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 تقرير وتوصيات 
اإلعالم العربي.. بني مواكبة التحول الرقمي واحلفاظ  :بشأن تخصصةامل عملالورشة 

 على خطابه يف ظل التنافسية
  3/8/2021املوافق  الثالثاء يوم -: القاهرةاألمانة العامة

 Microsoft Meeting  وبنظام الفيديو كونفرانس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :املرجعي لورشة العمل اإلطارأوال: 
ي إطار الخطة العلمية السنوية 

 
اتيجية ل ف ، 2021لعام دارة البحوث والدراسات االستر

ن مواكبة التحول الرقمي "ورشة عمل متخصصة بشأن:  ت الدارةنظم .. بي  ي اإلعالم العرب 

ي ظل التنافسيةوالحفاظ عىل خطابه 
ن
ي تمام الساعة ، 3/8/2021"، يوم الثالثاء الموافق ف

 
وف

 
ً
ي الحادية عشر صباحا

 
ورقة  1)مرفق رقم  مقر األمانة العامة وبنظام الفيديو كونفرانس. ف

 مفاهيمية(

ي فكرة عقد هذه الورشة انطالقا من: 
 
  وتأب

ي مبادرة التحول الرقمي  -
ي عام المنتدى االقتصادي العالمي  ها أطلقالتر

 
بوصفها  2015ف

وُيعد التحول الرقمي  ،جزًء من مبادرات متعددة أطلقها العالم لتشكيل المستقبل

ي تمر بثالث مراحل؛ الكفاءة أو المهارة، 
ي التكنولوجيا الرقمية، التر

المرحلة الثالثة من تبت 

 .  واالستخدامات الرقمية، والتحول الرقمي

اتيجية  -  بالخطة االستر
ً
شادا (، ومحاورها 2021-2017العربية لألعوام ) ةالعالمياستر

اتيجية  .االستر

ي أعمال ورشة العمل المتخصصة العديد من الشخصيات الفكرية وقد  
 
شارك ف

، إضافة إىل  ممثلي وزارات العالم بالدول العربية، والمندوبيات واألكاديمية وكبار العالميي  

وممثلي مراكز البحوث والدراسات الدائمة للدول األعضاء لدى جامعة الدول العربية. 

ي الدول العربية، وعل وجه الخصوص المركز المرصي للفكر والدراسات 
 
اتيجية ف االستر

ي الدول العربية. 
 
، والباحثون المتخصصون بالعالم ف ي اتيجية، ومنتدى الفكر العرب 

االستر

ن و قائمة  2)مرفق (المتحدثي  ن  المشاركي 

 خلفية املوضوع:ثانيا: 
ي ُيعد التحو  ل الرقمي أساس الثورة الصناعية الرابعة؛ بسبب ما أحدثه من تغت  تكنولوج 

ينطوي عل اعتماد مهارات جديدة لألفراد، إضافة إىل إعادة هيكلة المؤسسات، وقد أحدثت 

ي أدركت أهمية 
ي أداء المؤسسات المجتمعية المختلفة التر

 
هذه الطفرة التكنولوجية نقلة نوعية ف

ي العمل، وأكتر قدرة عل التجديد اللحاق بثورة التقن
 
يات الحديثة لتكون أكتر إدراكا ومرونة ف
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ورة حتمية واتجاها عرصيا يتوافق  والبداع واالبتكار.  " ض  ومن هنا؛ أصبح "التحول الرقمي

ات وما تصبو إليه دول العالم وشعوب  ها من تطور وازدهار،  وطبيعة ما يشهده عالمنا من متغت 

ي ا
 
ي االنتقال من االتجاهات واألنماط التقليدية الحالية إىل والتحول الرقمي ف

لمؤسسات يعت 

ي تشدد عل إنتاج المعرفة وابتكارها واالنفتاح عل الثقافة 
االتجاهات واألنماط المستقبلية التر

