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مقدمة

األلفية الرقمية إلى أين؟

األلفيـــة الرقميـــة إلـــى أيـــن؟ ســـؤال كبيـــر  بإجابـــات 
لالتصـــال  الدولـــي  المنتـــدى  تناولـــه  متعـــددة، 
ناقـــش  حيـــث  الســـابعة،  دورتـــه  فـــي  الحكومـــي 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  رعايـــة  تحـــت  المنتـــدى 
عضـــو  القاســـمي،  محمـــد  بـــن  ســـلطان  الدكتـــور 
المجلـــس األعلـــى حاكـــم الشـــارقة، وبحضـــور نخبـــة 
العالـــم،  حـــول  مـــن  االتصـــال واإلعـــالم  خبـــراء  مـــن 
المتغيـــرات التـــي أحدثتهـــا التكنولوجيـــا علـــى عمليـــة 
اإلعـــالم والتواصـــل، وأهميـــة مواكبـــة الحكومـــات 
للمستجدات  وتوظيفها لخدمة حضورها وقدرتها 
ـــر أمـــام الجمهـــور، إلـــى جانـــب بحـــث ســـبل  علـــى التأثي
حمايـــة المعلومـــات فـــي الفضـــاء الرقمـــي والحفـــاظ 

علـــى مصداقيـــة األخبـــار ومهنيتهـــا. 

تأتـــي أهميـــة تبنـــي هـــذا الشـــعار مـــن حجـــم التأثيـــر 
تشـــكيل  فـــي  الرقمـــي  التواصـــل  لوســـائل  الهائـــل 
وعـــي الجمهـــور وتحديـــد ممارســـاته، وفـــي نقـــل 
الثقافـــات وتبادلهـــا عبـــر الحـــدود األمـــر الـــذي بـــات 
يشـــكل مســـؤولية كبيـــرة علـــى الحكومـــات تتمثـــل 

ــا ومتانـــة  ــاظ علـــى تماســـك مجتمعاتهـ فـــي الحفـ
عالقاتهـــا وحمايـــة هويتهـــا وتراثهـــا بحيـــث تكـــون 
العالقـــات الثقافيـــة بيـــن الشـــعوب متكافئـــة، تحتـــرم 
المســـاواة  مـــن  إطـــار  فـــي  وتتفهمـــه  االختـــالف 

فـــي الحقـــوق. 

األلفيـــة  تحديـــات  مناقشـــة  أهميـــة  تتمثـــل  كمـــا 
الرقميـــة فـــي ضـــرورة أن تتبنـــى مؤسســـات االتصـــال 
 تجـــاه وظيفـــة التقنيـــات، 

ً
 إنســـانيا

ً
الحكومـــي موقفـــا

التـــي يجـــب أن يكـــون اســـتخدامها بهـــدف تحقيـــق 
مصالـــح الجماهيـــر وتوفيـــر األمـــن واالســـتقرار لألفـــراد، 
وحل مشاكل البطالة والغذاء واألمراض. فوظيفة 
التكنولوجيـــا باتـــت مـــن أكثـــر مـــا يشـــغل بـــال الحكومـــات 
 
ً
أيضـــا المنتـــدى  وتنـــاول  العالـــم،  حـــول  واألفـــراد 

حمايـــة األطفـــال والشـــباب مـــن ســـلبيات المجتمـــع 
الرقمـــي، وهـــو مـــا يجعـــل مـــن الشـــارقة التـــي اختـــارت 
فـــي اإلنســـان  وحـــق  اإلنســـانية  لمصالـــح   االنحيـــاز 

يـــم، ســـباقة إلـــى تنـــاول هـــذه القضيـــة  العيـــش الكر
علـــى صعيـــد المنطقـــة.   
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توصيات الدورة السابعة من المنتدى 
الدولي لالتصال الحكومي 2018

توصيات اللجنة األكاديمية للمنتدى 
الدولي لالتصال الحكومي

لدى	  والمعرفة  الوعي  يز  تعز نهج  في   االستمرار 
 األطفال والشباب، بما 

ً
أفراد المجتمع كافة، خصوصا

إيجاد علم ومنطق  يسهم في تحصينهم عن طريق 
واآلالت  التقنيات  استخدام  من  يمنعهم  إنساني 

الحديثة بشكل سلبي.

