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  :بشأن متخصصة ورشة عمل
  النشر السيئ يف وسائل اإلعالم احلديثةحنو آلية عربية ملواجهة خماطر 

 12/2019/ 5-4  ييوم -: القاهرةاألمانة العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :املرجعي لورشة العمل اإلطار
لعام  بقطاع اإلعالم ااسايصالادار  الحوو  االررااا  اسااارايييية إليف إطار اخلطة العلمية السنوية 

النشر السيئ يف ااائل اإلعالم خماطر  ملواجهةعربية  آليةحنو  ارشة عمل متخصصة بشأن: "، ينظم 2019
 :انطالقا منايأيي فكر  عقر هذه الورشة "، احلريثة 

قرارا  الصاادر  عن جملس ازراء اإلعالم العرب، اما يحلوره من رؤية عربية مشاركة ملحاادئ العمل اإلعالمي  -
اعلى اجه اخلصوص القرار رقم العربي امريكزا  اخلطاب اإلعالمي العربي اراالته يف الراخل ااخلارج، 

االيت ، املتضمن اعتمااد اسااارايييية اإلعالمية العربية 12/7/2017( بتاريخ 47اد.ع ) -434ق/
يعر السحيل األمثل  -اااائل التواصل اساجتماعي احلريثة يف القلب منها -أكر  أن العمليا  اسايصالية

بية االكفيلة حلث األفرااد حنو اساخنراط يف العملية لتوضيح اخلطط التنموية للرال اساعضاء باجلامعة العر
 التنموية.

 خلفية املوضوع:
يف كل مرحلة من مراحل يطور النظام الرايل االعربي، يسواد منظومة فكرية مهيمنة، يشكل األااس يف 

ىل أن اصلنا إىل يفسري ااقع العالقا  الرالية االعربية، ابتراءً من هيمنة الرين ثم هيمنة العقل يف عصر التنوير إ
يصب يف التطور الرقمي  :األالاأللفية الثالثة، لتهيمن عليها فكر  العلم االتكنولوجيا، االيت اار  بنسقني متوازيني، 

، اهذا العامل الرقمي سا زال يصب يف يطور أالوة غري مألوفة رمبا يؤادي إىل ادمار الحشرية :االثانيخلرمة الحشرية، 
عقير  الرادع ااسااارايييية، من أجل اضع قواعر الوك خاصة هبذه األنواع من احلراب، حيتاج إىل يطوير نظري ل

  ايطوير القررا  الوطنية يف هذا اجملال.
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باضطرابا  يتسم بالتعقير االتشابك االغموض، بسحب عوامل عر ،  مير العامل امنطقتنا العربية حتريراًا
ما متخضت عنه من أاضاع ايااية اأمنية معقر ، إضافة إىل يأيي يف مقرمتها احلرب العاملية على اإلرهاب ا

يعراد مواقع التواصل اساجتماعي  املعلوما  ااسايصاسا  ااساعالم الرقمي، اينامي ظاهر  جمالالتطور الكحري يف 
  .على شحكة اإلنارنت

ية التقييم الرقيق عمليف لكل العوامل الواراد  أعاله، جنر أن الرال العربية حتتاج إىل إعااد  يفكري جرية 
من خالل حترير أهم التوريا  النشر السيئ يف ااائل اإلعالم احلريثة على يكوين الرأي العام يأثري ملخاطر 

ثلها مياليت  فاملخاطراالتهريرا  ااملخاطر انقاط الضعف، اااتشراف الحعر املستقحلي للتهيؤ إىل خحايا املستقحل، 
، إضافة ملعر امقرم حمتوى اإلعالم الرقمييقييم احلصانة الفكرية االثقافية  ا، يستوجب منحمتوى اإلعالم الرقمي
على يلك عتمرها يتم أ املتخصصة سااتيعاب كل اساااراييييا  االتكتيكا  اليت  جهزاألإىل يطوير مهارا  

با  بشكل اداري  يعلى يكوين الرأي العام العرب حمتوى اإلعالم الرقمييأثري . لذا فإن عملية يقييم خماطر املواقع
 ضرار  ملوة.