العالمية؛ بما يكفل عدم العزلة عن العالم من جهة، ويحفظ الهوية الدينية والثقافية والقيمية 

ي  من جهة أخرى.  وإذا كانت كل المؤسسات المجتمعية مطالبة باللحاق بركب التقدم التكنولوج 

ية؛ فإن المؤسسات العالمية هي األكتر اهتماما واألجدر  ي أحرزتها البشر
والثورة المعلوماتية التر

ي العرص الرقمي الذي تتسارع 
 
مطالبة بالتفاعل مع التطورات التكنولوجية الحديثة واالنخراط ف

 تتناىم قدراته يوما بعد يوم. خطواته و 

ي واجهها العالم بداية عام 
ي الرساع باتجاه وسائل  2020وقد أسهمت جائحة كورونا التر

 
ف

، واالعتماد عل نظم وأساليب تكنولوجية متطورة؛ للتغلب  العالم التقليدية نحو التحول الرقمي

رضت عل الكثت  من دول العال
ُ
ي ف

ي عل حالة التوقف والغالق التر
م، وتزايد عدد الس اعات التر

يمضيها األف  راد أمام شاش  ات التليفزيون ومنصات العالم البديل؛ للبحث عن المعلومات 

لقضاء  -وربما وحيدة -واألخبار حول الجائحة وتطوراتها، واالعت  ماد عليها بوصفها وسيلة أساسية

ي ظل التوقف شبه 
 
فيه ف الكامل للمسارح ودور السينما الوقت وتحقيق المتعة والتسلية والتر

فيه.   والمقاهي وأماكن اللعب والتر

 :املرجوة من ورشة العمل األهدافثالثا: 
ي مجال 

 
التحول الرقمي تستهدف هذه الورشة التعريف بالتجارب العربية الرائدة ف

، وما يفرضه ذلكللمؤسسات العالمية العربية  ، وتداعيات التحول الرقمي عل المشهد العالىمي

ي بظاللها عل موضوعية ومهنية الرسالة العالمية، كما ترصد الورشة أهم 
من تبعات تلقر

 ، ي
ي طرأت عل شكل ومضمون العالم والصحافة العربية بفعل التطّور التقت 

التحوالت التر

، ومستقبل صناعة  ي العرص الرقمي
 
 إىل طبيعة العالقة مع الجمهور ف

ً
ي ظل ثورة العالم وصوال

 
ف

ي المشهد العالىمي الذكاء اال 
 
ي تلك المحاور من تطور ف

 
، وما يواكب النمو المتسارع ف صطناعي

ي 
 
ها ف  عل تلك التحوالت وتأثت 

ً
. ما استدع أن يكون تركت   هذه الورشة منصبا ي والدوىلي العرب 

ي يمكن بها الحفاظ عل مسار العالم وفق األسس 
العالم وتأثرها به؛ بهدف إيجاد األفكار التر

ة والقواعد األخالقية من خالل طرح العديد من األسئلة حول سبل فهم العالم والتعامل المهني

ه من صور  ي ظل ما تبثه وسائل العالم التقليدي منها والحديث، وما تنشر
 
مع التحديات ف

 وقناعات وأفكار. 
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  : التساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف ورشة العمل: التساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف ورشة العملاارابعرابع
  )طاولة مستديرة()طاولة مستديرة(  

ي وقتنا  ؤل األول: التسا
 
ي العمل العالىمي بهذا الزخم ف

 
لماذا يطرح موضوع التحول الرقمي ف

.؟  الحاىلي

 : ي
ن
ي  التساؤل الثاب

 
رات االهتمام بالتحول الرقمي من قبل المؤسسات العالمية ف ما هي مت 

.؟  الوقت الحاض 

ي تطوير محتوى الرسائل ال  التساؤل الثالث: 
 
