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مقدمة

تحـت رعايـة صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن محمـد القاسـمي، عضـو المجلـس األعلـى حاكم 
الشـارقة، نظـم مركـز الشـارقة اإلعالمـي الـدورة الخامسـة مـن "المنتـدى الدولـي لالتصـال الحكومـي" 
تحـت شـعار "نحـو مجتمعـات ترتقـي"، وأقيمـت فعالياتـه فـي مركـز اكسـبو الشـارقة مـن 20 إلـى 21 

مـارس 2016.

الحياتيـة  القطاعـات  تدعيـم  الحكومـي فـي  االتصـال  إلـى دور  الـدورة  المنتـدى فـي هـذه  وتطـرق 
والخدماتيـة التـي تؤثـر فـي الحيـاة اليوميـة للمواطنيـن علـى وجه التحديـد، مما يمنح التجـارب المحلية 
وناقـش  الدولـي،  الصعيـد  علـى  منهـا  االسـتفادة  يمكـن  خاصـة  أهميـة  الحكومـي  االتصـال  فـي 
اعتبـار أن  الحكومـي والمواطـن، علـى  بيـن االتصـال  القائمـة  بالعالقـة  تتعلـق  المنتـدى مواضيـع 
مصلحـة المواطـن يجـب أن تقـع فـي أول سـلم األولويـات بالنسـبة للحكومات، باإلضافـة الى الدور 
المواضيـع  تنـاول  الحكومـي فـي خدمـة اإلنسـان بشـكل عـام مـن خـالل  الـذي يلعبـه االتصـال 

الحياتيـة والقطاعـات الحيويـة، وعـرض دراسـات حالـة متخصصـة فـي هـذا المجـال. 

وركـزت المواضيـع العامـة للمنتـدى علـى الـدور الـذي يلعبـه االتصـال الحكومـي فـي خدمـة المواطـن واإلنسـان 
بشـكل عـام، خاصـة فيمـا يرتبـط بالقطاعـات الحيويـة والمواضيـع الحياتيـة اليوميـة مثـل التعليـم، والرعايـة الصحيـة، 
والبطالـة والقضـاء علـى الفقـر، وحقـوق اإلنسـان وتعليم وتمكيـن المرأة وذلك من خالل عرض تجارب متخصصة في 
هـذا المجـال، ليتحـول المنتـدى بذلـك إلـى مرجـع موثـق وموثـوق لدراسـات الحـاالت العالميـة فـي االتصـال الحكومي. 

وكان مـن أبـرز ضيـوف الحـدث هـذا العـام سـمو الشـيخة جواهـر بنـت محمـد القاسـمي، حـرم صاحـب السـمو حاكـم 
الشـارقة، رئيـس مؤسسـة نمـاء لإلرتقـاء بالمـرأة، والشـيخة بـدور بنـت سـلطان بـن محمد القاسـمي رئيسـة هيئة الشـارقة 
لإلسـتثمار والتطوير "شـروق"، ومعالي الدكتور سـلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني لإلعالم، وأمل 
علـم الديـن كلونـي، كاتبـة ومحاميـة متخصصـة فـي القانـون الدولي وحقوق اإلنسـان، وفخامة ماري روبنسـون، رئيسـة 
أيرلنـدا )1990-1997( ومفوضـة األمـم المتحـدة السـامية لحقـوق اإلنسـان )1997–2002(، ومعالـي شـما بنـت سـهيل 
المزروعـي، وزيـرة دولـة لشـؤون الشـباب - اإلمـارات العربيـة المتحـدة، وكريسـتوفر جاردنر، كاتب ورائد أعمـال باإلضافة إلى 
عـدد مـن أبـرز الشـخصيات مـن بينهـم دومينيـك دو فيليبـان، رئيـس وزراء فرنسـا )2005-2007(، وبرنـار كوشـنير، مؤسـس 
ورئيـس منظمـة أطبـاء بـال حـدود )1971-1979( ومنظمـة أطبـاء العالـم )1980-1988(، ووزيـر الشـؤون الخارجيـة واألوروبيـة 
الفرنسـي )2007-2011(، إلـى جانـب عـدد مـن كبـار الشـخصيات السياسـية واإلعالميـة وخبـراء قطـاع االتصـال الحكومـي 

مـن مختلـف دول المنطقـة والعالـم.

هـذا وعمـد المنتـدى هـذا العـام إلـى فتـح مجـال أكبـر لتفاعـل ومشـاركة الجمهـور الـذي حضـر المنتـدى مـن خـالل منصـة 
الطـالب  مـن  عـدد  فيهـا  اجتمـع  الجمهـور،  مـع  وتفاعلـي  مباشـر  تواصـل  محطـة  عـن  عبـارة  وهـي  المجتمعـي،  االبتـكار 
والمبتكـرون وأصحـاب اإلنجـازات الفعالـة فـي المجتمع، لمناقشـة قضايا مرتبطة بالتعليم والصحة والبطالة والثقافة والشـباب 
والتكنولوجيـا والعائلـة وغيرهـا... وتـم مـن خاللهـا تبـادل اإلنجـازات والخبـرات والمعلومـات حـول تجـارب المبتكريـن وإبداعـات 

الطـالب مـع الجمهـور المشـارك. 

 مـن ورش العمـل والمحاضـرات التفاعلية 
ً
كمـا اسـتضاف المنتـدى الدولـي لالتصـال الحكومـي 2016 علـى مـدى يوميـن، عـددا

التـي أتاحـت للمشـاركين مـن موظفـي إدارات االتصـال الحكومـي فـي المؤسسـات الحكوميـة واإلعالمييـن وطـالب االتصـال 
اإلعـالم  اسـتراتيجيات  الحكومـي فـي وضـع  االتصـال  أفضـل ممارسـات  للتعـرف علـى  الفرصـة  بمختلـف فروعـه،  الجماهيـري 
االجتماعـي، واسـتراتيجيات الشـراكة مـع الجمهـور وكيفيـة التعـاون مـع الشـركاء فـي اسـتراتيجية االتصـال بشـكل عـام. وحظيت 
الـورش والمحاضـرات بمشـاركة كبيـرة مـن موظفـي إدارات االتصـال الحكومـي فـي المؤسسـات الحكوميـة واإلعالميين وطالب 

االتصـال الجماهيـري بمختلـف فروعـه.
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التوصيات النهائية
للمنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2016

أوصى المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2016، بالتالي:

 | لغة التواصل: 
ً
أوال

ضـــرورة االهتمـــام باللغـــة العربيـــة الســـليمة واســـتخدام مصطلحاتهـــا الغنيـــة والقيمـــة والحـــرص علـــى تســـمية   .1
األشـــياء بمســـمياتها الصحيحـــة حيـــث تعكـــس هـــذه المصطلحـــات الهويـــة العربيـــة وتســـهم فـــي حفـــظ اللغـــة مـــن التشـــويه 

وإدخـــال مـــا ال يليـــق بهـــا ويناقـــض معانيهـــا.

2. ضـــرورة العمـــل علـــى تقـــدم وتطـــور الـــدول والشـــعوب فـــي إطـــار حمايـــة المجتمعـــات واألخـــالق علـــى حـــد ســـواء. 
 بالتقـــدم األخالقـــي 

ً
ويجـــب أن يســـتند هـــذا التقـــدم إلـــى خطـــة علميـــة مدروســـة ميدانهـــا التقـــدم العلمـــي مرفـــودا

.
ً
ــتداما ــي مسـ ــدم العلمـ ــذا التقـ ــان أن هـ ــم ضمـ ــك يتـ ــي، وبذلـ واالجتماعـ

 | التعليم:
ً
ثانيا

ـــى الحكومـــات  ـــى أن تتول ـــا فـــي النظـــام التعليمـــي بالتعـــاون مـــع مؤسســـات القطـــاع الخـــاص عل 1. ضـــرورة دمـــج التكنولوجي
مســـؤولية إدارة النظـــام التعليمـــي وإعـــادة تصميمـــه.

2. تدريب الطلبة واألجيال الجديدة على فهم وتحليل المعارف وتطوير مهاراتهم في التفكير النقدي.

3. أهميـــة بنـــاء المعرفـــة للطلبـــة علـــى أســـس الفكـــر النقـــدي، مـــن خـــالل اهتمـــام المـــدارس والحكومـــات بجـــودة التعليـــم 
واالبتعـــاد عـــن أســـلوب التلقيـــن.

4. أهميـــة مواكبـــة النظـــام التعليمـــي الجديـــد للمتغيـــرات وإتاحـــة الفرصـــة للطلبـــة المتـــالك مهـــارات جديـــدة لمواجهـــة  تحديـــات 
 إلـــى أن التأقلـــم والقـــدرة علـــى التكيـــف همـــا أســـاس فـــي النظـــام التعليمـــي الجديـــد.

ً
المســـتقبل، إســـتنادا
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 | مواجهة العنف والتطرف والكراهية: 
ً
ثالثا

1. مواجهة العنف تتطلب خطوات ملموسة واستراتيجيات تتخطى اإلجراءات العسكرية واألمنية وتشمل:
معالجة الظروف المؤدية لإلرهاب  •

مكافحة اإلرهاب بكافة الوسائل المتاحة  •
بناء القدرات بين الدول األعضاء في األمم المتحدة  •

ضمان احترام حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية   •

2. بناء منصات حوار متقدمة على غرار المنتدى الدولي لالتصال الحكومي، تركز على نبذ خطاب الكراهية وتقبل اآلخر.

3. ضرورة أن يغطي االتصال الحكومي مختلف المجاالت الحيوية المؤثرة وأولها شؤون العقيدة وأفكار الشباب.

 للرجل مما يسهم بشكل 
ً
 حقيقيا

ً
4. ضرورة منح الشباب الفرصة الكاملة في التعلم والتعليم وتأسيس األسرة، وتمكين المرأة لتكون شريكا

مباشر في مكافحة ظاهرة التطرف.

 | حقوق اإلنسان والتنمية: 
ً
رابعا

1. ضرورة احترام االتصال الحكومي لحقوق اإلنسان والتأكيد على ضرورة شفافية اإلعالم وأن يكون االتصال من جهتين من الحكومة 
للشعب والعكس.

اإلنسان، ذلك أن  الدولي فيما يخص حقوق  المجتمع  االتصال مع   في أنشطة 
ً
أكثر صراحة وانخراطا الحكومات  2. ضرورة أن تكون 

السمعة العالمية ألي دولة تستند إلى سجلها في مجال حقوق اإلنسان الذي تتداوله وسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية 
واألمم المتحدة وغيرها من الجهات والدول.

3. ضرورة العمل على توجيه مشروع سياسي متكامل في افريقيا وتقليص أعداد الالجئين عن طريق إيجاد فرص العمل المناسبة 
وبناء رعاية صحية متكاملة ووضع نظام تعليمي لتشجيع الناس على البقاء في بالدهم.

 | تمكين المرأة:
ً
خامسا

1. ضرورة أن يكون هناك خطاب إيجابي من القيادة إلى الشعب فيما يتعلق بحقوق المرأة، فهو ما يحفظ للمرأة مكانتها ويعزز 
أهمية دورها في النهوض بالمجتمع.

2. تمكين المرأة وتعليمها لتكون قادرة على صناعة أجيال متعلمة ومثقفة، مما يساهم في تحقيق أهداف األلفية الجديدة، فال 
يمكن  مكافحة الفقر واألمية والجوع واألمراض إذا لم يتم تمكين المرأة للحصول على حقوق متساوية مع الرجل في التعليم.

3. اتباع التفكير النقدي وثقافة الشك واليقين التي تؤهل المرأة الكتساب الثقة بالنفس والقدرة على التعبير للدفاع عن حقوقها 
والحفاظ على كرامتها والمساهمة في تطوير مجتمعاتها.

 | األزمات: 
ً
سادسا

1. يجب على الحكومات أن تعتمد الشفافية في التواصل مع جمهورها من أجل بناء قاعدة متينة للمصداقية.

