاألستاذاألستاذها ها تت"، قدم"، قدميقية على شباب اجلامعات املصريةيقية على شباب اجلامعات املصريةدراسة تطبدراسة تطب
  املعهد الدويل العايل لإلعالم بأكادميية الشروق .املعهد الدويل العايل لإلعالم بأكادميية الشروق .  --احلسناحلسن

ها ها تت"، قدم"، قدماملسؤولية االجتماعية واالخالقية لصحافة املواطن يف اإلعالم الرقمياملسؤولية االجتماعية واالخالقية لصحافة املواطن يف اإلعالم الرقميورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "    --66
    ..الدكتورة/ يسرا صبيحالدكتورة/ يسرا صبيح

"، "، مكافحة احملتوى املتطرف على وسائل التواصل االجتماعي: السبل والقيودمكافحة احملتوى املتطرف على وسائل التواصل االجتماعي: السبل والقيود""ورقة علمية بعنوان: ورقة علمية بعنوان:     --77
األمن السيرباني باملركز املصري للفكر والدراسات األمن السيرباني باملركز املصري للفكر والدراسات   ةةرئيس وحدرئيس وحد  --رغدة البهيرغدة البهي/ / ةةالدكتورالدكتور  هاهاتتقدمقدم

  ..االسرتاتيجيةاالسرتاتيجية
ها ها تت، قدم، قدم""عية الشبابعية الشبابدور وسائل اإلعالم العربي يف التصدي للمخاطر وتودور وسائل اإلعالم العربي يف التصدي للمخاطر وتوورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "    --88

  ..املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجيةاملركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجيةبب  الباحثةالباحثة  --نرمني سعيد كاملنرمني سعيد كامل/ / األستاذةاألستاذة
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  اجللسة الثانية:اجللسة الثانية:
    ::اإلطار النظري لورشة العملاإلطار النظري لورشة العمل

  أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي: أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:   مثانيةمثانية  ةةالثانيالثاني  اجللسةاجللسة  تتتضمنتضمن
"، قدمها االستاذ/ "، قدمها االستاذ/ اوهوية والتماسك االجتماعياوهوية والتماسك االجتماعيالشباب وأثر اإلعالم الرقمي على الشباب وأثر اإلعالم الرقمي على ورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "    --11

  األردن.األردن.  --نائب األمني العام ملنتدى الفكر العربينائب األمني العام ملنتدى الفكر العربي  --كايد هاشمكايد هاشم
  كتورة/كتورة/ددالالها ها تت". قدم". قدمأثر األخبار الزائفة على ابعاد الثقة االجتماعية والسياسيةأثر األخبار الزائفة على ابعاد الثقة االجتماعية والسياسيةورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "  --22

كلية اإلعالم جامعة األهرام كلية اإلعالم جامعة األهرام مدرس الصحافة وتكنولوجيا االتصال بمدرس الصحافة وتكنولوجيا االتصال ب  --فاطمة الزهراء عبد الفتاحفاطمة الزهراء عبد الفتاح
  الكندية. الكندية. 

تأثري توظيف الصحف اإللكرتونية املصرية لشبكات التواصل االجتماعي يف زيادة تأثري توظيف الصحف اإللكرتونية املصرية لشبكات التواصل االجتماعي يف زيادة ورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "  --33
مساح عبد الرزاق مساح عبد الرزاق   كتورة/كتورة/ددالالها ها تت". قدم". قدمأعداد مستخدميها على نوعية احملتوى املقدم عرب هذه الشبكةأعداد مستخدميها على نوعية احملتوى املقدم عرب هذه الشبكة

  عالم جامعة القاهرة. عالم جامعة القاهرة. كلية اإلكلية اإل  --مدرس بقسم الصحافةمدرس بقسم الصحافة  --الشهاويالشهاوي
دور اإلعالم الرقمي العربي يف جمال الوعي والتصدي لإلشاعات وسلبيات النشر دور اإلعالم الرقمي العربي يف جمال الوعي والتصدي لإلشاعات وسلبيات النشر ورقة علمية بعنوان: " ورقة علمية بعنوان: "   --44