 االعربية لتطوير منهاجيته الرال من هنا انطلقت فكر  ارشة العمل هذه ملساعر  الرال اساعضاء جبامعة
العلمية لتستوعب كل املخاطر اليت حتيق مبنطقتنا العربية، منهيية يعتمر على مؤشرا  قياس لتساعر املتخصصني 

يعطي يقييماً ادقيقاً يتنااب اطحيعة املخاطر اليت ا ،ساب قيمة اخلطر الفعليةيف عملية ح جمال اإلعالم الرقمييف 
، اينطلق هذه املنهيية سا من حساب قيمة اخلطر ذايه فوسب، بل من حساب قيمة نتعايش معها بشكل محاشر

ول خارطة صور  متكاملة األبعااد لصناع القرار ح اأخرياً يعطي، اخلطر مضافاً إليها العوامل احمليطة باخلطر
بشكل مكثف  جمال اإلعالم الرقمييف ارشة عمل متخصصة اهذا سا يتم إسا من خالل  ،املخاطر القائمة ااحملتملة
 .جتمع فيه النظرية االتطحيق
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 :ورشة العملاملرجوة من  األهداف
ئ يف ااائل ملواجهة خماطر النشر السيعربية  آليةاضع  هترف هذه الورشة إىل طرح رؤى مستقحلية يسهم يف

 كذلك هترف إىل: .اإلعالم احلريثة

اخلاصة بتقييم  اتورير الثغرا  النظرية يف منهاجيتهل جامعة الرال العربية مساعر  الرال اساعضاء يف -
 .النشر السيئ يف ااائل اإلعالم احلريثة على يكوين الرأي العام يأثري خماطر 

نشر السيئ يف ااائل اإلعالم احلريثة على يكوين الرأي ال يأثرييطوير منهيية عربية جرير  لتقييم خماطر  -
 ، امبا يتنااب مع ايعقيرا  الحيئة الرالية ااإلقليمية.العام

ادار ااائل اإلعالم العربي يف جمال الوعي االتصري جتاه خماطر االحيا  النشر السيئ على مواقع بيان  -
 التواصل اساجتماعي.

 .املطراحة على مواقع التواصل اساجتماعي اكيفية يطويرها كيفية اسااتفااد  من مضامني املوضوعا  -

اكيفية املساعر  يف إعااد  بناء  ، مواقع التواصل اساجتماعي على اوهوية الثقافية للشحاب العربيريأثبيان ي -
 .من خالل يلك املنصا  ااملواقع منظومة القيم

 ايأثريه على اوهوية الثقافية للشحاب العربي.بيان املسؤالية اساجتماعية ااساخالقية حملتوى اإلعالم الرقمي  -

 بيان أثر األخحار الزائفة على ابعااد الثقة اساجتماعية االسيااية. -

 من خالل ما يلي: ورشة العمل ويتم حتقيق أهداف
 يطحيق املحاادئ األاااية إلعرااد ايقريم احملتوى اإلعالمي على ااائل اإلعالم الرقمي. -

 الرقمي لألخحار.يقييم يناال ااائل اإلعالم  -

 ااتكشاف احلسابا  املزيفة. -

 التوقق من املعلوما  املنشور  على ااائل التواصل اساجتماعي. -

 التوقق من يوافر املعايري املهنية يف املااد  اإلخحارية. -
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 ورشة العمل: جلسات
 : مفاهيم امصطلوا  عامة حول:األاىل اجللسة
 قواعر األاداء اإلعالمي. -مواقع التواصل اساجتماعي -اخصائصه اأاداايه الرقمياإلعالم   -1
النشر السيئ على مواقع  االحيا  جتاه خماطر االتصري ادار ااائل اإلعالم العربي يف جمال الوعي  -2

 .التواصل اساجتماعي

 .ايأثريه على اوهوية الثقافية للشحاب العربي اإلعالم الرقمي حملتوىاملسؤالية اساجتماعية ااألخالقية   -3

 
 عربية لتعظيم اسااتفااد  من مواقع التواصل اساجتماعي االتصري لسلحياهتا: آلية حنو: الثانية جللسةا
 

 :املهارا  املهنيةيطوير مضامني املوضوعا  ااسااتفااد  من : الثالثة اجللسة
كيفية اسااتفااد  من مضامني املوضوعا  املطراحة على مواقع التواصل اساجتماعي اكيفية  -1

كيفية يعامل صناع احملتوى من التعليقا   -أهم القضايا -حاب اختيار املوضوعا )اا.يطويرها
 اوهيومية(

)أاحاب . كيفية يطوير املهارا  املهنية ملعر امقرم احملتوى اإلعالمي على مواقع التواصل اساجتماعي -2
 اسااداا  اسانتاجية املستخرمة( -التصاريح املطلوبة -مصاادر التمويل -اختيار املوضوعا 

 
 :على مواقع التواصل اساجتماعي: عرض التيارب الناجعة الرابعة اجللسة

 . التواصل اساجتماعيعلى مواقع  جتربة األمانة العامة جلامعة الرال العربية بإنشاء منصا عرض  -1

 جتارب الرال األعضاء.  -2
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 : بورشة العمل عنيةاجلهات امل
 .لرال العربيةلرى جامعة اللرال األعضاء  املنرابيا  الرائمة   -1