2. ال ينبغي خلط الجانب السياسي مع اإلنساني عند التعامل مع كارثة أو أزمة إنسانية، حيث سيؤدي ذلك إلى أن يفقد الموضوع 
قيمته اإلنسانية.

 تجاهلها، حيث جرت العادة على أن يغطي اإلعالم األزمة أو الكارثة اإلنسانية 
ً

3. التركيز على تغطية تداعيات ما بعد األزمة التي يتم عادة
فور وقوعها فقط.

 ينحصر في دفع 
ً
4. ضرورة قيام اإلعالم بوضع الحقائق أمام الجمهور وأمام الحكومات على حٍد سواء وعدم االكتفاء بلعب اإلعالم دورا

الحكومات نحو اتجاه معين، وإنما المهم أن يقوم اإلعالم بوضع الحقائق أمام الجمهور وأمام الحكومات على حٍد سواء.

 | االتصال الحكومي: 
ً
سابعا

  في خدمة المبادىء اإلنسانية العامة، لكي ينتج ثقافة اجتماعية ذات مسؤولية تجاه القضايا 
ً
1. على االتصال الحكومي، أن يكون فاعال

المصيرية الكبرى، مثل حقوق اإلنسان والتغير المناخي والعدالة.
 يستخدم لغة الشباب وأدواتهم.

ً
2. يجب أن يكون االتصال الحكومي عصريا

3. تغيير مسمى إدارات االتصال الحكومي إلى إدارات التفاعل الحكومي.
4. توفير حماية قانونية لتدفق المعلومات واالنتقال من االتصال الحكومي الى التفاعل المتواصل مع الجمهور.

5. إشراك الشباب عبر مختلف وسائل التواصل المباشر وغير المباشر وخاصة عند وضع سياسات خاصة بهم.
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    اليوم األول: حفل االفتتاح

السالم الوطني

فيلم االفتتــــاح

كلمة مقدم الحفل محمد خلف، مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة

كلمة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مركز الشارقة اإلعالمي 

كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة

كلمة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني لإلعالم

كلمة أمل علم الدين كلوني، محامية متخصصة في القانون الدولي وحقوق اإلنسان 

المنتدى الدولي لالتصال الحكومي - 162016

اليوم األول: حفل االفتتاح

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
األعلــى حاكــم الشــارقة، الــدورة الخامســة مــن المنتــدى الدولــي لالتصــال الحكومــي، 
بحضــور كل مــن ســمو الشــيخ عبداللــه بــن ســالم القاســمي نائــب حاكــم الشــارقة 
والشــيخ خــــالد بــن عبداللــه القــــاسمي رئيــس دائــرة الــــموانئ الــــبحرية والـــجمارك، 
ــن أحمــد القاســمي رئيــس مركــز الشــارقة اإلعالمــي، والشــيخة  والشــيخ ســلطان ب
بــدور بنــت ســلطان القاســمي رئيــس هيئــة الشــارقة لالســتثمار والتطويــر "شــروق"، 
والشــيخ ســالم بــن عبدالرحمــن القاســمي رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم، والشــيخ 
ــة، والشــيخ  ــة المجتمعي ــرة اإلحصــاء والتنمي ــر دائ ــد القاســمي مدي ــن حمي محمــد ب
ماجــد بــن ســلطان القاســمي مديــر دائــرة شــؤون الضواحــي والقــرى، والشــيخ 
فيصــل بــن ســعود القاســمي مديــر هيئــة مطــار الشــارقة الدولــي، والشــيخ محمــد 
عبــد اللــه المبــارك الصبــاح وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء فــي الكويــت، 
 مــن رؤســاء دول وحكومــات 

ً
 وعالميــا

ً
 إقليميــا

ً
باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 40 قياديــا

وخبــراء حكومييــن وإعالمييــن وبحضــور أكثــر مــن 2500 مــن القيــادات المحليــة 
واإلقليميــة والخبــراء وطلبــة االتصــال مــن مختلــف جامعــات ومعاهــد الدولــة.
خــالل حفــل االفتتــاح تــم تســليم رايــة عاصمــة الصحافــة العربيــة إلــى صاحــب 
ــار اإلمــارة عاصمــة للصحافــة العربيــة  الســمو حاكــم الشــارقة وذلــك بعــد اختي
 لجهــود اإلمــارة فــي دعــم الصحافــة وتطويــر بيئــات العمــل 

ً
لعــام 2016 نظــرا

تسليم راية عاصمة الصحافة العربية لعام 2016الصحفيــة بمــا يحقــق أعلــى المعاييــر المهنيــة.
إلى صاحب السمو حاكم الشارقة
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صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي

عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة

"إن التقـدم فـي نظرنـا يحتـاج إلـى خطة علمية 
 
ً
مرفـودا العلمـي  التقـدم  ميدانهـا  مدروسـة، 

والــــتطور  واالجتمــــاعي،  األخــــالقي  بـــــالتقدم 
 
ً
فـي سـياق هـذا التقـدم العلمـي سـيكون بطيئـا

قديمـة،  التقـدم  فكـرة  إن  مسـتدام.  لكنـه   
ً
حقـا

مرتبطـة  كلمـة  وليسـت  اإلغريقـي،  للعهـد  تعـود 
أصـل  هـو  البشـري،  الجنـس  تحسـن  إن  بالحداثـة، 
لـذا  االنحطـاط،  ضـد  فعـل  ردة  والتقـدم  التقـدم 
يـؤدي  تقـدم  أمـام  نكـون  أن  مـن  نحـذر  أن  علينـا 
لالنحطـاط. فاألمـم التـي تقدمـت، زادت مـن قدرتهـا 
علـى التدميـر، والتقـدم اليوم علـى المحك، ويجب أن 
يعـاد النظـر فيـه ومحاكمتـه بمعاييـر التنميـة الحقيقيـة 
 مـا يجعـل اإلنسـان اليوم 

ً
والمسـتدامة. فـال يعـد تقدمـا

مسـتقبله." حسـاب  علـى   
ً
الشيخ سلطان بن أحمد القاسميسـعيدا

رئيس مركز الشارقة اإلعالمي

"اليـوم، وبعـد مضـي خمـس سـنوات علـى إطـالق النسـخة 
األولـى مـن المنتـدى، أصبـح الجمهـور واألطـراف المعنيـة 
 بمـدى أهميـة 

ً
 بمـدى أهميتـه، كمـا أصبـح واعيـا

ً
أكثـر وعيـا

تطويـر عمـل االتصـال الحكومـي فـي دعـم التواصـل بيـن 
المجتمـع ومختلـف المؤسسـات الحكوميـة.

الجميـع،  مـع  التواصـل  فـي  ونفكـر  نسـتمر،  أن  علينـا 
مـن أقصـى الشـرق إلـى أقصـى الغـرب، وال شـك أن 
كل اسـتثمار فـي االتصـال سـيكون لـه مـردوده الكبيـر 
، فـال تتـرددوا 

ً
، وثقافيـا

ً
، ودبلوماسـيا

ً
اقتصاديـا، وسياسـيا

ومكانتـه  قـدره  الحكومـي  االتصـال  إعطـاء  فـي 
يسـتحقها." التـي  االسـتراتيجية 
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معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر
وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني لإلعالم

ضيف شرف

مكافحـة  فـي  مهـم  الوطنـي  اإلعـالم  "دور 
ي 

ّ
غذ

ُ
التشـدد والتطرف واألفكار الهّدامة التي ت

ترسـيخ  علـى  المثابـرة  الضـروري  ومـن  اإلرهـاب، 
وتعزيـز  الهـدم،  ثقافـة  ونبـذ  اإليجابيـة،  األفـكار 

البنـاء. ثقافـِة 

اإلعالم واالتصال الحكومي يشكالن أدوات رئيسة 
للتواصـل المسـتمر الـذي يعـد السـبيل األمثـل لبلوِغ 
اإلعـالم  قيـام  كيفيـة  وحـول  وتحقيقهـا،  األهـداِف 
بـدور يسـهم مـن خاللـه فـي بنـاء مجتمعـات ترتقـي، 

وتنهـض، وتستشـرف المسـتقبل."

أمل علم الدين كلوني
كاتبة ومحامية متخصصة في القانون الدولي وحقوق اإلنسان

ضيف شرف

التـي  اللغـات  إحـدى  اليـوم  اإلنسـان  حقـوق  "أصبحـت 
والمقيـاس  بينهـا،  فيمـا  للتواصـل  الـدول  تسـتخدمها 
المشـترك الـذي يتـم مـن خاللـه تقييـم الـدول؛ فالصفقات 
الهيئـات  فـي  والتعيينـات  المسـاعدات  وحـزم  التجاريـة 
 علـى منظومة حقوق اإلنسـان 

ً
الدوليـة باتـت تعتمـد كليـا

فـي كل دولـة... فـي نهايـة المطـاف، أصبحت السـمعة 
 إلـى سـجلها 

ً
العالميـة ألي دولـة تصعـد أو تنهـار اسـتنادا

وسـائل  تتداولـه  الـذي  اإلنسـان  حقـوق  مجـال  فـي 
اإلعـالم والمنظمـات غيـر الحكوميـة واألمـم المتحـدة 
وغيرهـا مـن الجهـات والـدول. وهـذا يعنـي أنـه يتعيـن 
 في 

ً
علـى الحكومـات أن تكـون أكثـر صراحـة وانخراطـا

أنشـطة االتصـال مـع المجتمـع الدولـي فيمـا يخـص 
اإلنسـان." حقـوق 
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اليوم األول / لمحة عن الجلسات 

فريديريك 
راينفيلدت

رئيس وزراء السويد
)2014-2006(

متحدث

ضياء الدين 
يوسفزاي

المستشار الخاص 
لألمم المتحدة حول 

التعليم الدولي
متحدث

جوردان كاسي
المؤسس و المدير 

التنفيذي لشركة األلعاب
Casey Games - أصغر 

مدير تنفيذي في عالم 
اإلنترنت 

متحدث

رجائي الخادم
رئيس القطاع الحكومي 

لدى "لينكدإن" الشرق 
االوسط وشمال أفريقيا

متحدث

سعادة ناصر بن عبد 
العزيز النصر  

الممثل السامي لمنظمة 
األمم المتحدة لتحالف 

الحضارات
متحدث

دومينيك دو فيليبان
رئيس وزراء فرنسا

)2007-2005(
متحدث

حسين حقاني
سفير باكستان

في الواليات المتحدة 
)2011-2008(

متحدث

سمو الشيخة
جواهر بنت محمد 

القاسمي
حرم صاحب السمو حاكم 
الشارقة، رئيس مؤسسة 

نماء لالرتقاء بالمرأة
متحدث رئيسي

هيلين كالرك
مدير برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي ورئيس 
وزراء نيوزيلندا 
)2008-1999(

متحدث

تينا براون
صحافية والرئيس التنفيذي 

لشركة
 Tina Brown Live Media 

ومؤسس ملتقى
 Women in the World

متحدث

الدكتورة
سكينة يعقوبي 
المؤسس والرئيس 

التنفيذي للمعهد 
األفغاني للتعليم

متحدث

لورنس تشيكرينغ
مؤسس ورئيس جمعية

 Educate Girls
Globally

متحدث

ام
ّ

ميسون عز
إعالمية

قناة العربية
مدير الجلسة

منى أبو سليمان
إعالمية

MBC قناة
مدير الجلسة

مهند الخطيب
إعالمي

قناة سكاي نيوز عربية
مدير الجلسة

الجلسة األولى  8:55 - 9:55
االتصال الحكومي وبناء مجتمعات المعرفة

الجلسة الثانية  11:15- 12:30
مـواجهة الـــتـطرف: االتصال الـحكـومي وصنـاعة 

الثقـــافة اإلنســـانية

الجلسة الثالثة  
17:30 -16:00

جلسة مخصصة للسيدات
االتصال الحكومي ودور 

المرأة المجتمعي
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اليوم األول - الجلسة األولى   
    االتصال الحكومي وبناء مجتمعات المعرفة

ناقشت أولى جلسات المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2016، دور استراتيجيات االتصال الحكومي في ربط السياسات 
التعليمية وتحديثها بمتطلبات التنمية، ونقل التجارب والخبرات المتراكمة للمسيرات التعليمية الناجحة، إضافة إلى تعميمها 
واالستفادة منها ودمجها في اإلصالحات التي تنتهجها الحكومة في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة على حد 

سواء.