  آيات احلداد )دكتوراه قانون(.آيات احلداد )دكتوراه قانون(.  كتورة/كتورة/ددالالها ها تت"، قدم"، قدمعرب مواقع التواصل االجتماعيعرب مواقع التواصل االجتماعي
امه واألثار املرتتبة على امه واألثار املرتتبة على مفهوم اإلعالم اجلديد وأسباب توجه الشباب الستخدمفهوم اإلعالم اجلديد وأسباب توجه الشباب الستخدورقة علمية بعنوان: " ورقة علمية بعنوان: "   --55

املعهد العايل لإلعالم وفنون املعهد العايل لإلعالم وفنون   --مدرس بقسم اإلذاعة والتلفزيونمدرس بقسم اإلذاعة والتلفزيون  ––رنا مصطفى رنا مصطفى   كتورة/كتورة/ددالالها ها تت"، قدم"، قدمذلكذلك
  االتصال بالسادس من أكتوبر.االتصال بالسادس من أكتوبر.

ها ها تت"، قدم"، قدمدور املدونات اإللكرتونية يف تنمية املهارات التفكري الناقد لدى الشبابدور املدونات اإللكرتونية يف تنمية املهارات التفكري الناقد لدى الشبابورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "  --66
  ..إدارة االتصال والتواصل االجتماعيإدارة االتصال والتواصل االجتماعي  --هاني عبد العزيزهاني عبد العزيزالزميلة/ رنا الزميلة/ رنا 

األستاذ/ األستاذ/   قدمهاقدمها  ""  حنو اسرتاتيجية عربية للتعامل مع وسائل التواصل االجتماعيحنو اسرتاتيجية عربية للتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي""ورقة علمية بعنوان: ورقة علمية بعنوان:   --77
  ..املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجيةاملركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجيةبب  الباحثالباحث  --هيكلهيكلعادل عادل حممد حممد 

"، "، سات العربية يف دعم وتعزيز أهداف التنمية املستدامةسات العربية يف دعم وتعزيز أهداف التنمية املستدامةدور مراكز البحوث والدرادور مراكز البحوث والدراورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "    --88
  املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية.املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية.الباحثة بالباحثة ب  --مروة عبد احلليممروة عبد احلليم/ / األستاذةاألستاذة  قدمتهاقدمتها
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  : : ةةالثالثالثالث  اجللسةاجللسة
تطوير املهارات املهنية واالخالقية ملعد ومقدم تطوير املهارات املهنية واالخالقية ملعد ومقدم اإلطار العملي لورشة العمل: اإلطار العملي لورشة العمل: 

  ::حمتوى اإلعالم الرقميحمتوى اإلعالم الرقمي
  وعلى النحو اآلتي:وعلى النحو اآلتي:  وبرنامج تدرييب مكثف للمشاركني بورشة العملوبرنامج تدرييب مكثف للمشاركني بورشة العمل  ،،ورقتان علميتانورقتان علميتان  اجللسةاجللسة  تتتضمنتضمن  --

"، قدمتها "، قدمتها   أخالقيات املمارسة املهنيةأخالقيات املمارسة املهنية: : اإلعالم وتعزيز ثقافة املواطنة واحلواراإلعالم وتعزيز ثقافة املواطنة واحلوار ورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "    --11
  املعهد الدويل العايل لإلعالم بأكادميية الشروق .املعهد الدويل العايل لإلعالم بأكادميية الشروق .  --الدكتورة/ فاطمة شعبان أبو احلسنالدكتورة/ فاطمة شعبان أبو احلسن  ةةاملساعداملساعد  ةةاألستاذاألستاذ

/ / األستاذاألستاذ"، قدمها "، قدمها   نوعية احملتوى املقدم على املنصات الرقمية وكيفية التعامل معهنوعية احملتوى املقدم على املنصات الرقمية وكيفية التعامل معهورقة علمية بعنوان: "ورقة علمية بعنوان: "    --22
ت ت املركز املصري للفكر والدراسااملركز املصري للفكر والدراسابب  املشرف على وحدة الدراسات اإلعالميةاملشرف على وحدة الدراسات اإلعالمية  --حممد مرعيحممد مرعي

  االسرتاتيجية.االسرتاتيجية.
  

