
 

 Dr.alaa /ورش العمل املتخصصة /

 
1 

 

 

 

 (1ملحق رقم )
 

 

 

 ورقة مفاهيمية

  :نأبش املتخصصة عملالورشة ل
  مبخاطر تفشي الفساد يف التوعية إلعالم العربيادور 

 
ي 
اتيجية بنظمها توالت   قطاع اإلعالم واالتصال إدارة البحوث والدراسات االست 

 (Microsoft Teams) وبنظام الفيديو كونفرانس
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  :بشأن متخصصة ورشة عمل
 مبخاطر تفشي الفساد  يف التوعيةدور اإلعالم العربي 

  28/10/2021املوافق  خلميسا يوم -: القاهرةاألمانة العامة
 (Microsoft Teams) وبنظام الفيديو كونفرانس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خلفية املوضوع: أوال: 

ي إطار الخطة العلمية السنوية 
 
اتيجية ل ف بقطاع العالم دارة البحوث والدراسات االستر

ي ادور  ورشة عمل متخصصة بشأن: " الدارة ، تنظم2021واالتصال لعام  ي إلعالم العرب 
 
ف

ي الفساد التوعية
ي فكرة عقد هذه الورشة ا"، بمخاطر تفش 

 
 نطالقا من: وتأب

اتيجية  - اتيجية2021-2017العربية لألعوام ) العالميةالخطة االستر   .(، ومحاورها االستر

 أهمية دور العالم كأحد أدوات التوعية المجتمعية.  -

، إن  الفساد يهدد استقرار المجتمع وأمنه ويزعزع المنظومة القيمية للمجتمع ال يخف 

، تصادية واالجتماعية والسياسية عرضة لخطر دائموأسسها االخالقية ويجعل التنمية، االق

ي تعميق العالقة بينه كظاهرة شاذة وبي   كل  هوالسكوت عن
 
نواع الجريمة المنظمة أيسهم ف

ة  ي و  عالميا. المنتشر لفساد لتتجاوز بؤرة الحدث المرتبط بمفهوم وشكل لتتسع دائرة التأثت  السلب 

فهو يخلف  ،ب فعل الفساد بكل صورهصحاأشخاص من و الحدث ومجموعة ال أالظاهرة 

 
 
ي خطورته الهدامة  ويشكل ويولد من المشاكل واالفرازات والتداعيات ما يمثل خطرا

 
ينافس ف

ات االرهاب وما يولده من تداعيات  اتها. أتأثت   منية واقتصادية واجتماعية ونفسية ال حرص لتأثت 

عند حدود معينة، فهي ال  الفساد ظاهرة متواصلة وذات أبعاد دولية ال تتوقفوُيعد 

 بذاته أو مرحلة تاريخية بعينها، ولكن ما يؤسف له ويحتم علينا االنتباه 
 
ليه بحذر إتخص مجتمعا

ي التفاقم إىل درجة أصبحت تهدد اقتصاديات إوحرص شديدين هو 
 
ن حجم الظاهرة أخذ ف

وكأحد مبددات  ،لكن . وربما بانهيار البنية الساسية للمجتمعات بشكل عام ،العالم باالنهيار 

ي ضوء تجارب عالمية عديدة أن القدرة عىل مواجهة ومحاربة وكش اسلحة 
 
القلق يمكن القول وف

ي بناء السس 
 
الفساد تصبح متمكنة وممكنة مع تبلور الديمقراطية والتشي    ع والجدية ف

ت والمفاصل الديمقراطية الحقيقية للنظام السياسي العام للدولة وهو المر الذي يمكن الحلقا

 جذوره. ىل اجتثاث إالمعنية بمحاربة الفساد من محارصة الفساد وصوال 

 

ي حلقات مواجهة ومحاربة وكشف مظاهر الفساد وكشف ويمثل ال 
 
عالم حلقة مهمة ف

 
 
  ومحاسبة المفسدين مثلما يشكل محورا

 
من محاور سعي المجتمعات والحكومات للحد  رئيسيا

فالعالم بوسائله وأدواته وقوالبه وأشكاله  ،ه وتداعياته المدمرةمن ظواهر الفساد وايقاف نتائج

ي الكثت  من القضايا والشؤون االجتماعية 
 
 محورية ومهمة ف

 
وأساليبه المختلفة عت  العصور أدوارا
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ي بلورة فكرة لم شمل العائلة والتكامل  ،والثقافية واالقتصادية والسياسية
 
ي الطار ذاته ف

 
وأسهم ف

ي عم
 
ايد أهم  دعائم المجتمع والدولة بكل مكوناتها.  ءلية بناء المجتمع، وإرسا الرسي ف وتتر 

 ، ز مسئولياتها تجاه التعبت  عن مصالح الجماهت  ي تناول قضايا المجتمع، كما تت 
 
وسائل العالم ف

ي 
 
، وتمثل قوة مستقلة ف حيث تعد من وسائط وأدوات التعبت  والتوجيه والضبط االجتماعي

ي ظل الثورة العلمية التكنولوجية ورسعة المجتمع، وقد ب
 
رزت أدوار جديدة لوسائل العالم ف

ي إعادة تنظيم العالقة بي   الدولة 
 
ة تتمثل ف ي لحظات قصت 

 
انتشار وانتقال المعلومات ف

ي المؤسسات 
 
والمواطني   وإعادة توزي    ع مراكز القوى السياسية واالجتماعية داخل المجتمع ف

ي تكوين الرأي  المختلفة، حيث أدى التوسع
 
 ف
 
ا  تأثت 

ي مزيد من حرية العالم إىل أن أصبح أكتر
 
ف

 العام. 