المحاور:
 دور االتصال الحكومي في تأسيس رأي عام يتوافق مع سياسات التطوير الخاصة بالمنظومة التعليمية وتقدمها

 دور االتصال الحكومي في ربط السياسات التعليمية وتحديثها بمتطلبات التنمية 
تنتهجها  التي  اإلصالحات  الخاص، ودمجه في  التعليم  وتوجهات  التأثير على سياسات  الحكومي في  االتصال  دور   

الحكومة في المؤسسات التعليمية الرسمية
 استعراض الوسائل والمنصات االتصالية والتفاعلية التي تساهم في التواصل الفّعال مع الجمهور

 دور االتصال الحكومي في نقل التجارب الناجحة وتعميمها واالستفادة من تبادل الخبرات المتراكمة خالل المسيرة 
التعليمية في كل بلد

المتحدثون:
 فريديريك راينفيلدت، رئيس وزراء السويد )2014-2006(

 ضياء الدين يوسفزاي، المستشار الخاص لألمم المتحدة حول التعليم الدولي 
 جوردان كاسي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة األلعاب Casey Games - أصغر مدير تنفيذي

   في عالم اإلنترنت
 رجائي الخادم، رئيس القطاع الحكومي لدى "لينكدإن" الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مدير الجلسة:
ام، إعالمية - قناة العربية

ّ
 ميسون عز
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فريديريك راينفيلدت
رئيس وزراء السويد )2014-2006(

متحدث

اليـوم  التكنولوجيـا  تقدمـه  ممـا  الرغـم  "علـى 
مـن ابتـكارات متطـورة تتيح للجميع الوصول إلى 
المعلومـات ومشـاركتها مـع المالييـن مـن البشـر 
حـول العالـم، وعلـى الرغـم ممـا تقدمـه التقنيات 
مهـارات  ليكتسـب  الجديـد  للجيـل  وسـائل  مـن 
ومعـارف جديـدة، إال أننـا فـي السـويد نحـرص أكثـر 
مـن أي وقـت مضـى علـى تعليـم طالبنـا واألجيـال 
المعـارف  هـذه  كل  وتحليـل  فهـم  كيفيـة  الجديـدة 
وتطويـر مهاراتـه فـي التفكيـر النقـدي.  أعتقـد أن 
المعرفـة  مجتمـع  بنـاء  فـي  الهـام  العامـل  هـو  هـذا 

وليـس أي شـيء آخـر."

ضياء الدين يوسفزاي
المستشار الخاص لألمم المتحدة حول التعليم الدولي

متحدث

"المعلومـات أصبحـت اليـوم متاحـة للجميـع فـي كل أنحـاء 
العالـم، فالجيـل الجديـد يتلقـى معلومـات مكثفـة وبوتيـرة 
متسـارعة علـى مواقـع التواصـل االجتماعـي لكنـه يحتـاج 
إلـى تطويـر فكـر نقـدي من أجل غربلة هـذه المعلومات. 
التعليـم  المـدارس والحكومـات أن تعتنـي بجـودة  علـى 
المعرفـة  بنـاء  لتضمـن  التلقيـن  أسـلوب  عـن  واالبتعـاد 

علـى أسـس الفكـر النقـدي."
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جوردان كاسي
المؤسس والمدير التنفيذي لشركة األلعاب

Casey Games - أصغر مدير تنفيذي في عالم اإلنترنت 
متحدث

هـؤالء  بيـن  وصـل  حلقـة  أكـون  أن  "بإمكانـي 
المهتميـن  أن  وأعتقـد  والحكومـات  الشـباب 
بتطويـر التعليـم سـيأخذوني علـى محمـل الجـد 
لعبـة  خـالل  مـن  الحلـول  توفيـر  أسـتطيع  ألنـي 
إلكترونيـة كمـا يمكننـي المسـاعدة فـي مكافحـة 

التعليـم." مـن  الحرمـان  أو  الفقـر 

رجائي الخادم
رئيس القطاع الحكومي لدى "لينكدإن"

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
متحدث

"تسـعى الحكومات إلى تعزيز عالقاتها مع القطاع الخاص 
من أجل مواكبة التطور الذي تحدثه االبتكارات التكنولوجية 
بشـكل متسـارع واالطالع على البيانات الجديدة التي يتم 
تحديثهـا علـى مواقعنـا ومنصاتنـا المعرفيـة. علـى قطـاع 
 المتغيرات ويتيح للطالب مهارات 

ً
التعليـم أن يواكـب أيضـا

جديـدة تمكنهـم مـن الحصـول علـى فـرص عمـل فـي 
المستقبل."
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اليوم األول - الجلسة الثانية   
    مواجهة التطرف: االتصال الحكومي وصناعة الثقافة اإلنسانية

تناولت الجلسة التي أقيمت بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم 
الشارقة، القضايا اإلنسانية المختلفة وعالقتها المباشرة باالتصال الحكومي مع التركيز على مختلف المبادرات التي أقيمت ومن 

الممكن أن تقام في سبيل خدمة اإلنسانية.

المحاور:
أو  واليأس  والتخلف  والجهل  الفقر  مثل  المادية،  التطرف  المبكر عن مسببات  الكشف  الحكومي في  االتصال  دور  تناول   

الثقافية الفكرية المختلفة
 دور االتصال الحكومي في تعميم قيم المساواة بين الفئات االجتماعية دون تفريق، وسيادة القانون كمرجع وحيد لحل 

النزاعات
 دور االتصال الحكومي في تنظيم المؤتمرات واللقاءات التي تتناول هموم المواطن للوقوف عليها وحلها قبل تفاقمها

للحقوق  واحترام  واعتدال  وسطي  كدين  اإلسالمي  للدين  الحقيقية  الصورة  تبيان  توضيح  في  الحكومي  االتصال  دور   
والواجبات، وليس دين تعّصب وكراهية لآلخر

لتعميق  الشباب من شعوب مختلفة وديانات مختلفة،  تبني مبادرات لنشاطات مشتركة بين  الحكومي في   دور االتصال 
العالقة اإلنسانية وتقريب الصورة الحقيقية لآلخر، وتعميق انتماء الفرد للجماعة وتهذيب السلوك اإلنساني
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المتحدثون:
 سعادة ناصر بن عبد العزيز النصر، الممثل السامي لألمم المتحدة لتحالف الحضارات

 دومينيك دو فيليبان، رئيس وزراء فرنسا )2007-2005(
 حسين حقاني، سفير باكستان في الواليات المتحدة )2011-2008(

مدير الجلسة:
 مهند الخطيب، إعالمي- قناة سكاي نيوز عربية 
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سعادة ناصر بن عبد العزيز النصر  
الممثل السامي لمنظمة األمم المتحدة لتحالف الحضارات

متحدث

"خارطـة الطريـق التـي اقترحهـا معالـي األميـن 
لمنـع  مـون  كـي  بـان  المتحـدة  لألمـم  العـام 
التطـرف تعتمـد علـى عـدة ركائـز هـي: معالجـة 
اإلرهـاب  ومكافحـة  لإلرهـاب،  المؤديـة  الظـروف 
بكافـة الوسـائل المتاحـة، وبناء القـدرات بين الدول 
 ضمـان احترام 

ً
األعضـاء فـي األمـم المتحـدة، وأخيرا

حقـوق اإلنســـان والـــمواثيق الدوليـة ذات الــــصلة.
مكافحـة  فـي قضايـا  متصلـة  أولويـات  هنـاك سـبع 
التواصـل  أنمـاط  علـى  تركـز  التـي  وأهمهـا  اإلرهـاب 
منصـات  عبـر   

ً
وخصوصـا واألفـراد  الشـعوب  مـع 

التواصـل االجتماعـي، علمـا أن ارتبـاط العالـم باإلنترنـت 
آمنـة  غيـر  لمواقـع  تتعـرض  الشـعوب  كافـة  جعـل 
تنشـر مفاهيـم الحقـد والكراهيـة، وفـي ظـل الظـروف 
يسـتغلون  المتطرفيـن  فـإن  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 

أفكارهـم." لترويـج  الظـروف  تلـك 

دومينيك دو فيليبان  
رئيس وزراء فرنسا )2007-2005(

متحدث

"يجـب إعـادة طريـق الحريـر القديمـة وتعزيـز قـدرات النـاس 
إبعـاد  التـي ستسـهم فـي  التحتيـة  والبنيـة  المرافـق  وبنـاء 
توجيـه  علـى  العمـل  يجـب  كمـا  التطـرف،  عـن  الشـباب 
مشـروع سياسـي متكامـل فـي افريقيـا وتقليـص أعـداد 
الالجئيـن عـن طريـق إيجـاد فـرص العمـل المناسـبة وبنـاء 
رعايـة صحيـة متكاملـة ووضـع نظـام تعليمـي لتشـجيع 

البقـاء فـي بالدهـم." النـاس علـى 
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حسين حقاني
سفير باكستان في الواليات المتحدة 

)2011-2008(
متحدث

"يجـب أن يغطـي االتصـال الحكومـي مختلـف 
وأولهـا  حياتنـا  فـي  المؤثـرة  الحيويـة  المجـاالت 
شـؤون العقيدة وأفكار الشـباب، مع ضرورة منح 
الشـباب فرصهـم فـي التعلـم والتعليم وتأسـيس 
 
ً
حقيقيـا  

ً
شـريكا لتكـون  المـرأة  وتمكيـن  األسـرة، 

مكافحـة  فـي  مباشـر  بشـكل  يسـهم  ممـا  للرجـل 
التطـرف." ظاهـرة 

اليوم األول - الجلسة الثالثة   
    دور المرأة المجتمعي )جلسة حوار مخصصة للسيدات( 

بحضور ومشاركة حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة، 
 من المحاور المرتبطة بدعم المرأة كمكون أساسي في التركيبة االقتصادية واالجتماعية، واستعرضت دور 

ً
تناولت الجلسة الحوارية عددا

المرأة في تحقيق تغييرات مجتمعية إيجابية، ودور اإلعالم واالتصال الحكومي لتغيير صورة المرأة النمطية، ومخاطبة الجماهير وتجنيدها 
لدعم قضايا المرأة.

