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                                                            السعادة املعايل وأصحاب 
 السيدات والسادة احلضور الكريم

 ة واألكادميينياستهل كلميت بالرتحيب بالضيوف الكرام من ممثلي املندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربي
لكم حتيات معايل األمني العام جلامعة الدول العربية على املستوى العربي والدويل، كما أود أن أنقل واخلرباء  واإلعالميني

العربي  اإلعالمي سهم يف تعزيز العملبأن تنبثق عن أعمال هذه الورشة توصيات تُ السيد/ أمحد أبو الغيط ومتنياتهٍ
 املشرتك.

وسائل حنو آلية عربية ملواجهة خماطر النشر السيئ يف " :بشأننلتقي اليوم يف إطار هذه الورشة املتخصصة 
 ،االسرتاتيجية اإلعالمية العربية وميثاق الشرف اإلعالمي يف ضوءورشة هذه الملناقشة موضوع ، "اإلعالم احلديثة

وإنه حلري بنا أن نعمل  إبراز املمارسات الفضلى يف هذا الشأن على مستوى الدول العربية وسبل االستفادة منها،و
على تبادل اخلربات واملعارف، وأن نكثف لقاءاتنا الفكرية إىل جانب اجتماعاتنا الرمسية سعياً حنو اخلروج بأفكار 

 .العربي املشرتك اإلعالمي حات تعزز مسرية العملاقرتاو

 السيدات والسادة احلضور الكريم
ورقمية غزت البشر، وأثرت يف طبيعة احلياة اليومية بكل أبعادها شهد العامل يف العقد األخري ثورة تكنولوجية 

الثقافية واإلعالمية واالقتصادية واالجتماعية وغريها. فالعامل يعيش اليوم ثورة صناعية ثالثة مرتبطة بتنمية تكنولوجيا 
م ثورة ثانية اعتمدت على اإلعالم والتواصل بعد ثورة صناعية أوىل ارتكزت على تطور اآللة البخارية وسكة احلديد، ث

استغالل الكهرباء والبرتول. وقد نتجت عالقات غري مسبوقة بني تكنولوجيات اإلعالم والتواصل اجلديدة واجملتمع، 
، إذ أصبح من السهل على الفرد احلصول على واإلعالمي وأثر هذا العامل الرقمي يف عالقة اإلنسان باملنتوج الثقايف

كوسيلة لنشر األخبار القلق  اإلنرتنت، ة استخدام شبكرييثو .شبكة اإلنرتنتالولوج إىل متعددة من خالل مضامني 
 . فيما يتعلق جبودة األخبار املقدمة نظراً لعامل السرعة يف نشر األخبار على هذه املواقع

عد مصداقية اإلعالم أحد العناصر املهمة يف تقييم األداء اإلعالمي على خمتلف وسائل اإلعالم بالنسبة تُو
طبيعة حيث تشكل مصداقية الوسيلة اإلعالمية من ولكافة األحداث والقضايا اليت تتصدى هذه الوسائل ملعاجلتها، 

. وتكمن اخلطورة يف أنه إذا شك اجلمهور اس يف ذلكحجر األس ممارستها املهنية وأسلوهبا يف أداء وظائفها املختلفة
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فيما يقرؤه أو يسمعه أو يشاهده، فإنه سرعان ما يفقد الثقة يف تلك الوسيلة، وبالتايل متسي جهود القائم باالتصال 
 عدمية الفائدة، بل قد يفقد مجهوره لفرتات رمبا تطول ويصعب فيها تغيري الصورة الذهنية لدى اجلمهور.

عض الدراسات إىل أنه ال توجد نظرية عامة حتكم عملية املصداقية أو وضع مقياس موحد لقياس وتشري ب
مصداقية وسائل اإلعالم، بل أن هناك متغريات ذاتية وموضوعية؛ كاخلربة، واإلحساس باألمان، والكفاءة، والقدرة 

اجلرأة يف مناقشة القضايا احلساسة وعدم على املعرفة، والتوازن، والشمولية، والدقة يف نقل األخبار واملعلومات، و
التحيز. بينما اجتهت بعض الدراسات احلديثة إىل قياس مصداقية ما ينشر على شبكة اإلنرتنت باملقارنة مع وسائل 

