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مقدمة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، نظم المكتب اإلعالمي لحكومة 
الشارقة الدورة السادسة من "المنتدى الدولي لالتصال الحكومي" تحت شعار “مشاركة مجتمعية...تنمية شاملة"، وأقيمت فعالياتها في 

مركز اكسبو الشارقة من 22 إلى 23 مارس 2017. 

يز الوعي والشراكة بين  وتطرق المنتدى في هذه الدورة إلى دور االتصال الحكومي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تعز
 على تغيير بعض السلوكيات 

ً
الحكومات وكافة أفراد المجتمع من آباء وأمهات وشباب ومؤسسات عامة وخاصة وإعالم، والعمل معا

الخاطئة. وأكد المشاركون أن الشراكة هي جزء من مسؤولية المجتمع تجاه البلدان التي ينتمون إليها ويعيشون فيها، ليسهموا في تنميتها 
وازدهارها ومواجهة التحديات التي يمكن الحد منها وتخطيها من خالل تغيير بعض السلوكيات اليومية البسيطة على أقل تقدير.

وأجمع المشاركون في هذه الدورة على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب إجراء تغيير جذري في ممارسات القطاعين العام 
 في مجال 

ً
خاصة األهداف،  تلك  تحقيق  الممارسات مع عوامل  تتوافق هذه  بحيث  وأفراد  والخاص، من مؤسسات ومنظمات وشركات 

الغذائي واالقتصادي، والتنمية االجتماعية في دول  الطبيعية، وتحقيق األمن  البيئة والموارد  البيئية، والحفاظ على  التنمية، واالستدامة 
العالم الثالث، والطاقة النظيفة والمتجددة. 

وركزت المواضيع العامة للمنتدى على تقديم ومناقشة أفضل الممارسات العالمية االستراتيجية في مجال االتصال الحكومي والتي تدعم 
خلق شراكة حقيقية وفّعالة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة أفراد المجتمع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ية ألمانيا االتحادية )2004-2010( والمدير العام لصندوق النقد  وكان من أبرز ضيوف الحدث هذا العام، فخامة هورست كولر، رئيس جمهور
يرة دولة للسعادة، اإلمارات العربية المتحدة، ومعالي علي أحمدوف، نائب  الدولي )2000-2004(، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وز
العام  ياني، األمين  الز اللطيف  رئيس الواليات المتحدة )1993-2001(، ومعالي د. عبد  نائب  ألبرت غور،  الوزراء األذربيجاني، وسعادة  رئيس 
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ثاني  الدكتور  ومعالي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  المجتمع،  تنمية  يرة  وز العور  نجالء  ومعالي  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس 
الخبراء  أبرز  إيرلندا )1994 – 1997(، إضافة إلى عدد من  التغير المناخي والبيئة اإلماراتي، ومعالي جون بروتون، رئيس وزراء  ير  الزيودي، وز
العالميين ومن أهمهم د. جيفري ساكس، خبير اقتصادي في التنمية المستدامة ومدير معهد األرض، جامعة كولومبيا، ود. محمد يونس، 
مؤسس بنك الفقراء )جرامين(، خبير اقتصادي وحائز على جائزة نوبل للسالم، وكايالش ساتيارثي، ناشط في مجال حقوق األطفال، وحائز على 
يكية، إلى  جائزة نوبل للسالم عام 2014، ود. نيكوالس كريستاكيس، عالم اجتماع وطبيب، ومدير مختبر الطبيعة البشرية في جامعة ييل األمر

جانب عدد من كبار الشخصيات السياسية واإلعالمية وخبراء قطاع االتصال الحكومي من مختلف دول المنطقة والعالم.

 مع شعار المنتدى لهذا العام "مشاركة مجتمعية...تنمية شاملة" عمد المنتدى إلى إشراك كافة فئات المجتمع من خالل جلسات 
ً
وتماشيا

ية ركزت على دور األفراد وكيفية بناء شراكات فعالة مع الحكومة في عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث استضاف  تفاعلية وحوار
 يمثلون مختلف القطاعات والمجاالت، 

ً
المنتدى لهذا العام حلقة شبابية شارك فيه أكثر من ثالثين شاب وشابة من عمر 15 إلى 30 عاما

ناقشوا خاللها واقع االتصال الحكومي وأفضل سبل توظيفه للتعريف بدور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونظم المنتدى 
كذلك جلستين تفاعليتين األولى خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة والثانية خاصة بأعضاء مجلس شورى أطفال الشارقة، وتم خالل الجلستين 

استطالع آراء المشاركين في إيجاد الحلول للتحديات العالمية والمجتمعية التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة.

للمشاركين من موظفي  أتاحت  التي  العمل   من ورش 
ً
يومين، عددا الحكومي 2017 على مدى  لالتصال  الدولي  المنتدى  استضاف  كما 

إدارات االتصال الحكومي في الجهات الحكومية واإلعالميين، الفرصة للتعرف على أفضل الممارسات العالمية للتواصل حول أهداف التنمية 
المستدامة وكذلك على أنماط التغطية اإلعالمية في خدمة تلك األهداف األممية. وتعرف الصحفيون الذين شاركوا في ورش مؤسسة 
تومسون رويترز على أنماط الكتابة الصحفية وعلى مهارات تجميع األخبار والتغطية الصحفية. وشارك كذلك أعضاء شبكة االتصال الحكومي 

إلمارة الشارقة في ورشة عمل خاصة ب "لينكدإن"، تم خاللها إطالق المنصة التفاعلية للشبكة عبر موقع "لينكد إن".
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التوصيات النهائية للمنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2017 

فيما يلي أهم التوصيات:

يز الشخصية االجتماعية  1.  الدعوة إلى تأسيس مراكز علمية وثقافية واجتماعية متخصصة باألطفال والناشئة والشباب هدفها بناء وتعز
الملتزمة بقضايا ومصالح أوطانهم وتفعيل مشاركتهم المجتمعية.

2.  وضع البرامج التنفيذية المرتبطة برعاية كبار السن، وتوفير بيئة اجتماعية تتوافق مع احتياجاتهم.
يز االهتمام بالتعليم ودعم برامج البحث العلمي وبناء الكوادر والمهارات الالزمة إلنجاز أهداف التنمية الشاملة. 3.  تعز

4.  تأسيس لجنة عربية مشتركة مهمتها تقديم الدعم وإطالق المبادرات التي من شأنها تحفيز برامج االتصال الحكومي الداعمة لجهود 
الدول العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة. 
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تنمية مستدامة  تنموية تحقق  برامج  إيجاد  المجتمعية من خالل األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم في  المشاركة  إلى تفعيل  الدعوة    .5
للمجتمعات.

يز دور اإلعالم في دعم برامج التنمية المستدامة واالهتمام بالمحتوى اإلعالمي الداعم لجهود التنمية واالهتمام بالقيم اإلنسانية. 6.  تعز
7.  العمل على دمج وإشراك األشخاص ذوو اإلعاقة في البرامج والمبادرات المجتمعية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

توصيات الجلسة الخاصة بمجلس شورى األطفال:
محور االستدامة

8.  وضع منبه ذكي على أبواب المنازل للتنبيه عن مصادر الطاقة غير المطفأة قبل الخروج.
محور القضاء على الفقر

 من الدعم المالي المباشر للحكومات.
ً
9.  دعم مشروعات األسر المنتجة من البلدان الفقيرة بدال

محور التعليم
10.  إنشاء صندوق تعليم األطفال الخيري لدعم وتعليم األطفال الفقراء في العالم.

توصيات الجلسة الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة:

11.  تعليم لغة اإلشارة في المدارس ليستطيع جميع أفراد المجتمع التواصل بها.
12.  إهداء من اإلمارات للعالم العربي برنامج يترجم لغة اإلشارة إلى العربية عبر الموبايل )تطبيق هاتفي(.

توصيات الحلقة الشبابية:

 بهدف التواصل مع الشباب.
ً
 وتأثيرا

ً
13.  على الجهات الحكومية أن تسعى لمعرفة ماهية منصات التواصل والتطبيقات الذكية األكثر انتشارا

يز دورهم في إحداث التغيير اإليجابي  14.  ضرورة إتاحة ساعات مجتمعية كجزء من العمل في اإلدارات الحكومية التي يعمل فيها الشباب لتعز
المطلوب في محيطهم ومجتمعهم.
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توصيات خاصة بتطوير منظومة االتصال الحكومي: 

15.  البدء بالتواصل مع إدارات االتصال الحكومي على مستوى دول الخليج والمنطقة العربية لتأسيس شبكة االتصال الحكومي العربية 
       ويكون مقرها الدائم مدينة الشارقة ولها مكاتب تمثيل في كافة الدول األعضاء.

ية لتقييم حالة الرأي العام السائدة وانطباعات الجمهور حول البرامج واألنشطة الحكومية التوعوية 16.  ضرورة تطبيق آليات حديثة وعصر
       ومدى تأثير أنماط االتصال القائمة.

يز وجودها بشكل مؤثر على منصات التواصل االجتماعي التي باتت يد من الجهود الرامية لتعز 17.  ضرورة بذل المؤسسات الرسمية للمز
يد من الكوادر الشابة األكثر قدرة على التعاطي مع أنماط االتصال  على أنماط تفكير أفراد المجتمع، وتوظيف المز

ً
       اليوم األكثر تأثيرا

       الحديث. 
يبية متخصصة ومستمرة لصقل مهارات المنتسبين ألجهزة االتصال الحكومي بما يضمن مواكبة الحكومات  18.  ضرورة إطالق برامج تدر

        للتطور المستمر والسريع ألنماط اإلعالم الرقمي الجديد. 
يد من المرونة 19.  ضرورة تمكين إدارات االتصال الحكومي ومنح المسؤولين عن الحسابات الرسمية على منصات التواصل االجتماعي المز

يع يرفع من سمعة المؤسسة ويحافظ عليها.        والصالحيات لمواكبة التفاعل مع الجمهور بشكل سر
20.  الدعوة إلى إطالق "حلقات تنمية" على مدار العام لمتابعة الحوار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

21.  استخدام أساليب مبتكرة وجديدة والتأقلم مع تغير أنماط تواصل الجمهور وذلك لضمان إيصال الرسائل والتفاعل معهم.

توصيات في الشؤون البيئية:

يادة عدد الكوادر اإلعالمية المتخصصة بالشؤون البيئية والتغير المناخي في مختلف وسائل اإلعالم، وفتح مساحات أوسع 22.  ضرورة ز
ية، وتأهيل اإلعالميين المتخصصين بشكل دوري لضمان مواكبتهم آلخر التطورات العالمية في هذا الشأن.         لهذه القضايا المحور

23.  ضرورة تبني أجهزة االتصال الحكومي للشفافية كنهج في عملية التعاطي مع كافة األزمات والتحديات البيئية، وتحويل الجمهور إلى
 عن مشكك وناشر للشائعات.

ً
        داعم وواثق بجهود الحكومات عوضا
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افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، الــدورة السادسة مــن المنتــدى 
الدولــي لالتصــال الحكومــي، بحضــور كل مــن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة لإلعالم، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي 
رئيس هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير "شروق"، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ خالد بن عصام 
القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي 
رئيس دائرة العالقات الحكومية، والشيخ محمد حميد القاسمي مدير دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير 
دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبداهلل آل ثاني مدير 
ياني  ، سعادة خولة المال  رئيس المجلس االستشاري إلمارة الشارقة، ومعالي د. عبد اللطيف بن راشد الز

ً
دائرة الطيران المدني. وحضر الحفل أيضا

األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي علي أحمدوف نائب رئيس وزراء أذربيجان، وآل غور نائب رئيس الواليات المتحدة األسبق 
يرة  يرة تنمية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وز رئيس ومؤسس مشروع "الواقع المناخي"، ومعالي نجالء بنت محمد العور وز
الدولة لشؤون الشباب، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة محمد الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من 
أصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي واالستشاري ورؤساء ومدراء الدوائر االتحادية والمحلية، وسعادة طارق عالي النقبي مدير المكتب 

اإلعالمي لحكومة الشارقة.

اليوم األول - افتتاح فعاليات المنتدى الدولي لالتصال الحكومي      

كلمات رئيسية:

حسن يعقوب المنصوري
مدير إذاعة الشارقة،

مؤسسة الشارقة لإلعالم

مقدم اليوم األول:

معالي علي أحمدوف
نائب رئيس الوزراء، أذربيجان

صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة

الشيخ
سلطان بن أحمد القاسمي 

رئيس مجلس الشارقة لإلعالم
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آلبرت غور
نائب رئيس الواليات المتحدة 

)1993-2001(، رئيس ومؤسس، 
مشروع الواقع المناخي

المتحدث الرئيسي

الشيخ فاهم بن سلطان 
القاسمي

رئيس دائرة العالقات الحكومية، 
الشارقة

مدير الجلسة

معالي
نجالء بنت محمد العور

وزيرة تنمية المجتمع، دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

متحدث

معالي د. عبد اللطيف
بن راشد الزياني

األمين العام لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية

متحدث

كايالش ساتيارثي 
ناشط في مجال حقوق 

األطفال، وحائز على جائزة نوبل 
للسالم عام 2014

متحدث

نجالء المدفع 
مديرة مركز الشارقة لريادة 

األعمال "شراع"
متحدث

د. سلطان النعيمي 
أكاديمي وباحث في الشؤون 

السياسية
مدير الجلسة

د. جيفري ساكس
خبير اقتصادي في التنمية 
المستدامة ومدير معهد 

األرض، جامعة كولومبيا
متحدث

د. محمد يونس
مؤسس بنك الفقراء )جرامين(، 
خبير اقتصادي، وحائز على جائزة 

نوبل للسالم
متحدث

بدر جعفر
الرئيس التنفيذي لشركة الهالل 
للمشاريع، ورئيس شركة نفط 

الهالل
متحدث

جون ديفتيريوس
محرر متخصص في أسواق المال 

CNN الناشئة بشبكة
مدير الجلسة

معالي د. ثاني
بن أحمد الزيودي

عضو مجلس الوزراء، وزير التغير 
المناخي والبيئة، دولة اإلمارات 

العربية المتحدة
متحدث

معالي جون بروتون
رئيس وزراء إيرلندا )1997-1994( 
وسفير االتحاد األوروبي للواليات 
المتحدة )2004-2009(، الرئيس 
التنفيذي لمركز الخدمات المالية 