 عالمية.؟ما تأثت  التكنولوجيات الحديثة ف

 كيف يمكن االنتقال من منت  إعالىمي قديم إىل مؤسسة إعالمية رقمية.؟  التساؤل الرابع: 

كيف يمكن االستفادة من التكنولوجيات الحديثة لتطوير مؤسساتنا   التساؤل الخامس: 

 العالمية العربية؟

ثار وسائل هل سيؤدي التحول الرقمي واستخدام الذكاء االصطناعي إىل اند التساؤل السادس: 

ي تلك الوسائل 
 
 وظائفهم؟لالعالم التقليدية وفقدان العاملي   ف

 ورشة العمل: جلسات: خامسا
  اجللسة االفتتاحية:اجللسة االفتتاحية:

مدير إدارة البحوث  -التميمي د. عالء  / وزير مفوض وأدار النقاش افتتح ورشة العمل

اتيجية ي أعمال ور  ،والدراسات االستر
 
شة العمل، ناقال تحيات بكلمة ترحيبيه بالسادة المشاركي   ف

معاىلي األمي   العام لجامعة الدول العربية السيد/ أحمد أبو الغيط وتمنياته بأن تنبثق عن أعمال 

ك.  ي المشتر ي تعزيز العمل العالىمي العرب 
 
ي كلمته إىلوأشار  هذه الورشة توصيات تسهم ف

 
 " : إنه ف

ي 
 
حيب بكم ف ي بالتر

ي تنظمههذه ورشة العمل استهل كلمتر
الدول  لجامعة األمانة العامة ا ، التر

ي إطار خطتها العلمية لعام  العربية
 
اتيجية ف  2021ضمن أنشطة إدارة البحوث والدراسات االستر

،عت  تقنية  ي
ي بيت العرب، لوال نأن  وكنا نأمل االتصال المرب 

 
استمرار جائحة  رحب بوجودكم ف

وس كورونا وما نتج عنها من تداعيات صحية دعتنا لالستمر  ار بالعمل وفق نظام االتصال فت 

، وذلك لعطاء االولوية ي
شهد لقد  جائحة. الصحة الفرد والمجتمع من لية ئوقاالتدابت  لل المرب 

ة تطورات تكنولوجية هائلة ومتسارعة  ي السنوات األخت 
 
المعرفة أدت إىل مضاعفة العالم ف

ية، وتطورت وسائل وأساليب تعلمها وتعليمها وحفظها وتداولها  . وقد أدى تغلغل البشر

ي طبيعة الخدمات والمنتجات والمعارف 
 
ي كل المجاالت إىل تغيت  حاسم ف

 
التكنولوجيا الحديثة ف

لتسليط الضوء  هذه الورشةنعقد وتومفهوم عنرص الزمن الذي يحكم كل ما يحدث من تطورات. 

ي مجال عل 
 
، وتداعيات بيةالتحول الرقمي للمؤسسات العالمية العر التجارب العربية الرائدة ف

ي بظاللها عل موضوعية 
، وما يفرضه ذلك من تبعات تلقر التحول الرقمي عل المشهد العالىمي

 كلمة االفتتاح(  3)مرفق". . ومهنية الرسالة العالمية
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واستعراض  ومداخلة بحثية( ورقة 8تقديم ) الثالثةشهدت أعمال ورشة العمل بجلساتها 

ي هذا المجاالصي   ال ةتجرب
 
،ناجحة ف ومشاركة طلبة كلية العالم  ل من قبل المشاركي  

وقد دارت مناقشات جادة وعميقة ومستفيضة تم من خاللها تبادل األفكار  باألكاديمية البحرية،

ات العملية من جانب المشاركي   كافة، وقد تم التوصل إىل عدد من التوصيات  والرؤى والخت 

ي مجال موضوع الورشة
 
 . الفاعلة ف

 :األوىل اجللسة
 مفاهيم عامة حول التحول الرقمي وتأثريه على اخلطاب اإلعالمي

ي ظل التنافسية المحور األول: 
 