  : : ةةالرابعالرابع  اجللسةاجللسة
  عرض التجارب الناجحة على مواقع التواصل االجتماعيعرض التجارب الناجحة على مواقع التواصل االجتماعي

  أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي: أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:   مثانيةمثانية  الرابعة عرضالرابعة عرضتضمنت اجللسة تضمنت اجللسة 
، قدمتها الزميلة سكرتري أول/ أجني ، قدمتها الزميلة سكرتري أول/ أجني جتربة األمانة العامة بإنشاء منصات على مواقع التواصل االجتماعيجتربة األمانة العامة بإنشاء منصات على مواقع التواصل االجتماعي  --

  ..تصال والتواصل االجتماعيتصال والتواصل االجتماعيإدارة االإدارة اال  --محديمحدي
املركز املصري للفكر املركز املصري للفكر الباحث بالباحث ب --حممد عبد الرازقحممد عبد الرازقستاذ/ ستاذ/ األاأل، قدمها ، قدمها مجهورية مصر العربيةمجهورية مصر العربيةعرض جتربة عرض جتربة   --

  ..والدراسات االسرتاتيجيةوالدراسات االسرتاتيجية
رجني حتت رجني حتت اخلاخلعرض جتربة مشاريع خترج طلبة اإلعالم حول مواقع التواصل االجتماعي، قدمها الطلبة عرض جتربة مشاريع خترج طلبة اإلعالم حول مواقع التواصل االجتماعي، قدمها الطلبة   --

  ..للطالبة/ مرينا عرفةللطالبة/ مرينا عرفة  20302030قع قع مومو  --رامي عطارامي عطا  كتوركتورددالالاشراف/ اشراف/ 
رجني حتت رجني حتت اخلاخلعرض جتربة مشاريع خترج طلبة اإلعالم حول مواقع التواصل االجتماعي، قدمها الطلبة عرض جتربة مشاريع خترج طلبة اإلعالم حول مواقع التواصل االجتماعي، قدمها الطلبة   --

  ..موقع أدم للطالب/ حممد فداويموقع أدم للطالب/ حممد فداوي  --رامي عطارامي عطا  كتوركتورددالالاشراف/ اشراف/ 
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  ثالثا: تساؤالت ورشة العمل:ثالثا: تساؤالت ورشة العمل:
  مت طرح عدة تساؤالت لإلجابة عليها يف ورشة العملمت طرح عدة تساؤالت لإلجابة عليها يف ورشة العمل

  مستديرة(مستديرة()طاولة )طاولة 
قواعد األداء قواعد األداء   --مواقع التواصل االجتماعيمواقع التواصل االجتماعي  --الرقميالرقميما املقصود باملفاهيم التالية: "اإلعالم ما املقصود باملفاهيم التالية: "اإلعالم   التساؤل األول:التساؤل األول:

    اإلعالمي.اإلعالمي.
  ؟ ؟   ملاذا يلجأ الشباب العربي ملواقع التواصل االجتماعي وينصرف عن وسائل اإلعالم التقليديةملاذا يلجأ الشباب العربي ملواقع التواصل االجتماعي وينصرف عن وسائل اإلعالم التقليدية  التساؤل الثاني:التساؤل الثاني:
جتاه خماطر وسلبيات النشر السيئ جتاه خماطر وسلبيات النشر السيئ   والتصديوالتصدي  إلعالم العربي يف جمال الوعيإلعالم العربي يف جمال الوعيما هو دور وسائل اما هو دور وسائل ا  التساؤل الثالث:التساؤل الثالث:

    ؟ وكيف ميكن للتخطيط اإلعالمي أن يساعد يف ذلك.؟؟ وكيف ميكن للتخطيط اإلعالمي أن يساعد يف ذلك.؟على مواقع التواصل االجتماعيعلى مواقع التواصل االجتماعي
النشر السيئ على مواقع التواصل النشر السيئ على مواقع التواصل  هل قدم اإلعالم العربي برامج هادفة أسهمت يف حل مشاكلهل قدم اإلعالم العربي برامج هادفة أسهمت يف حل مشاكل  التساؤل الرابع:التساؤل الرابع:

  .؟.؟االجتماعياالجتماعي
وكيفية املساعدة وكيفية املساعدة  .؟.؟أثر مواقع التواصل االجتماعي على اوهوية الثقافية للشباب العربيأثر مواقع التواصل االجتماعي على اوهوية الثقافية للشباب العربي ما مدىما مدى  اؤل اخلامس:اؤل اخلامس:التسالتس

  ؟؟يف إعادة بناء منظومة القيم من خالل تلك املنصات واملواقع.يف إعادة بناء منظومة القيم من خالل تلك املنصات واملواقع.
ما هي أهم القضايا واملوضوعات اليت استطاعت مواقع التواصل االجتماعي مبا قدمته من ما هي أهم القضايا واملوضوعات اليت استطاعت مواقع التواصل االجتماعي مبا قدمته من   التساؤل السادس:التساؤل السادس:

  ى إعالمي رقمي بالتأثري على الرأي العام وصناع القرار؟.ى إعالمي رقمي بالتأثري على الرأي العام وصناع القرار؟.حمتوحمتو
  ما هي دوافع معد ومقدم احملتوى اإلعالمي على مواقع التواصل االجتماعي؟.ما هي دوافع معد ومقدم احملتوى اإلعالمي على مواقع التواصل االجتماعي؟.  التساؤل السابع:التساؤل السابع:

االستفادة من مضامني املوضوعات املطروحة على مواقع التواصل االجتماعي وكيفية االستفادة من مضامني املوضوعات املطروحة على مواقع التواصل االجتماعي وكيفية   ميكنميكن  ففييكك  ::الثامنالثامنالتساؤل التساؤل 

    ؟؟ير املهارات املهنية ملعد ومقدم احملتوى اإلعالمي على مواقع التواصل االجتماعي.ير املهارات املهنية ملعد ومقدم احملتوى اإلعالمي على مواقع التواصل االجتماعي.تطوتطو؟ وكذا ؟ وكذا تطويرها.تطويرها.
  

  
  
  
  
  
  



 

 Dr.alaa/النشر السيئ/ورشة 

 

8 

  التوصيات:التوصيات:النتائج والنتائج ورابعا: رابعا: 
التناقض يف اعتماد انتشار األخبار املزيفة على "الثقة" وتأثريها التناقض يف اعتماد انتشار األخبار املزيفة على "الثقة" وتأثريها  توصل املشاركني يف ورشة العمل إىل إنتوصل املشاركني يف ورشة العمل إىل إن

ذاته يدفع إىل تقديم أطروحات للمكافحة تستند إىل معطيات ذاته يدفع إىل تقديم أطروحات للمكافحة تستند إىل معطيات   السليب على الثقة االجتماعية والسياسية يف الوقتالسليب على الثقة االجتماعية والسياسية يف الوقت
الواقع ومكوناته وخاصة ما يتعلق منها باجلوانب التكنولوجية، ليس فقط من خالل االعتماد على تقنيات الذكاء الواقع ومكوناته وخاصة ما يتعلق منها باجلوانب التكنولوجية، ليس فقط من خالل االعتماد على تقنيات الذكاء 