العالمية، إيرلندا
متحدث

خالد عيسى الحريمل
 الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة 

للبيئة "بيئة"
متحدث

صفاء الجيوسي
المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة 

IndyACT األردن، مسؤولة حمالت 
المناخ والطاقة في العالم العربي، 
حائزة على جائزة أفضل خبيرة طاقة 
في العالم عن فئة الشباب 2016 

متحدث

مارك شابيرو
كاتب وصحفي عالمي حائز على 

جوائز عديدة، متخصص في 
تغطية األخبار البيئية الدولية

مدير الجلسة

الجلسة األولى | 9:00 - 09:45
االتصال من أجل التنمية والشراكة 

المجتمعية

الجلسة الثانية | 11:30 - 12:30
القطاعان العام والخاص: شراكة 

حقيقية نحو تنمية مستدامة

الجلسة الثالثة | 14:30 - 15:30
البيئة والتغير المناخي في 

السياسات اإلعالمية

جلسة حوارية مع آل غور  | 
11:30 - 11:00

التغّير المناخي...هل من حلول؟
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 عبـــر تأســـيس 
ً
"إن مشـــروع االهتمـــام بالطفـــل بـــدأ منـــذ أكثـــر مـــن ثالثيـــن عامـــا

مراكـــز األطفـــال التـــي تعتبـــر مراكـــز علميـــة وثقافيـــة وروحيـــة هدفهـــا بنـــاء 
يـــز الشـــخصية االجتماعيـــة الملتزمـــة بقضايـــا ومصالـــح الوطـــن. وبعـــد  وتعز
ذلـــك قمنـــا بتأســـيس مراكـــز الناشـــئة التـــي ينتقـــل إليهـــا األطفـــال عندمـــا 
 
ً
 تعليميـــا

ً
يصبحـــون فـــي ســـن الثانيـــة عشـــر. هـــذه المراكـــز تتبنـــى منهاجـــا

مـــن  اكتســـبوه  مـــا  علـــى  للتطويـــر  األطفـــال  مراكـــز  منهـــاج  مـــن  أوســـع 
خبـــرات فـــي تلـــك المراكـــز ولتهيئهـــم لالنتقـــال إلـــى الجامعـــات والمعاهـــد. 
وفـــي ســـنة 1997، وضعنـــا برنامـــج برلمـــان األطفـــال والـــذي يبـــدأ مـــن ســـن 
 مـــن اإليجابيـــات 

ً
الخامســـة وحتـــى الثانيـــة عشـــر، وشـــملت التجربـــة عـــددا

الجـــرأة والمســـؤولية والشـــجاعة واالنحيـــاز  أطفالنـــا  أنهـــا علمـــت  منهـــا 
للحـــق وتعليمهـــم علـــى بعـــض األمـــور التـــي ســـتخدمهم فـــي المســـتقبل 

مثـــل الترشـــيح الحـــر واالنتخابـــات المباشـــرة."

صاحب السمو الشيخ الدكتور ســلطان بــن محمــد القاســمي
عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة
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"تنطلـــق أعمـــال الـــدورة السادســـة للمنتـــدى الدولـــي لالتصال الحكومي من 
يـــز التواصـــل بيـــن الحكومـــات والمجتمـــع بهـــدف تفعيـــل المشـــاركة  أجـــِل تعز
المرتكـــزة  المجتمعيـــة مـــن خـــالل األســـرة والمدرســـة ووســـائل اإلعـــالم 
ــيلتها. إن  ــة التنميـــة وأساســـها ووسـ ــان هـــو هـــدف عمليـ علـــى أن اإلنسـ
 مـــن فكـــر صاحـــب 

ً
الشـــارقة َبَنـــْت مشـــروعها فـــي االتصـــال الحكومـــي انطالقـــا

الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي عضـــو المجلـــس 
األعلـــى حاكـــم الشـــارقة القـــدوة فـــي تبنـــي أفـــكار البنـــاء والتطويـــر."

الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي
رئيس مجلس الشارقة لإلعالم
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مدينـــة  تســـتضيفه  الـــذي  الحكومـــي  لالتصـــال  الدولـــي  المنتـــدى  "إن 
الشـــارقة الجميلـــة، يســـترعي اهتمامنـــا بتكريســـه للجوانـــب الرئيســـة فـــي 
مكافحـــة التحديـــات العالميـــة التـــي تواجـــه العالـــم العصـــري، حيـــث يحمـــل 
جهودهـــا،  وتوحيـــد  والمجتمعـــات  الحكومـــات  بيـــن  األنشـــطة  تنســـيق 
يمكـــن  العالميـــة. وال  للقضايـــا  حلـــول  إيجـــاد  حيـــث  مـــن  أهميـــة قصـــوى 
توفيـــر  فـــي  الحديـــث  الحكومـــي  لالتصـــال  عـــن حضـــور مباشـــر  االســـتغناء 
العمـــل التنســـيقي علـــى مســـتوى العالـــم. تدفـــع القضايـــا العالميـــة مثـــل 
المجاعـــة والفقـــر واألمـــراض وعـــدم المســـاواة ومخالفـــة التـــوازن البيئـــي 
والحـــروب واإلرهـــاب، بالـــدول والشـــعوب إلـــى االلتفـــاف حـــول أهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة الخاصـــة بأجنـــدة األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة 

لعـــام 2030 والتـــي تدعمهـــا حكومـــة أذربيجـــان."

معالي السيد علي أحمدوف
نائب رئيس الوزراء، أذربيجان

21تقرير وتوصيات المنتدى الدولي لالتصال الحكومي - 2017



تقرير وتوصيات المنتدى الدولي لالتصال الحكومي - 222017



 اليوم األول - الجلسة األولى 

االتصال من أجل التنمية والشراكة المجتمعية 
ناقشت الجلسة دور االتصال الحكومي كأداة أساسية من أدوات التنمية من أجل تحفيز وتوعية كافة مكونات المجتمع بأهمية الشراكة 
الفعالة مع الحكومة، لضمان تطبيق السياسات العامة التي تؤثر على المجتمعات بفاعلية، ولالستفادة القصوى من البرامج والخطط 

الحكومية التنموية. 

المحاور الرئيسة:
 كيفية تأسيس برامج االتصال من أجل التنمية وغاياتها وأهدافها  

 كيفية بناء شراكة مجتمعية حقيقية من خالل توعية المواطنين بأهمية هذه الشراكة وأهدافها
 إمكانية االستعانة ببرامج االتصال للمساهمة في تحقيق التنمية

 قدرة المنظمات الدولية على التعاون وتبني برامج االتصال بهدف التأسيس لشراكة مجتمعية فاعلة
تبني رسائله والعمل على  التنمية من خالل إشراك اإلعالم ومنصات االتصال الحكومي في  برامج االتصال من أجل  تأثير  زيادة   إمكانية 

تطويرها ونشرها

المتحدثون:
 معالي نجالء بنت محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع، دولة اإلمارات العربية المتحدة

 معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني، األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
 كايالش ساتيارثي، ناشط في مجال حقوق األطفال، وحائز على جائزة نوبل للسالم

 نجالء المدفع، مديرة مركز الشارقة لريادة األعمال " شراع"

مدير الجلسة: د. سلطان النعيمي، أكاديمي وباحث في الشؤون السياسية
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إنجـــازات خادعـــة،  إال  تقـــدم  لـــن  التـــي تعطـــي وال تســـتقبل  "الحكومـــات 
الحكومـــات التـــي تصغـــي إلـــى نفســـها فقـــط ســـتكون فـــي عزلـــة دائمـــة، 
ــل  ــات العمـ ــاس آليـ ــرض علـــى النـ ية تفـ ــار ــركات استشـ ــات ليســـت شـ الحكومـ
يـــد  والخطـــط، نحـــن فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة تعلمنـــا أن مـــن ير
تحقيـــق اإلنجـــازات عليـــه أن ينـــزل إلـــى الميـــدان ويتواصـــل مـــع المجتمـــع بـــكل 
فئاتـــه، وأن تحقيـــق االزدهـــار الـــذي نصبـــو إليـــه فـــي دولتنـــا ومجتمعنـــا يبـــدأ 

مـــن االتصـــال المباشـــر مـــع النـــاس والشـــراكة الحقيقيـــة معهـــم." 

معالي نجالء بنت محمد العور 
وزيرة تنمية المجتمع، دولة اإلمارات العربية المتحدة
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"عمليـــة االتصـــال تســـتوجب أن يـــؤدي كل فـــرد دوره وكل مؤسســـة أو 
جهـــة مســـؤوليتها، مـــع األخـــذ باالعتبـــار أن المواطـــن هـــو المحـــور والغايـــة 
 بـــكل الجهـــود 

ً
والوســـيلة لتحقيـــق التنميـــة، وعلـــى المواطـــن أن يكـــون ملمـــا

التـــي تبذلهـــا الحكومـــات فـــي ســـبيل توفيـــر مقومـــات الرفـــاه واالزدهـــار لـــه، 
وعلـــى الحكومـــات أن تراعـــي فـــي خططهـــا واســـتراتيجياتها القضايـــا التـــي 
تالمـــس احتياجـــات وتطلعـــات المواطنيـــن مـــن أجـــل ترتيـــب األولويـــات خاصـــة 

فـــي ظـــل تنامـــي التحديـــات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والبيئيـــة واألمنيـــة."

معالي د. عبد اللطيف بن راشد الزياني
األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
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، ليـــس فقـــط للتجـــارة أو اإلعالنـــات أو الترفيـــه ولكـــن 
ً
"االتصـــال مهـــم جـــدا

 مـــن أجـــل التنميـــة. وينبغـــي علـــى التواصـــل أن يصـــل إلـــى آخـــر فـــرد فـــي 
ً
أيضـــا

 
ً
 فاعـــال

ً
يقـــة معينـــة ليكـــون مشـــاركا المجتمـــع. يجـــب تصميـــم كل شـــيء بطر

 للمســـاءلة."
ً
وخاضعـــا

كايالش ساتيارثي 
ناشط في مجال حقوق األطفال،
وحائز على جائزة نوبل للسالم عام 2014
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"لالتصـــال الحكومـــي دور مهـــم  فـــي فتـــح قنـــوات التعـــاون مـــع المجتمـــع 
 
ً
 الشـــباب، خاصـــة وأن 60 % مـــن المجتمـــع العربـــي دون 30 عامـــا

ً
وتحديـــدا

ــر.  إن وعـــي الحكومـــات بضـــرورة اإلصغـــاء إلـــى الشـــباب وإتاحـــة  مـــن العمـ
المجـــال لهـــم للتعبيـــر عـــن طموحاتهـــم ومناقشـــة ســـبل تحقيقهـــا يســـهل 
 
ً
 اجتماعيـــا

ً
آليـــات وضـــع الخطـــط واالســـتراتيجيات التـــي تثمـــر تنميـــة وازدهـــارا

".
ً
واقتصاديـــا

نجالء المدفع
مديرة مركز الشارقة لريادة األعمال "شراع"
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"إن التغيــر المناخــي الراهــن ليــس مجــرد أزمــة عاديــة فهــو عبــارة عــن تصــادم 
ية مــع كوكــب األرض نتيجــة التقــدم التكنولوجــي  مباشــر للحضــارة البشــر
يع لتغييــر نمــط  وتنامــي عــدد الســكان،  ُنشــّدد علــى ضــرورة التحــرك الســر
. قد تبدو لنا الســماء بوابة لفضاء واســع 

ً
التفكير الســائد في العالم حاليا

ولكنهــا فــي الحقيقــة غــالف رقيــق يتداعــى كل يــوم نتيجــة ألكثــر مــن 110 
طــن مــن الملوثــات يتلقاهــا الجــو وتــؤدي بشــكل مباشــر إلــى اتســاع ثقــب 

األوزون مــا يــؤدي الرتفــاع درجــات الحــرارة ومنســوب ميــاه البحــر."

آلبرت غور 
نائب رئيس الواليات المتحدة )2001-1993(،
رئيس ومؤسس، مشروع الواقع المناخي
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 اليوم األول - الجلسة الثانية

القطاعان العام والخاص: شراكة حقيقية نحو تنمية مستدامة   
تناولت الجلسة والتي أقيمت بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، دور 
االتصال الحكومي في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك في تحقيق األهداف السبعة عشرة للتنمية المستدامة التي 

كشفت عنها األمم المتحدة في عام 2015.

المحاور الرئيسة:
 مــن األســرة 

ً
 دور االتصــال الحكومــي فــي خلــق ثقافــة الشــراكة المجتمعيــة وبــث روح المســؤولية لــدى جميــع أطيــاف المجتمــع انطالقــا

والمدرســة والشــباب والموظفيــن الحكومييــن والقطــاع الخــاص وذلــك ألهميــة الشــراكة بيــن كافــة الفئــات المجتمعيــة علــى قاعــدة تبنــي 
المواقــف المســؤولة تجــاه القضايــا العالميــة التــي تنعكــس علــى المجتمــع المحلــي

 اســتعراض اآلثــار اإليجابيــة لشــراكة القطــاع الخــاص علــى البنيــة االجتماعيــة ودعــم القضايــا اإلنســانية والبيئيــة العالميــة، وانعــكاس هــذه الشــراكة 
علــى االســتقرار والســلم االجتماعــي العالمــي

 دور االتصــال المؤسســي فــي خلــق وعــي اجتماعــي تنمــوي ملتــزم لــدى الجمهــور، وتشــجيع الجمهــور للمســاهمة فــي مواجهــة التحديــات 
اإلنمائيــة العالميــة، ســواًء مــن خــالل االلتــزام الجماعــي بالقوانيــن البيئيــة، أو مــن خــالل حمــالت التطــوع ذات البعــد المحلــي التــي تطــال جوانــب 
مختلفــة أو مســاهمة الجمهــور فــي دعــم حمــالت التبــرع لمســاعدة الشــعوب الفقيــرة، ودعــم قطاعــات التعليــم والصحــة وتأهيــل البنيــة 

االجتماعيــة فــي تلــك البلــدان
 دور االتصال في القطاع الخاص في توفير برامج الدعم والمسؤولية المجتمعية واألدوات والوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق هذه 

الشراكة، وكذلك االستعانة بمراكز البحوث والدراسات لتحديد المشاكل والتحديات المجتمعية وإيجاد الحلول والبرامج المناسبة لمواجهتها

المتحدثون:
 د. جيفري ساكس، خبير اقتصادي في التنمية المستدامة ومدير معهد األرض-جامعة كولومبيا

 د. محمد يونس، مؤسس بنك الفقراء )جرامين(، خبير اقتصادي، وحائز على جائزة نوبل للسالم
 بدر جعفر، الرئيس التنفيذي-شركة الهالل للمشاريع

مدير الجلسة: جون ديفتيريوس، محرر متخصص في أسواق المال الناشئة بشبكة سي إن إن
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 لكيفيـــة وضـــع مصلحـــة 
ً
 رائعـــا

ً
ـــزال نموذجـــا "إن دولـــة اإلمـــارات شـــكلت وال ت

 فـــي إطـــالق 
ً
ـــا الشـــعوب فـــي صلـــب السياســـات العامـــة، ويتضـــح ذلـــك جلي

 للخيـــر، وال بـــد 
ً
الحكومـــة لمجلـــس الســـعادة العالمـــي، وإعـــالن 2017 عامـــا

لـــي أن أشـــيد هنـــا بإيـــالء الحكومـــة اإلماراتيـــة أهميـــة قصـــوى ألهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة وحرصهـــا علـــى أن تكـــون هـــذه األهـــداف فـــي صلـــب 

نقاشـــات اليـــوم."