ي ف  . البنية الداللية والسيميولوجية لخطاب العالم العرب 

 : ي
ن
ي زمن الصحافة و التغطيات العالمية الموضوعية  المحور الثاب

 
تحديات صناعة التأثت  ف

ونية  . اللكتر

ي تغيت  سلوكيات وعادات القراء  للتحول الرقمي  كيف يمكن  المحور الثالث: 
 
 . أن يؤثر ف

 . االنتقال من منت  إعالىمي قديم إىل مؤسسة إعالمية رقمية كيف يمكن  المحور الرابع: 

 : ن  المتحدثي 

ي األسبق واألمي   العام لمنتدى الفكر  -معالي الدكتور محمد أبو حمور -
وزير المالية األردب 

ي    . العالم العربية والتحول الرقمي عنوان: ورقة علمية ب -العرب 

/ صالح الصالحي  - ي
جمهورية  -وكيل المجلس األعل لتنظيم العالم -الكاتب الصحفن

 .  مرص العربية، ورقة بعنوان: العالم الصحيح بي   التقليدي والرقمي

كلية العالم باألكاديمية   ةعميدأستاذ العالم و  -األستاذة الدكتورة/ حنان يوسف -

ي بي   التحول الرقمي  -ية ورئيسة المنظمة العربية للحوارالبحر  ورقة بعنوان: العالم العرب 

ات ورؤية مستقبلية.   والعالم القديم مؤرسر

ي  -نائب األمي   العام للشؤون الثقافية -كايد هاشم  / األستاذ  -  األردن، -منتدى الفكر العرب 
 اء وعاداتهمات القرّ يأثر التحّول الرقمي عل تغت ّ سلوك ورقة بعنوان: 

 
 :الثانية اجللسة

ي تطوير محتوى الرسائل العالمية المحور األول: 
 
 . ما تأثت  التكنولوجيات الحديثة ف

 : ي
ن
ي مواكبة التطور الشي    ع الذي يشهده العالم يمكن كيف   المحور الثاب

لإلعالم المرب 

ي 
وب   . اللكتر

ي عالمية التحوالت الأبرز  المحور الثالث: 
.  عالىمي ال شهد مالترسم مالمح التر ي  العرب 

ي مؤسسات العالم  المحور الرابع: 
 
تبة عل عملية التحول الرقمي ف عل العربية و العوائد المتر

مستوى التنافسية وتطوير الصناعة العالمية وتحفت   البداع واستقطاب 

 .من خالل األدوات الحديثة لزيادة المردود المادي االستثمارات
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 : ن  المتحدثي 

بالمركز المرصي للفكر  رئيس وحدة الدراسات العربية والقليمية -ل نصارجال / األستاذ  -

اتيجية ي أبرز التحوالت العالمية  -الثالثمحور المداخلة ضمن  -والدراسات االستر
 التر

ي  العالىمي ترسم مالمح "رقمنة" المشهد    . العرب 

اتيجية الخبت  بمركز األهرام للدراسات السياسية وا -الدكتور/ عادل عبد الصادق - الستر

مداخلة ضمن محور قضايا الهوية الوطنية  -ورئيس برنامج دراسات المجتمع الرقمي 

ي وسائل العالم. 
 
 والتنشئة االجتماعية ف

يف عبد الوهاب - / شر مداخلة بعنوان:  -رئيس الشعبة العامة لإلذاعيي   العرب -اإلعالمي

ي تطوير محتوى الرسائل  تأثت  ما 
 
 عالمية. ال التكنولوجيات الحديثة ف

ورقة  -المدير التنفيذي لمؤسسة صوت النيل الخبارية -الدكتورة/ ابتسام مصطفن  -

 علمية بعنوان: أثر ظهور العالم الرقمي عل وسائل العالم. 

