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 (1مرفق رقم )
 
 
 

 

 

 

 ورقة مفاهيمية

  :نأبش املتخصصة عملالورشة ل
اإلعالم العربي.. بني مواكبة التحول الرقمي واحلفاظ 

  على خطابه يف ظل التنافسية
 

ي 
اتيجية بنظمها توالت   قطاع اإلعالم واالتصال إدارة البحوث والدراسات االست 

 (Microsoft Teams) وبنظام الفيديو كونفرانس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة: القاهرة 
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  :بشأن متخصصة ورشة عمل
 اإلعالم العربي.. بني مواكبة التحول الرقمي واحلفاظ على خطابه يف ظل التنافسية 

  3/8/2021املوافق  الثالثاء 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

ن مو  ورشة عمل متخصصة بشأن: " الدارة ، تنظم2021واالتصال لعام  .. بي  ي اكبة اإلعالم العرب 

ي ظل التنافسية
ن
ي فكرة عقد هذه الورشة "، التحول الرقمي والحفاظ عىل خطابه ف

 
وتأب

 انطالقا من: 

ي مبادرة التحول الرقمي  -
ي عام  ها أطلقالتر

 
بوصفها  2015المنتدى االقتصادي العالمي ف

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

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

ثالثة من تبت 

 .  واالستخدامات الرقمية، والتحول الرقمي

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

اتيجية  .االستر

ي  التحول الرقمي أساس الثورة الصناعية الرابعة؛ُيعد و  بسبب ما أحدثه من تغتر تكنولوج 

ينطوي عىل 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 عىل التجديد اللحاق بثورة التقنيات الحديثة لتكون أكتر إدراكا ومرونة ف

 والبداع واالبتكار. 

ورة حتمية واتجاها عرصيا يتوافق وطبيعة ما يشهده  " ض  ومن هنا؛ أصبح "التحول الرقمي

ي 
 
ات وما تصبو إليه دول العالم وشعوب  ها من تطور وازدهار، والتحول الرقمي ف عالمنا من متغتر

ي االنتقال من االتجاهات وال 
نماط التقليدية الحالية إىل االتجاهات والنماط المؤسسات يعت 

ي تشدد عىل إنتاج المعرفة وابتكارها واالنفتاح عىل الثقافة العالمية؛ بما يكفل 
المستقبلية التر

 عدم العزلة عن العالم من جهة، ويحفظ الهوية الدينية والثقافية والقيمية من جهة أخرى. 

ي والثورة وإذا كانت كل المؤسسات المجتمعية مطالب ة باللحاق بركب التقدم التكنولوج 

ية؛ فإن المؤسسات العالمية هي الكتر اهتماما والجدر مطالبة  ي أحرزتها البشر
المعلوماتية التر

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

 وتتناىم قدراته يوما بعد يوم. 
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ي واجهها العالم بداية عام أسهمت  وقد 
ي الرساع باتجاه وسائل  2020جائحة كورونا التر

 
ف

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

ي 
رضت عىل الكثتر من دول العالم، وتزايد عدد الس اعات التر

ُ
ي ف

عىل حالة التوقف والغالق التر

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

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

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

فيه. والمقاهي و   أماكن اللعب والتر

ي العالم، وحرص أنشطة الناس داخل 
 
ر أنماط الحياة ف وس ك  ورونا غتر ويمك  ن القول إن ف  تر

ي إنتاج الفالم 
 
كات والمؤسسات المتخصصة ف ات طويلة؛ حيث نشطت الشر منازلهم لفتر

ي والمسلسالت خارج شاش ات العرض التقليدية، وقدمتها من خالل منصات رقمية نجحت 
 
ف

جذب المشاهدين لمتابعة العمال السينمائية والتليفزيونية، ورسعان ما وجد المشاهدون 

ي 
ي الوقات التر

 
  قدم دون فواصل إعالنية وف

ُ
ي ت
فيهية التر ي هذه النوعية من الخدمات التر

 
ضالتهم ف

 يرغبون المشاهدة فيها. 

ي الدول الم
 
ا ف

ً
ي العالم واقًعا معاش

 
ي دخلت بالفعل وقد أصبح التحول الرقمي ف

تقدمة التر

عرص العالم عت  المنصات الرقمية، وفتحت شبكات الجيل الخامس الباب أمام التحول الرقمي 

ا إىل التقنيات الحديثة، وأصبحت تكنولوجيا 
ً
الذي شمل كل أساليب الممارسة العالمية استناد

ي يشهدها العالم المعا
ي الطفرة التر

 
ض. وأصبحنا أمام واقع الذكاء االصطناعي جزًء رئيًسا ف

يصعب فيه الفصل بير  الواقع والشبكات االجتماعية وتطبيقات الهواتف الذكية، وبات كل ذلك 

مجة"  ، ومع استخدام تكنولوجيا الذكاء Compact Realityيندرج تحت مسم "الحقيقة المت 

المحتوى  االصطناعي تزايدت قدرة اآلالت والروبوتات عىل معالجة البيانات والتعامل مع

امج التليفزيونية، وأصبح توفتر التقارير  ات الخبار والت  العالىمي ومراجعة النصوص بل تقديم نشر