المحاور:
 عرض نماذج ألدوار نسائية مختلفة ساهمت في تحقيق تغييرات مجتمعية إيجابية 

 توعية المرأة بالدور الذي يمكن أن تلعبه لدعم المجتمع ودعم المرأة والعناصر المطلوبة للقيام بهذا الدور 
 تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الرجل في دعم مسيرة المرأة ومساندتها لتحقيق أهدافها المنشودة

 التركيز على الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في نجاح المبادرات اإلنسانية والمجتمعية، وتبيان الدور الذي يلعبه االتصال الحكومي 
في تسهيل مهمة التحاور بين هذه المنظمات وإيجاد البيئة الدولية الحاضنة للمشاريع والمبادرات المعنية

 مناقشة صورة المرأة في قطاع اإلعالنات والدور الذي يمكن أن يلعبه اإلعالم واالتصال الحكومي لتغيير صورة المرأة النمطية
 تقييم دور االتصال الحكومي في تفعيل وتطبيق القوانين والمعايير المختلفة التي تم إقرارها والهادفة إلى حماية ودعم المرأة

 دور االتصال الحكومي في مخاطبة الجماهير وتجنيدها لقضايا دعم المرأة

المتحدثون:
 كلمة رئيسية لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة

 هيلين كالرك، مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ورئيسة وزراء نيوزيلندا )1999- 2008(
Women in the World ومؤسسة ملتقى Tina Brown Live Media تينا براون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 

 الدكتورة سكينة يعقوبي، المؤسس والرئيس التنفيذي للمعهد األفغاني للتعليم 
Educate Girls Globally لورنس تشيكرينغ، مؤسس ورئيس جمعية 

مدير الجلسة:
 MBC منى أبو سليمان، إعالمية - قناة 
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سمو الشيخة
جواهر بنت محمد القاسمي  

حرم صاحب السمو حاكم الشارقة
رئيس مؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة

كلمة رئيسية

"دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة وبفضـل رؤيـة 
وحكمـة قادتهـا، بنيـت منـذ نشـأتها علـى واقـع 
االسـتقرار  لتحقيـق  والرجـل  المـرأة  بيـن  الشـراكة 
والمجتمـع،  لألسـرة  واالقتصـادي  االجتماعـي 
ومنـذ نعومـة أظفارنـا لـم نشـهد يومـا تمييـزا بيـن 
الرجـل والمـرأة. ومـع التطـور الـذي شـهدته الدولة 
منـذ قيامهـا، ازدادت ثقـة القيادة العليا بقدراتنا نحن 
التنمويـة  المسـيرة  فـي  وبمسـاهماتنا  اإلماراتيـات، 

للدولـة.
إن المرأة اإلماراتية.. والشارقية على وجه الخصوص، 
فـي  هـي  شـاركت  مكثفـة،  اجتماعيـة  رعايـة  نتـاج 
وفـي  المهـن..  فـي  اإلماراتيـة  المـرأة  وتـرى  إنتاجهـا. 
األعمـال الحـرة .. وفـي الثقافة واإلبداع.. وفي المراكز 
القياديـة.. وفـي السياسـة.. والعمـل األكاديمـي.. كمـا 
 فـي البيـت. هـذه هـي دولـة اإلمـارات العربيـة 

ً
تجدهـا أمـا
المتحـدة."

هيلين كالرك  
مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ورئيس وزراء نيوزيلندا  )2008-1999(
متحدث

"إن أهـداف التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة مرهونـة إلـى 
حـد كبيـر بخطـط الحكومـات فـي تمكيـن المـرأة. ونحـن مـن 
خـالل مراكزنـا القياديـة )اإلنمائيـة( نوفـر ورش عمل عديدة 
لتدريـب الشـابات علـى القيـادة. كمـا نريـد أن نكـون قـدوة 
لجيـل جديـد مـن الفتيـات اللواتـي يتطلعـن الـى إحـداث 

تغييـر داخـل مجتمعاتهـن."
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تينا براون  
صحافية والرئيس التنفيذي لشركة

 Tina Brown Live Media
 Women in the World ومؤسس ملتقى

متحدث

العالـم  بهـن  يسـمع  ال  النسـاء  مـن  "الكثيـر 
ويحتجـن إلـى منبـر إليصـال صوتهـن ومشـاركة 
تجاربهـن. مـن هنـا جـاءت فكـرة المؤتمـر العالمي 
 بعـد عـام تجارب 

ً
للمـرأة الـذي أصبـح يكشـف عامـا

ألن  القبليـة  والمجتمعـات  الفقيـرة  الـدول  نسـاء 
قصصهـن يجـب أن تصبـح مصـدر إلهـام لـكل نسـاء 
المحقـة  قضيتهـن  مناصـرة  أجـل  مـن   

ً
أوال العالـم 

 مـن أجـل إحـداث التأثيـر فـي العالـم وتحقيـق 
ً
وثانيـا

والقوانيـن  الحكوميـة  للسياسـات  بالنسـبة  التغييـر 
والتشـريعات."

الدكتورة سكينة يعقوبي   
المؤسس والرئيس التنفيذي للمعهد األفغاني للتعليم

متحدث

تعليـم  ال  بلـد  فـي  المواطنـة  عـن  الحديـث  يمكننـا  "كيـف 
المـرأة  لتـدرك  الصحيـح  الطريـق  التعليـم هـو  أليـس  فيـه؟  
معنـى المواطنـة والقيـادة؟ إن النظـام التعليمـي  يجـب 
أن يتناسـب مع احتياجات كل بيئة وكل مجتمع، لذا يأتي 
تعليـم الفتيـات في أولويـة اهتماماتنا ألن العلم والتفكير 
النقـدي وثقافـة الشـك واليقيـن تؤهـل المـرأة الكتسـاب 
عـن  للدفـاع  المقاومـة  علـى  والقـدرة  بالنفـس  الثقـة 
فـي  والمسـاهمة  كرامتهـا  علـى  والحفـاظ  حقوقهـا 

بمجتمعهـا." االرتقـاء 
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لورنس تشيكرينغ   
Educate Girls Globally مؤسس ورئيس جمعية

متحدث

"مقاربـة قضايـا المـرأة تختلـف بشـكل كبيـر فـي 
تمكيـن  مسـألة  عـن  المتقدمـة  المجتمعـات 
أثبتـت  وقـد  القبليـة.  المجتمعـات  فـي  الفتيـات 
الفتيـات  تمكيـن  فـي  يكمـن  الحـل  أن  تجربتنـا 
وتوفيـر التعليـم لهـن لكـن ذلك يحتـاج إلى اهتمام 
علـى نطـاق واسـع خاصـة مـن ناحيـة التمويـل كمـا 

والمثابـرة." الصبـر  إلـى  يحتـاج 

 

    برنامج حفل افتتاح اليوم الثاني

السالم الوطني

كلمة مقدم الحفل

كلمة فخامة ماري روبنسون، رئيسة أيرلندا )1990-1997( ومفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )2002-1997( 

كلمة معالي شما سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب في حكومة اإلمارات العربية المتحدة

كلمة كريستوفر جاردنر، كاتب ورائد أعمال 

43المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2016المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 422016



فخامة ماري روبنسون 
رئيسة أيرلندا )1990 -1997(  ومفوضة األمم

المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )1997 - 2002(
ضيف شرف

بثالثـة  يلتـزم  أن  الحكومـي،  االتصـال  "علـى 
عوامـل هـي المراجعـة الدوريـة لمواقـف الـدول 
األساسـية  والمبـادئ  اإلنسـان،  حقـوق  مـن 
اإلرشـادية مـن األمـم المتحـدة لحقـوق اإلنسـان، 
علـى  الحكومـي،  الخطـاب  يشـتمل  أن  ويجـب 
رسـائل للتعريـف باألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة الثالثة، 
وهـذه العوامـل تعـزز مـن قيمة االتصـال الحكومي 
  فـي خدمـة المبـادىء اإلنسـانية 

ً
لكـي يكـون فاعـال

العامـة، ولكـي ينتـج ثقافـة اجتماعية ذات مسـؤولية 
تجـاه القضايـا المصيريـة الكبـرى، مثـل حقـوق اإلنسـان 

والعدالـة." المناخـي  والتغيـر 

معالي شما بنت سهيل المزروعي 
وزيرة دولة لشؤون الشباب -  اإلمارات العربية المتحدة 

ضيف شرف

هـو  للشـباب  اإلمـارات  مجلـس  فـي  أهدافنـا  أهـم  "مـن 
االسـتماع إلـى صـوت الشـباب حـول القضايـا التـي تهمهـم 
وإيصاله للحكومة، حيث نسـعى إلى إشـراك الشـباب في 
إيجـاد الحلـول المناسـبة لهـذه القضايـا، األمـر الـذي يحتـم 
أن يكـون الخطـاب الحكومـي فـي اتجاهيـن، مـن الشـباب 
 
ً
عصريـا الحكومـي  اتصالنـا  يكـون  وأن  الشـباب،  وإلـى 
يسـتخدم لغـة الشـباب وأدواتهـم. ومـن واقـع التجربـة 
الحكومـي  االتصـال  إدارات  تتغيـر مسـميات  أن  نقتـرح 
التواصـل  مـن  لمزيـد  الحكومـي  التفاعـل  إدارات  الـى 

واإليجابيـة." والتفاعـل 
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كريستوفر جاردنر 
كاتب ورائد أعمال 

ضيف شرف

"انظـروا الـى النـاس اليـوم، يفرون مـن الحروب، 
والمـرض، والقمـع ومن التغير المناخي. البعض 
يطلق عليهم اسـم الجئين، أنا أسـميهم الناجين. 
التجربـة ذاتهـا، واسـتطعت أن  لقـد عشـت هـذه 
أنجـو، والنجـاة هنـا تعبير عن الطموح واإلرادة التي 
يجـب أن يغذيهـا الواقـع بـكل مكوناتـه مـن أخـالق 

وثقافة."
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اليوم الثاني / لمحة عن الجلسات 

فيصل بن حريز 
إعالمي

قناة سكاي نيوز عربية
مدير الجلسة

حامد بن كرم
إعالمي- قناة سما دبي

مدير الجلسة

ديفيد ميليباند
الرئيس والمدير التنفيذي 

للجنة اإلنقاذ الدولية، ووزير 
خارجية المملكة المتحدة

)2010 - 2007(
متحدث

برنار كوشنير
مؤسس ورئيس منظمة أطباء 

بال حدود )1971- 1979( 
ومنظمة أطباء العالم

)1980- 1988(، ووزير الشؤون 
الخارجية واألوروبية الفرنسي 

)2011 - 2007(
متحدث

فهد عبدالرحمن بن 
سلطان

نائب األمين العام لقطاع جمع 
التبرعات والتسويق في الهالل 

األحمر اإلماراتي
متحدث

جون سيمبسون
محرر الشؤون العالمية

BBC قناة
متحدث

حبيب الصايغ
مستشــار دار الخليج ورئيــس الــتحرير 
المسؤول، رئيس اتحاد كتاب وأدبــاء 
اإلمارات واألمين العام لالتحاد العام 

دباء العرب
ُ
للكتاب واال

متحدث

ندابا مانديال
حفيد نيلسون مانديال، 

مؤسس ورئيس
Africa Rising Foundation

متحدث

الجلسة األولى  9:00 - 10:15
الكوارث الطبيعية واإلنسانية: من إدارة 

األزمات إلى التواصل االستراتيجي

الجلسة الثانية  11:15- 12:30
االتصــــال الــحكومي ومكّونـات 

الــمجتمـع الثقـــافية واالجتمـــاعية

الشيخة بدور بنت سلطان 
بن محمد القاسمي

رئيس هيئة الشارقة لالستثمار 
والتطوير )شروق( 

متحدث
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اليوم الثاني - الجلسة األولى   
   الكوارث الطبيعية واإلنسانية: من إدارة األزمات إلى التواصل االستراتيجي

ناقشت أولى جلسات اليوم الثاني من المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2016،  دور استراتيجيات االتصال الحكومي 
في أوقات األزمات اإلنسانية والكوراث الطبيعية، وحددت الكيفية التي تتعاطى بها وحدات االتصال الحكومي مع نتائج 
وتداعيات الكوارث وآثارها المادية والمعنوية على الجمهور، ومدى فاعلية هذه الوحدات من عدمها، والجدوى منها، 

ومدى مصداقيتها المستقبلية وكذلك فاعليتها في التأثير لدى المتلقين. 