تطبيقية 	  وبرامج  اجتماعي  تواصل  قنوات  إنشاء 
خاصة باألطفال على غرار وسائل التواصل االجتماعي 
المعروفة مثل »فيسبوك«، و »تويتر« و»انستغرام« 
بسلبيات  الوعي  ونشر  توجيههم  في  تسهم 
التواصل  مهارات  ودعم  الرقمية  الوسائل  وإيجابيات 

البّناء.

لدعم 	  واإلعالم،  الحكومي  االتصال  أسبوع  إطالق 
وكيفية  بالقطاع  الوعي  ونشر  الشابة  المهارات 
الصالح  لخدمة  وتوجيهها  الحديثة  التقنية  استخدام 

العام وتطوير العمل.

إصدار رخصة امتهان االتصال الحكومي )شاملة مختلف 	 
الحديثة(  للتقنية  ومواكبة  الحكومي  التواصل  برامج 
مجال  في  العمل  على  الشخص  بقدرة   

ً
إقرارا تتضمن 

رسمية  جهات  عن  صادرة  وتكون  الحكومي،  االتصال 
المؤسسات  مع  بالتعاون  المجال  في  متخصصة 

األكاديمية.

استحداث أنظمة للحكومات تسهم في توفير الحماية 	 
ألفراد المجتمع ضد أية محاوالت للوصول إلى البيانات 

أو قنوات االتصال ألغراض غير مشروعة.

حقوق 	  لضمان  الرقمية  الثورة  في  االستثمار 
في المواطنين  إشراك  طريق  عن   المستخدمين، 

لتبادل  عمومية  منصات  وإطالق  التشريعات،  سن 
األخبار والدراسات.

االستمرار في دعم القيادات الشابة من أجل حكومة 	 
يز صفات التواصل الفعالة  المستقبل، والعمل على تعز
اإلنساني  الُبعد  يتضمن  الذي  العاطفي  والذكاء 
 
ً
الحكومات عمال استخدامه في جعل مكون  وحسن 

 ويحظى بتطور وتقدم.
ً
 وجادا

ً
ملهما

الحكومي 	  االتصال  أدوات  يز  تعز أهمية  على  التأكيد 
مع الشباب لتوجيه رسائل متناسقة عبر جميع قنوات 
االتصال، والتنسيق بين الجهات الحكومية، واستخدام 
القرارات،  التخاذ  البيانات  من  واسعة  مجموعة 
والمهارات  المواهب  في  االستثمار  ومواصلة 

والتطوير المهني.

وتطوير 	  الحكومية  المؤسسات  بين  التعاون  يز  تعز
والخاص،  الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة 
الكفاءات وتأهيلها  األكاديمية إلعداد  والمؤسسات 
فرص  وتوفير  الحكومي  االتصال  في  العمل  لسوق 

وظيفية.

إشراك المواطن في صناعة القرار الوطني، من خالل 	 
استحداث  بينها  من  الرقمية،  التقنية  تعتمد  آليات 
منصات تفاعلية للتواصل مع الجمهور، تتيح االستماع 

لرأي الشارع، وتجيب على تساؤالته.

الحكومات 	  تمنح  التي  التقنيات  أهمية  على  التأكيد 
خالل  من  الجمهور  مع  التواصل  في  أوسع  خيارات 
االتصال  لمستقبل  كمفتاح  االصطناعي  الذكاء 

يز العمل على إحداث تطورات جديدة  الحكومي، وتعز
الحكومي  للتواصل  االصطناعي  الذكاء  وإضافية في 

مع الجماهير.

ونشر 	  السمعة  لبناء  للتسويق  وزارات  استحداث 
القيم التي من شأنها أن تسهل التواصل مع األفراد 

والمجتمع، ومع دول العالم االخرى.

 	 
ً
نظرا الرقمية،  الدبلوماسية  تطوير  على  العمل 
ألهميتها في التواصل المباشر مع الجمهور، ودورها 
في رصد الرأي العام وردود الفعل، وذلك من خالل 
بالدبلوماسية  ُتعنى  متنوعة  دراسات  وتنفيذ  إعداد 
وانعقاد  مهنية،  وجمعيات  هيئات  ونشوء  الرقمية 
في  يسهم  وبما  ودراسة،  بحث  وحلقات  مؤتمرات 

تحفيز اإلبداع واالبتكار.