يف يف   االصطناعي يف رصد تلك األخبار وإطالق املبادرات لتفنيدها والرد عليها، ولكن بإدماج املستخدمني واملتلقنياالصطناعي يف رصد تلك األخبار وإطالق املبادرات لتفنيدها والرد عليها، ولكن بإدماج املستخدمني واملتلقني
تلك العمليات باألساس عن طريق نشر الوعي بني املستخدمني، وحثهم على اإلبالغ عن احملتوى املشكوك فيه، تلك العمليات باألساس عن طريق نشر الوعي بني املستخدمني، وحثهم على اإلبالغ عن احملتوى املشكوك فيه، 

  واالستفادة من خصائص االندماج والتواصل والتشارك اليت تعد مسات أساسية للتواصل الرقمي.واالستفادة من خصائص االندماج والتواصل والتشارك اليت تعد مسات أساسية للتواصل الرقمي.
لعامل بشكل عام والعامل العربي لعامل بشكل عام والعامل العربي تتمتع وسائل التواصل االجتماعي مبعدالت انتشار فائقة بني املستخدمني يف اتتمتع وسائل التواصل االجتماعي مبعدالت انتشار فائقة بني املستخدمني يف اوو

على وجه اخلصوص، مبا مينح األنشطة اجملتمعية امتدادات واسعة وفرص غري مسبوقة للوصول، فضالً عن إتاحة على وجه اخلصوص، مبا مينح األنشطة اجملتمعية امتدادات واسعة وفرص غري مسبوقة للوصول، فضالً عن إتاحة 
الفرصة أمام فاعلني من غري املؤسسات سواء يف شكل املؤثرين األفراد أو التجمعات االفرتاضية اليت كان جماوها الفرصة أمام فاعلني من غري املؤسسات سواء يف شكل املؤثرين األفراد أو التجمعات االفرتاضية اليت كان جماوها 

ى تبادل املعلومات واخلربات بني أعضائها، باستخدام أشكال تعبري إبداعية مل ى تبادل املعلومات واخلربات بني أعضائها، باستخدام أشكال تعبري إبداعية مل حدود تلك املنصات وساعدت علحدود تلك املنصات وساعدت عل
تتوقف عند حدود التدوين النصي أو املصور وإمنا امتدت الستخدام األغاني والكوميكس واالنفوجرافيكس تتوقف عند حدود التدوين النصي أو املصور وإمنا امتدت الستخدام األغاني والكوميكس واالنفوجرافيكس 

  والالفتات وغريها.والالفتات وغريها.

  ويف اخلتام أوصى املشاركون مبا يلي:ويف اخلتام أوصى املشاركون مبا يلي:

والدراسات االسرتاتيجية( اطالق مبادرة عربية للتوعية والدراسات االسرتاتيجية( اطالق مبادرة عربية للتوعية   الطلب من األمانة العامة )إدارة البحوثالطلب من األمانة العامة )إدارة البحوث    --11
اجملتمعية مبخاطر النشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثة عرب املنصات الرقمية العائدة وها. واالستفادة اجملتمعية مبخاطر النشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثة عرب املنصات الرقمية العائدة وها. واالستفادة 

  من جتارب الدول العربية هبذا اخلصوص.من جتارب الدول العربية هبذا اخلصوص.

ورشة عمل متخصصة ورشة عمل متخصصة   الطلب من األمانة العامة )إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية( تبين عقدالطلب من األمانة العامة )إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية( تبين عقد  --22
  ..20202020بشأن: الرتبية اإلعالمية ضمن خطتها العلمية لعام بشأن: الرتبية اإلعالمية ضمن خطتها العلمية لعام 

جتمع بني املؤسسات اإلعالمية واألكادميية جتمع بني املؤسسات اإلعالمية واألكادميية   ،،حتالفات ومشروعات مشرتكة عابرة للتخصص واحلدودحتالفات ومشروعات مشرتكة عابرة للتخصص واحلدود  بناءبناء    --33
والتقنية واملدنية وكذلك احلكومية، سواء يف الدولة الواحدة أو عرب الدول، مبا حيشد الطاقات ويعمل والتقنية واملدنية وكذلك احلكومية، سواء يف الدولة الواحدة أو عرب الدول، مبا حيشد الطاقات ويعمل 