المحاور:
 دور االتصال الحكومي في خلق الجهوزية اإلجرائية والنفسية لدى الجماهير قبل وقوع األزمات

الثقة   دور االتصال الحكومي في إطالع الجمهور على ما تتخذه الحكومة من إجراءات لمواجهة آثار األزمة لتعزيز 
بإمكانيات الحكومة

 دور االتصال الحكومي في مخاطبة الجماهير وتجنيدهم في هيئات وأطر تطوعية للمساعدة في إخالء المصابين 
وتقديم يد العون للمحتاجين

 حرص وسائل االتصال الحكومي على التواصل المكثف والمستمر مع الجمهور لتعزيز حضور المؤسسة الرسمية بين 
األوساط الشعبية وتعزيز مكانة الدولة

المتحدثون: دور االتصال الحكومي بعد انتهاء األزمة في معالجة اآلثار النفسية واالجتماعية التي خلفتها
 ديفيد ميليباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة اإلنقاذ الدولية، ووزير خارجية المملكة المتحدة )2010-2007(

 برنار كوشنير، المؤسس والرئيس السابق لمنظمة أطباء بال حدود )1971-1979( ومنظمة أطباء العالم )1980-1988(، 
ووزير الشؤون الخارجية واألوروبية الفرنسي )2011-2007(

 سعادة فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب األمين العام لقطاع جمع التبرعات والتسويق في الهالل األحمر اإلماراتي
BBC جون سيمبسون، محرر الشؤون العالمية في قناة 

مدير الجلسة:
 حامد بن كرم، إعالمي - قناة سما دبي 



ديفيد ميليباند   
الرئيس والمدير التنفيذي للجنة اإلنقاذ الدولية

ووزير خارجية المملكة المتحدة )2007 -  2010(
متحدث

األثمـن  السـلعة  هـي  الموثوقـة  "المعلومـات 
اليـوم  ولكـن  اإلنسـانية،  للمنظمـات  بالنسـبة 
المعلومـات  الحصـول علـى هـذه  علينـا  يصعـب 
مناطـق  بعـض  فـي  الحسـاس  الوضـع  بسـبب 
جعـل  التواصـل  وسـائل  تطـور  أن  إال  األزمـات، 
الوصـول أفضـل إلـى بعـض التفاصيـل التـي تهـم 
واثقيـن  نكـون  أن  إلـى  وتقودنـا  اإلنسـاني  عملنـا 

لعملنـا." اإليجابيـة  النتائـج  مـن 

برنار كوشنير   
مؤسس ورئيس منظمة أطباء بال حدود )1979-1971(

ومنظمة أطباء العالم )1988-1980(
ووزير الشؤون الخارجية واألوروبية الفرنسي )2007 - 2011(

متحدث

"بـرزت أهميـة اإلعـالم فـي إبـراز القضايـا اإلنسـانية الملّحـة 
ـا نشـكو مـن وسـائل اإلعـالم 

ّ
، فحتـى فتـرة قريبـة كن

ً
مؤخـرا

أنهـا ال توفـر التغطيـة الكافيـة للكـوارث اإلنسـانية واألزمـات 
التـي يقـع ضحيتهـا األبريـاء، وأزمـات الالجئيـن وغيرهـا، إلـى 
علـى  الغـارق  السـوري  الطفـل  جثـة  صـورة  ظهـرت  أن 
الشـاطئ، والتـي حركـت مشـاعر المالييـن حـول العالـم 
 نحـو قضايـا الالجئيـن." 

ً
 فشـيئا

ً
وبـدأ اإلعـالم يتحـرك شـيئا
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فهد عبدالرحمن بن سلطان   
نائب األمين العام لقطاع جمع التبرعات
والتسويق في الهالل األحمر اإلماراتي

متحدث

األحمـر  الهـالل  عمـل  فـإن  خبرتنـا،  خـالل  "مـن 
بعـض  علـى  كبيـر  بشـكل  يعتمـد  اإلماراتـي 
والخاصـة  الرسـمية  المحلـي  اإلعـالم  وسـائل 
األزمـة  أماكـن  علـى  يدهـا  لتضـع  والمسـتقلة 
الدعـم  لتوفيـر  لهـا  والتوجـه  المنكوبـة  والمناطـق 
اإلنسـاني المطلـوب. ومـن جانـب آخـر، نحـن ننتظـر 
مـن المؤسسـات اإلعالميـة المحليـة والعالميـة أن 
تقـوم بتسـجيل وتدويـن عمـل المنظمات اإلنسـانية 
محلية كانت أم دولية من أجل نشر الوعي بجدوى 
هذا العمل، مشـيرا إلى أهمية  تغطية فترات ما بعد 
 مـن ِقبـل 

ً
الكـوارث، حيـث يتـم تجاهـل هـذا البعـد كليـا

اإلعـالم." وسـائل 

جون سيمبسون   
BBC محرر الشؤون العالمية - قناة

متحدث

"مـا مـن شـك أن أحـد أهـداف اإلعـالم هـو إخبـار المواطنيـن 
بمـا يـدور حولهـم فـي مختلـف الـدول، لكـن اإلعـالم اليـوم 
يحـاول أن يدفـع بالحكومـات لالسـتجابة إلـى التقاريـر التـي 
أن  اإلعـالم  علـى  يجـب  أنـه  أعتقـد  وال  بنشـرها،  يقـوم 
يقـوم بدفـع الحكومـات العتمـاد سياسـات معينـة، وإنمـا 
اللجـوء،  البـد لإلعـالم أن يضـع األسـباب الحقيقيـة وراء 
مـع  التعامـل  كيفيـة  حـول  السـؤال  بطـرح  يقـوم  وأن 

هـذه األسـباب."
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اليوم الثاني - الجلسة الثانية   
   االتصال الحكومي ومكونات المجتمع الثقافية واالجتماعية

امتدت أبعاد الجلسة لتبحث في التركيب المجتمعي القائم على البناء األسري وتعزيز مفاهيم التعايش والتبادل الثقافي 
والعوامل االجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على األفراد، ودور االتصال الحكومي في هذه العملية.

المحاور:
 تبني االتصال الحكومي مهمة حماية األسرة وصيانتها والحفاظ على روابطها قوية ومتماسكة من خالل المشاريع 

الخالقة التي تحيي التراث، والمبادرات التي تعزز االنتماء للمجتمع 
 التركيز في االتصال الحكومي على حماية الهوية الجماعية لدى الشباب، ومحاربة نزعات التفرد والتفكك 

 الدور الذي يلعبه االتصال الحكومي في تبني مفهوم احترام تعدد الهويات والثقافات على مستوى العالم
 التركيز في الخطاب اإلعالمي على خصوصية الهوية الثقافية وكيفية نقلها إلى العالم

المتحدثون:
 الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيس هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير )شروق(

 حبيب الصايغ،  مستشار دار الخليج ورئيس التحرير المسؤول، رئيس اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات واألمين العام لالتحاد
دباء العرب

ُ
   العام للكتاب واال

Africa Rising Foundation ندابا مانديال، حفيد نيلسون مانديال، مؤسس ورئيس 

مدير الجلسة:
 فيصل بن حريز، إعالمي - قناة سكاي نيوز عربية 
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الشيخة
بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي   

رئيس هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير )شروق( 
متحدث

"تجربتنـا فـي اإلمـارات تؤكـد أن االنفتـاح علـى 
مـن  أكثـر  مـع  والتعايـش  والحضـارات  الثقافـات 
200 جنسـية هو عامل ثراء يغني حياتنا الثقافية 
طالمـا  االنفتـاح  نخشـى  أال  يجـب  واالجتماعيـة. 
أننـا نمتلـك الثقـة بذواتنـا ونفخـر بهويتنـا وثقافتنـا 

وتاريخنـا.
"إن ترسـيخ الهويـة اإلماراتيـة هـي مهمـة مشـتركة 
تتــــطلب تعــــاون األفــــراد والمؤسســـات والجهــــات 
الحكوميـة. ونحـن نسـتلهم من حياتنـا الخاصة وتجاربنا 
مـع أطفالنـا وعائالتنـا سـبل حمايـة الهويـة والوسـائل 

الكفيلـة بتعزيـز االنتمـاء للوطـن."

حبيب الصايغ   
مستشار دار الخليج ورئيس التحرير المسؤول، 

رئيس اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات واألمين العام
دباء العرب

ُ
لالتحاد العام للكتاب واال

متحدث

"يجـب إيجـاد حمايـة قانونيـة لتدفـق المعلومـات واالنتقـــال 
مـــن االتصــــال الــــحكومي إلى الــتفـــاعل المتـــواصـــل مــع 
الجمهور، وإن مؤسسات االتصال الحكومي مدعوة اليوم 
لفتـح قنـوات التفاعـل مـع الجمهـور وخاصـة الشـباب مـن 
أجـل إشـراكهم فـي عمليـة التنميـة االجتماعيـة، فيجـب 

اإلصغـاء  إلـى أصـوات الشـباب ومحـاكاة تطلعاتهـم."
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ندابا مانديال 
حفيد نيلسون مانديال

 Africa Rising Foundation مؤسس ورئيس
متحدث

جديـدة  معـارك  يخوضـون  اليـوم  "الشـباب 
الماديـة  العبوديـة  قضيـة  عـن   

ً
تمامـا مختلفـة 

التي عانت منها األجيال السـابقة. إن السالسـل 
اليـوم هـي سالسـل فكريـة فاإلنسـان أصبح عدو 
ثقافتـه  عـن  غريبـة  أفـكار  مـن   

ً
ومطـاردا نفسـه 

وتراثـه بسـبب االنفتـاح والتواصل عبـر اإلنترنت. دور 
تعزيـز  فـي  يتمثـل  المسـألة  هـذه  فـي  الحكومـات 
الصـورة  ليكونـوا  وتثقيـف كوادرهـا  الوطنيـة  الهويـة 

للوطـن. والناصعـة  الحقيقيـة 
  
ً
"نريـد للـدول أن تبـدأ بقيـاس سـعادة شـعوبها وفقـا

لمعاييـر غيـر اقتصاديـة وال عالقـة لهـا بالناتـج المحلـي 
بقـدر مـا ترتبـط بالفـرص التـي تتيحهـا الـدول لمواطنيهـا 
وال  بكرامتهـم  فيهـا  ينعمـون  متوازنـة  حيـاة  بالعيـش 
العمـل  فـي  عمرهـم  مـن  األكبـر  القسـم  يكرسـون 

العيـش." لقمـة  تأميـن  أجـل  المضنـي مـن 

جلسة تفاعلية حوارية   
   اتصال يدعم السياسات الحكومية

ناقشت الجلسة التفاعلية التي نظمها نادي الشارقة للصحافة دور االتصال الحكومي في إيصال السياسات الحكومية 
أساليب  تطوير  الحكومي في  االتصال  مجال  العاملين في  دور  إلى  النقاش  وتطرق  المختلفة،  الجمهور  إلى شرائح 
أكثر فعالية  يجعلها  الجمهور ما  المستهدفة من  الشريحة  بتغير  تتغير  أن  أنها البد  أكدوا  التي  الرسائل  االتصال ونوع 

وكفاءة في أداء وظيفتها.

المحاور:
 التعرف على العالقة االستراتيجية الوثيقة بين االتصال والسياسات الحكومية وتفهم موقع االتصال الحكومي كممكن 

أساسي للعمل الحكومي
 التعرف على أهم األدوات االتصالية الداعمة لصناعة وتطوير السياسات الحكومية

 تبادل اآلراء والخبرات حول تطبيقات االتصال في مجال السياسات الحكومية

المتحدثون:
 خديجة حسين، مدير إدارة االتصال والتطوير في وزارة شؤون مجلس الوزراء - اإلمارات العربية المتحدة

 راشد الفالحي، مدير الشؤون الحكومية في الهيئة االتحادية للرقابة النووي

مدير الجلسة:
 هشام العمراني، مستشار متخصص في شؤون االتصال الحكومي

63المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2016المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 622016



خديجة حسين   
مدير إدارة االتصال والتطوير في وزارة شؤون مجلس الوزراء

اإلمارات العربية المتحدة 
متحدث

علـى  لــــــيتعــــرف  متعطـــــش  الــــــمجتمع  "إن 
أي  عـن   

ً
بعيـدا ولكـن  الـــــحكومية  السياســـــات 

تعقيـدات، ولذلـك البـد مـن تطويـر أسـاليبنا فـي 
مجال االتصال الحكومي وأن نسـعى لوضع خبر 
المتلقـي واسـتخدام  يـدي  بيـن  مباشـر ومختصـر 
صور غير تقليدية، تشـرح الموضوع بشـكل مباشـر، 
الحكوميـة  السياسـة  تشـرح  إيضاحيـة  رسـوم  أو 
وتغنـي عـن كتابـة أسـطر طويلـة تتعـب القـارئ وال 

تسـترعي انتباهـه."