العمل على إيجاد برامج محو األمية االلكترونية تسهل 	 
على  الحصول  عملية  والمجتمعات  األفراد  على 
المواقع اإللكترونية في كل مكان، وسهولة الدخول 

إليها. 

االصطناعي 	  والذكاء  الذكي  التعليم  مناهج  إدراج 
ضمن المناهج التعليمية، المدرسية والجامعية.

منصات	  على  القائمة  الشركات  مع  شراكات   عقد 
مزايا  واستحداث  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
برامج  ووضع  الحكومي،  باالتصال  خاصة  وخيارات 
الحكومية  القطاعات  في  للعاملين  متخصصة  يبية  تدر
لتلك  األمثل  االستخدام  كيفية  على  لتعريفهم 

الوسائل بما يخدم الرسائل المتبادلة.

الحكومي 	  االتصال  ممارسة  واقع  عن  دراسة  إجراء 
الممارسة   أساليب  رصد  تتضمن  الشارقة  إمارة  في 
القوة  نقاط  وتحديد  المستخدمة،  االتصال  ووسائل 

والضعف في عملية االتصال الحكومي.

ممارسة 	  وأساليب  استراتيجيات  عن  دراسة  إجراء 
لتحديد  الدولي،  المستوى  على  الحكومي  االتصال 
أهم االتجاهات واالستراتيجيات االتصالية المستخدمة، 
هوية  مع  يتفق  للممارسة  نموذج  بناء  إلى   

ً
وصوال

وثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

إصدار مجلة علمية دورية محكمة في مجال االتصال 	 
الحكومي بغرض تشجيع النشر العلمي وعرض دراسات 

الحالة والتجارب المهنية الرائدة في هذا المجال.

االتصال 	  تخصصات  طلبة  بين  بحثية  مسابقة  إطالق 
نشر  بغرض  اإلمارات  دولة  مستوى  على  واإلعالم 
المتنوعة  ومفاهيمه  الحكومي  االتصال  ثقافة 
وإفساح المجال لألجيال الجديدة لتطوير معارفهم في 

هذا المجال.

األكاديمية	  المؤسسات  مع  العالقة   تدعيم 
يعزز قطاع  بما  األكاديمية  البرامج  لتطوير  الدولة  في 
بما  أسوة  العمل،  سوق  ويطور  الحكومي  االتصال 
مساق  بإضافة  الشارقة  بجامعة  االتصال  كلية  بدأته 
االتصال الحكومي ومساق وسائل التواصل االجتماعي 

والعالقات العامة ضمن برامجها الدراسية.

البرامج 	  من  مجموعة  يتضمن  متكامل  برنامج  تصميم 
وورش العمل لتطوير مهارات وقدرات ممارسي االتصال 
تنفيذها في  بالفعل  اللجنة  بدأت  والتي   الحكومي، 

عن  تفاعلية  ورشة  بتقديم  المنتدى  هذا  خالل 
الدبلوماسية الرقمية.
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الكلمات االفتتاحية - اليوم األول 

كلمــة صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي عضــو المجلــس األعلــى، 
حاكم الشــارقة

ركــز ســموه فــي كلمتــه أمــام حضــور وضيــوف المنتــدى، 
الســلبية  األفــكار  ضــد  المجتمعــات  تحصيــن  ضــرورة  علــى 
التواصــل،  وتمــس  التــي قــد تنقلهــا تقنيــات  والهدامــة، 
للعمــل  كحاضنــة  ووظيفتــه  وهويتــه  المجتمــع  بوحــدة 
واإلبــداع واإلنتــاج، وحــذر ســموه فــي الوقــت ذاتــه مــن 
ورفــض  التطــرف  مخاطــر  مــن  فيــه  لمــا  االنغــالق  خطــورة 
أن  ســموه  واعتبــر  التقــدم.  مســيرة  وتعطيــل  اآلخــر 
التكنولوجيــا ســالح ذو حديــن ونتائجهــا تتوقــف علــى ثقافــة 
واستشــهد  توظيفهــا.  بكيفيــة  ووعيهــم  مســتخدميها 
يا ونهضتها باســتخدام  ســموه بتجربــة اليابــان وألمانيــا وكور

البشــر.  حاجــات  وإنتــاج  المجتمــع  لخدمــة  التقنيــات 

 تحصين ثقافة المجتمعات تجعل من
 .