د. جيفري ساكس
خبير اقتصادي في التنمية المستدامة
ومدير معهد األرض، جامعة كولومبيا
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ــز  ــا اليـــوم والمتمثلـــة فـــي تركـ ــا عالمنـ "فـــي ظـــل المشـــاكل التـــي يواجههـ
الثـــروات والمشـــاكل البيئيـــة وانحـــدار الوظائـــف، يجـــب علينـــا أن ننظـــر إلـــى 
الواقـــع الحظـــت أن  يخنـــا، إذ لطالمـــا اســـتطعنا حـــل المشـــاكل، وفـــي  تار
الســـيدات األّميـــات فـــي بنـــك جراميـــن اســـتطعن التحـــول إلـــى رائـــدات أعمـــال 
بالتصميـــم والعمـــل الـــدؤوب، لـــذا ليـــس هنـــاك مـــا يدعـــو الشـــباب المتعلـــم 
اليـــوم فـــي بنغالديـــش وحـــول العالـــم ألن يبحثـــوا عـــن عمـــل، بـــل يجـــب 
عليهـــم أن يســـهموا فـــي خلـــق فـــرص العمـــل. يجـــب علينـــا أن نغيـــر مـــن 

 لكـــي نتـــالءم مـــع العالـــم المتغيـــر."
ً
يـــا يقـــة تفكيرنـــا جذر طر

د. محمد يونس
مؤسس بنك الفقراء )جرامين(،
خبير اقتصادي، وحائز على جائزة
نوبل للسالم
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"أن حكومـــات المنطقـــة تواجـــه ضغوطـــات كبيـــرة يتعيـــن عليهـــا التعامـــل 
معهـــا، والحكومـــات ال يمكنهـــا فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف أن تتحمـــل كل 
ـــة، لكـــن  ـــات البطال ـــر الفـــرص الالزمـــة لمواجهـــة تحدي المســـؤولية تجـــاه توفي
 
ً
 فاعـــال

ً
القطـــاع الخـــاص لديـــه المقـــدرة والمـــوارد الالزمـــة ليكـــون مســـاهما

 لفهـــم جميـــع النواحـــي 
ً
فـــي تحقيـــق التغييـــر المنشـــود، لكنـــه يحتـــاج أوال

المتعلقـــة باالســـتدامة وحوكمـــة الشـــركات والمســـاءلة."

بدر جعفر
الرئيس التنفيذي لشركة الهالل للمشاريع،
ورئيس شركة نفط الهالل
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 اليوم األول - الجلسة الثالثة 

البيئة والتغير المناخي في السياسات اإلعالمية    

ــز  ــا بمســـؤولية عاليـــة. وركـ ــا التـــي يجـــب علـــى المجتمـــع الدولـــي التعاطـــي معهـ ــر المنـــاخ كإحـــدى القضايـ خـــالل الجلســـة، تـــم نقـــاش قضيـــة تغيـ
يـــد مـــن  المتحدثـــون علـــى ضـــرورة تشـــكيل وعـــي بيئـــي جديـــد، قـــادر علـــى توجيـــه مشـــاركة الشـــركات واألفـــراد والمؤسســـات وحتـــى الـــدول نحـــو مز

اإليجابيـــة للحـــد مـــن تداعيـــات التغيـــر المناخـــي. 

المحاور الرئيسة:
 كيفيـــة بنـــاء أرضيـــة مشـــتركة تلتقـــي عليهـــا مؤسســـات اإلعـــالم لالرتقـــاء بمســـتوى شـــراكتها مـــع القطاعيـــن العـــام والخـــاص فـــي مواجهـــة 

التحـــدي البيئـــي
 كيفية تشكيل وإنضاج الوعي البيئي لدى الجمهور، بحيث تتكامل معه الشراكة االجتماعية لتبني الجميع سلوك بيئي مستدام

 أهمية التنسيق بين وسائل اإلعالم ومراكز االتصال الحكومي من ناحية وبين مراكز األبحاث والدراسات المختصة في المجال البيئي من ناحية 
ثانية لوضع الجمهور أمام المخاطر البيئية باألرقام والحقائق العلمية، وتحديد آليات التعاطي معها

 أهمية إدراج الوعي البيئي ضمن المناهج الدراسية، لتعزيز حس الشراكة والمسؤولية المجتمعية لدى أجيال المستقبل
 دور اإلعالم في مخاطبة الحكومات من أجل تبني قوانين وتشريعات ملزمة للجميع لحماية البيئة

المتحدثون:
 معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي، عضو مجلس الوزراء - وزير التغير المناخي والبيئة – دولة اإلمارات العربية المتحدة

التنفيذي لمركز  الرئيس  إيرلندا )1994-1997( وسفير االتحاد األوروبي للواليات المتحدة )2009-2004(،   معالي جون بروتون، رئيس وزراء 
الخدمات المالية العالمية، إيرلندا 

 خالد عيسى الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة “بيئة”
 صفاء الجيوسي، مؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة IndyACT األردن، مسؤولة حمالت المناخ والطاقة في العالم العربي، حائزة على 

جائزة أفضل خبيرة طاقة في العالم عن فئة الشباب

مدير الجلسة: مارك شابيرو، كاتب وصحفي دولي حائز على جوائز عديدة، متخصص في تغطية األخبار البيئية الدولية 
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فـــي  يتجـــاوز  ال  المناخـــي  التغيـــر  لتحديـــات  الواعـــي  الجمهـــور  نســـبة  "إن 
متوســـطه العالمـــي 19 % - 20 % وهـــي نســـبة تـــدل علـــى المجتمـــع 
العلمـــي والمعنييـــن وجـــزء بســـيط مـــن الجمهـــور العـــام. إن إدارات االتصـــال 
الحكومـــي المعنيـــة يجـــب أن تعمـــل علـــى نقـــل الحقائـــق العلميـــة إلـــى 
وســـائل اإلعـــالم ومنهـــا إلـــى الجمهـــور بهـــدف رفـــع مســـتوى الوعـــي 
ـــر المناخـــي.  ـــات التغي ـــا البيئيـــة وعلـــى رأســـها تحدي الثقافـــي بمختلـــف القضاي
إن التغييـــر اإليجابـــي لـــن يحـــدث بالشـــكل المرجـــو مـــن غيـــر دعـــم وســـائل 
اإلعـــالم ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص. مـــن الناحيـــة النفســـية، عنـــد الحديـــث 
عـــن الكـــوارث طويلـــة األمـــد لـــن يكـــون هنـــاك تجـــاوب كبيـــر ويجـــب العمـــل 

علـــى ربـــط تحديـــات التغيـــر المناخـــي بنتائـــج ملموســـة علـــى األرض."

معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي
عضو مجلس الوزراء،
وزير التغير المناخي والبيئة،
دولة اإلمارات العربية المتحدة
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ــاء  ــاد األوروبـــي مـــن تحقيـــق نمـــو اقتصـــادي بالقضـ ــا واالتحـ "تمكنـــت بالدنـ
ــاء  ــر وإلغـ ــادة التدويـ  إلعـ

ً
ــا ــا هدفـ ــة، وحددنـ ــازات الدفيئـ ــات الغـ علـــى انبعاثـ

 
ً
مطامـــر النفايـــات، وقـــد نجحنـــا فـــي تطبيـــق توجهاتنـــا إلـــى حـــد بعيـــد، وأوروبيـــا
ينبغـــي  ال  تلـــوث  الـــدول ومعـــدالت ونســـب  لكافـــة  تـــم وضـــع معاييـــر 
تجاوزهـــا وفـــي حـــال حـــدوث ذلـــك فـــإن تلـــك الدولـــة تتعـــرض للمســـاءلة 
ــة  ــألة وثقافـ ــن فـــي مسـ ــراك المواطنيـ  إشـ

ً
ــدا ــن المهـــم جـ ــاد. مـ ــن االتحـ مـ

التدويـــر، فالحكومـــة اإليرلنديـــة دعـــت المواطنيـــن لدعمهـــا فـــي عمليـــات 
التدويـــر، وتجـــاوب العديـــد مـــن األســـر فـــي عمليـــة الفـــرز للنفايـــات الصالحـــة 
إلعـــادة التدويـــر، عـــن ســـواها، وهـــو مـــا أســـهم باتخـــاذ الحكومـــة لقـــرارات 

ســـليمة بتعـــاون المواطنيـــن."

معالي جون بروتون
رئيس وزراء إيرلندا )1997-1994(
وسفير االتحاد األوروبي للواليات المتحدة )2009-2004(،

الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات المالية العالمية، إيرلندا 
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"هنالـــك ضـــرورة للشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص وإيصـــال الرســـائل 
الخاصـــة بالبيئـــة. أنـــا أؤمـــن بقـــوة الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن لجهـــة تحقيـــق 
ـــر المناخـــي، إن  األهـــداف اإلنمائيـــة ومنهـــا الحـــد مـــن تداعيـــات ظاهـــرة التغي
شـــركة "بيئـــة" تعكـــس هـــذا التوجـــه فهـــي مشـــروع مشـــترك بيـــن الحكومـــة 
 أن نصيـــغ اســـتراتيجية ورؤيـــة للتخلـــص 

ً
 مهمـــا

ً
والقطـــاع الخـــاص. لقـــد كان أمـــرا

مـــن النفايـــات وإعـــادة تدويرهـــا بدعـــم حكومـــي، وهكـــذا نجحـــت "بيئـــة" 
بجعـــل الشـــارقة العاصمـــة البيئيـــة وأكثـــر المـــدن نظافـــة، أطلقنـــا الشـــركة 
قبـــل 7 أعـــوام ونســـتطيع القـــول إنـــه مـــن وخـــالل عملنـــا الـــدؤوب نجحـــت 
الشـــارقة بتحقيـــق 70 % مـــن رؤيتهـــا بـــأن نصـــل إلـــى مســـتوى %0 نفايـــات."

سعادة خالد عيسى الحريمل
الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة "بيئة"
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"يكمـــن دور المســـؤولين اليـــوم فـــي ضـــرورة التوعيـــة بمضـــار تغيـــر المنـــاخ، 
 بـــل يجـــب أن يكـــون فـــي أولويـــة 

ً
ويجـــب أال يكـــون هـــذا الـــدور هامشـــيا

ـــر المناخـــي ليســـت أولويـــة  ـــات التغي األجنـــدة الحكوميـــة. والحقيقـــة أن تحدي
 هنـــاك 8 دول ســـتعاني 

ً
فـــي العالـــم العربـــي وهـــو أمـــر مؤســـف، وعالميـــا

مـــن جفـــاف الميـــاه 2035، وهـــو موضـــوع بالـــغ الخطـــورة".

صفاء الجيوسي
المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة IndyACT األردن،

مسؤولة حمالت المناخ والطاقة في العالم العربي، 
حائزة على جائزة أفضل خبيرة طاقة في العالم عن فئة الشباب 2016 
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اليوم األول - الجلسات الخارجية التفاعلية
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 اليوم األول - جلسة بالتعاون مع نادي الشارقة للصحافة

جلسة حوارية تفاعلية مع الصحفي العالمي كيلفن أوشيا

 
ً
تناولـــت الجلســـة والتـــي نظمهـــا نـــادي الشـــارقة للصحافـــة، العمـــل الصحفـــي ودوره الـــذي ال يقتصـــر علـــى نقـــل معلومـــة أو حـــدث، وإنمـــا يعتبـــر مســـاهما
 فـــي تطـــور المجتمعـــات وتنميتهـــا، وأن أهـــم عوامـــل النجـــاح هـــي المراعـــاة الدقيقـــة ألخالقيـــات المهنـــة ومبادئهـــا، وتقديـــم المحتـــوى الـــذي 

ً
رئيســـيا

يقـــوم علـــى الموضوعيـــة والحياديـــة والصـــدق.

المتحدث:  كيلفن أوشيا، صحفي عالمي حائز على جوائز عديدة
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ية اكتســـاب األدوات المهنيـــة عبـــر التجـــارب الميدانيـــة  "إن التعلـــم واســـتمرار
يبيـــة والحـــرص الدائـــم علـــى البحـــث واالطـــالع علـــى الركائـــز  والمعـــارف التدر
األساســـية التـــي ينبغـــي أن يقـــوم عليهـــا أي تطلـــع إلـــى تحقيـــق النجـــاح 
اإلعالمـــي، الســـيما فـــي ظـــل التطـــور الســـريع والمتالحـــق الـــذي يشـــهده 
المجـــال اإلعالمـــي. إن الصحافـــة واإلعـــالم عمـــل يبنـــى فيـــه التميـــز علـــى 
الحـــب والشـــغف لمـــا يفعلـــه الفـــرد وليـــس مجـــرد وظيفـــة فحســـب، ألن 
الرســـالة اإلعالميـــة مســـؤولية كبيـــرة ذات تأثيـــر مـــن شـــأنه إحـــداث فـــارق 
هـــادف وتكويـــن رؤى واتجاهـــات بنـــاءة تخـــدم اإلنســـانية والمجتمعـــات."