راشد الفالحي    
مدير الشؤون الحكومية في الهيئة االتحادية للرقابة النووي

متحدث

"إن دور العامليـن فـي االتصـال الحكومـي هـو رصد وتحليل 
ثـم تطويـر  العـام حـول قضيـٍة مـا، ومـن  الـرأي  واسـتقراء 
هـو  الـذي  اللحظـي  اإلعـالم  طبيعـة  توائـم  اسـتراتيجية 
سـمة العصـر، وتخاطـب الجمهور بشـكل مباشـر ومبسـط. 
االتصـال  مجـال  فـي  متميـزة  كفـاءات  لدينـا  "توجـد 
فـي  االسـتمرار  علينـا  ينبغـي  ولكـن  اليـوم،  الحكومـي 
التكامـل  واعتمـاد  والرصديـة  التحليليـة  قدراتنـا  تطويـر 
بيـن إدارات االتصـال الحكومـي كـي يكـون لعملنـا أثـره 

وارتقائـه." المجتمـع  تطـور  فـي  الملحـوظ 
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منصة االبتكار المجتمعي
محطــة تفاعليــة تجمــع أصحــاب االبتــكارات مــن خــالل أطروحــات تناقــش الفكــر 
ــاء قائــم علــى اإلنجــاز والتجــدد وتبــادل 

َ
اإلبداعــي الــذي يســهم فــي خلــق مجتمــع بن

الخبــرات والمعــارف. ومــن خــالل حــوارات متفرقــة لمــدة 25 دقيقــة، يتــم طــرح 
عــدة قضايــا منهــا التعليــم والصحــة والبطالــة والثقافــة والشــباب والتكنولوجيــا 
والعائلــة، وفــي هــذه الجلســات المصغــرة تــم تطبيــق نظــام التصويــت لتعزيــز 

الحــوار والتواصــل بيــن المتحدثيــن والحضــور.
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 !
ً
ن مبتكرا

ُ
ك

 خالد العامري
كاتب عمود اجتماعي في صحيفة الخليج

متحدث

أهميـــة  حـــول  الضـــوء  الجلســـة  هـــذه  تســـلط 
االبتـــكار فـــي أســـلوب حياتنـــا، فـــي العمـــل وبيـــن 
محيـــط األســـرة واألصدقـــاء، والتركيـــز علـــى 
أن االبتـــكار  مهـــم فـــي مجـــال التعليـــم لبنـــاء 

أجيـــال تحاكـــي مجتمـــع المعرفـــة.

اليوم األول  الجلسة األولى

مشروع "قلب الضاحية" 

 بدرية المازمي
مهندسة مساحة في بلدية دبي

متحدث
 

مشـــروع حائـــز علـــى جائـــزة "مبادلـــة للتصميـــم 2015"، 
يتمحـــور حـــول فكـــرة تصميـــم ديناميكـــي لمركـــز مجتمعي 
ضمـــن حـــي ســـكني مســـتوحى بشـــكل كامـــل مـــن 
البيئـــة الطبيعيـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات وهـــو عبـــارة عـــن 
مركـــز لـــكل ضاحيـــة يـــروج لنمـــط حيـــاة صحـــي وحيـــوي 
 أنشـــطة 

ً
للعائـــالت بشـــكل أخـــص. حيـــث يوفـــر المركـــز

وخدمـــات تتوافـــق مـــع اهتمامـــات الفئـــات العمريـــة 
المختلفـــة مـــن رياضـــة، اســـتجمام، مكتبـــة، غـــرف 
المختلفـــة،  العمـــل  لـــورش  اســـتديو  دراســـية، 
لمختلـــف  ومفتوحـــة  مغلقـــة  عـــرض  صـــاالت 
األغـــراض، وبذلـــك يشـــكل المركـــز نقطـــة التقـــاء 
لمناطـــق الضاحيـــة ويحفـــز التواصـــل المســـتمر 

بيـــن أفرادهـــا.
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أول كتـــاب في االتصـــال الـــحكومي 
المؤسسي 

 عائشة بوسميط
بـــمجلس  والـــتسويـــق  االتصـــال  إدارة  مديـــر 
على  الرياضة  لجنة  عضو  الريـــــاضي،  دبي 
مستوى الدولة، رئيس فريقي التقييم لالتصال 
الحكومي واإلبداع لجائزة خليفة للتميز، ورئيس 

فريق تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي
متحدث

تسليــــــط الــــــضوء حـول أول كتــــاب ُيعنـى 
مـن  المؤسسـي،  الحكومـي  باالتصـال 
خـالل دراسـة الدكتـورة عائشـة بوسـميط 
فـي  الشـارقة  إمـارة  وخطـى  تتوافـق 
نشـــــر مفهــــــوم االتصــــال الـــحكومـــي 
وتدعـم توجهــــاتها فـي تبنـي أفضــــل 
ممـــارســــات تطـــويــــر آليـــــات بـــرامـــج 

الحكومـي. االتصـال 

اليوم األول  الجلسة الثانية

تطبيق "زواج يسير" 

 سلطان الحوسني
طالب في جامعة زايد بأبوظبي

متحدث 

مشروع ُمقدم من كلية االبتكار التقني في جامعة زايد فرع 
مصاريف  من  مخفضة  تكاليف  توفير  إلى  يهدف  أبوظبي، 
الزواج و ذلك بتوفير عدة عروض وخدمات يمكن للمستخدم 
تساهم  مما  رمزية،  بأسعار  زفاف  لتخطيط حفالت  اختيارها 
في نشر ثقافة التوفير والتخطيط في المجتمع، يعد هذا 
البرامج الجديدة التي لم يسبق طرحها في  التطبيق من 
سهلة  وسيلة  يعد  ألنه  المتحدة؛  العربية  اإلمارات  دولة 
التطبيق  تثبيت  وذلك من خالل  الزفاف،  إلعداد حفالت 
وإنشاء حساب مستخدم جديد. سيسهل هذا التطبيق 
حفالت  منسقي  عن  البحث  عناء  المستخدمين  على 
حفالت  في  إدراجها  يجب  التي  الخدمات  و  الزفاف 
حفالت  احتياجات  كل  بدمج  وذلك  المعتادة  الزفاف 

الزفاف في تطبيق واحد بسيط.
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مشروع خليفة سات

 عامر الصايغ

مدير مشروع خليفة سات في
مؤسسة محمد بن راشد للفضاء

متحدث

خليفــة  مشــروع  حــول  الضــوء  تســليط 
ســات الــذي ُيعــد أول قمــر عربــي يتــم 
بنــاءه وتصنيعــه بالكامــل فــي اإلمــارات 

بكفــاءات وطنيــة.

اليوم الثاني  الجلسة األولى

10 اختراعات في حياة فاطمة

 فاطمة الكعبي
أصغر مخترعة إماراتية

متحدث

تســـليط الضـــوء حـــول االختراعـــات العشـــرة التـــي 
بتطويـــر  بدئهـــا  وكيفيـــة  فاطمـــة،  اخترعتهـــا 
كــــــل اخـــــتراع علـــى حـــدة ومـــا هـــي فائـــدة 
كل اختـــراع، و حصولهـــا علـــى جائـــزة أصغـــر 
ـــد  ـــة، ومشـــاركتها فـــي العدي مخترعـــة إماراتي
مـــن المحافـــل وأهميـــة هـــذه المشـــاركات 

ــا.  ــى حياتهـ علـ
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االبتكار في نشر الوعي المجتمعي 

 د.ُرسل النعيمي
دكتورة أسنان ومدربة دولية في تطوير الذات

متحدث

تســــــليــــــــط الـــــــضوء حــــــول نـــــــشر الـــوعـــــــــي 
 الــــــــتّوجه بمـــا 

ً
المجتمعـــي فـــي تــــــــــغيير طـــرق

يتمــــــــاشى مـــع التطـــور الكبيـــر فـــي التواصـــل 
االجتمـــــــــاعي للحصـــول علـــى أفضـــل النتائـــج.

اليوم الثاني  الجلسة الثانية

ثمرة 

 موزة الشامسي
طالبة في الجامعة األميريكة في الشارقة

متحدث

فكـــرة مجتمعيـــة تهـــدف إلـــى تســـليط الضـــوء 
حـــول غـــًرس مفاهيـــم المشـــاركة فـــي خدمـــة 
المجتمـــع منـــذ ســـن صغيـــرة، وطـــرح فكـــرة  
فـــي  يعتمـــد  كمنهـــج  العطـــاء"  "منهـــج 
مثـــل أي  الخاصـــة  و  الحكوميـــة  المـــدارس 

منهـــج دراســـي آخـــر.
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ورش العمل والمحاضرات التفاعلية

ورشة العمل األولى   التعاون مع الشركاء في استراتيجية االتصال
)بالتعاون مع مؤسسة طومسون للتدريب( 

ركـزت ورشـة العمـل علـى الحاجـة إلـى تطويـر طرائـق مبتكـرة للتواصـل مـع أصحـاب المصلحـة فـي البيئـة اإلعالميـة المعقـدة لعصرنـا الحاضـر، 
وناقشـت األدوات واالسـتراتيجيات التـي يسـتخدمها قسـم االتصـال فـي البرلمـان األوروبـي، مـن حيـث تحضيـر وتوزيـع الرسـائل، وإشـراك أصحـاب 

المصلحـة والـرأي العـام.

محاور ورشة العمل: 
 دور الشركاء في صياغة استراتيجية االتصال

 األساليب الكفيلة بإشراكهم الرأي العام في استراتيجية االتصال
 دور استطالعات الرأي ومتابعة التغطية اإلعالمية في بلورة وتطوير استراتيجية االتصال

المدرب: رون كورفر، رئيس قسم العلوم والشؤون االقتصادية في الوحدة اإلعالمية للبرلمان األوروبي.
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ورشة العمل الثانية   الصحافة االستقصائية كأداة حكومية لصناعة قرارات أفضل
)بالتعاون مع مؤسسة طومسون للتدريب( 

ناقشت الورشة الدور المحوري الذي تؤديه الصحافة االستقصائية في مساعدة المجتمعات والحكومات على مواجهة األنشطة
غير القانونية والخطيرة.

محاور ورشة العمل: 
 المزايا التي تتفّرد بها الصحافة االستقصائية

 تقنيات الصحافة االستقصائية وكيفية تطبيقها في إطار عمل أخالقي
 دور الصحافة االستقصائية كقوة تسهم في تحقيق المصلحة العامة ومساعدة الحكومات على تقديم خدمات أفضل للجمهور

 كيفية االستجابة والتفاعل مع الصحافة االستقصائية

المدرب: جون وير، صحفي استقصائي

المحاضرة التفاعلية األولى   األثر اإليجابي لفعاليات األمم المتحدة لتحالف الحضارات: إشراك الشباب 
في الترويج للتسامح والتنوع الحضاري عبر العالم )بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة لتحالف الحضارات( 

ناقشـت المحاضـرة األولـى مـدى فعاليـة مواقـع التواصـل االجتماعـي فـي تحذيـر وإبـالغ الجمهـور بـأي حـادث طـارئ، وإلـى أهميـة المتابعـة 
المكثفـة لمواقـع التواصـل االجتماعـي مـن أجـل تحسـين األداء فـي مواجهـة األزمـات.