  ..التصدي للنشر السيئالتصدي للنشر السيئعلى صياغة آليات مشرتكة يف عمليات على صياغة آليات مشرتكة يف عمليات 
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سواء عرب مشروعات علمية سواء عرب مشروعات علمية   التصدي للنشر السيئالتصدي للنشر السيئ  تشجيع دور املؤسسات األكادميية يف مشروعاتتشجيع دور املؤسسات األكادميية يف مشروعات    --44
تعمل على رصد أمناط انتشار الشائعات يف السياق اجملتمعي العربي أو عرب مشروعات تتعاون فيها تعمل على رصد أمناط انتشار الشائعات يف السياق اجملتمعي العربي أو عرب مشروعات تتعاون فيها 

ة واالجتماعية الستحداث منصات تستخدم التكنولوجيا يف رصد ة واالجتماعية الستحداث منصات تستخدم التكنولوجيا يف رصد التخصصات التكنولوجية واإلعالميالتخصصات التكنولوجية واإلعالمي
  الشائعات ومكافحتها وربطها باحتياجات اجملتمع.الشائعات ومكافحتها وربطها باحتياجات اجملتمع.

تشجيع مناذج األعمال اإلعالمية املناهضة لألخبار الكاذبة: وذلك عرب مشروعات إعالمية تطور تقنيات تشجيع مناذج األعمال اإلعالمية املناهضة لألخبار الكاذبة: وذلك عرب مشروعات إعالمية تطور تقنيات   --55
مبا يؤسس جملال أعمال واعد يعمل مبا يؤسس جملال أعمال واعد يعمل   املكافحة وتنتج احملتوى املضاد وها وتقدم اخلدمات املتخصصة يف ذلكاملكافحة وتنتج احملتوى املضاد وها وتقدم اخلدمات املتخصصة يف ذلك

  على تطوير حلول إبداعية لعمليات االستقصاء والتدقيق.على تطوير حلول إبداعية لعمليات االستقصاء والتدقيق.
تطوير احللول التقنية العربية يف ظل بروز حتديات متعلقة بفاعليتها مع اللغة العربية، وكذلك اللهجات العامية تطوير احللول التقنية العربية يف ظل بروز حتديات متعلقة بفاعليتها مع اللغة العربية، وكذلك اللهجات العامية   --66

شارات والرموز اليت شارات والرموز اليت وأشكال الكتابة اليت ولدهتا وسائل التواصل االجتماعي، فضالً عن حتليل اإلوأشكال الكتابة اليت ولدهتا وسائل التواصل االجتماعي، فضالً عن حتليل اإل
  اكتسبت تأويالً خاصًا بني املستخدمني العرب يتباين من دولة ألخرى بل ومن جمتمع حملي آلخر.اكتسبت تأويالً خاصًا بني املستخدمني العرب يتباين من دولة ألخرى بل ومن جمتمع حملي آلخر.

حتصني عقول املشاهدين باملهارات النقدية حتصني عقول املشاهدين باملهارات النقدية من خالل من خالل ألخبار املزيفة ألخبار املزيفة التصدي لالتصدي لإدماج اجلمهور يف عمليات إدماج اجلمهور يف عمليات   --77
األدوات، وهو ما يثري حالة من األدوات، وهو ما يثري حالة من   ذاتذات  الالزمة واستثمار تفاعلهم النشط حملاصرة ذلك احملتوى وعربالالزمة واستثمار تفاعلهم النشط حملاصرة ذلك احملتوى وعرب