كيلفن أوشيا
صحفي عالمي حائز على جوائز عديدة
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 اليوم األول - حلقة شبابية بالتعاون مع مجلس اإلمارات للشباب

دور االتصال الحكومي في تحفيز الشباب للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يـــرة دولـــة لشـــؤون الشـــباب رئيســـة مجلـــس اإلمـــارات للشـــباب،  تناولـــت الحلقـــة الشـــبابية، والتـــي حضرتهـــا معالـــي شـــما بنـــت ســـهيل المزروعـــي وز
، واقـــع االتصـــال الحكومـــي وأنـــه لـــم 

ً
ــا ــر 15 إلـــى 30 عامـ ــابة يمثلـــون مختلـــف القطاعـــات والمجـــاالت مـــن عمـ ــر مـــن 30 شـــاب وشـ ــا أكثـ ــارك فيهـ وشـ

يعـــد يقتصـــر علـــى توجيـــه رســـائل إلـــى الجمهـــور وتلقـــي ردود الفعـــل بـــل أصبـــح يشـــكل مســـاحة حقيقيـــة للمشـــاركة الحيويـــة بيـــن اإلدارات والمؤسســـات 
الحكوميـــة وجميـــع فئـــات المجتمـــع. كمـــا ناقـــش الحضـــور وســـائل التواصـــل االجتماعـــي والتـــي أتاحـــت مســـاحات أوســـع للتعـــرف علـــى تجـــارب عالميـــة 
رائـــدة فيمـــا يتعلـــق بالمشـــاركة فـــي صناعـــة التنميـــة. كمـــا ناقشـــت الحلقـــة المتغيـــرات العالميـــة فـــي كافـــة المجـــاالت والتـــي أصبحـــت تلـــزم الشـــباب علـــى 

المبـــادرة وتحمـــل المســـؤولية والقيـــام بـــدور فاعـــل فـــي الحـــد مـــن االنعكاســـات الســـلبية لتلـــك المتغيـــرات علـــى واقـــع مجتمعـــه ووطنـــه.

مقدم الحلقة: دعاء الحمادي، إعالمية، تلفزيون سما دبي

يدير الحلقة: فاطمة البناي، مذيعة أخبار، مؤسسة دبي لإلعالم
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"إن تحقيق التنمية المســـتدامة ترتكز على تعاون الحكومات والمســـؤولين 
مـــع شـــريحة الشـــباب بشـــكل إيجابـــي وتفاعلـــي يبـــرز صـــوت الشـــباب ويتيـــح 
لهـــم االنخـــراط فـــي مســـيرة تطويـــر السياســـات التنمويـــة. وعلـــى الشـــباب 
مشـــاركة وجهـــات نظرهـــم حـــول كيفيـــة تطويـــر وســـائل االتصـــال الحكومـــي 

لتحقيـــق نتائـــج أفضـــل علـــى صعيـــد الشـــراكة المجتمعيـــة."

ضيفة الشرف - معالي شما بنت سهيل المزروعي
وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس اإلمارات للشباب
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 اليوم األول - جلسة بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

جلسة تفاعلية خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة

تطرقـــت الجلســـة والتـــي انعقـــدت بحضـــور الشـــيخة جميلـــة بنـــت محمـــد القاســـمي مديـــر عـــام مدينـــة الشـــارقة للخدمـــات اإلنســـانية، إلـــى العمـــل الكبيـــر 
الـــذي تقـــوم بـــه مدينـــة الشـــارقة للخدمـــات اإلنســـانية فـــي تأهيـــل وتطويـــر منتســـبيها خـــالل أكثـــر مـــن ثالثـــة عقـــود وتأكيـــد مشـــاركاتهم المجتمعيـــة 
فـــي مختلـــف البرامـــج اإلنســـانية، وذلـــك بمـــا يتوافـــق والتوجهـــات العالميـــة للتنميـــة المســـتدامة التـــي تتبناهـــا أهـــداف األمـــم المتحـــدة، مـــن خـــالل التركيـــز 
علـــى أربـــع محـــاور رئيســـة وهـــي: "الصحـــة والرفـــاه"، "العمـــل الالئـــق والنمـــو االقتصـــادي"، "الحـــد مـــن أوجـــه عـــدم المســـاواة"، باإلضافـــة لمحـــور "مـــدن 
 مـــن األفـــكار المبتكـــرة لتحقيـــق هـــذه األهـــداف لتســـاهم 

ً
ومجتمعـــات محليـــة مســـتدامة". وقـــدم المشـــاركون عبـــر مناقشـــة المجـــاالت الســـابقة عـــددا

فـــي مجتمـــع مســـتدام لـــكل األفـــراد.

المدرب: محمد بن دخين المطروشي، مدير إدارة اإلعالم واالتصال في هيئة األوراق المالية والسلع، دولة اإلمارات العربية المتحدة

مدير الجلسة: أحمد الغفلي، إعالمي إماراتي 

 علـــى وعـــي إدارة 
ً
"إن إشـــراك كافـــة فئـــات المجتمـــع فـــي المنتـــدى الدولـــي لالتصـــال الحكومـــي يقـــدم دليـــال

المنتـــدى بأهميـــة الشـــراكة المجتمعيـــة وعمـــق الشـــارقة فـــي العمـــل التنمـــوي والمجتمعـــي. نحـــن ســـعداء 
بالشـــراكة مـــع المنتـــدى والتـــي أتاحـــت الفرصـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة بإيصـــال صوتهـــم لصنـــاع القـــرار وإشـــراكهم 
ـــات التـــي تحـــول دون تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة. وندعـــو كافـــة  لوضـــع حلـــول مبتكـــرة لمواجهـــة التحدي

الجهـــات والمؤسســـات لتبنـــي توصيـــات هـــذه الجلســـة التفاعليـــة". 

ضيفة الشرف - الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي
مدير عام مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
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"تأتـــي هـــذه الجلســـة لتؤكـــد علـــى أهميـــة دمـــج األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الخاصـــة فـــي المجتمـــع لمـــا 
 علـــى مقاعـــد الدراســـة، تعلمـــت 

ً
لهـــم مـــن دور بـــارز فـــي تنميـــة المجتمـــع، أنـــا اليـــوم أجـــد نفســـي تلميـــذا

الكثيـــر مـــن الحضـــور بأفكارهـــم الخالقـــة التـــي طرحوهـــا خـــالل الجلســـة، ويعـــد عقـــد مثـــل هـــذه الجلســـة 
خطـــوة مهمـــة وغيـــر مســـبوقة فـــي دولـــة اإلمـــارات تســـاهم فـــي تحفيـــز األفـــكار المبتكـــرة لـــدى هـــذه 
الفئـــة حيـــث طرحـــوا العديـــد مـــن األفـــكار والتوصيـــات التـــي مـــن شـــأنها أن تجعـــل مجتمـــع دولـــة اإلمـــارات أول 

المجتمعـــات المســـتدامة مـــن خـــالل ترســـيخ التواصـــل اإلعالمـــي والمجتمعـــي بيـــن كافـــة األفـــراد."

محمد بن دخين المطروشي
مدير إدارة اإلعالم واالتصال في هيئة األوراق المالية والسلع، دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 اليوم األول - جلسة بالتعاون مع جائزة الشارقة لالتصال الحكومي

جلسة تفاعلية مع سفراء جائزة الشارقة لالتصال الحكومي

ــال الحكومـــي ودور وســـمات المتحـــدث الرســـمي فـــي  ــة االتصـ ــال الحكومـــي، منظومـ ــارقة لالتصـ ــزة الشـ يـــق جائـ ــا فر ــة والتـــي نظمهـ ناقشـــت الجلسـ
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والـــدور الـــذي تلعبـــه شـــخصية وكفـــاءة المتحـــدث الرســـمي فـــي إيصـــال الرســـالة للجمهـــور والتأثيـــر فيهـــم. كمـــا تطرقـــت 
الجلســـة إلـــى االســـتخدام اآلمـــن لوســـائل التواصـــل االجتماعـــي مـــن قبـــل الموظفيـــن الرســـميين فـــي الدولـــة وضـــرورة التخلـــي عـــن اســـتخدام صفتهـــم 
الوظيفيـــة علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي وعـــدم اســـتخدام الشـــعارات الرســـمية للدولـــة أو للمؤسســـة خـــالل تعاطيهـــم مـــع قضايـــا غيـــر ذات صلـــة.

المتحدثون:
•  محمد بن دخين المطروشي، مدير إدارة اإلعالم واالتصال، هيئة األوراق المالية والسلع

•  محمد خليل الشمسي، مدير إدارة االتصال المؤسسي في الهيئة االتحادية للكهرباء والماء
•  أحالم عبد الرحمن الفيل، مدير إدارة االتصال المؤسسي والرئيس التنفيذي للسعادة واإليجابية في الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت
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اليوم الثاني - االفتتاح والجلسات الرئيسية

كلمات رئيسية 10:30 - 11:15

معالي
عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة دولة للسعادة، اإلمارات 

العربية المتحدة
متحدث

سعادة طارق سعيد عالي
مدير المكتب اإلعالمي لحكومة 

الشارقة
متحدث

فخامة هورست كولر 
رئيس جمهورية ألمانيا االتحادية 
)2004-2010( والمدير العام 

لصندوق النقد الدولي )-2000 
 )2004
متحدث

عبد السالم الحمادي 
إعالمي، مؤسسة الشارقة لإلعالم

مقدم اليوم الثاني

برنامج افتتاح اليوم الثاني

كلمة مقدم الحفل عبد السالم الحمادي، إعالمي، مؤسسة الشارقة لإلعالم  • 
كلمة سعادة طارق سعيد عالي، مدير المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة• 
يرة دولة للسعادة، اإلمارات العربية المتحدة•  كلمة معالي عهود الرومي، وز
كلمة فخامة هورست كولر، رئيس ألمانيا )2004-2010(، والمدير العام لصندوق النقد الدولي )2004-2000( • 

مقدم اليوم الثاني:



د. نيكوالس كريستاكيس
عالم اجتماع وطبيب، ومدير 
مختبر الطبيعة البشرية في 

يكية جامعة ييل األمر
متحدث

سعيد صالح الرميثي
عضو المجلس الوطني االتحادي 

عن إمارة أبو ظبي
متحدث

أشرف زيتون
الشريك المؤسس والرئيس 

التنفيذي لالبتكار، مختبرات 
الدبلوماسية

متحدث

إيديوال باشوالري
األمين العام للجمعية العالمية 

للشباب ومديرة المعهد 
العالمي للشباب

متحدث

جيسي المر
إعالمية، سكاي نيوز عربية 

مدير الجلسة

الجلسة األولى | 9:00 - 10:15
دور وسائل التواصل االجتماعي 
في االنتقال من المشاركة إلى 

الشراكة الفعلية

سعادة مشعل كانو 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 

"كانو"
متحدث

د. غادة المطيري 
باحثة ومبتكرة من أصل سعودي، 

أستاذة ومديرة مساعدة في 
مركز دراسات النانو في جامعة 

كاليفورنيا، سان دييغو
متحدث

حنان الحروب 
حائزة على جائزة أفضل معلمة 

في العالم لعام 2016
متحدث

سارة دندراوي 
مقدمة برامج، قناة العربية

مدير الجلسة

الجلسة الثانية | 11:15 - 12:15
االتصال الحكومي واألهداف 
اإلنمائية في العالم العربي

خالد خليفة 
الممثل اإلقليمي للمفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين لدى دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية
متحدث

مريم فرج 
مديرة قسم المسؤولية 

MBC االجتماعية في مجموعة
متحدث

يز  بيتر كوستور
مدير المجلس النرويجي لالجئين 

في األردن
متحدث

حسام شاهين 
مسؤول الشراكات مع القطاع 

الخاص، المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

مدير الجلسة

الجلسة الثالثة | 14:00 - 15:00
آثــــار الصراعات واللجوء على

التنمية العربية

تمارا صائب 
مديرة االتصال واإلعالم، منظمة 

أطباء بال حدود، المكتب اإلقليمي، 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

متحدث
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 يترقبـــه المهتمـــون 
ً
 مهمـــا

ً
"أصبـــح المنتـــدى الدولـــي لالتصـــال الحكومـــي حدثـــا

يعقـــد  والـــذي  الحكومـــي واإلعـــالم  االتصـــال  فـــي مجـــال  والمختصـــون 
يمـــة مـــن صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد  برعايـــة كر
القاســـمي عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكـــم الشـــارقة. فـــي الفتـــرة األخيـــرة 
بـــدأت الدراســـات واألبحـــاث تركـــز بشـــكل كبيـــر علـــى اآلثـــار اإليجابيـــة لإلعـــالم، 
 فـــي النـــاس، وأن 

ً
فالقيـــم التـــي يتـــم بثهـــا عبـــر وســـائل اإلعـــالم تؤثـــر إيجابيـــا

يقـــة عـــرض األخبـــار إمـــا أن تصيبنـــا بالشـــلل أو تحفزنـــا علـــى إيجـــاد الحلـــول،  طر
يقـــة  والمحتـــوى اإليجابـــي يبنـــي قيـــم إيجابيـــة فـــي المجتمـــع ويصنـــع طر
تفكيـــر. ال بـــد مـــن أن نبحـــث عـــن قصـــص النجـــاح والقصـــص اإليجابيـــة فـــي 
مجتمعنـــا ونبرزهـــا لخلـــق نمـــاذج جميلـــة تشـــكل قـــدوة وتبعـــث األمـــل وتخلـــق 

الطمـــوح فـــي نفـــوس الشـــباب".

معالي عهود بنت خلفان الرومي 
يرة دولة للسعادة، اإلمارات العربية المتحدة وز
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"إن انعقـــاد المنتـــدى الدولـــي لالتصـــال الحكومـــي فـــي إمـــارة الشـــارقة 
ـــات والنزاعـــات فـــي عالـــم  يأتـــي فـــي وقـــت تتنامـــى فيـــه الضغـــوط والتحدي
تســـوده الفوضـــى مـــع ظهـــور أزمـــة الالجئيـــن والمآســـي وأعمـــال العنـــف 
فـــي الشـــرق األوســـط والكـــوارث البيئيـــة المتزايـــدة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم 
ــات فـــي  ــة إلـــى تنامـــي الشـــعبوية فـــي بعـــض أقـــدم الديمقراطيـ باإلضافـ
العالـــم. كلنـــا علـــى اطـــالع بهـــذه القضايـــا لكننـــا فـــي الحقيقـــة لســـنا واثقيـــن 
بالســـبل الكفيلـــة للخـــروج مـــن هـــذه األزمـــات ويبـــدو أن العالـــم يســـير فـــي 
االتجـــاه الخاطـــئ.  ومـــع ذلـــك ال بـــد لنـــا مـــن التفكيـــر بشـــكل جـــدي فـــي كيفيـــة 
مواجهـــة التحديـــات التـــي تهـــدد مســـتقبل البشـــرية علـــى المـــدى الطويـــل."