محاور المحاضرة: 
 مناقشة برامج األمم المتحدة لتحالف الحضارات وأثرها على عملية إشراك الشباب في كل أنحاء العالم ضمن الجهود الدولية لمكافحة أسباب 

التطرف
 كيفية  تغيير األطر العامة للسياسات، وتجنب النزاعات القائمة على أساس الهوية، ودعم المبادرات الشعبية، ورفع مستوى الوعي، وتحريك 

الرأي العام لدعم قيم التسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب

المحاضرون: أليساندرو جيروال، منسق برامج، برنامج األمم المتحدة لتحالف الحضارات
وبالوما هاشك–جوزف، خبيرة إدارة البرامج - التواصل بين الثقافات، برنامج األمم المتحدة لتحالف الحضارات
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المحاضرة التفاعلية الثانية   مكافحة خطاب التطرف والكراهية والعنف: مشاركة أفضل التجارب في 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي )بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة لتحالف الحضارات( 

 مـن المبـادرات التـي ينظمهـا برنامـج األمـم المتحـدة لتحالـف الحضـارات مـن أجـل التعـرف علـى خطـورة وأبعـاد خطـاب 
ً
تضمنـت المحاضـرة عـددا

الكراهيـة ومناقشـة األسـباب وراء تفشـي مشـاعر العـداء والتطـرف وتقديـم حلـول للتصـدي لمحـاوالت التحريـض علـى الكراهيـة. 

محاور المحاضرة: 
 التعرف بشكل أوسع وأعمق على خطورة وأبعاد خطاب الكراهية ومناقشة األسباب الكامنة وراء تفشي مشاعر العداء والتطرف

 تقديم الحلول التي تسهم في التصدي لمحاوالت التحريض على الكراهية والتي قد تؤدي إلى ارتكاب أعمال العنف، وذلك من خالل    
   االستخدام السليم لمواقع التواصل االجتماعي

المحاضرون: نهال سعد، الممثل السامي والمتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لبرنامج األمم المتحدة لتحالف الحضارات
وثبوت شاريتون، مدير مشاريع اإلعالم والهجرة - برنامج األمم المتحدة لتحالف الحضارات 

المحاضرة التفاعلية الثالثة   استراتيجية اإلعالم االجتماعي )بالتعاون مع سكاي نيوز عربية( 

إلـى  بالنسـبة  التواصـل االجتماعـي  لبنـاء اسـتراتيجيٍة صحيحـة وفعالـة لكيفيـة اسـتخدام شـبكات  الالزمـة  الرئيسـة  المحاضـرة الخطـوات  ناقشـت 
الشـركات والمنظمـات باختـالف أنواعهـا وطبيعـة أنشـطتها. وسـلطت المحاضـرة الضـوء كذلـك على أفضل الطرق التي من شـأنها اإلسـهام في 
رفـع مسـتوى األداء فـي العالـم االجتماعـي االفتراضـي الكبيـر حولنـا مـن خـالل وضـع خطـة عمليـة محكمـة، تسـتند إلـى قواعـد مهمـة، تتمثـل 

فـي المحتـوى القيـم والتواصـل المتواصـل والمتابعـة الدائمـة والتحليـل الذكـي للبيانـات. 

محاور المحاضرة: 
 حقائق وإحصاءات 

 الركائز الثالث لالستراتيجية الرقمية 
 كيفية إنشاء استراتيجية إعالم اجتماعي وفن اإلعالم االجتماعي

المحاضر: ثائر سوقار، رئيس االستراتيجيات الرقمية في قناة سكاي نيوز عربية
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المحاضرة التفاعلية الرابعة  االتصال الحكومي واستراتيجيات الشراكة مع الجمهور )بالتعاون مع سكاي نيوز عربية( 

عمـدت هـذه المحاضـرة التفاعليـة إلـى استشـراف أفضـل السـبل التـي يمكـن للسياسـيين والدبلوماسـيين والقائميـن علـى اتخـاذ وصنـع القـرار مـن 
التواصـل بشـكل عملـي مـع الجمهـور وتوصيـل الرسـالة الصحيحـة لهـم. وناقشـت أيضـا أهميـة المتابعـة اليوميـة لتوجهـات الجمهـور علـى وسـائل 

التواصـل االجتماعـي لإلحاطـة بتوجهـات الـرأي العـام ومتابعـة ردود الفعـل السـلبية واإليجابيـة.

محاور المحاضرة:
 دور وسائل التواصل االجتماعي في المجتمعات 

 االتصال الحكومي في عصر وسائل التواصل االجتماعي 
 أفضل الطرق للتفاعل مع الجمهور 

 استشراف االستراتيجيات المثلى لمواكبة التغيير 

المحاضر: عبده جادالله، رئيس تحرير منصات التواصل االجتماعي في قناة سكاي نيوز عربية

التغطية اإلعالمية
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 2016 الحكومي  لالتصال  الدولي  المنتدى  حصد 
في دورته الخامسة تغطية إعالمية غير مسبوقة 
من  العديد  فيها  شاركت  العالم،  مستوى  على 
مختلف  من  والخاصة  الرسمية  اإلعالم  وسائل 
الدول، عملت خاللها الجهات الصحافية في البلدان 
واإللكترونية،  المطبوعة  الوسائل  من  المختلفة 
ليحقق المنتدى تغطية إعالمية غير مسبوقة بزيادة 
تجاوزت نسبة 46% عن أعداد األخبار المنشورة عن 
نجاحات  الى  تضاف  الماضية،  دورته  في  المنتدى 
المنتدى المتواصلة في المشاركين والموضوعات 

والحضور الرسمي الكبير.
المنتدى  الصحافة على متابعة  العام، عملت  هذا 
 عن الــــمنتدى بقيمـــة تتجـــــاوز 

ً
ونشـــــر 1790 خبــــرا

الفعاليات  أقوى  بذلك  لتنافس  درهم   22729318
المنتدى،  مدة  قصر  برغم  العالمية،  والتظاهرات 
المنتدى ما يزيد  وحرص على متابعة وقراءة أخبار 
على 500 مليون متابع ومستمع وقارئ ومشاهد 

في 47 دولة حول العالم. 

التغطية اإلعالمية
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التغطية اإلعالمية
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مقارنة التغطية اإلعالمية للمنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2012 - 2016

المنتدى عدد األخبار

1790 2016

966 2015
907 2014
659 2013
264 2012
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التغطية اإلعالمية

التغطية اإلعالمية حسب اللغة

50.6%
العربية

36.7%
اإلنجليزية

3.2%
الصينية 
)العامة( 

2.9%
اليابانية

2.5%
األلمانية

1.6%
اإلسبانية

1.3%
الفرنسية

0.6%
الصينية 

)التقليدية(
0.6%

البرتغالية  0.1%
الروسية

لمكانة المنتدى العالمية، وأهمية ما يطرحه من موضوعات، فقد تسابقت وسائل اإلعالم الدولية على متابعة ونشر كافة األخبار عن المنتدى. 
 جديدة في اللغات األجنبية األخرى بجانب العربية واإلنجليزية التي تم بها ترجمة ونشر 

ً
وسجلت الصحف والمواقع اإللكترونية العالمية أرقاما

 عن المنتدى في كل من المكسيك، األرجنتين، البرازيل، ناميبيا، أسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، 
ً
األخبار. ونشرت الجهات اإلعالمية المختلفة أخبارا

السويد، بولندا، إيران، روسيا، اليابان، سنغافورة، كوريا الشمالية، تايالند، النمسا، وسويسرا. 

التغطية اإلعالمية
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التغطية اإلعالمية حسب المحيط الجغرافي

عدد األخبار المنطقة الجغرافية

1107الشرق األوسط ودول الخليج
258األمريكتان

122أفريقيا
104أوروبا
191آسيا

8أستراليا
1790المجموع

 

61.8%
الشرق األوسط

ودول الخليج

14.4%
األمريكتان

6.8%
أفريقيا

5.8%
أوروبا

10.7%
آسيا

0.5%
أستراليا

التغطية اإلعالمية

الواليات المتحدة األمريكية  192دولة اإلمارات العربية المتحدة   874  

جمهورية مصر العربية  112

المملكة األردنية الهاشمية   100

المملكة العربية السعودية  81

جمهورية الصين   60

اليابان  52
تايالند  40

ألمانيا  25 المملكة المتحدة  22 

 ألخبار المنتدى
ً

أكثر عشر دول تغطية

التغطية اإلعالمية
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العددالمصدر

874اإلمارات العربية المتحدة 

18كندا 

18بنما 

22البرازيل

22المملكة المتحدة 

3المكسيك 

7فرنسا

2األرجنتين

4ناميبيا

2المغرب 

11اسبانيا

8إيطاليا

25ألمانيا

2السويد

9بولندا 

1روسيا

العددالمصدر

8استراليا 

6النمسا 

7سنغافورة 

5سويسرا

4بلجيكا 

3المكسيك 

3هولندا 

7البحرين 

2تشاد

2ليبيا 

2البرتغال 

1باكستان 

1فلسطين 

1تايوان

1اليمن

التغطية اإلعالمية حسب الدول

العددالمصدر

112مصر 

100األردن 

9لبنان

81السعودية 

3العراق

1إيران 

17الكويت

14قطر

192الواليات المتحدة االمريكية 

10الهند 

60الصين 

40تايالند 

4كوريا الشمالية 

52اليابان

10هونج كونج 

4إندونيسيا 

التغطية اإلعالمية

 
ً
الكلمات األكثر تداوال

fifth International Government Communication Forum

governments governments and people
people

Ndaba Mandela

IGCFSharjah
IGCF 2016

communication
youth

crisis
United Nations H... conversation

Qasimi

الدولي لالتصال

سلطان بن محمد القاسمي

17.4%
أخبار اإلمارات

10%
شبكة سيدات 

اإلمارات

8.2%
دار الـخليج

10.2%
اتحاد وكاالت 

األنباء العربية    10.7%
وام العربية

16.8%
الشارقة  24  

7.2%
آراء اإلخبارية

6.8%
البيــان

6.6%
Gulf News 6.1%

Dubai
Informer

أكثر عشرة مصادر 
 ألخبار المنتدى

ً
تغطية

التغطية اإلعالمية
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االنطباع العام

 كبيرة في مختلف دول العالم، كما سبق الحديث عنها باألرقام، وكان االنطباع العام 
ً

شهدت أخبار المنتدى الدولي لالتصال الحكومي متابعة
 للغاية، من بداية الكتابة عن الدورة الخامسة للمنتدى 

ً
لدى جمهور القراء والمتابعين ألجهزة اإلعالم من الصحف المطبوعة واإللكترونية إيجابيا

في ديسمبر من العام الماضي 2015، لتواصل أخبار المنتدى تسجيلها أعلى المعدالت اإليجابية في انطباعات المتابعين، خالل الفترة من 15 
مارس لتبلغ ذروتها خالل يومي المنتدى واليومين التاليين.

التغطية اإلعالمية

التعرض اإلعالمي حسب وسائل اإلعالم

 بالمؤشـرات المختلفـة 
ً
خـالل الفتـرة مـن ديسـمبر 2015 وحتـى نهايـة مـارس 2016، سـجل معـدل األخبـار والتعـرض لهـا معـدالٍت عاليـة، قياسـا

للتعـرض اإلعالمـي والتـي تقيـس المسـتويات التـي تـم التعامـل معهـا فـي معـدل األخبـار. أغلـب مؤشـرات التعـرض اإلعالمـي التي تم قياسـها 
ألخبـار المنتـدى سـجلت النسـبة الكاملـة 100%، ممـا يشـير إلـى أهميـة األخبـار التـي صـدرت عـن المنتـدى، ومـدى متابعـة وسـائل اإلعـالم، مـع 

قراءهـا لهـذه األخبـار.