ً
 إيجابيا

ً
االنفتاح على أدوات العصر فعال

علينا االستفادة من الشعوب التي عانت 
عبر التاريخ ثم انتصرت على ضعفها وحققت 

نهضتها.

التقنيات سالح خطير في يد العابثين.

قبل الحديث عن الثورة الرقمية علينا  نبدأ ببناء 
مجتمعات واعية مدركة لدورها اإلنساني 

وقادرة على تحمل مسؤولياتها. 
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 كلمــة الشــيخ ســلطان
بــن أحمــد القاســمي رئيــس مجلــس 

الشــارقة لإلعالم

التطــورات  إلــى مواكبــة  الحكومــي  االتصــال  دعــا وحــدات 
التقليديــة،  التواصــل  التــي تهــدد تالشــي وســائل  التقنيــة 
التنبــؤ  يصعــب  التــي  المســتقبلية  للمراحــل  والتحضيــر 
بتطوراتهــا ومــدى قفزاتهــا، بهــدف الحفــاظ علــى عالقــة 
ومخاطبــة  المســتقبل  أجيــال  مــع  المؤسســات  هــذه 
المســاحة  وفــي  يفهمونهــا  التــي  بالمفــردات  وعيهــم 

فيهــا. يتواجــدون  التــي  الرقميــة 

على وسائل االتصال الحكومي مواكبة 
المتغيرات في أدوات االتصال للحفاظ على 

عالقتها بالجمهور.

نراهن على تطوير لغة مشتركة تجمعنا باألجيال 
الناشئة في مساحة واحدة. 



19 18
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يــب، ضيــف شــرف  كلمــة الدكتــورة أمينــة غر
يشــيوس »آنــذاك« المنتــدى رئيســة مور

قالت إن مسؤوليات الحكومات فيما يتعلق بالتواصل مع 
شعوبها تتضمن ثالث مراحل، أن تكون سباقة في تقديم 

معلومات تتميز بالشمولية والمصداقية، وأن توفر بنية 
تحتية أو أدوات اتصال قادرة على إصدار رسائل دقيقة 

في الوقت المناسب عند التعرض ألية أزمات أو كوارث، 
وأن توفر الحماية لشعبها في وجه  أي قوى معادية 
قد تحاول الوصول إلى البيانات وتستغل قنوات االتصال 

ألغراض غير مشروعة.

واعتبرت أن الفراغ المعلوماتي الذي تتركه الحكومات 
بينها وبين شعوبها يشكل فرصة لألخرين من أصحاب 

األجندات الضارة. وطالبت بضرورة أن تكون الرسائل واللغة 
المستخدمة في االتصال الحكومي، شفافة ومدروسة 
وقوية وموثوقة ومفهومة ومدارة من قبل أشخاص 

مختصين، وأن ترسل في وقتها الصحيح والمناسب.

 
ً
 ثالثــة مبــادئ لالتصــال الحكومــي، أوال

 بنيــة تحتيــة 
ً
الســبق والدقــة والشــمولية، ثانيــا

 
ً
مجهــزة للتواصــل فــي ظــل األزمــات، وثالثــا
حمايــة بيانــات ومعلومــات شــعبها ضــد 

الهجمــات اإللكترونيــة. 

الفــراغ فــي العالقــة بيــن الحكومــات والجماهيــر 
يملــؤه األعداء.

 الــدور الكبيــر ألدوات 
ً
إننــا نــدرك جميعــا

 فــي 
ً
العصــر الرقمــي التــي باتــت األكثــر تأثيــرا

األفــكار وفــي حيــاة األفــراد وتغييــر أنمــاط 
المجتمعــات وتوجهاتهــا، وهــو مــا يفــرض 

 أمثــل لمثــل هــذه األدوات فــي 
ً
علينــا توظيفــا

يــده أن يكــون  ًاالتصــال الحكومــي الــذي نر
 وواضحــا

ً
 وشــفافا

ً
صادقــا

الكلمات االفتتاحية

كلمــة طــارق ســعيد عــالي مديــر المكتــب 
اإلعالمــي لحكومــة الشــارقة
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الكلمات االفتتاحية - اليوم األول 