  .."التشكك الصحي"، وتشجيع اجلمهور على االخنراط يف مشاركة مفعمة باألفكار"التشكك الصحي"، وتشجيع اجلمهور على االخنراط يف مشاركة مفعمة باألفكار
من خالل إتاحة املعلومات وحفز التفكري النقدي وتطوير أداء املؤسسات اإلعالمية من خالل إتاحة املعلومات وحفز التفكري النقدي وتطوير أداء املؤسسات اإلعالمية   ،،دحض بيئة التضليلدحض بيئة التضليل  --88

ية يف تطوير األداء اإلعالمي املناهض ية يف تطوير األداء اإلعالمي املناهض وبناء جسور الثقة مع املستخدمني، واالستفادة من التجربة الدولوبناء جسور الثقة مع املستخدمني، واالستفادة من التجربة الدول
لألخبار املزيفة بإصدار األدلة وتضمني عمليات التدقيق يف برامج التأهيل والتقويم واحملاسبة. ويتضافر مع لألخبار املزيفة بإصدار األدلة وتضمني عمليات التدقيق يف برامج التأهيل والتقويم واحملاسبة. ويتضافر مع 
ذلك دعم مفاهيم التحقق واالستقصاء سواء من خالل عمليات التأهيل والتدريب الالزمة لإلعالميني، ذلك دعم مفاهيم التحقق واالستقصاء سواء من خالل عمليات التأهيل والتدريب الالزمة لإلعالميني، 

زيفة يف وسائل اإلعالم التقليدي، أو بتعزيز مفاهيم الرتبية اإلعالمية على زيفة يف وسائل اإلعالم التقليدي، أو بتعزيز مفاهيم الرتبية اإلعالمية على منعًا إلعادة تدوير األخبار املمنعًا إلعادة تدوير األخبار امل
  مستوى اجلمهور، مبا حتمله من مهارات للنقد والتمييز والتفنيد.مستوى اجلمهور، مبا حتمله من مهارات للنقد والتمييز والتفنيد.

بناء الثقة مع املستخدمني يعد أحد اإلشكاليات اوهامة يف جتاوب املستخدم مع أنشطة تطالبه بتقديم ماله بناء الثقة مع املستخدمني يعد أحد اإلشكاليات اوهامة يف جتاوب املستخدم مع أنشطة تطالبه بتقديم ماله   --99
لضرورة سرعة التواصل مع املستخدمني والرد على تعليقاهتم، والتواصل لضرورة سرعة التواصل مع املستخدمني والرد على تعليقاهتم، والتواصل أو جهده لدعمها، وهو ما يشري أو جهده لدعمها، وهو ما يشري 

معهم حال رغبة أحدهم يف املشاركة، مع موافاة املتابعني بإجنازات األنشطة اليت مت دعوهتم للمشاركة معهم حال رغبة أحدهم يف املشاركة، مع موافاة املتابعني بإجنازات األنشطة اليت مت دعوهتم للمشاركة 
  فيها.فيها.
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  أمهية التدريب على االستخدام الفعال لتلك الوسائل اجلديدة، وعدم االعتماد على اخلربة الذاتية يفأمهية التدريب على االستخدام الفعال لتلك الوسائل اجلديدة، وعدم االعتماد على اخلربة الذاتية يف  --1111
مع مستخدميها، دون االقتصار على نشر روابط األخبار عليها مع مستخدميها، دون االقتصار على نشر روابط األخبار عليها   يتالءميتالءمالتعامل معها، وصياغة أسلوب التعامل معها، وصياغة أسلوب 

  والتعامل معها مبنطق املكاتب اإلعالمية.والتعامل معها مبنطق املكاتب اإلعالمية.