التغطية اإلعالمية
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التغطية اإلعالمية

مردود التداول اإلعالمي

 بالموضوعات، 
ً
 من أهم المنتديات النوعية في العالم، على كافة األصعدة، بدءا

ً
بال شك، يبقى المنتدى الدولي لالتصال الحكومي واحدا

 من التغطية اإلعالمية، وصلت نسبتها إلى %100 
ً
 كبيرا

ً
 بالتغطية اإلعالمية الواسعة التي ُيحظى بها المنتدى. ووجد المنتدى نصيبا

ً
وإنتهاءا

في مختلف األخبار التي صدرت عنه، والتي تمت تغطيتها في متابعات خاصة لوسائل اإلعالم بنسبة تقديرية تقارب 23 مليون درهم. وخالل 
نفس الفترة من القياس )ديسمبر 2015 - مارس 2016( حصدت أخبار المنتدى النسبة الكاملة في االهتمام اإلعالمي، وتم نشر كافة األخبار 

عن المنتدى.

التغطية اإلعالمية

النطاق التقديري لالنتشار

ما يقارب من نصف مليار شخص حول العالم تابعوا أخبار المنتدى الدولي لالتصال الحكومي.. هذا هو ملخص ما يمكن قراءته عن النطاق 
التقديري لالنتشار والخاص بالتغطية اإلعالمية غير المسبوقة التي وجدها المنتدى في دورته الخامس 2016. خالل الفترة من ديسمبر 2015 
وحتى 12 يناير 2016، وهي الفترة التي شهدت أول أخبار المنتدى، تابع أخبار المنتدى أكثر من 250 مليون شخص حول العالم، وتصاعدت 
المتابعات لتصل الى أكثر من 350 مليون متابع في الفترة التالية وحتى 26 فبراير 2016، لتكتمل دائرة المتابعات غير العادية ألخبار المنتدى مع 

انطالقه في 20-21 مارس، وتصل إلى ما يقارب 500 مليون متابع.
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التغطية اإلعالمية

عدد القراء المتوقعالمصدر

202.2 مليون中华网 - 科技频道 CDC - Technology Channel/  قناة تكنولوجيا

Yahoo! Finance95.6 مليون

86.4 مليون财经频道 - 中国日报网 CNBC - China Daily /  سي ان بي سي - صحيفة تشاينا ديلي

Bloomberg70.2 مليون

Reuters Press Release News Headlines33.9 مليون

CNBC32.3 مليون

31.8 مليونالمصري اليوم

PR Newswire30.3 مليون

29.2 مليونエキサイト Excite/ صحيفة  اكسايت 

28.9 مليون朝日新聞  Asahi Shimbun / اساهي شيمبون

ً
أكثر عشرة مواقع صحفية انتشارا

 من وسائل اإلعالم والجمهور من الحضور 
ً
 للغة التي يقدم بها الوقع األخبار، حيث أن  المنتدى وجد متابعة كبيرة جدا

ً
متابعة المواقع تتم تبعا

والقرآء والمشاهدين في كامل منطقة الخليج العربي، إال أن التعداد السكاني في دولة مثل الصين قد يحصد المراكز األولى الرتفاع عدد 
السكان وبالتالي المتابعين لألخبار.

نماذج من التغطية اإلعالمية
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نماذج من التغطية اإلعالميةنماذج من التغطية اإلعالمية

101المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2016المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 1002016



نماذج من التغطية اإلعالميةنماذج من التغطية اإلعالمية
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نماذج من التغطية اإلعالميةنماذج من التغطية اإلعالمية
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نماذج من التغطية اإلعالمية

التسجيل والحضور
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المنتدى العدد

4239 2016

4196 2015

2756 2014

2500 2013

التسجيل والحضور

1000

0
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4000
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مقارنة الحضور للمنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2013 - 2016

التسجيل والحضور

العددالفئة
2231قبل المنتدى

1406 خالل المنتدى

602عبر الموقع اإللكتروني

4239 المجموع

نسبة التسجيل لحضور المنتدى

53%
قبل المنتدى

33%
خالل المنتدى

14%
عبر الموقع اإللكتروني
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التسجيل والحضور

العددأيام المنتدى

202809 مارس - اليوم األول

211430 مارس - اليوم الثاني

4239المجموع

إحصائيات الحضور خالل المنتدى

66%
21 مارس- اليوم األول

34%
20 مارس - اليوم الثاني

العددالفئة
602الذين سجلوا وحضروا 

928الذين سجلوا ولم يحضروا 

تقرير حضور المسجلين عبر الموقع اإللكتروني

60%
الذين سجلوا ولم يحضروا 

40%
الذين سجلوا وحضروا

التسجيل والحضور

فئات الحضور

26.3%
كبار الشخصيات

37.2%
الزوار

7.7%
وسائل اإلعالم

2.6%
الطاقم الفني

والتلفزيون

6.2%
ورش العمل

والمحاضرات التفاعلية

1%
المتحدثون والمدربون

14.2%
طالب وأساتذة جامعات

4.8%
المنظمون

والمتطوعون

العددالفئة

1579الزوار

1116كبار الشخصيات

601طالب واساتذة جامعات

325وسائل اإلعالم

263ورش العمل والمحاضرات التفاعلية

205المنظمون والمتطوعون

110الطاقم الفني والتلفزيون

40المتحدثون والمدربون

4239المجموع
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التسجيل والحضورالتسجيل والحضور

تقرير الحضور حسب الدولةالتحليل حسب المناطق

الحضور والمشاركون
   المملكة المتحدة                                                           38

   دولة قطر                                                                            37 

   الواليات المتحدة األمريكية                                        36

   الجمهورية العربية السورية                                       32 

   سلطنة عمان                                                                     30

   جمهورية الصومال                                                         22

   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية      19

   جمهورية العراق                                                                18

   ماليزيا                                                                                      16

   أخرى                                                                                        23   

   دولة اإلمارات العربية المتحدة                          3032

   المملكة العربية السعودية                                  269

   الجمهورية اللبنانية                                                    144

   المملكة األردنية الهاشمية                                     98

   جمهورية مصر العربية                                              86

   فلسطين                                                                          80

   جمهورية الهند                                                             75  

   دولة الكويت                                                                   66

   مملكة البحرين                                                              62

   المملكة المغربية                                                         56

28.5%
الدوليون )من  خارح دولة اإلمارات(

71.5%
المحليون )من داخل دولة اإلمارات(

0.8%
األمريكتان

10.9%
آسيا

1.5%
أوروبا

4.2%
أفريقيا

82%
دول مجلس التعاون الخليجي العددالفئة

3496دول مجلس التعاون الخليجي 

464آسيا 

179أفريقيا 

64أوروبا 

36األمريكتان 

4239مجموع

العددالفئة 
3032المحليون )من داخل دولة اإلمارات(

1207الدوليون )من  خارح دولة اإلمارات(

4239المجموع
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مواقع التواصل االجتماعي

SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

الجمهور المتلقي للتغريدات عبر صفحة مركز الشارقة اإلعامي خالل شهر مارس 2016

Impressions during March 1ظهور التغريدات خالل شهر مارس   -  مليون .6

Impressions per day 51,100معدل ظهور التغريدات خالل اليوم الواحد
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SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

الجمهور المتلقي للتغريدات عبر تفاعل المغردين مع صفحة مركز الشارقة اإلعالمي

مغرد  2,133 قبل  من  إشارة   7,128 عبر  مليون   277 التغريدات -  ظهور 

277 million estimated impressions from 7,128 Twitter mentions by 2,113 users

57%

5%

38%

نسبة مشاركة الجهات/المغردين ذوي التأثير

)10/8    المغردين ذوي التأثير العالي ) أكثر من 

)10/8-5    المغردين ذوي التأثير المتوسط ) 

    )10/4    نسبة المغردين ذوي التأثير الجيد ) أقل من 

SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

عدد فتح الروابط من قبل الجمهورنسبة تفاعل الجمهور

Link clicks per day 134معدل فتح الروابط خالل اليوم الواحد

Link clicks during March 4,100عدد فتح الروابط خالل شهر مارس
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SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

عدد الردودعدد إعادة التغريد

Replies per day 1معدل الردود خالل اليوم الواحدRetweets per day 80معدل إعادة التغريد خالل اليوم الواحد 1

Replies during March 326عدد الردود خالل شهر مارسRetweets during March 2,500عدد إعادة التغريد خالل شهر مارس

SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

عدد االعجاباتبيانات الجمهور المتفاعل

Likes per day 88معدل االعجابات خالل اليوم الواحد

Likes during March 2,700عدد االعجابات خالل شهر مارس

ذكورإناث

67%

33%

ً
أكثر ثالثة دول تفاعال

دولة اإلمارات العربية المتحدة                                  80.4%

الواليات المتحدة األمريكية                                           4.2%

دولة قطر                                                                                2.6%

دول أخرى                                                                                 12%
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SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

 في دولة اإلمارات خالل يومي المنتدى
ً
األوسام األكثر تداوال

SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

 في دولة اإلمارات خالل يومي المنتدى
ً
األوسام األكثر تداوال
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SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

 خالل تفاعلهم مع المنتدى
ً
الجهات والمغردون األكثر تأثيرا
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SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

 خالل تفاعلهم مع المنتدى
ً
الجهات والمغردون األكثر تأثيرا

SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

 خالل تفاعلهم مع المنتدى
ً
الجهات والمغردون األكثر تأثيرا
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SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

 خالل تفاعلهم مع المنتدى
ً
الجهات والمغردون األكثر تأثيرا

SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

 خالل تفاعلهم مع المنتدى
ً
المغردون األكثر تأثيرا
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 خالل تفاعلهم مع المنتدى
ً
الجهات اإلعالمية األكثر تأثيرا

SharjahMediaصفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “فيسبوك”SharjahMedia@صفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “تويتر”

عدد اإلعجابات خالل شهر مارس 2016

Likes during March 11,085عدد االعجابات خالل شهر مارس
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SharjahMediaصفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “فيسبوك”

عدد التفاعالت خالل شهر مارس 2016

SharjahMediaصفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “فيسبوك”

عدد مشاهادات الفيديو خالل شهر مارس 2016

Video Views during March 1,996عدد مشاهدات الفيديو خالل شهر مارس
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SharjahMediaصفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “فيسبوك”

بيانات الجمهور المتلقي للرسائل خالل شهر مارس 2016

SharjahMediaصفحة مركز الشارقة اإلعالمي على “فيسبوك”

بيانات الجمهور المتلقي للرسائل خالل شهر مارس 2016

إناث

ذكور
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المؤتمر الصحفي
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تكريم المتحدثين والرعاة
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روح الفريق

 من أهداف مركز الشارقة اإلعالمي التي تصب في إطار دعم االتصال الحكومي والخطاب اإلعالمي، فقد حرصنا أن يقدم 
ً
انطالقا

الحكومي في مؤسسات وهيئات  الخامسة ركيزة أساسية تقوم عليها دوائر االتصال  الحكومي في دورته  الدولي لالتصال  المنتدى 
الدولة المختلفة، وليكون وسيلة لوضع آليات تطوير عملية االتصال في المنطقة. 

روح الفريق

عمل فريق مركز الشارقة اإلعالمي بشكل متكامل وفَعال على وضع الخطط االستراتيجية واألهداف التي من شأنها الوصول إلى هدف 
المنتدى الدولي لالتصال الحكومي، والخروج بمنظومة جديدة في فكر االتصال الحكومي تستفيد منها المؤسسات الحكومية في إمارة 

الشارقة ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية.
مركز الشارقة اإلعالمي 
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