يــة بولنــدا  ليــخ فاوينســا رئيــس جمهور
)1995 - 1990(

أشاد الرئيس البولندي السابق خالل كلمته بتجربة 
الشارقة في تناول قضايا العصر الهامة من خالل 

المنتدى الدولي لالتصال الحكومي، وأشار إلى أهمية 
تبني المنتدى في دورة العام »2018« لقضية العصر 

الرقمي، وطالب بضرورة التركيز على تنمية القيم 
يز العالقة بين المواطنين والحكومات  االجتماعية وتعز

وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ليكون 
.
ً
 ومزدهرا

ً
المستقبل مستقرا

بعــد أن مــر العالــم بمرحلــة عصــر الكلمــة 
دخــل مــن بعدهــا فــي عصــر تتســارع فيــه 

األفــكار، وتطغــى فيــه التكنولوجيــا علــى 
القيــم األصيلــة لإلنســان... هــذا التحــدي 

الــذي يواجهــه المجتمــع العالمــي اليــوم، 
وخاصــة فــي القــارة األوروبيــة يحتــم عليــه 

الوقــوف عنــد تجــارب ناجحــة فــي إدارة 
العصــر الرقمــي مثــل تجربــة إمــارة الشــارقة
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الحكومــات والقطــاع الخــاص.. ماهيتهــا وطبيعــة األدوار 
المناطــة بهــا فــي عصــر المجتمــع الرقمــي

تناولت هذه الجلسة عدة محاور، من بينها خطورة 
الشركات العاملة في مجال بيع المعلومات، وحساسية 

العالقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتأثير التحول 
الرقمي ومواقع التواصل االجتماعي على المتغّيرات 

االقتصادية واألمنية واالجتماعية في بلدان العالم. 
وحذرت من مخاطر العصر الرقمي وسلطت الضوء على 

كيفية الحد منها.

المتحدث
معالــي مصطفــى الخلفــي
ير المنتدب والناطق الرسمي باسم  الوز

الحكومة المغربية

المتحدث
شــون سبايســر

المتحدث باسم البيت األبيض )2017(.

المتحدث
نجيــب ســاويرس

الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم 
القابضة في مصر

مدير الجلسة
ســعادة محمــد خلــف

مدير عام مؤسسة الشارقة لإلعالم

 وتحــٍد فــي الوقــت 
ٌ
الثــورة الرقميــة فرصــة

نفســه، فعندمــا تغيــب الحكومــات 
والمجتمــع المدنــي، نكــون إزاء مشــكالت 
كبيــرة، لذلــك ينبغــي بنــاء عالقــة تكامليــة 

بيــن الحكومــات والقطــاع الخــاص.

ضبــط العالقــة بيــن الجمهــور والقطــاع 
الخــاص والحكومــي، يحتــاج إلــى ثالثــة 
محــاور رئيســية هــي: إنتــاج منظومــة 

أخالقيــة، وتحقيــق التعاطــي الفعــال مــع 
التواصــل االجتماعــي، وإيجــاد جهــة أو 

مؤسســة يمكــن أن تتحمــل دور المنظــم.

التعامــل مــع الجمهــور يضــع الحكومــات 
أمــام جملــة مــن التحديــات، أهمهــا، أن 

الجماهيــر تــرى فــي تدخــل الحكومــات 
 
ً
 لمعلومــات، وتراجعــا

ً
 لنظــام، وحجبــا

ً
فرضــا

يــات، األمــر الــذي يحتــم علــى  لمســتوى الحر
الحكومــات انتهــاج سياســة الشــفافية فــي 

تعاملهــا مــع الجمهــور.
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المتحدث
تومــاس كولوبولــوس

مؤلف كتاب »تأثير الجيل زد: القوى الست التي تشكل 
مستقبل األعمال

الجلسات الحوارية

 تقييــم الحالــة الراهنــة لالتصــال الحكومــي
وبنــاء اســتراتيجيات مرنــة

 ركزت الجلسة على تأثير التكنولوجيا، وخاصة
تقنيات االتصال الجديدة، على حكومات اليوم، وتأثير 

الذكاء االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة على 
مستقبل الحكومات ووظيفة وممارسات االتصال 

الحكومي، وأهمية تصدي الحكومات للمعلومات غير 
الحقيقية والزائفة.