فخامة هورست كولر 
رئيس ألمانيا )2010-2004(،
والمدير العام لصندوق
النقد الدولي )2004-2000(
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"إن حجم التحديات الذي يواجه مســـيرة تنفيذ أهداف التنمية المســـتدامة 
يحتـــاج إلـــى تجنيـــد كافـــة اإلمكانيـــات، وفـــي مقدمتهـــا االتصـــال التنمـــوي 
 بمـــا يكفـــي. إن االتصـــال التنمـــوي يعنـــي خلـــق وعـــي 

ً
الـــذي لـــم يكـــن مفعـــال

اجتماعـــي ومؤسســـاتي ورســـمي بمـــا يجـــب علـــى كل فئـــة أن تقـــوم بـــه 
 لالحتفـــاء بإنجازهـــا 

ً
ليكـــون موعـــد تنفيـــذ هـــذه األهـــداف عـــام 2030 مناســـبة

التنســـيق والتعـــاون  يمثـــل أســـاس  االتصـــال  إن  لتأجيلهـــا.   
ً
وليـــس موعـــدا

يـــق الشـــراكات االجتماعيـــة،  الدولـــي وأداة لصياغـــة الوعـــي وتوجيهـــه، وطر
وأنـــه القـــوة الثقافيـــة التـــي ال يمكـــن ألي قـــوة أخـــرى أن تحـــل محلهـــا فـــي 
تحقيـــق األهـــداف الســـامية للعالـــم. وعنـــد الحديـــث عـــن األهـــداف الســـامية، 
فليـــس هنـــاك مـــا هـــو أســـمى مـــن الرســـالة اإلنســـانية التـــي يجـــب أن تطغـــى 

فـــي لغتنـــا واتصالنـــا ورســـائلنا علـــى كل النزعـــات األخـــرى."

سعادة طارق سعيد عالي
مدير المكتب اإلعالمي لحكومة االشارقة
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 اليوم الثاني - الجلسة األولى

دور وسائل التواصل االجتماعي في االنتقال من المشاركة إلى الشراكة الفعلية    

تناولت أولى جلسات اليوم الثاني من المنتدى، كيفية توظيف الحكومات والدوائر الرسمية لوسائل التواصل االجتماعي من أجل بناء عالقة فاعلة 
ومؤثرة مع الجمهور، وكذلك من أجل بناء ثقافة اجتماعية تنتقل من المشاركة في الرأي فقطـ إلى الشراكة الفعلية في تنفيذ البرامج وتطبيق 

السياسات الحكومية المختلفة والعمل على خدمة القضايا العالمية الكبرى ودعم مساعي التنمية الرسمية.

المحاور:

 إبراز األثر اإليجابي لوسائل التواصل االجتماعي في تحفيز الشباب ومختلف فئات المجتمع والمتابعين على إبداء الرأي وتشكيل رأي عام مساند أو 
مناهض أو محايد لبعض القضايا التي تتخطى حدود الجغرافيا

 آلية استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتحفيز الفرد والمجموعات على التغيير السلوكي والمشاركة في عملية التنمية
 كيفية تحويل االهتمام من القضايا الفردية إلى القضايا المجتمعية

 أهمية إدارة حمالت التواصل االجتماعي وفق خطة وأهداف واضحة لتجنب السلبية تجاه القضايا العامة

المتحدثون:

 د. نيكوالس كريستاكيس، عالم اجتماع وطبيب، ومدير مختبر الطبيعة البشرية في جامعة ييل األمريكية
 سعيد صالح الرميثي، عضو المجلس الوطني االتحادي عن إمارة أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 أشرف زيتون، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لالبتكار، مختبرات الدبلوماسية
 إيديوال باشوالري، األمين العام للجمعية العالمية للشباب ومديرة المعهد العالمي للشباب

مدير الجلسة: جيسي المر، إعالمية، سكاي نيوز عربية 
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يـــز التقـــارب بيـــن   فـــي تعز
ً
"إن وســـائل التواصـــل االجتماعـــي مهمـــة جـــدا

األجنـــدة  مـــن  والخاليـــة  والصادقـــة  الحقيقيـــة  والعالقـــة  المجتمعـــات 
ـــرز أســـباب  ـــر فـــي الطرفيـــن. إن أب المخفيـــة هـــي وحدهـــا القـــادرة علـــى التأثي
انتشـــار وســـائل التواصـــل االجتماعـــي بيـــن مختلـــف أفـــراد المجتمـــع هـــي 
لـــدى  للتعبيـــر عـــن مصالحهـــم المشـــتركة وحمايتهـــا، والرغبـــة الطبيعيـــة 
األشـــخاص باالنتمـــاء للجماعـــة حيـــث توفـــر لهـــم منصـــات التواصـــل فرصـــة 

للشـــعور بأهميتهـــم مهمـــا كانـــت ثقافتهـــم أو معتقداتهـــم."

د. نيكوالس كريستاكيس
عالم اجتماع وطبيب، ومدير مختبر الطبيعة
البشرية في جامعة ييل األميركية
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يتـــان فـــي التعاطـــي مـــع وســـائل التواصـــل  "إن المصداقيـــة والشـــفافية ضرور
االجتماعـــي لتؤديـــان دورهمـــا اإليجابـــي فـــي بنـــاء عالقـــات حقيقيـــة بيـــن 
البشـــر. إن عـــزوف بعـــض الـــدول عـــن إشـــراك الشـــباب فـــي صياغـــة القـــرارات 
والبرامـــج المختلفـــة، أمـــر غيـــر منطقـــي خاصـــة بعـــد أن مكنتهـــم وســـائل 

التواصـــل مـــن التعبيـــر عـــن أنفســـهم ومـــن التأثيـــر فـــي الـــرأي العـــام."

سعيد صالح الرميثي
عضو المجلس الوطني االتحادي عن  إمارة
أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
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"إن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــن أكثـــر الـــدول فاعلية في اســـتخدام 
بســـرعة  يتســـم  العصـــر  هـــذا  وأن   

ً
خاصـــة االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

المعرفـــي  الفـــراغ  لمـــلء  ضـــرورة  هنالـــك  المعلومـــات.  وتـــداول  إصـــدار 
والمعلوماتـــي مـــن قبـــل المؤسســـات والدوائـــر الرســـمية حتـــى ال تتمكـــن 
جهـــات خارجيـــة وغيـــر مســـؤولة مـــن تســـريب أخبارهـــا الزائفـــة التـــي قـــد تؤثـــر 

 علـــى العالقـــة بيـــن الحكومـــة والجمهـــور."
ً
ــلبا سـ

أشرف زيتون
شريك مؤسس والرئيس التنفيذي
لالبتكار، مختبرات الدبلوماسية
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"مـــن الضـــروري التركيـــز علـــى نوعيـــة وكفـــاءة الرســـائل الموجهـــة للشـــباب 
ســـوء  فيهـــا  بمـــا  اإلنترنـــت  بمخاطـــر  فالتوعيـــة  الحكومـــات،  قبـــل  مـــن 
ييـــف األخبـــار والحقائـــق هـــي الســـبيل األمثـــل للوقايـــة فـــي  االســـتخدام وتز
هـــذا العالـــم االفتراضـــي المفتـــوح. إن فئـــة الشـــباب فـــي دولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة، التـــي تشـــكل نســـبة 60 فـــي المائـــة مـــن ســـكان الدولـــة، 
تمتلـــك قـــدرات ومواهـــب هائلـــة ســـتدعم التوجهـــات التنمويـــة للدولـــة 

إلـــى حـــد كبيـــر."

إيديوال باشوالري
األمين العام للجمعية العالمية للشباب
ومديرة المعهد العالمي للشباب
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 اليوم الثاني - الجلسة الثانية - 11:15 - 12:15

االتصال الحكومي واألهداف اإلنمائية في العالم العربي     

ناقشت الجلسة أهم التحديات التي تواجه التنمية في العالم العربي وكيفية وضع الحلول الممكنة إلطالق مسيرة تنمية مستدامة. وتم 
نشر  إيجابي في  دور  ولعب  اتخاذ مسؤولياتها  على  المختلفة  االجتماعية  الفئات  حث  الفعال في  الحكومي  الخطاب  أهمية  تناول  كذلك 
 إلى التغيير 

ً
المعرفة والوعي تجاه القضايا الكبرى والمشاركة في عملية التنمية من خالل التغيير في السلوك الفردي على أقل تقدير وصوال

في السلوك المجتمعي.

المحاور:
 واقع التنمية العربية من حيث الفقر، واألمية، والتلوث البيئي واألضرار الطبيعية الناجمة عن الحروب، ودور االتصال الحكومي في إبراز أهمية 

الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
 مساهمة االتصال الحكومي في حشد الرأي العام لمناهضة النزاعات والحروب والدعوة إلى التنمية 

 استعراض مبادرات شبابية ومجتمعية ساهمت في تنمية المجتمعات واتخاذ مواقف إيجابية تجاه الواقع وتحويله إلى محفز للتغيير والتطوير
 كيفية التنسيق بين وسائل اإلعالم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لتشكيل رأي عام إيجابي ومجتمع فاعل في قرارات التنمية المختلفة

المتحدثون:
 مشعل كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كانو"

 د. غادة المطيري، باحثة ومبتكرة من أصل سعودي، أستاذة ورئيسة مركز دراسات النانو في جامعة كاليفورنيا -سان دييجو
 حنان الحروب، حائزة على جائزة أفضل معلمة في العالم لعام 2016

مدير الجلسة: سارة دندراوي، مقدمة برامج، قناة العربية
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"هنـــاك خشـــية مـــن الحـــوار فـــي المجتمعـــات العربيـــة ممـــا يخلـــق العوائـــق 
أمـــام التواصـــل الفعـــال بيـــن فئـــات المجتمـــع الواحـــد، إن هـــذه الخشـــية هـــي 
إحـــدى المظاهـــر الســـلبية الكثيـــرة التـــي يعانـــي منهـــا مجتمعنـــا العربـــي حيـــث 
يقـــة  تعتبـــر التجربـــة فـــي هـــذه المجتمعـــات مغامـــرة ومخاطـــرة وليســـت طر
لالكتشـــاف والتطـــور. علـــى الجهـــات المســـؤولة تشـــجيع التفكيـــر واالبتـــكار 
فالمجتمعـــات التـــي تعتمـــد علـــى اســـتيراد أفـــكار غيرهـــا، لـــن تنتـــج فكرهـــا أو 

تجربتهـــا الخاصـــة."

مشعل كانو
رئيس مجلس إدارة مجموعة "كانو"
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القائمـــة علـــى  البحـــوث العلميـــة والمناـهــج   تشـــجيع 
ً
"مـــن المهـــم جـــدا

التجـــارب الذاتيـــة للطلبـــة، لبنـــاء الشـــخصية المبدعـــة، كمـــا يجـــب النظـــر فـــي 
التنميـــة  متطلبـــات  مـــع  مالءمتهـــا  لعـــدم  للتعليـــم  التقليديـــة  األنمـــاط 
المســـتدامة، حيـــث يتســـنى علـــى رجـــال األعمـــال والمســـؤولين أن يتطلعـــوا 
ــة، وال مقارنـــة بيـــن  إلـــى اآلثـــار اإليجابيـــة بعيـــدة المـــدى للتنميـــة االجتماعيـ
ية، وبيـــن  عزلـــة العلمـــاء التـــي تنتـــج االختراعـــات واالكتشـــافات لخدمـــة البشـــر
عزلـــة الشـــركات ورجـــال األعمـــال التـــي أدت إلـــى إهمالهـــم لمســـؤولياتهم 

تجـــاه تنميـــة مجتمعاتهـــم."

د. غادة المطيري
باحثة ومبتكرة من أصل سعودي،
أستاذة ومديرة مساعدة في مركز دراسات

النانو في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو  
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والمواهـــب  الطاقـــات  مـــن  هائـــل  مخـــزون  العربـــي  العالـــم  فـــي  "لدينـــا 
لكـــن ينقصنـــا البيئـــة التـــي تحتضـــن إبداعاتهـــم وتجعلهـــم يســـتمرون فـــي 
مســـيرتهم العلميـــة داخـــل أوطانهـــم. إن غيـــاب االســـتثمار فـــي اإلبداعـــات 
العربيـــة يعتبـــر مـــن أهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه مســـيرة تطويـــر القطاعـــات 
تهتـــم  يـــة  برامـــج فور يجـــب وضـــع  المختلفـــة،  االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
ــاع  ــتقبل وصّنـ ــاع المسـ ــال المبدعيـــن وتنمـــي مواهبهـــم ألنهـــم صّنـ باألطفـ

المســـتدامة." التنميـــة 

حنان الحروب
 حائزة على جائزة أفضل معلمة
في العالم لعام 2016
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االئتمانية سمايلز  بطاقة 
Visit www.sib.ae/smiles

حّلق مع... سمايلز
سافر مجان� على أي طيران، إلى أي مكان و في أي وقت... 

االئتمانية ”سمايلز“  بطاقة 

الشارقة ا�سالمي، مع  الجديدة كلي� من مصرف  نقدم لكم بطاقة "سمايلز" 
مشترياتكم. جميع  على  النقاط  جمع  من  يمّكنكم  مكافآت  برنامج 

النقاط مقابل مكافآت  استبدال  نوعه يمكنكم  الفريد من  برنامج "سمايلز"  مع 
االلكترونيات  السيارات،  تأجير  الفنادق،  في  ا�قامة  الطيران،  تذاكر  منها  متنوعة 

ا�مارات. وغيرها، مما يجعلها أفضل بطاقة في 

”سمايلز“ نقاط  استبدال 

السفر مجان� مع أكثر من 300 شركة طيران من أي مكان
وإلى كل مكان

300,000 فندق حول العالم إقامة مجانية في أكثر من 

االنترنت عبر  للتسوق  الحصري  االسالمي  الشارقة  مصرف  متجر 
مع أكثر من 13,000  منتج

استئجار السيارات في أي مكان حول العالم

نقاط  االئتمانية واحصل على  االن للحصول على بطاقة سمايلز  تقدم بطلبك 
عند كل استخدام.

٦٦٦٧ إلى  ارسل رسالة نصية بكلمة ”سمايلز“ 
اتصل على 06-5999999

www.sib.ae/smiles بزيارة  تفضل 
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 اليوم الثاني - الجلسة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير 

آثار الصراعات واللجوء على التنمية العربية

خـــالل الجلســـة، تـــم تنـــاول قضيـــة اللجـــوء وأبعادهـــا الســـلبية علـــى مســـيرة التنميـــة فـــي العالـــم العربـــي، واســـتعرض المشـــاركون مشـــكلة اللجـــوء 
باألرقـــام وكذلـــك تدنـــي المســـتويات الخدميـــة التـــي تصلهـــم فـــي أماكـــن لجوئهـــم. كمـــا ناقشـــت الجلســـة دور القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المدنـــي فـــي 

دعـــم مشـــاريع وبرامـــج التنميـــة فـــي الـــدول التـــي تعانـــي مـــن حـــروب وصراعـــات أهليـــة وغيرهـــا. 