 اإلعالم التقليدية األخرى.
يف واقع أصبحنا نعيش  أنه يف ظل ثورة املعلومات واتساع املعرفة وسهولة احلصول عليهاال خيفى على أحد، 

االتصالية، التقليدية منها واحلديثة، واخلطورة تكمن يف تعدد تلك الوسائل وتنوعها واختالف  بالعديد من الوسائل ءيمل
، بل القيمية واالخالقية للمجتمعاشكاهلا مبا حتمله هذه الوسائل من رسائل سلبية قد يكون هلا أثراً بالغاً على املنظومة 

 دون تقدم اجملتمع بالشكل املأمول.إن هذه الرسائل قد حتول 
لذا ال بد من محاية جمتمعاتنا من التأثريات السلبية ملضامني الوسائل االتصالية، وال يتم ذلك إال من خالل نشر 
مهارات التفكري املختلفة اليت متكن الفرد من تقييم هذا الكم اهلائل من املعلومات اليت يتعرض له ومعرفة الصحيح منها 

  .واخلاطئ
 احلضور الكريم السيدات والسادة

ومما ال شك فيه، لقد أصبحت مواقع التواصل االجتماعي جزءً مهماً من حياتنا اليومية، حيث أوجدت 
انفتاحاً معلوماتياً ال ميكن جتاهله، وفورية يف تناقل األخبار وصناعة احلدث، ويف ذات الوقت باتت وكالة أنباء لنشر 

حيتم ضرورة التعامل معها بوعي من جانب املتلقني، ألن كل ما ينشر أو ينقل قد حيدث أضراراً االشاعات، األمر الذي 
سهم يف انتشار بعض السلوكيات السلبية، كما أنه من املهم أن لمجتمع، أو يُل واملنظومة القيمية واالخالقية بالغة للدولة

 يكتب أو يساهم يف نشر أي خرب.يدرك كل فرد مسؤوليته وأن يتحلى بالرقابة الذاتية قبل أن 
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وترى إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية أن الدول العربية حتتاج إىل إعادة تفكري جدية يف عملية التقييم الدقيق 
من خالل حتديد أهم التحديات النشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثة على تكوين الرأي العام ملخاطر تأثري 

واملخاطر ونقاط الضعف، واستشراف البعد املستقبلي للتهيؤ إىل خبايا املستقبل، فاملخاطر اليت ميثلها والتهديدات 
حمتوى اإلعالم الرقمي، تستوجب منا تقييم احلصانة الفكرية والثقافية ملعد ومقدم حمتوى اإلعالم الرقمي، إضافة إىل 

 واملنصات. دها على تلك املواقعاليت يتم اعتمتطوير مهارات األجهزة املتخصصة الستيعاب كل التكتيكات ا
ال من حساب قيمة اخلطر ذاته فحسب، بل من حساب قيمة اخلطر مضافاً إليها  العمل يف هذه الورشة وتنطلق منهجية

العوامل احمليطة باخلطر، وأخرياً تعطي صورة متكاملة األبعاد لصناع القرار حول خارطة املخاطر القائمة واحملتملة، 
 ا ال يتم إال من خالل ورشة عمل متخصصة يف جمال اإلعالم الرقمي بشكل مكثف جتمع فيه النظرية والتطبيق.وهذ

 
 احلضور الكريم السيدات والسادة

حات وتوصيات تنري اقرتاومناقشات هذه الورشة أن يتم التوصل إىل نتطلع من خالل مسامهات املتحدثني 
االسرتاتيجية اإلعالمية قصد حتقيق أهداف  املشرتك العربي اإلعالمي لتعزيز العملالطريق بالنسبة للخطوات القادمة 

 .العربية وميثاق الشرف اإلعالمي العربي
احلضور واملشاركني على السادة أود أن أعرب هبذه املناسبة عن تقدير جامعة الدول العربية جلميع  ،يف اخلتام

هذه الورشة اليت تعقدها إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف إطار خطتها السنوية أعمال مسامهتهم القيمة يف 
والبحثية ملناقشة املواضيع الراهنة يف املنطقة  العلمية، واليت تتضمن العديد من األنشطة والفعاليات 2019لعام 

 العربية.
 أمتنى ألعمالنا التوفيق والنجاح
 وبركاته،والسالم عليكم ورمحة اهلل 