المتحدث
ســتيف ووزنيــاك

المؤسس الشريك لشركة »آبل«

المتحدث
إنمــا مارتينيــز

عالمة الرقميات البريطانية الرائدة في مجال الذكاء 
االصطناعي

المتحدث
جيمــي ويلــز

مؤسس موقع »ويكيبيديا«

مدير الجلسة
ليلــى بــارون

مقدمة برامج اقتصادية في »سكاي نيوز عربية«
 أنتجــت الثــورة الصناعيــة الرابعــة

الكثيــر مــن التحديــات للحكومــات التــي يعمــل 
يقــة بطيئــة وبيروقراطيــة،  فــي  بعضهــا بطر

حيــن أن الزمــن يســير بشــكل متســارع،  ويفــرض 
، ذلــك 

ً
متغّيــرات يجــب االســتعداد لهــا جّيــدا

أن المســؤولين الحكومييــن، ال يمتلكــون 
المعرفــة الالزمــة بالجوانــب الفنيــة أو التقنيــة، 

وبالتالــي فــإن معلوماتهــم عــن التكنولوجيــا 
 محــدودة، ولذلــك يجــب التركيــز 

ً
تكــون غالبــا

يــب لمواكبــة  أكثــر علــى مبــدأ التعليــم والتدر
هــذه التطــورات التقنيــة واالســتفادة منهــا 

فــي االتصــال الحكومــي

الحكومــات اســتفادت مــن التطــورات 
يقــة  التقنيــة فــي تقديــم خدماتهــا بطر

يعة، ونجحــت إلــى حــد كبيــر  ســهلة وســر
فــي ذلــك لدرجــة أن شــركات اإلعالنــات 

أصبحــت تســعى إلــى مشــاركة الحكومــات 
فــي رعايــة بعــض هــذه الخدمات، ونشــر 

إعالناتهــا مــن خاللهــا

 ،
ً
 ومتكامــال

ً
التواصــل يجــب أن يكــون لحظيــا

 فــي »ويكيبيديــا« 
ً
وهــذا مــا يعجبنــي مثــال

كونهــا مندمجــة فــي حياتــي اليوميــة، 
وأشــعر بــأن هــذا النمــط مــن المعلومــات 

مصــاغ علــى قياســنا، ويتيــح لنــا النفــاذ 
يدهــا، كمــا  إلــى المعلومــات التــي نر

أن الــذكاء االصطناعــي يســاعدنا علــى 
تحســين القــدرات الكامنــة فينــا ويمكننــا مــن 

ين االندمــاج مــع اآلخر

التكنولوجيــا يمكــن أن تكــون وســيلة مهمــة 
لتســهيل االتصــال الحكومــي وتحقيــق التقــارب 

بيــن الحكومــات والجمهــور، مــن خــالل نشــر 
الرســائل الموثوقــة والشــفافة، والمحافظــة 

علــى خصوصيــة المســتخدمين وبياناتهــم
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 القيــادات النســائية
ودورهــا فــي المجتمــع الرقمــي

المتحدث
معالــي مجــد شــويكة

يرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  وز
في األردن

المتحدث
يــو فانيســا دي أمبروز
ينو )عام 2017( حاكم سان مار

المتحدث
ميشــيل مــون

 رائدة أعمال ومناصرة لحقوق المرأة
من المملكة المتحدة

المتحدث
يــم د. لطيفــة العبــد الكر

 أستاذة كلية علوم الحاسب والمعلومات
في جامعة الملك سعود بالسعودية

مدير الجلسة
يــا أبــي راشــد ر

 إعالمية لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية ومنتجة
في شبكة »إم بي سي«

ناقشت هذه الجلسة األدوار المحورية للمرأة في 
صياغة مفهوم جديد للمجتمعات الرقمية، والخيارات 

يز حضورها  التي تقدمها شبكة اإلنترنت في تعز
وقدراتها في المجاالت كافة ودور القيادات النسائية 

في ترسيخ مبدأ التكامل والمشاركة بصياغة مالمح 
العصر الجديد، وأثر القيادات النسائية على تطوير 

اإلعالم االجتماعي واالرتقاء بالمنظومة القيمية 
والمهنية في هذا المجال.