المحاور:
 تأثير الصراعات الدائرة على تعليم األطفال وعلى دور المرأة في دعم مسيرة التنمية

 دور المؤسسات المدنية- وهي أحد أدوات التنمية االجتماعية- في مواجهة التداعيات السلبية لألزمة التي تمر بها  المنطقة بشكل عام 
التطرف  من  الموجة  هذه  مواجهة  في  العربيات  النساء  دور  هو  ما  واالجتماعية،  االقتصادية  ومنجزاتها  المرأة  مكانة  يهدد  المتطرف  الفكر   

والتعصب؟

المتحدثون:

 خالد خليفة، الممثل اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي
MBC مريم فرج، مديرة قسم المسؤولية االجتماعية في مجموعة 

 بيتر كوستوريز، مدير المجلس النرويجي لالجئين في األردن
 تمارا صائب، مديرة االتصال واإلعالم، منظمة أطباء بال حدود، المكتب اإلقليمي– دولة اإلمارات العربية المتحدة

مدير الجلسة: حسام شاهين، مسؤول الشراكات مع القطاع الخاص، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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"إن مشـــكلة اللجـــوء تنعكـــس علـــى األمـــن الدولـــي والوطنـــي للكثيـــر مـــن 
الـــدول نتيجـــة لإلحبـــاط الـــذي يعانيـــه جيـــل كامـــل مـــن الشـــباب الـــذي فقـــد أي 
مصـــدر لألمـــل أو شـــعور باالنتمـــاء، ومعانـــاة النســـاء مـــن مشـــكالت اللجـــوء 
تفـــوق معانـــاة الرجـــال، حيـــث تعيـــش هـــؤالء النســـاء فـــي دول ال تهتـــم 
بتنميـــة مهاراتهـــن، مـــا يحـــد مـــن قدرتهـــن علـــى القيـــام بمســـؤولياتهن تجـــاه 
ــدة  ــة األمـــم المتحـ ــن، لذلـــك أولـــت هيئـ ــن هـــم تحـــت رعايتهـ ــن ومـ عائالتهـ
 بالنســـاء مـــن خـــالل المحـــددات الخمـــس التـــي وضعتهـــا ضمـــن 

ً
 خاصـــا

ً
اهتمامـــا

برامـــج اللجـــوء والتـــي تركـــز علـــى اســـتقاللية المـــرأة وحقهـــا فـــي المشـــاركة 
فـــي إدارة برامـــج اللجـــوء والوصـــول للمـــواد الغذائيـــة وغيرهـــا باإلضافـــة 

إلـــى محاربـــة العنـــف المســـتخدم ضـــد النســـاء الالجئـــات."

خالد خليفة
الممثل اإلقليمي للمفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لدى 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
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"هنالـــك ضـــرورة ملحـــة لمشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي مواجهـــة تحديـــات 
المرحلـــة التـــي تشـــمل الجميـــع دون اســـتثناء، كمـــا أطالـــب اإلعـــالم بالقيـــام 
بـــدور أكثـــر فاعليـــة فـــي تحويـــل التعامـــل مـــع الالجئيـــن مـــن أرقـــام إلـــى 
ــر الشاشـــات العربيـــة.  ــانية تبـــث بشـــكل متواصـــل عبـ أشـــخاص وقصـــص إنسـ
كذلـــك، علـــى المنظمـــات والهيئـــات الدوليـــة الموازنـــة فـــي الدعـــم بيـــن 
الالجئيـــن والمجتمعـــات المضيفـــة ألن كال الطرفيـــن يعانيـــان بدرجـــة متســـاوية 

مـــن نتائـــج الحـــروب والصراعـــات."

مريم فرج
مديرة قسم المسؤولية االجتماعية

  MBC في مجموعة
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 لمســـاعدة األردن علـــى 
ً
"إن هنـــاك أكثـــر مـــن 70 منظمـــة دوليـــة تعمـــل حاليـــا

تخطـــي نتائـــج أزمـــة الالجئيـــن حيـــث نـــزح إلـــى أراضيـــه مـــا يقـــدر بــــ 87 % مـــن نســـبة 
ين منـــذ عـــام 2011 حتـــى اليـــوم، وأن مســـاعدات األمـــم  الالجئيـــن الســـور
المتحـــدة تتركـــز حـــول دعـــم البنـــى التحتيـــة والتعليـــم والصحـــة وتوفيـــر ميـــاه 
صالحـــة للشـــرب. وأطالـــب القطـــاع الخـــاص باالســـتثمار فـــي البلـــدان المضيفـــة 
 مـــن 

ً
 كبيـــرا

ً
لالجئيـــن مثـــل األردن ولبنـــان، وخاصـــة أن األردن قـــد خســـر جـــزءا

مصـــادر دخلـــه نتيجـــة للحـــروب الدائـــرة فـــي محيطـــه."

يز بيتر كوستور
مدير المجلس النرويجي لالجئين في األردن
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الصراعـــات  تنامـــي  بفعـــل  تغيـــر  قـــد  حـــدود  بـــال  أطبـــاء  "إن دور منظمـــة 
وأعـــداد الالجئيـــن وتحـــّول مـــن العـــالج إلـــى البحـــث واإلغاثـــة واإلنقـــاذ، ممـــا 
ــا، ونطالـــب منظمـــات  وضـــع المنظمـــة تحـــت ضغـــط قلـــة المـــوارد وندرتهـ
المجتمـــع المدنـــي والدولـــي بدعـــم "أطبـــاء بـــال حـــدود" لتمكينهـــم مـــن 
القيـــام بواجبهـــم علـــى أكمـــل وجـــه. وأناشـــد كذلـــك وســـائل اإلعـــالم بـــأن 
ــا، وخاصـــة أن  ــائلها الموجهـــة لجمهورهـ تكـــون واضحـــة وعادلـــة فـــي رسـ
ــانية  ــة إنسـ ــز علـــى قضيـ ــة بحيـــث تركـ ــر موضوعيـ ــائل اإلعـــالم غيـ بعـــض وسـ

وتخفـــي أخـــرى."

تمارا صائب
مديرة االتصال واإلعالم، منظمة
أطباء بال حدود، المكتب اإلقليمي،

دولة اإلمارات العربية المتحدة  
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اليوم الثاني - الجلسات الخارجية التفاعلية
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 اليوم الثاني - جلسة بالتعاون مع نادي الشارقة للصحافة

جلسة حوارية تفاعلية بعنوان "حاجة الصحفيين لوجود أندية"
ـــادي الشـــارقة للصحافـــة، مـــا تقـــوم بـــه األنديـــة الصحفيـــة كواحـــدة مـــن المؤسســـات اإلعالميـــة المســـاندة مـــن  اســـتعرضت الجلســـة والتـــي نظمهـــا ن
يـــز  أدوار بـــارزة وهامـــة فـــي دعـــم الجانـــب التطويـــري للصحفييـــن واإلعالمييـــن، وخلـــق فـــرص أوســـع لالرتقـــاء بمعارفهـــم وتطويرهـــا، إضافـــة إلـــى تعز
ــر  ــة اإليجابيـــة عبـ ــز المنافسـ يـ ــا يخـــدم العمـــل، وتعز ــة بمـ ــات المهنيـ ــارف والعالقـ ــبكة المعـ ــال ومـــد شـ ــن العامليـــن فـــي المجـ ــة بيـ ــات االجتماعيـ العالقـ

يـــد مـــن التطـــور والرقـــي فـــي قطـــاع الصحافـــة واإلعـــالم. المســـابقات التـــي مـــن شـــأنها تشـــجيع التميـــز والمســـاهمة فـــي تحقيـــق المز

المتحدثون:

 حصة العسيلي، أول إعالمية إماراتية والملقبة بـ "أم اإلعالم"
 د. عائشة سلطان، كاتبة إماراتية
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 عبـــر العديـــد مـــن االتجاهـــات 
ً
 وحيويـــا

ً
 فّعـــاال

ً
"إن األنديـــة الصحفيـــة تقـــدم دورا

البنـــاءة التـــي ســـاهمت بشـــكل بـــارز فـــي خدمـــة الصحفييـــن ودعـــم تأديتهـــم 
لمهـــام عملهـــم، وإن دولـــة اإلمـــارات فـــي جميـــع مجاالتهـــا وقطاعاتهـــا 
يـــق الواحـــد لخدمـــة الصالـــح  خيـــر مثـــال للترابـــط والتكاتـــف والعمـــل بـــروح الفر

العـــام."

حصة العسيلي
أول إعالمية إماراتية والملقبة بـ "أم اإلعالم"
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"إن األنديـــة الصحفيـــة تقـــدم إيجابيـــات عديـــدة مـــن خـــالل مـــا تقـــوم بـــه مـــن 
يـــة وجلســـات نقاشـــية تتضمـــن الوقـــوف  أنشـــطة فعالـــة ومنصـــات حوار
يـــف الصحفييـــن بتطـــورات  علـــى أبـــرز مســـتجدات المهنـــة بشـــكل مســـتمر وتعر
عملهـــم ومواكبـــة أفضـــل الممارســـات لضمـــان التقـــدم المســـتمر، وتلـــك 
يـــة المكثفـــة  يبيـــة والتطوير األنديـــة أثمـــرت بشـــكل واضـــح عبـــر خططهـــا التدر
يـــادة صقـــل مهـــارات العامليـــن فـــي المجـــال وتطويـــر قدراتهـــم،  علـــى ز
الصحفييـــن  بيـــن  التقـــارب  مـــن  االجتماعـــي وزادت  الـــدور  مـــن  عـــززت  كمـــا 
عبـــر  اإليجابـــي  التنافـــس  وعـــززت  والمؤسســـات،  الجهـــات  مختلـــف  مـــن 
 فـــي تحقيـــق أهـــداف 

ً
 فعـــاال

ً
المســـابقات المتخصصـــة، وأصبحـــت مســـاهما

الرســـالة اإلعالميـــة."

د. عائشة سلطان
كاتبة إماراتية
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 اليوم الثاني - جلسة حوارية تفاعلية

جلسة حوارية بعنوان طاقات شبابية
تناولـــت الجلســـة الطاقـــات الشـــبابية اإلماراتيـــة وإنجازاتهـــم المميـــزة التـــي تحققـــت خـــالل األعـــوام الســـابقة والتـــي بينـــت إرادة الشـــباب فـــي دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وطموحاتـــه التـــي ســـاهمت فـــي تحقيـــق العديـــد مـــن األرقـــام القياســـية فـــي مختلـــف المجـــاالت. وناقشـــت الجلســـة 
كذلـــك أهميـــة دعـــم المبـــادرات التـــي تهـــدف إلـــى تفعيـــل دور الشـــباب ودعـــم قدراتهـــم ومســـاعيهم فـــي استكشـــاف حلـــول مبتكـــرة وجديـــدة 
ــوا  ــازات ليكونـ ــراز أهـــم اإلنجـ ــر قدراتهـــم إلحـ ــباب وتطويـ ــة للشـ ــة المتحـــدة الداعمـ ــارات العربيـ ــة اإلمـ للنهـــوض بالمجتمـــع تتوافـــق مـــع جهـــود دولـ

 لكافـــة شـــباب الدولـــة.
ً
نموذجـــا

المتحدثون:
 الشيخ محمد بن عبد اهلل آل ثاني، رئيس دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة

 الشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان
 سعيد النعيمي وأميرة المرزوقي، مشاركون في مشروع "تحدي الطاقة في القطب الجنوبي"

 الفريق العسكري لتسلق جبل إيفرست

مدير الجلسة: منذر المزكي، إعالمي - أبوظبي لإلعالم
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يـــن اإلماراتييـــن فـــي مـــكان  "جمعتنـــا هـــذه الجلســـة بالعديـــد مـــن المغامر
 تبادلنـــا فيهـــا القصـــص والتجـــارب التـــي 

ً
واحـــد، حيـــث كانـــت فرصـــة مهمـــة جـــدا

اســـتخلصناها مـــن رحالتنـــا، وعلـــى الرغـــم مـــن اختـــالف القصـــص والمغامـــرات، 
إال أن حبنـــا للتحـــدي والوصـــول للقمـــة هـــو مـــا جمعنـــا لنتحـــدث عنـــه وننقـــل 

تجربتنـــا إلـــى غيرنـــا مـــن الشـــباب."

الشيخ محمد بن عبد اهلل آل ثاني
رئيس دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة
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 اليوم الثاني - بالتعاون مع مراكز أطفال الشارقة

جلسة تفاعلية خاصة بمجلس شورى أطفال الشارقة

هدفـــت الجلســـة بحضـــور الشـــيخ ســـلطان بـــن أحمـــد القاســـمي رئيـــس مجلـــس الشـــارقة لإلعـــالم، والتـــي نظمهـــا المكتـــب اإلعالمـــي لحكومـــة 
الشـــارقة بالتعـــاون مـــع مراكـــز أطفـــال الشـــارقة، إلـــى التفاعـــل مـــع أجيـــال المســـتقبل وتوعيتهـــم بالمســـؤولية المجتمعيـــة لديهـــم تجـــاه بلدهـــم 
واإلنســـانية ككل وأهميـــة مســـاهمتهم فـــي تنميتهـــا وازدهارهـــا مـــن خـــالل تغييـــر بعـــض الســـلوكيات اليوميـــة البســـيطة علـــى أقـــل تقديـــر.  وكذلـــك 
 فـــي مواجهـــة التحديـــات التـــي يمكـــن الحـــد منهـــا وتخطيهـــا. وعـــرض أعضـــاء 

ً
توعيتهـــم بدورهـــم اإلنســـاني لمســـاعدة شـــعوب العالـــم األقـــل حظـــا

ـــات التـــي تواجـــه شـــعوب ودول العالـــم.  مـــن األفـــكار والحلـــول لبعـــض التحدي
ً
مجلـــس شـــورى األطفـــال خـــالل الجلســـة عـــددا

المدرب: محمد بن دخين المطروشي، مدير إدارة اإلعالم واالتصال في هيئة األوراق المالية والسلع، دولة اإلمارات العربية المتحدة

مدير الجلسة: عدنان الحميد، إعالمي - تلفزيون سما دبي
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المســـتقبلية  ثروتهـــا  يمثلـــون  الذيـــن  بأطفالهـــا  الشـــارقة  إمـــارة  "تفخـــر 
يـــز مســـيرة  ويســـهمون بأفكارهـــم ومعارفهـــم وطموحاتهـــم فـــي تعز
الحكومـــي  لالتصـــال  الدولـــي  المنتـــدى  ويعمـــل  االزدهـــار،  نحـــو  اإلمـــارة 
علـــى النظـــر فـــي أي طموحـــات وأفـــكار يقترحهـــا األطفـــال تســـهم فـــي 
توفيـــر البيئـــة المناســـبة لهـــم وتحقـــق طموحاتهـــم بمـــا يواكـــب التوجهـــات 

التنمويـــة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة."

الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي
رئيس مجلس الشارقة لإلعالم
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 اليوم الثاني - جلسة مغلقة مع قادة حكوميين في إمارة الشارقة

إدارة وبناء سمعة الدول وتأثيرها على االقتصاد
)BBC Worldwide( بالتعاون مع مؤسسة بي بي سي العالمية

 
 من دراسات الحالة التي سلطت الضوء على أفضل الممارسات في إدارة وبناء سمعة الدول، وهي عبارة عن مواد 

ً
تناولت الجلسة عددا

 على عدد من الدول 
ً
 تطبيقيا

ً
ينا  تمر

ً
ية العالمية. وتضمنت الورشة أيضا إعالمية وإعالنية متنوعة في تجارب مميزة لعدد من القنوات اإلخبار

ين  يخ، حيث عمل المشاركين من خالله على اختيار مؤشر  لعدد من المعايير مثل السالمة، والمناظر الطبيعية، والتسامح والتار
ً
كنماذج وفقا

إيجابيين وسلبيين لكل دولة.

أهم مواضيع الجلسة:
)Nation Branding( كيفية تطوير عالمة مميزة للدول 

 جذب عدد أكبر من السياح
 آليات جذب استثمارات أجنبية مباشرة

 تحسين الدبلوماسية العامة
 كيفية زيادة نسبة الصادرات

 طرق استقطاب المعرفة األجنبية والمواهب

المدرب: ريتشارد باتينسون، نائب رئيس أول للمحتوى في "بي بي سي لإلعالن"، "ستوري ووركس" 
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 20 مارس 2017 - لقاء حواري مغلق ألعضاء المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة 

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لتحقيق أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 

نظـــم المكتـــب اإلعالمـــي لحكومـــة الشـــارقة ورشـــة مغلقـــة لرؤســـاء ومـــدراء الدوائـــر والجهـــات الحكوميـــة فـــي إمـــارة الشـــارقة قبيـــل انعقـــاد الـــدورة 
السادســـة مـــن المنتـــدى الدولـــي لالتصـــال الحكومـــي. وخـــالل الورشـــة، تـــم اســـتعراض أهـــداف التنميـــة المســـتدامة التـــي تبنتهـــا هيئـــة األمـــم المتحـــدة 
والـــدور المحـــوري لالتصـــال الحكومـــي فـــي إيصـــال الرســـائل الرئيســـة لضمـــان تفاعـــل الشـــعوب مـــع توجهـــات الحكومـــات وتحقيـــق تلـــك األهـــداف. وناقشـــت 
يـــز التنســـيق بيـــن حكومـــة الشـــارقة واألمـــم المتحـــدة لتحقيقهـــا،  الورشـــة كذلـــك دور إمـــارة الشـــارقة فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وتعز

وتـــم تقديـــم بعـــض المقترحـــات والحلـــول لتحديـــات التنميـــة المســـتدامة.

محاور ورشة العمل:
 استعراض التحديات العالمية لأللفية الحالية

 عرض أهداف التنمية المستدامة بطريقة مبسطة وتفاعلية 
 الحديث عن دور إمارة الشارقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 رفع مستوى التنسيق بين حكومة الشارقة واألمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

المدرب: معالي ألكسندر ستاب، رئيس وزراء فنلندا )2014-2015(، وزير الخارجية )2008-2011( وعضو حالي في البرلمان الفنلندي
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 اليوم الثاني - ورشة عمل خاصة بفرق االتصال الحكومي

االتجاهات اإلعالمية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
بالتعاون مع مؤسسة األمم المتحدة

ناقشـــت الورشـــة، والتـــي انعقـــدت علـــى مـــدار يوميـــن خـــالل فعاليـــات المنتـــدى الدولـــي لالتصـــال الحكومـــي، ســـبل تحقيـــق األهـــداف الرئيســـية مـــن خـــالل 
يـــف بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة التـــي وضعتهـــا األمـــم المتحـــدة لعـــام 2030 وربطهـــا بأهـــداف رؤيـــة اإلمـــارات 2021، وتحويـــل هـــذه األهـــداف  التعر
ــة  ــة المتناميـ ــتعرضت الورشـــة األهميـ ــا اسـ ــارات والعالـــم أجمـــع.  كمـ ــة اإلمـ ــكان فـــي دولـ ــة المـ ــان وتنميـ ــح اإلنسـ ــالة اقتصاديـــة تحقـــق مصالـ إلـــى رسـ
لوســـائل اإلعـــالم الجديـــد والمنصـــات الرقميـــة فـــي الوصـــول إلـــى شـــرائح أوســـع مـــن الجمهـــور ونقـــل الرســـائل اإليجابيـــة حـــول تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 

علـــى مســـتوى العالـــم. واســـتقطبت الورشـــة متخصصيـــن فـــي مجـــال االتصـــال الحكومـــي مـــن مختلـــف مؤسســـات الدولـــة.

محاور ورشة العمل:

 تقديم معلومات رئيسة شاملة حول خلفية تبني األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة
 إلقاء الضوء على أفضل الممارسات العالمية عن طريق استعراض دراسات حالة ناجحة في التواصل حول األهداف األممية للتنمية المستدامة

 التفاعل مع خبراء االتصال وممثلي األمم المتحدة المقدمين للورشة
 توضيح أهمية التواصل حول األهداف التنموية لكافة فئات الجمهور المستهدف من أفراد المجتمع، ووسائل اإلعالم، والعاملين في

  المجال الحكومي
يز المهارات المتعلقة باالتصال حول األهداف التنموية ين العملية خالل الورشة لتعز  استعراض العديد من التمار

المدرب: نجالء العمري، صحفية، ومستشارة إعالمية، ومدربة، مؤسسة تومسون رويترز 
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 اليومين األول والثاني - ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع نادي الشارقة للصحافة 

الكتابة الصحفية وصناعة الخبر - بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز

طرحت الورشة والتي نظمها نادي الشارقة للصحافة على مدى يومي المنتدى الدولي لالتصال الحكومي، مواضيع هامة تتضمن مراعاة الدقة 
والشفافية في صياغة األخبار وآليات بناء النص واختيار الزوايا الخبرية وفق معايير وكاالت األنباء الدولية. كما تناولت الورشة مختلف التحديات التي 
العملية  مكونات  مختلف  بين  اإليجابي  والتفاعل  والشفافية  الدقة  شكلت  حيث  اليوم،  سواء  حد  على  االتصال  الصحفيون ومسؤولو  يواجهها 

اإلعالمية أبرز القضايا المطروحة. وقد شارك في الورشة إعالميون من مختلف المؤسسات اإلعالمية والحكومية في الدولة.

محاور ورشة العمل:
 الطرق المستخدمة في كتابة قصة إخبارية

 نصائح حول الكتابة الواضحة والمختصرة والبسيطة
 استعراض تقنيات عديدة لفهم أهمية استخدام مصادر إخبارية مختلفة

 التأكيد على القيم الصحفية األساسية المتمثلة في الرصانة والدقة والسرعة
 نصائح إلجراء أفضل المقابالت الصحفية 

 التعامل الصحيح مع المصادر واالقتباسات
 تحليل كتابة المقاالت الرئيسة والعناوين 

 المخاطر القانونية واألخالقيات والسالمة
 التدوين اإللكتروني

المدربون:
 ماثيو روبينز، مدرب معتمد، مؤسسة تومسون رويترز

 سعد حتر، مدرب معتمد، مؤسسة تومسون رويترز
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 اليوم الثاني - بالتعاون مع "لينكد إن"

ورشة عمل خاصة بأعضاء شبكة االتصال الحكومي إلمارة الشارقة 

يـــخ ومســـتقبل التعامـــل مـــع "لينكـــد إن" كواحـــدة مـــن أبـــرز الشـــركات العاملـــة فـــي مجـــاالت التواصـــل االجتماعـــي واإلعـــالم الرقمـــي،  اســـتعرضت الورشـــة تار
يـــز حضـــور عالماتهـــا المؤسســـية علـــى شـــبكة اإلنترنـــت  والتعـــرف أكثـــر علـــى الخيـــارات التـــي توفرهـــا كمنصـــة احترافيـــة للمؤسســـات والشـــركات بهـــدف تعز
 الســـتعراض أفضـــل الممارســـات الحاليـــة المنفـــذة لعـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة، وطـــرق تحســـين أداء 

ً
، إضافـــة

ً
واالرتقـــاء بمســـتوى تفاعلهـــا إلكترونيـــا

الحســـابات الرســـمية واالرتقـــاء بهـــا، إلـــى جانـــب التعـــرف علـــى كيفيـــة إدارة صفحـــة "لينكـــد إن" وإعـــداد المحتـــوى المالئـــم للحســـابات الرســـمية المهنيـــة. 

محاور ورشة العمل:

 إنشاء وتطوير حسابات رسمية ألعضاء الشبكة والجهات الحكومية التابعة لها عبر موقع "لينكد إن"
 تفعيل المنصة اإللكترونية للشبكة عبر الموقع الرسمي "لينكد إن" وشرح كيفية استخدامها

 شرح مبادئ وأساسيات استخدام المنصة التفاعلية وكافة أقسامها 
يادة شبكة العالقات في القطاعات المختلفة   شرح كيفية تفعيل الحسابات الرسمية للجهات الحكومية لز

 دور شبكة االتصال الحكومي في تفعيل المنصة وفق أفضل المعايير المهنية

المدرب: داوود أبو قشة، مسؤول العالقات الحكومية في "لينكد إن"
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الحكومـــي 2017  لالتصـــال  الدولـــي  للمنتـــدى  السادســـة  الـــدورة  حصـــدت 
والـــذي نظمهـــا المكتـــب اإلعالمـــي لحكومـــة الشـــارقة تحـــت رعايـــة وحضـــور 
عضـــو  القاســـمي  محمـــد  بـــن  ســـلطان  الدكتـــور  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
المســـؤولين  مـــن  كبيـــر  عـــدد  الشـــارقة وبحضـــور  األعلـــى حاكـــم  المجلـــس 
ـــاع القـــرار مـــن مختلـــف دول العالـــم، تغطيـــة إعالميـــة  ـــراء وصن والقـــادة والخب
يـــادة فيهـــا تغطيـــة الـــدورة الماضيـــة  عالميـــة غيـــر مســـبوقة تخطـــت نســـبة الز
مـــن المنتـــدى بنســـبة 32.2 % وأكثـــر مـــن نصـــف مليـــار متابـــع، ممـــا يعكـــس 

حجـــم المتابعـــة الكبيـــرة لكافـــة الفعاليـــات علـــى مســـتوى العالـــم.  

يـــد علـــى  هـــذا العـــام، عملـــت الصحافـــة علـــى متابعـــة المنتـــدى ونشـــر مـــا يز
 منـــذ المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي أعلـــن فيـــه الشـــيخ ســـلطان بـــن 

ً
2354 خبـــر ا

الـــدورة  انطـــالق  عـــن  لإلعـــالم  الشـــارقة  مجلـــس  رئيـــس  القاســـمي  أحمـــد 
 مـــن 46 دولـــة حـــول 

ً
 إعالميـــا

ً
الجديـــدة للمنتـــدى، مـــا يقـــارب 800 مصـــدرا

العالـــم بعـــدد يتجـــاوز 10 مـــن اللغـــات التـــي تغطـــي مناطـــق مختلفـــة وأقاليـــم 
. وقيمـــة ســـوقية تجـــاوزت 3.51 مليـــون دوالر.

ً
لغويـــة عالميـــا

وشـــملت تغطيـــة المنتـــدى فـــي دورتـــه السادســـة مـــا نســـبته 52 % مـــن 
الشـــرق األوســـط الـــذي حـــاز النســـبة األكبـــر للتغطيـــة، تليـــه األميركتـــان الشـــمالية 
والجنوبية بنســـبة بلغت 26 %، تليها القارة األفريقية بنســـبة 12 %، متقدمة 
 قـــارة أســـتراليا 

ً
علـــى أوروبـــا بنســـبة 5 %، تليـــه قـــارة آســـيا بنســـبة 4 % وأخيـــرا

التـــي نالـــت نســـبة 1 % مـــن التغطيـــة اإلجماليـــة ألخبـــار المنتـــدى.   

التغطية اإلعالمية
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مقارنة التغطية اإلعالمية للمنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2012 - 2017

المنتدى عدد األخبار

2354 2017

1790 2016

966 2015
907 2014
659 2013
264 2012
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التغطية اإلعالمية

التغطية اإلعالمية حسب اللغة

% 59.7
العربية

% 36
اإلنجليزية

% 1.4
الصينية 

)المبسطة( 

% 0.6
األلمانية

% 0.5
الفرنسية

% 0.5
اليابانية

% 0.5
اإلسبانية

% 0.4
الصينية 

)التقليدية(
% 0.2

اإليطالية  % 0.2
البرتغالية

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

ً
المنتدى. وسجلت الصحف والمواقع اإللكترونية العالمية أرقاما

ترجمة ونشر األخبار. 
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التغطية اإلعالمية حسب المحيط الجغرافي

% 52
الشرق األوسط

ودول الخليج

% 26
األمريكتان

% 12
أفريقيا

% 58
أوروبا

% 4
آسيا

% 1
أستراليا

حصد المنتدى الدولي لالتصال الحكومي تغطيات وسائل إعالم متنوعة ومختلفة من 46 دولة. ودخلت العديد من الدول التي تعمل 
يا، وتايوان، وكولومبيا، وأذربيجان، وبولندا، وهونغ كونغ، وسويسرا،  للمرة األولى على تغطية فعاليات خاصة بإمارة الشارقة مثل: كور

وأوكرانيا، وجواتيماال، والنمسا.