 :املرجوة من ورشة العمل األهدافثالثا: 
ي مجال 

 
ي التوعيةتستهدف هذه الورشة التعريف بالتجارب العربية الرائدة ف

 
 دور العالم ف

ي الفساد 
ي بظاللها  هوتداعيات بمخاطر تفشر

، وما يفرضه ذلك من تبعات تلفر عىل المشهد العالمي

فاعلة  عربية غرس ثقافة إىل الورشة تهدفعىل موضوعية ومهنية الرسالة العالمية، كما 

ي  المختلفة وأفراد المجتمع العربية للتعاون مع وسائل العالم ومؤسساته المختلفة  العرب 

ي مكافحة الفساد بكافة صوره
 
ي  وأشكاله. كما تهدف إىل تعريف المجتمع للمساهمة ف بأثر  العرب 

ي 
 
اهة والشفافية بجانب إبراز دور العالم ف ي تعزيز قيم الت  

 
ي والمسموع والمقروء ف

العالم المرب 

وتوجيه  ،توعية وتعزيز سلوك المجتمع ومحاربة الظاهرة السلبية بالرسائل العالمية الهادفة

 .ر الفساد وطرق مكافحتهالعالم نحو تعريف المجتمع بمخاط

 ورشة العمل: جلساترابعا: 
  اجلانب النظري للموضوع: :األوىل اجللسة

ي  توجيه الرأي العامأهمية  المحور األول:  اهة وشفافية لتوحيد جهود العرب   .مكافحة الفسادل هبت  

: المحور  ي
 
ر التواصل االجتماعي للتوعية بمخاط الرقمي ومنصاتأهمية توجيه العالم  الثاب

 . الرسائل العالمية الهادفة من خالل الفساد 

 

 مقومات وعوامل النجاح واملعوقاتاجلانب العملي للموضوع:  :الثانية اجللسة
ي  المحور األول:   .مقومات وعوامل نجاح الجهد العالمي العرب 

: المحور  ي
 
.  الثاب ي  معوقات الجهد العالمي العرب 

 :الثالثة اجللسة
المية الناجحة يف تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من جتارب الدول العربية اإلع

 الفساد.
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 :بورشة العمل عنيةاجلهات املخامسا: 
ي وزارات العالم بالدول العربية.   -1

 
 الجهات المعنية بالبحوث والدراسات ف

 المندوبيات الدائمة للدول العضاء لدى جامعة الدول العربية.  -2

ي المانة العامة، وعىل   -3
 
 قطاع العالم واالتصال.  وجه الخصوصالعاملون ف

ي الدول العربية.  -4
 
 الباحثون المتخصصون بالعالم ف

ي الدول العربية.  -5
 
اتيجية ف  مراكز البحوث والدراسات االستر

 المنظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية.  -6

  التساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف ورشة العملالتساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف ورشة العملسادسا: سادسا: 
  )طاولة مستديرة()طاولة مستديرة(  

ي لماذا يطرح موضوع  األول:  التساؤل .؟ الدور التوعوي لإلعالم العرب  ي وقتنا الحاىلي
 
 بهذا الزخم ف

 : ي
 
رات االهتمام  التساؤل الثاب ي الوقت  العربية لمؤسسات العالميةل بالدور التوعويما هي مت 

 
ف

.؟  الحارص 

ي  توجيه الرأي العام أهميةما  التساؤل الثالث:  اهة وشفافية لتوحيد جهو  العرب  مكافحة ل هدبت  

 .؟الفساد 

التواصل االجتماعي للتوعية بمخاطر  الرقمي ومنصاتأهمية توجيه العالم ما  التساؤل الرابع: 

 ؟. الرسائل العالمية الهادفة من خالل الفساد 

ي ما هي  التساؤل الخامس:  ي التعريف بمخاطر  مقومات وعوامل نجاح الجهد العالمي العرب 
 
ف

ي الفساد 
 ؟. تفشر

ي ما هي  دس: التساؤل السا ي الفساد  معوقات الجهد العالمي العرب 
ي التعريف بمخاطر تفشر

 
 ؟. ف

 مالحظات عامة:
داخل المانة  (Microsoft Teams) العمل بنظام الفيديو كونفرانس ةآلية انعقاد ورش ➢

ي تمام الساعة 
 
، وسوف تقوم المانة بموافاة المشاركي   صباحا عشر  الحاديةالعامة وف

ي بوقت كاٍف.  برابط المشاركة
وب   اللكتر

ي إحدى محاور الورشة ) ➢
 
 . دقيقة كأقىص مدة لكل مشاركة( 15مدة المشاركة بمداخلة ف

دقائق كأقىص مدة  5التعقيب عىل إحدى المشاركات أو عىل أحد محاور الورشة )مدة  ➢

 . لكل تعقيب(

ي المداخالت والتعقيبات ➢
 افقالمو  الثني    لغاية يوم (Wordمكتوبة بنظام ) يتم تلفر

اتيجية ، 25/10/2021 ي لدارة البحوث والدراسات االستر
وب  يد االلكتر عت  الت 

rss.dept@las.int . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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