ي من مراسلير  ومصورين.  بدل الروبوتات بالعنرص البشر
ُ
 الخبارية اآللية أمًرا متاًحا، كما است

ا وحققت تقدما  ً ا كبتر
ً
ي الدول المتقدمة قد قطعت شوط

 
وإذا كانت وسائل العالم ف

ي مجال التحول الرقمي الذي أصبح واقعا معاشا لدى الكثتر منها، فإن وسائل العالم 
 
ملحوظا ف

ي 
 
ي هذا المجال، بل إن البعض منها ربما يعجز عن  بعض الدولف

 
ال تزال تخطو خطواتها الوىل ف

لتقنيات الحديثة لسباب متعددة؛ منها ضعف المكانيات وقصور النظم استيعاب ا

 والمؤسسات العالمية ذاتها. 
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 :املرجوة من ورشة العمل األهدافثالثا: 
ي مجال 

 
التحول الرقمي تستهدف هذه الورشة التعريف بالتجارب العربية الرائدة ف

، وما يفرضه ذلك ، وتداعيات التحول الرقمي عللمؤسسات العالمية العربية ىل المشهد العالىمي

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

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

التحوالت التر

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

ً
ي ظل ثورة العالم ناعة وصوال

 
ف

ي المشهد العالىمي 
 
ي تلك المحاور من تطور ف

 
، وما يواكب النمو المتسارع ف الذكاء االصطناعي

ي 
 
ها ف  عىل تلك التحوالت وتأثتر

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

ي يمكن بها الحفاظ 
عىل مسار العالم وفق السس العالم وتأثرها به؛ بهدف إيجاد الفكار التر

المهنية والقواعد الخالقية من خالل طرح العديد من السئلة حول سبل فهم العالم والتعامل 

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

 وقناعات وأفكار. 

 ورشة العمل: جلساترابعا: 
 :األوىل اجللسة

 وتأثريه على اخلطاب اإلعالمي عامة حول التحول الرقمي مفاهيم
ي ظل التنافسية : األول المحور 

 
ي ف  . البنية الداللية والسيميولوجية لخطاب العالم العرب 

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

 
تحديات صناعة التأثتر ف

ونية  . اللكتر

ي تغيتر سلوكيات وعادات القراء  ول الرقمي للتح كيف يمكن  : الثالث المحور 
 
 . أن يؤثر ف

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

 :الثانية اجللسة
ي تطوير محتوى الرسائل العالمية المحور األول: 

 
 . ما تأثتر التكنولوجيات الحديثة ف

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

مرب 

ي 
وب   . اللكتر

ي عالمية التحوالت الأبرز  المحور الثالث: 
.  عالىمي ال مشهد الترسم مالمح التر ي  العرب 

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

عالمية وتحفتر  البداع واستقطاب مستوى التنافسية وتطوير الصناعة ال 

 .من خالل الدوات الحديثة لزيادة المردود المادي االستثمارات

 :الثالثة اجللسة
 التحول الرقمي للمؤسسات اإلعالميةيف جمال  الدول العربيةجتارب وخربات  عرض
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 :بورشة العمل عنيةاجلهات املخامسا: 
ي وزارا  -1

 
 ت العالم بالدول العربية. الجهات المعنية بالبحوث والدراسات ف

 المندوبيات الدائمة للدول العضاء لدى جامعة الدول العربية.  -2

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

ي الدول العربية.  -4
 
 الباحثون المتخصصون بالعالم ف

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

 ظمات واالتحادات الممارسة لمهام إعالمية. المن -6

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

ي وقتنا  التساؤل األول: 
 
ي العمل العالىمي بهذا الزخم ف

 
لماذا يطرح موضوع التحول الرقمي ف

.؟  الحاىلي

 : ي
ن
رات االهتمام بالتحول الرقمي  التساؤل الثاب ي  ما هي مت 

 
من قبل المؤسسات العالمية ف

.؟  الوقت الحاض 

ي تطوير محتوى الرسائل العالمية.؟ التساؤل الثالث: 
 
 ما تأثتر التكنولوجيات الحديثة ف

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

الحديثة لتطوير مؤسساتنا  كيف يمكن االستفادة من التكنولوجيات  التساؤل الخامس: 

 العالمية العربية؟

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

ي تلك الوسائل 
 
 وظائفهم؟لالعالم التقليدية وفقدان العاملير  ف

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

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

ي بوقت كاٍف. 
وب   برابط المشاركة اللكتر

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

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

 . لكل تعقيب(

ي المداخالت والتعقيبات ➢
 الحد الموافق لغاية يوم (Wordمكتوبة بنظام ) يتم تلقر

اتيجية ، 1/8/2021 ي لدارة البحوث والدراسات االستر
وب  يد االلكتر عت  الت 

rss.dept@las.intاء  . لغرض تحكيمها من قبل لجنة علمية مختصة تضم اساتذة وخت 

ي مختلف محاور الورشة
 
  . ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