 اجلها  املعنية بالحوو  االررااا  اإلعالمية يف ازارا  اإلعالم بالرال العربية.   -2

 قطاع اإلعالم ااسايصال. األمانة العامة، اعلى اجه اخلصوص: يفالعاملون    -3

 يف الرال العربية.الرقمي ن باإلعالم ون املتخصصوالحاحث -4

 رال العربية.مراكز الحوو  االررااا  اسااارايييية يف ال   -5

 املنظما  ااساحتاادا  املماراة ملهام إعالمية.   -6

 اإلعالميون العرب املشاركني يف ارشة العمل. -7

  
  التساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف ورشة العملالتساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف ورشة العمل

  )طاولة مستديرة()طاولة مستديرة(  
ر األاداء ر األاداء قواعقواع  --مواقع التواصل اساجتماعيمواقع التواصل اساجتماعي  --الرقميالرقميما املقصواد باملفاهيم التالية: "اإلعالم ما املقصواد باملفاهيم التالية: "اإلعالم   التساؤل األال:التساؤل األال:

    اإلعالمي.اإلعالمي.
  ؟ ؟   ملاذا يليأ الشحاب العربي ملواقع التواصل اساجتماعي اينصرف عن ااائل اإلعالم التقليريةملاذا يليأ الشحاب العربي ملواقع التواصل اساجتماعي اينصرف عن ااائل اإلعالم التقليرية  التساؤل الثاني:التساؤل الثاني:
النشر السيئ النشر السيئ   االحيا االحيا   جتاه خماطرجتاه خماطر  االتصرياالتصري  ما هو ادار ااائل اإلعالم العربي يف جمال الوعيما هو ادار ااائل اإلعالم العربي يف جمال الوعي  التساؤل الثالث:التساؤل الثالث:

    ميكن للتخطيط اإلعالمي أن يساعر يف ذلك.؟ميكن للتخطيط اإلعالمي أن يساعر يف ذلك.؟  ؟ اكيف؟ اكيفعلى مواقع التواصل اساجتماعيعلى مواقع التواصل اساجتماعي
النشر السيئ على مواقع التواصل النشر السيئ على مواقع التواصل  هل قرم اإلعالم العربي برامج هاادفة أاهمت يف حل مشاكلهل قرم اإلعالم العربي برامج هاادفة أاهمت يف حل مشاكل  التساؤل الرابع:التساؤل الرابع:

  .؟.؟اساجتماعياساجتماعي
اكيفية املساعر  اكيفية املساعر   .؟.؟أثر مواقع التواصل اساجتماعي على اوهوية الثقافية للشحاب العربيأثر مواقع التواصل اساجتماعي على اوهوية الثقافية للشحاب العربي ما مرىما مرى  التساؤل اخلامس:التساؤل اخلامس:

  ؟؟ إعااد  بناء منظومة القيم من خالل يلك املنصا  ااملواقع. إعااد  بناء منظومة القيم من خالل يلك املنصا  ااملواقع.يفيف
ي أهم القضايا ااملوضوعا  اليت ااتطاعت مواقع التواصل اساجتماعي مبا قرمته من ي أهم القضايا ااملوضوعا  اليت ااتطاعت مواقع التواصل اساجتماعي مبا قرمته من ههما ما   التساؤل الساادس:التساؤل الساادس:

  التأثري على الرأي العام اصناع القرار؟.التأثري على الرأي العام اصناع القرار؟.بب  إعالمي رقميإعالمي رقمي  حمتوىحمتوى
  اإلعالمي على مواقع التواصل اساجتماعي؟.اإلعالمي على مواقع التواصل اساجتماعي؟.ما هي اداافع معر امقرم احملتوى ما هي اداافع معر امقرم احملتوى   التساؤل السابع:التساؤل السابع:
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اسااتفااد  من مضامني املوضوعا  املطراحة على مواقع التواصل اساجتماعي اكيفية اسااتفااد  من مضامني املوضوعا  املطراحة على مواقع التواصل اساجتماعي اكيفية   ميكنميكن  ففييكك  ::الثامنالثامنالتساؤل التساؤل 
يطوير املهارا  املهنية ملعر امقرم احملتوى اإلعالمي على مواقع التواصل يطوير املهارا  املهنية ملعر امقرم احملتوى اإلعالمي على مواقع التواصل ؟ اكذا ؟ اكذا يطويرها.يطويرها.

  ؟؟اساجتماعي.اساجتماعي.
 

  .ارشة العملاملشاركة مصاريف اإقامة مشاركيها يف مالحظة: يتومل اجلها  
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