  مبا يستثمر الفرص اليت تتيحها منصات التواصلمبا يستثمر الفرص اليت تتيحها منصات التواصلالعربية العربية   اإلعالميةاإلعالمية  ؤسساتؤسساتاملاملتطوير سياسات تطوير سياسات   --1111
فة بدقة األمر الذي يستتبعه مراعاة تلك اخلصائص يف فة بدقة األمر الذي يستتبعه مراعاة تلك اخلصائص يف ، وهو ما يتيح التوجه للفئات املستهد، وهو ما يتيح التوجه للفئات املستهداالجتماعياالجتماعي

صناعة احملتوى نفسه شكالً ومضمونًا، وكذلك استثمار إمكانات احملتوى التفاعلي وتعدد الوسائط، صناعة احملتوى نفسه شكالً ومضمونًا، وكذلك استثمار إمكانات احملتوى التفاعلي وتعدد الوسائط، 
وذلك عرب صناعة حمتوى مصمم خصيصا وهذه املنصات ويستفيد من تقنيات الفيديو والرسوم وذلك عرب صناعة حمتوى مصمم خصيصا وهذه املنصات ويستفيد من تقنيات الفيديو والرسوم 

ة والتعاون مع املدونني املؤثرين والتشبيك بني اجملتمعات ة والتعاون مع املدونني املؤثرين والتشبيك بني اجملتمعات اجلرافيكية والكوميكس واحلوارات التفاعلياجلرافيكية والكوميكس واحلوارات التفاعلي
  االفرتاضية املهتمة وغريها من اإلمكانات مبا يثري ويعزز فرص االنتشار والوصول. االفرتاضية املهتمة وغريها من اإلمكانات مبا يثري ويعزز فرص االنتشار والوصول. 

دليل أو إرشادات حتكم االستخدام املهين ملواقع التواصل االجتماعي وكيفية التعامل مع ما دليل أو إرشادات حتكم االستخدام املهين ملواقع التواصل االجتماعي وكيفية التعامل مع ما   إعدادإعداد  --1212
  ..ومعلومات املضللةومعلومات املضللة  شائعات وأخبارشائعات وأخبارينشر على هذه الوسائل ينشر على هذه الوسائل 

جلامعة الدول العربية تساند جتديد جلامعة الدول العربية تساند جتديد   ألمانة العامةألمانة العامةاا  للتواصل االجتماعي حتت رعايةللتواصل االجتماعي حتت رعايةعلى على   إنشاء منصةإنشاء منصة    --1313
    اخلطاب اإلعالمي والثقايف العربي.اخلطاب اإلعالمي والثقايف العربي.

  إنشاء رابطة للمدونني العرب حتت مظلة جامعة الدول العربية.إنشاء رابطة للمدونني العرب حتت مظلة جامعة الدول العربية.  --1414
تنعكس على حتسني مستوى احلياة للمواطن تنعكس على حتسني مستوى احلياة للمواطن   إبراز اجلوانب اإلجيابية ملواقع التواصل االجتماعي واليتإبراز اجلوانب اإلجيابية ملواقع التواصل االجتماعي واليت  --1515

العربي بكافة جوانبها، وإجياد الثقة بني مستخدمي تلك املواقع ومصادر املعلومات والتوعية وفق العربي بكافة جوانبها، وإجياد الثقة بني مستخدمي تلك املواقع ومصادر املعلومات والتوعية وفق 
  أسس علمية. أسس علمية. 

أكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه الورش املتخصصة، وضرورة أكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه الورش املتخصصة، وضرورة   --1616
  ا مستقبال. ا مستقبال. طباعتها على شكل كتيب لالستفادة منهطباعتها على شكل كتيب لالستفادة منه

إدارة إدارة   --قطاع االعالم واالتصالقطاع االعالم واالتصال  األمانة العامةاألمانة العامةويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير اىل ويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير اىل 
جهودها جهودها وو  لورشة العمل املتخصصة، واحلوار بني املشاركنيلورشة العمل املتخصصة، واحلوار بني املشاركني  ااعلى حسن إدارهتعلى حسن إدارهت  البحوث والدراسات االسرتاتيجيةالبحوث والدراسات االسرتاتيجية

  العمل.العمل.وثائق وتنظيم وثائق وتنظيم الالالقيمة يف إعداد القيمة يف إعداد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انتهى التقريرانتهى التقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