 :الثالثة اجللسة
 التحول الرقمي للمؤسسات اإلعالميةيف جمال  الدول العربيةجتارب وخربات عرض 

 التجربة الصينية.  -

  
    ائج والتوصيات:ائج والتوصيات:ا: النتا: النتسادسسادس

 : ي الختام أوىص المشاركون بما يىلي
ن
 وف

 التوصيات المتخصصة: 

جارب  -1
ّ
ول والمنظمات ذات الت

ّ
ات مع الد عاون وتبادل الخت 

ّ
دعوة الدول العربية لتعزيز الت

حول الّرقمي 
ّ
ي مجال الت

 
ي مؤسساتها العالمية المتقدمة ف

 
 . ف

ي -2 ورة تطوير األطر التشر ي تعمل عل تدعيم التحول دعوة الدول العربية إىل ض 
عية التر

ي المؤسسات العالمية العربية. 
 
 الرقمي ف

ي  -3 ي سياسة تشجيعية تهدف إىل تحفت   رأس المال العرب 
دعوة الدول العربية إىل تبت 

قانية ذات الصلة 
ّ
اشئة ومشعات األعمال والحاضنات الت

ّ
كات الن

ي الشرّ
 
لالستثمار ف

يعات ا شر
ّ
حول الّرقمي وتوفت  الت

ّ
 لالزمة لتأسيسها واالستثمار بها. بالت

4-  ،
ً
يعيا كامل الّرقمي بي   القطاعات الوطنّية المختلفة )تشر

ّ
دعوة الدول العربية لتمكي   الت

اتيجية تحول رقمي وطنية شاملة  ( وبما يحقق الوصول لتنفيذ استر
ً
، تنفيذيا

ً
إجرائيا

 لجميع القطاعات. 

ي  -5
 
ي نشر الثقافة الّرقمية لعداد بر الدول العربية دعوة وزارات العالم ف

 
امج تسهم ف

 .بالتنسيق مع الجهات المعنية
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 : الطلب من مجلس وزراء اإلعالم العرب -6

ي مجال العالم للنهوض  -
 
اتيجية عربية موحدة للتحول الرقمي ف ي استر

ورة تبت  ض 

ات العالمية والمستجدات  ي الدول العربية لمواكبه التغت 
 
بالمؤسسات العالمية ف

 . 2030ما يتماشر ورؤية باد خريطة زمنية لمراحل تطبيقها المعاضة، وإعد

شادية لضمان مدى فاعلية التحول  - ات عربية موحدة استر ورة وضع معايت  ومؤرسر ض 

 . داخل المؤسسات العالمية العربية الرقمي 

ي مجال العالم يرعاها  -
 
تخصيص جائزة ألفضل تجربة ناجحة للتحول الرقمي ف

 .مجلس وزراء العالم العرب

 التوصيات العامة: 

ح المشاركي   عقد ورش -1 ي عمل؛ اقتر
بعنوان: "كيف يمكن للمؤسسات العالمية  األولتر

ند""العربية االستفادة من  بعنوان: "مستقبل  والثانية، لتوصيل خطابها للجمهور" التر

ي كيف سيكون بعد خمسة سنوات".   العالم العرب 

بية لعداد بحوث متعلقة بآليات نشر دعوة مراكز البحوث والدراسات العالمية العر  -2

 . ي
قاب 
ّ
خفيف من الّرهاب الت

ّ
 الثقافة الّرقمية والت

ي العربية لتنظيم حمالت توعية حول الثقافة الّرقمية  -3
دعوة منظمات المجتمع المدب 

ي الحياة اليومية. 
 
 وحسن استخدام التقانة الّرقمية ف

ي المتسارع واالبتكارا -4 ورة مواكبة التقدم التكنولوج  ت التقنية الجديدة من قبل ض 

ي من شأنها أن تعزيز جودة ، و العالميي   والمؤسسات العالمية
االهتمام بالتقنيات التر

 .  العمل العالىمي

 مع االحتفاظ  -5
ً
 رئيسا

ً
االندماج بي   المؤسسات العالمية والتكنولوجيا أصبح احتياجا

 بالشخصية العالمية وحدودها المرسومة. 