الواقــع التقنــي يســاهم مســاهمة كبيــرة 
فــي تمكيــن المــرأة ووضعهــا ضمــن أطــر 

صناعــة التغييــر، واإلنترنــت لــه إيجابيــات 
وســلبيات، ومــا يهــم هــو االســتفادة مــن 
إيجابياتــه لنســهم فــي تطويــر المجتمعــات 

واالرتقــاء بالخطــاب الحكومــي الموّجــه، 
وتصديــر نمــوذج ُيحتــذى للشــباب والشــابات 

بمــا يخــدم حاضرهــم ومســتقبلهم

المــرأة بحاجــة إلــى مســببات التمكيــن، 
ســواًء علــى الصعيــد الحكومــي أو 

االقتصــادي أو التكنولوجــي، والتقنيــة 
الحديثــة قــادرة علــى تغييــر العالــم، 

وتشــكيل السياســات الحكوميــة، ومحــورة 
الخطــاب بيــن القيــادات والجماهيــر، إضافــة 

إلــى دورهــا فــي تمكيــن المرأة

يجــب إشــراك المــرأة بالوســائل والمضاميــن 
 
ً
التقنيــة المتاحــة، ومــن الضــروري أيضــا
االبتعــاد عــن السياســات التكنولوجيــة 

يــات األفــراد،  التــي مــن شــأنها أن تقمــع حر
والعمــل علــى إقــرار معاييــر وقوانيــن تتكّيــف 

مــع الوضــع الحالــي وتواكــب التطــورات 
الخاصــة بهــا علــى مختلــف األصعــدة بمــا 
يســهم بتكامــل مجــاالت التطــور واإلبــداع

هنــاك ترابــط كبيــر بيــن التنميــة، والتمكيــن، 
والكفــاءة، والرقمنــة، مــا مــن شــأنه أن 

يفســح المجــال بشــكل أكبــر للمــرأة فــي أن 
 إلــى 

ً
 فاعــال

ً
تكــون قياديــة، وأن تــؤدي دورا

جانــب أدوارهــا الطبيعيــة، واالســتفادة مــن 
مقومــات التكنولوجيــا الحديثــة لتدعيــم 

حضورهــا، وهــو مــا يســهم بتحقيــق التــوازن 
فــي الحيــاة العمليــة
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الجلسات الحوارية

 شــباب المســتقبل: بنــاء مهــارات
شــابة لأللفيــة الرقميــة

ناقشت هذه الجلسة الفجوة الرقمية ونقص المهارات 
 
ً
بين الشباب من خريجي الجامعات، التي تشكل شروطا

أساسية لنجاحهم المهني في المستقبل، خاصة مع 
التطورات المستمرة في سوق العمل العالمي، بسبب 
تحول معظم القطاعات االقتصادية إلى تقنيات الذكاء 
االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وما نتج عنه من 

والدة وظائف وتخصصات جديدة لم تأخذها الحكومات 
وأنظمة التدريس في الحسبان.

المتحدث
فاطمــة الصانــع

مدير فرع شبكة يوتيرن، السعودية

المتحدث
نيلــي أنــدرادي

 المدير العالمي لبرنامج الجامعات
مؤسسة، جائزة هولت

المتحدث
مارتــن روســكي

 مدير أول للسياسة العامة والعالقات الحكومية
في غوغل الشرق األوسط

المتحدث
غافيــن آندرســون

مدير المجلس الثقافي البريطاني في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

مدير الجلسة
يــان ويلــز آدر

المدير اإلداري لشركة إينكس اإلعالمية

إن إصــالح أنظمــة التعليــم يعنــي قدرتهــا 
يــد مــن الكفــاءات مثــل  يــج المز علــى تخر

محللــي البيانــات الكبيــرة والســحابية، ونقــل 
المعرفــة إلــى الهاتــف المحمــول، ونحــن 

نشــجع الطلبــة علــى دراســة تخصصــات 
مشــابهة يحتاجهــا القطــاع التقنــي، 

والحكومــات يجــب عليهــا تطبيــق سياســات 
تســمح بتوفيــر إنترنــت عالــي الســرعة، حيــث 
 
ً
ــم اليــوم %80 مــن جيــل الشــباب شــيئا

ّ
يتعل

، ويســتفيدون مــن 
ً
مــن »يوتيــوب« يوميــا

البيئــة الداعمــة لهــم لدخــول ســوق العمــل.