التغطية اإلعالمية
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دولة اإلمارات العربية المتحدة   45 %  

الواليات المتحدة األمريكية  10 %

المملكة األردنية الهاشمية   6 %

المملكة العربية السعودية  5 %

دولة قطر 3 %

المملكة المتحدة  3 % 

جمهورية ألمانيا االتحادية 2 %

جمهورية الصين الشعبية 2 %
مملكة البحرين 2 %

 ألخبار المنتدى
ً
أكثر عشر دول تغطية

التغطية اإلعالمية

جمهورية مصر العربية  22 %
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النسبة المصدر

39.75%اإلمارات العربية المتحدة 

19.88 %جمهورية مصر العربية  

 8.69%الواليات المتحدة األمريكية

 5.58%المملكة األردنية الهاشمية 

 4.77%المملكة العربية السعودية 

2.3 %دولة قطر  

 2.2%المملكة المتحدة 

2 %جمهورية ألمانيا االتحادية

1.7 %جمهورية الصين الشعبية

1.6 %مملكة البحرين

1.1 %كوريا

1 %دولة الكويت

0.9 %سلطنة عمان

0.85 %أستراليا

0.85 %كولومبيا 

0.85 %الجمهورية الليبية

النسبةالمصدر

0.08 %رومانيا 

0.08 %إيطاليا

0.08 %اندونيسيا

0.08 %السودان 

 0.08%سويسرا

0.08 %أوكرانيا

0.08 %فرنسا

0.08 %تونس

0.08 %تركيا

0.04 %سوريا

0.04 %جواتيماال

0.04 %العراق 

0.04 %النمسا

0.04 %سنغافورة

التغطية اإلعالمية حسب الدول

النسبةالمصدر

0.80 %أذربيجان

0.66 %الجمهورية اللبنانية

0.50 %الجمهورية اليمنية

0.46 %بولندا

0.42 %اليابان

0.42 %الهند 

0.40 %إسبانيا

0.25 %هونغ كونغ 

0.24 %ماليزيا 

0.20 %البرازيل 

0.15 %كندا  

0.12 %فلسطين 

0.12 %الباكستان 

0.12 %الجزائر

0.12 %تايوان

0.08 %هولندا

التغطية اإلعالمية
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التغطية اإلعالمية

% 9.2
جريدة الوطن

% 8.8
محرك البحث

مصرس 

% 10.1
فانا - اتحاد وكاالت 

األنباء العربية   
% 11.4

وام )اللغة العربية(

% 13.5
الشارقة  24  

)اللغة اإلنجليزية(

% 7.7
موقع دوت امارات
)اللغة اإلنجليزية(

% 7.5
وام

)اللغة اإلنجليزية(

% 7.5
الموقع اإللكتروني

ليدرز
% 7

4RFV

 ألخبار المنتدى
ً
أكثر عشرة مصادر تغطية

% 17.3
الشارقة  24  
)اللغة العربية(
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التغطية اإلعالمية

التغطية المحلية - الصحف

التغطية المحلية - الصحافة اإللكترونية

% 17
صحيفة البيان

% 20
Gulf News

% 30
صحيفة الوطن

% 17
Gulf Today

% 16
صحيفة دار الخليج

% 27
وكالة األنباء اإلماراتية

44% 
الشارقة 24

% 6
Go Dubai 11 %موقع

PR موقع دبي

% 12
موقع دوت إمارات
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التغطية اإلعالمية

 
ً
الكلمات األكثر تداوال

االنطباع العام

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

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

ً
العام لدى جمهور القراء والمتابعين ألجهزة اإلعالم من الصحف المطبوعة واإللكترونية إيجابيا

للمنتدى في ديسمبر من العام الماضي 2016، لتواصل أخبار المنتدى تسجيلها أعلى المعدالت اإليجابية في انطباعات المتابعين، لتبلغ 
ذروتها خالل يومي المنتدى واليومين التاليين. 

sixth International Government Communication Forum

governments
governments and people

people

IGCF 2017Sharjah
Expo Centre Sharjah
communication

UAE Minister

Qasimi

الدولي لالتصال
سلطان بن محمد القاسمي

sustainable development

Cooperation Council

Government Relations

Sharjah Media Bureau

sustainable development goals

Al Gore

Climate Reality Project

International Financial Services Centre
UAE Supreme Council Member and Ruler
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اإلحصائيات - التسجيل والحضور
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التسجيل والحضور

مقارنة الحضور للمنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2013 - 2017

المنتدى العدد

4280 2017

4239 2016

4196 2015

2756 2014

2500 2013

1000

0

2000

3000

4000

5000

20172016201520142013
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العددالفئة
2158قبل المنتدى

1223خالل المنتدى

899عبر الموقع اإللكتروني

4280 المجموع

% 50.4
قبل المنتدى

% 28.6
خالل المنتدى

% 21
عبر الموقع اإللكتروني

التسجيل والحضور

نسبة التسجيل لحضور المنتدى 2017
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التسجيل والحضور

% 27.6
كبار الشخصيات

% 47.4
الزوار

% 7.6
وسائل اإلعالم

% 2.6
الطاقم الفني

والتلفزيون

% 7
ورش العمل

والمحاضرات التفاعلية

% 1
المتحدثون 

6.8 %والمدربون
المنظمون

والمتطوعون

العددالفئة

2023الزوار

1179كبار الشخصيات

323وسائل اإلعالم

300ورش العمل والمحاضرات التفاعلية

288المنظمون والمتطوعون

110الطاقم الفني والتلفزيون

57المتحدثون والمدربون

4280المجموع

فئات الحضور
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العددالفئة
899الذين سجلوا وحضروا 

697الذين سجلوا ولم يحضروا 

% 56
الذين سجلوا وحضروا 

% 44
الذين سجلوا ولم يحضروا

العددأيام المنتدى

222950 مارس - اليوم األول

231330 مارس - اليوم الثاني

4280المجموع

% 31
23 مارس - اليوم الثاني

التسجيل والحضور

إحصائيات الحضور خالل المنتدى

تقرير حضور المسجلين عبر الموقع اإللكتروني

% 69
22 مارس - اليوم األول
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الحضور والمشاركون
% 28.8

من  خارح دولة اإلمارات

% 71.2
من داخل دولة اإلمارات

% 1
األمريكتان

% 14.2
آسيا

% 1.5
أوروبا

% 4.1
أفريقيا

% 79.2
دول مجلس التعاون الخليجي العددالفئة

3391دول مجلس التعاون الخليجي 

608آسيا 

179أفريقيا 

65أوروبا 

37األمريكتان 

4280مجموع

العددالفئة 
3049من داخل دولة اإلمارات

1231من  خارح دولة اإلمارات

4280المجموع

التسجيل والحضور

التحليل حسب المناطق
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ير الحضور حسب الدولة تقر

   المملكة المتحدة                                                           38

   دولة قطر                                                                            37 

   الواليات المتحدة األمريكية                                        36

   الجمهورية العربية السورية                                       32 

   سلطنة عمان                                                                     30

   جمهورية العراق                                                               22

   جمهورية الجزائر                                                                19

   جمهورية الصومال                                                          18

   ماليزيا                                                                                      16

   أخرى                                                                                        23   

   دولة اإلمارات العربية المتحدة                          3032

   المملكة العربية السعودية                                  269

   الجمهورية اللبنانية                                                    144

   جمهورية مصر العربية                                             167

   المملكة األردنية الهاشمية                                    158

   فلسطين                                                                          84

   جمهورية الهند                                                             93  

   دولة الكويت                                                                   66

   مملكة البحرين                                                              62

   المملكة المغربية                                                         56

التسجيل والحضور

تقرير وتوصيات المنتدى الدولي لالتصال الحكومي - 1102017



اإلحصائيات - مواقع التواصل االجتماعي
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مواقع التواصل االجتماعي

الفترة: 1 يناير - 23 مارس 2017
مواقع التواصل االجتماعي: فيسبوك، تويتر، انستغرام، وسناب شات

فيسبوك

303

601,721

تويتر

1,065

1,776

إحصائيات المنشورات والتفاعل عبر صفحات المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة االجتماعية:

انستغرام

276

40,582

سناب شات

152

10,841

إجمالي المنشورات
الصادرة عن المكتب

إجمالي التفاعالت

الصفحات

#

فيسبوك

371

تويتر

1,301

انستغرام

374 إجمالي االستخدام
للهاشتاغ 

الصفحات

  IGCF2017#

  IGCF2017 إحصائيات الهاشتاغ
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مواقع التواصل االجتماعي
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مواقع التواصل االجتماعي - فيسبوك
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مواقع التواصل االجتماعي - تويتر
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مواقع التواصل االجتماعي - انستغرام
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الحفل الختامي



الحفل الختامي: إعالن التوصيات وتكريم المتحدثين والرعاة والجهات الداعمة

أســـدل الســـتار علـــى أعمـــال الـــدورة السادســـة مـــن المنتـــدى الدولـــي لالتصـــال الحكومـــي خـــالل الحفـــل الختامـــي الـــذي عقـــد فـــي مركـــز أكســـبو 
الشـــارقة فـــي نهايـــة اليـــوم الثانـــي مـــن المنتـــدى وذلـــك يـــوم الخميـــس الموافـــق 23 مـــارس 2017. وألقـــى الشـــيخ ســـلطان بـــن أحمـــد القاســـمي، 
رئيـــس مجلـــس الشـــارقة لإلعـــالم كلمـــة ختاميـــة أعـــرب فيهـــا عـــن تقديـــره للجهـــود والخبـــرات المتميـــزة التـــي اســـتضافتها جلســـات ومنصـــات المنتـــدى 
 تســـتفيد منهـــا كافـــة القطاعـــات المعنيـــة باالتصـــال الحكومـــي وتدعـــم جهـــود تحقيـــق التنميـــة 

ً
 جديـــدا

ً
 معرفيـــا

ً
علـــى مـــدار يوميـــن وانبثـــق عنهـــا إرثـــا

الشـــاملة. وتخلـــل الحفـــل اإلعـــالن عـــن أهـــم توصيـــات المنتـــدى وذلـــك مـــن خـــالل كلمـــة ألقتهـــا الســـيدة جواهـــر النقبـــي، مديـــرة المنتـــدى الدولـــي 
لالتصـــال الحكومـــي.

وفـــي نهايـــة الحفـــل الختامـــي، كـــّرم المكتـــب اإلعالمـــي لحكومـــة الشـــارقة المتحدثيـــن والمشـــاركين فـــي مبـــادرة الكرســـي األخضـــر ومـــدراء 
 و7 مـــدراء 

ً
الجلســـات الذيـــن شـــاركوا فـــي أعمـــال الـــدورة السادســـة مـــن المنتـــدى الدولـــي لالتصـــال الحكومـــي وبلـــغ عددهـــم 27 متحدثـــا

 باإلضافـــة لتكريـــم الجهـــات الداعمـــة للمنتـــدى 
ً
جلســـات. وتـــم كذلـــك تكريـــم رعـــاة الـــدورة السادســـة للمنتـــدى الذيـــن وصـــل عددهـــم إلـــى 28 راعيـــا

ــا 9 جهـــات. وعددهـ

وتميـــز المنتـــدى الدولـــي لالتصـــال الحكومـــي هـــذا العـــام بمشـــاركة مســـؤولين مـــن 16 دولـــة، وبتنـــوع فعالياتـــه حيـــث تضمـــن 6 كلمـــات رئيســـية، 
و7 جلســـات محوريـــة، و6 جلســـات حواريـــة منفـــردة، و5 ورش عمـــل مصاحبـــة، و3 جلســـات تفاعليـــة، كمـــا شـــهد مســـاء اليـــوم األول مـــن 

المنتـــدى اإلعـــالن عـــن الفائزيـــن بفئـــات جائـــزة الشـــارقة لالتصـــال الحكومـــي بدورتهـــا الرابعـــة.
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ً
 "إن نهايـــة كل دورة مـــن المنتـــدى هـــي بدايـــة جديـــدة لمرحلـــة أكثـــر تطـــورا
فـــي االتصـــال الحكومـــي، وسنباشـــر العمـــل علـــى تنفيـــذ توصيـــات ومخرجـــات 
 علـــى منظومـــة 

ً
المنتـــدى لترجمتهـــا إلـــى مبـــادرات فعليـــة تنعكـــس إيجابـــا

المجتمعـــات.  يفيـــد  بمـــا  تطويرهـــا  فـــي  وتســـاهم  الحكومـــي  االتصـــال 
ونشـــكر جميـــع المســـاهمين فـــي إنجـــاح الـــدورة السادســـة مـــن المنتـــدى 
ــرة لدعـــم  ــان لجهودهـــم الكبيـ ــاء اللجـ ــن وأعضـ ــاة والمتطوعيـ ــة الرعـ وكافـ
يـــق عمـــل المكتـــب اإلعالمـــي لحكومـــة  آليـــات عمـــل المنتـــدى ومســـاندة فر
الشـــارقة فـــي تحقيـــق أهـــداف المنتـــدى التـــي تترجـــم رؤيـــة إمـــارة الشـــارقة 

فـــي االتصـــال الحكومـــي."

الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي
رئيس مجلس الشارقة لإلعالم
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روح الفريق

 مـــن أهـــداف المكتـــب اإلعالمـــي لحكومـــة الشـــارقة التـــي تصـــب فـــي إطـــار دعـــم االتصـــال الحكومـــي والخطـــاب اإلعالمـــي، فقـــد 
ً
انطالقـــا

حرصنـــا أن يقـــدم المنتـــدى الدولـــي لالتصـــال الحكومـــي فـــي دورتـــه السادســـة ركيـــزة أساســـية تقـــوم عليهـــا دوائـــر االتصـــال الحكومـــي 
فـــي مؤسســـات وهيئـــات الدولـــة المختلفـــة، وليكـــون وســـيلة لوضـــع آليـــات تطويـــر عمليـــة االتصـــال فـــي المنطقـــة. 
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ــن  ــداف التـــي مـ ــتراتيجية واألهـ ــع الخطـــط االسـ ــال علـــى وضـ ــل وفَعـ ــكل متكامـ ــارقة بشـ ــة الشـ ــق المكتـــب اإلعالمـــي لحكومـ ــل فريـ عمـ
شـــأنها الوصـــول إلـــى هـــدف المنتـــدى الدولـــي لالتصـــال الحكومـــي، والخـــروج بمنظومـــة جديـــدة فـــي فكـــر االتصـــال الحكومـــي تســـتفيد 

منهـــا المؤسســـات الحكوميـــة فـــي إمـــارة الشـــارقة ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمنطقـــة العربيـــة.

المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة

روح الفريق
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الشريك االستراتيجي

الشريك اإلقليميالشريك الدولي

الشريك المحلي

الشريك الداعم

الناقل الرسميشركاء التدريب