ي والتجست  مع صانعي القرار لتنفيذه تطوير خطاب إعالىمي يال  -6 مس واقع العالم العرب 

ي من قبل جماعات 
وب   وتسيسه لصالحها.  متطرفةللحيلولة دون استغالل العالم اللكتر

ي بجعلها اللغة العربية، وتوحيد مفردات   -7 ي العرب 
وب  توحيد لغة العالم اللكتر

.  ومصطلحات الخطاب العالىمي وتبسيطها لتكون سهلة الفهم ي الخت 
 لكافة متلقر

ي الدول العربية لوضع برامج تدريبية لتأهيل العالميي    -8
 
دعوة المؤسسات العالمية ف

 . حول الّرقمي
ّ
ي مجال الت

 
 ف
ً
 وتقانيا

ً
 وإداريا

ً
ي تلك المؤسسات ثقافيا

 
 والعاملي   ف

ي صحافة الحلول  -9
تفعيل برامج االندماج بي   مؤسسات االعالم التقليدي والرقمي وتبت 

ي االعالم الرقمي دور والصح
 
ي ف

ي تعتمد عل أن يكون لإلعالىمي والصحق 
افة البنائية والتر

 توعوي 
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دعوة مراكز البحوث الدراسات العربية إىل إعداد دراسات الرأي العام عن احتياجات  -10

 عند التحول الستخدام البدائل الرقمية، وتحديث السياسة 
ً
ي إعالميا المستهلك العرب 

.  العالمية بما يتواكب
ً
ي واحتياجات المستهلك إعالميا  مع التطور التكنولوج 

ي العالم بشكل عام؛ وذلك عن  -11
 
ورة اتباع األسس المهنية واألخالقية الصحيحة ف ض 

، ومطالبتهم  ي المجال العالىمي
 
طريق االهتمام بتدريب الكوادر المختلفة العاملة ف

ي تقديم المعلومات ونزع عب
 
اءة اآلراء الشخصية، وهو ما بأهمية أمانة الكلمة والتوازن ف

 يؤثر عل كسب ثقة الجمهور. 

كت   المؤسسات ا -12
عل محو األمية الرقمية بما يخدم التطوير العالىمي  لعالمية العربيةالتر

المستهدف، وجعل الثقافة العالمية جزء من المناهج الدراسية عل أن تستند عل 

: المعرفة والتحليل النقدي وال تواصل وإنتاج المادة العالمية، أربعة مجاالت وهي

ي تم الحصول عليها. 
ا تطبيق المعرفة التر ً  وأخت 

ي تسمح له  -13
تفعيل المواطنة الرقمية من خالل تزويد المواطن باآلليات والمكانيات التر

ي 
 
التعامل مع العالم الرقمي الجديد لخلق مواطن رقمي وهو من لديه الوعي الكاف

بكافة أشكالها وتنقية المعلومات واستبعاد الشائعات،  للتعامل مع الوسائط العالمية

وتطوير التعاون وتكامل األدوار بي   الباحثي   األكاديميي   والصحفيي   والعالميي   

 .  والمواطني  

ورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه الورش المتخصصة،  -14 أكد المشاركي   عل ض 

ورة طباعتها عل شكل كتيب لالستفادة من  ها مستقبال. وض 

 

ي الختام توجه السادة المشاركون بالشكر والتقدير اىل األمانة العامة إدارة البحوث 
 
وف

اتيجية عل حسن إدارتها لورشة العمل المتخصصة، والحوار بي   المشاركي    والدراسات االستر

ي إعداد الوثائق وتنظيم العمل. 
 
 وجهودها القيمة ف

 انتىه التقرير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتىه التقرير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


