
 توصيات المؤتمر

 

م قسم اإلعالم بكلية اآلداب جامعة امللك سعود على مدار يومين )
ّ
م 2017( فبراير 22-21نظ

مؤتمره العلمي الدولي الثاني حول )البيئة الجديدة لإلعالم التفاعلي في العالم العربي: الواقع واملأمول( 

العزيز أمير منطقة الرياض، وقد تضمن تحت رعاية صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبد 

 جلسة علمية، اشتملت على إحدى عشر محورا موضوعيا تمثلت في: 13املؤتمر 

 محاور املؤتمر التالية:

 العالقة بين اإلعالم التفاعلي واإلعالم التقليدي. -1

 تبني تكنولوجيا اإلعالم التفاعلي واستخداماتها. -2

 املستخدمون وإدارة املحتوى التفاعلي. -3

 لقائمون باالتصال في وسائل اإلعالم التفاعلي.ا -4

 ضوابط اإلعالم التفاعلي وتشريعاته وأخالقياته في اإلعالم العربي. -5

 اإلعالم التفاعلي واألسرة واملرأة والشباب. -6

 القيم والهوية الثقافية واالجتماعية في بيئة اإلعالم التفاعلي. -7

 لعنف.استخدامات اإلعالم التفاعلي في قضايا اإلرهاب وا -8

 العامة في بيئة اإلعالم التفاعلي.العالقات  -9

 اإلعالن في وسائل اإلعالم التفاعلي. -10

 العالقات العامة الدولية. -11

 

وشارك في فعاليات املؤتمر أكثر من خمسين باحثا يمثلون معظم أقسام وكليات اإلعالم 

 نوجزها على النحو التالي: بالجامعات العربية، وقد انتهى املؤتمر إلى مجموعة مهمة من التوصيات التي

رفع برقية شكر وتقدير باسم املؤتمر  لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز  (1

ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد ولسمو أمير منطقة الرياض وملعالي مدير جامعة امللك 

 سعود ولسعادة عميد كلية اآلداب.

ضرورة أن تأخذ الحكومات العربية في حسبانها تطوير منظومة التشريعات والقوانين املنظمة  (2

للعمل اإلعالمي بما يتواكب مع التحوالت التي فرضتها البيئة االتصالية الجديدة، وذلك لضبط 



 حالة الفوض ى والعشوائية السائدة في كثير من املمارسات مع التزامها بضرورة حماية حرية وسائل

 اإلعالم وضمان التعددية والتنوع.

تطوير السياسات اإلعالمية القائمة بحيث تصبح أكثر تعبيرا عن هذه التحوالت التي أفرزتها ثورة  (3

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بما يضمن مشاركة أكثر للجماهير ومنظمات املجتمع املدني في 

 رسم هذه السياسات وأجندة اهتماماتها وأولوياتها.

ضرورة تعظيم االستفادة من ثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتوظيفها في خدمة قضايا  (4

املجتمع، وفي تطوير أداء مؤسساته بالشكل الذي يحد من مخاطر التوظيف السلبي لهذه 

 التكنولوجيا.

ادة العمل على إدراج مفاهيم التربية اإلعالمية وكيفية استخدام وسائل االتصال وحدود االستف (5

منها وكيفية تجنب مخاطرها في املناهج واملقررات الدراسية في املراحل التعليمية املختلفة، لضمان 

 ترشيد السلوك االتصالي للقائمين باالتصال ولجمهور وسائل اإلعالم املختلفة.

رة في حالة رغبتها في البقاء والصمود والقد–من األهمية بمكان أن تطور وسائل اإلعالم التقليدية  (6

أساليب وأدوات العمل التي تطبقها، ومنظومة القيم واملعايير املهنية التي تتبناها،  -على املنافسة

 وعليها أن تتبنى ضرورات التحول الرقمي ومعاييره ومتطلباته.

ضرورة االهتمام بتطوير أساليب البحث العلمي املستخدمة في املجال اإلعالمي، من خالل تطوير  (7

عرفية، وتطوير أجندة أولويات البحث في أقسام اإلعالم في العالم العربي، بحيث أطره النظرية وامل

 تصبح أكثر قدرة على مواكبة هذه التطورات والتحوالت الجديدة.

االهتمام بدراسات جمهور وسائل اإلعالم عامة، واإلعالم الجديد بشكل خاص، وتحليل أهم  (8

تجعل هذه الجمهور أكثر تفاعال مع وسائل  السياقات االجتماعية والثقافية والسياسية التي

 اإلعالم وأكثر إيجابية في التعامل معها.

يوص ي املؤتمر بتبني قسم اإلعالم بجامعة امللك سعود مبادرة تحمل اسم "مبادرة الرياض لإلعالم  (9

 لتعزيز التدارس والتشاور  2030العلمي التفاعلي" وبما يتوافق مع رؤية اململكة العربية السعودية 

بين املختصين في مجال الدراسات اإلعالمية وتطوير أبحاثها ويترك للقسم املتابعة القانونية 

 والتسويقية لتفعيل تلك املبادرة.



صورة تطوير استراتيجيات االتصال التي تتبناها املؤسسات االجتماعية واالقتصادية والخدمية  (10

مالءمة للتحوالت التي فرضتها الثورة واملؤسسات الثقافية والفكرية والدعوية بحيث تصبح أكثر 

 الرقمية، وأكثر تعبيرا عن قضايا الواقع وقضايا املواطنين وهمومهم ومشكالتهم.

زيادة االستفادة من تقنيات االتصال وتكنولوجيا املعلومات ووسائل اإلعالم الجديدة في مواجهة  (11

مكونات الهوية الذاتية والحضارية األفكار السياسية واالجتماعية املنحرفة واملتطرفة، وفي تدعيم 

للمجتمعات العربية في مواجهة التطرف ومخططات اإلرهاب الفكري واملادي وفي مواجهة التغريب 

 الوافد.

العمل الجاد على تطوير واقع املؤسسات اإلعالمية والعربية من خالل تطوير وتحديث بنيتها  (12

ل إعادة تأهيل وتدريب وتنمية مهارات التنظيمية واإلدارية والفنية والتكنولوجية، ومن خال

وقدرات اإلعالميين العاملين بها لضمان مواكبة التطورات والتحوالت الراهنة، وكذلك لضمان 

إمكانية تطوير وظائف وسياسات هذه الوسائل وقدرتها على التعبير عن العصر الجديد الذي 

 نعيشه.

ة للمؤسسات االجتماعية واالقتصادية العمل على تطوير وصناعة "الصورة" اإلعالمية املضيئ (13

املختلفة بما في ذلك الدول نفسها ملواجهة الزخم الكبير من عوامل التشويه والتضليل والشائعات 

 في عاملنا العربي. التي تعمل على نشرها وسائل اإلعالم الجديدة

دارة موقع يوص ي املؤتمر املؤسسات الحكومية والخاصة بمنح إدارة العالقات العامة خاصية إ (14

 املنشأة التفاعلي.

 م.2030يوص ي املؤتمر بأن تكون توصياته منسجمة مع رؤية اململكة العربية السعودية  (15

 

 

  

 

 