ــم،
ّ
 نحــن نشــجع الشــباب علــى التعل

وتطويــر مهاراتهــم علــى الرغــم مــن 
أنهــم ينتمــون إلــى ثقافــات مختلفــة 

ومســتويات متنوعــة التخصــص، فهــذه 
المهــارات تحولهــم مــن طلبــة يبحثــون عــن 
وظيفــة إلــى مؤسســين للشــركات ورواد 

أعمــال حقيقييــن، ألن أســلوب التعليــم 
الــذي يتلقونــه ممتــع وشــّيق، ويمكنهــم 

مــن التفكيــر النقــدي وحــل المشــكالت 
والمســؤولية االجتماعيــة والعمــل 

 ناجحيــن.
ً
الجماعــي، مــا يجعلهــم أشــخاصا

 التلقيــن لــم يعــد هــو األســلوب
يــس، إذ أنــه أســلوب يليــق  األنجــح للتدر

بــاآلالت التــي تســتطيع تكــرار األوامــر بشــكل 
تلقائــي دون أي جهــد إبداعــي ُيذكــر، 

وبمــا أن نصــف ســكان العالــم غيــر متصلــون 
باإلنترنــت، فهــو أمــر مرعــب يجعــل المســتقبل 

 بســبب هــذه الهــوة الرقميــة.
ً
غامضــا

بــدأت يوتيــرن عملهــا فــي العــام 2010 
وواجهــت عوائــق ماليــة وفنيــة كثيــرة، 

إال أنهــا أخــذت المخاطــرة مــن أجــل جــذب 
المهــارات الجــادة، وعملــت علــى مســاعدة 
الشــباب وتزويدهــم بالمعرفــة لبنــاء وإنتــاج 
محتــوى ســعودي مــن غرفــة صغيــرة بــدون 

دعــم مالــي، لتتطــور وتعمــل اليــوم مــع 
ياهــو وفيســبوك وغيرهمــا.
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ناقشــت هذه الجلســة التي نظمها نادي الشــارقة 
للصحافــة، بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية لألمم 

 
ً
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، اإلعــالم الجديــد باعتبــاره محركا

في العمل اإلنســاني، وما يقدمه من دور أوســع 
وأشــمل ضمن المشــهد اإلعالمي، من خالل الحمالت 

والمبــادرات الفاعلة.

طت الجلســة الضوء على االنتشــار الكبير الذي 
ّ
وســل

تشــهده وســائل التواصل االجتماعي، والمردود 
اإليجابــي لهــذا االنتشــار وحشــد الطاقــات اإليجابية 

يــن لقدرتهــم علــى التواصــل مع  للمجتمــع عبــر المؤثر
أعــداد كبيــرة مــن النــاس، والتوعيــة حــول أهمية توظيف 

هــذه المهــارات والطاقــات الشــابة فــي العمل اإلعالمي 
واالســتفادة منهــا إلغاثــة الالجئيــن والمحتاجيــن، وتحقيق 

المنفعــة اإليجابيــة وخدمــة العمل اإلنســاني وتشــجيع 
األفــراد علــى االنخــراط فيــه بصورة فعالة.

المتحدثون

محمــد أبــو عســاكر
المســؤول اإلعالمــي اإلقليمــي للمفوضية الســامية 

لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئين

ينــة يازجــي ز
إعالمية

وســام كيــروز
إعالمي

منــى الحيمــود
إعالمية

أضــوى الدخيــل
ســيدة أعمال

الجلسات الحوارية

 دور اإلعــالم الجديــد
فــي خدمــة القضايــا اإلنســانية

الجلسات التفاعلية
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الجلسة التفاعلية األولى

الدبلوماســية الرقميــة فــي االتصــال الحكومــي

 تناولت الجلسة مفهوم الدبلوماسية
الرقمية كأحد أشكال التواصل الدبلوماسي الناشئ 

في العالم، واستعرضت نماذج العمل في ظل 
التغيرات المستمرة بعالم االتصال، وما تتجسد فيه 

هذه الدبلوماسية من مواقع إلكترونية لوزارات 
الخارجية والسفارات والقنصليات والهيئات والحسابات 

االجتماعية للوزارات وغيرها.

المتحدث
الدكتــور محمــد عايــش

رئيس قسم االتصال الجماهيري في الجامعة 
األميركية في الشارقة

المتحدث
الدكتــور ســائد ردايــدة

القنصل األردني العام لدبي واإلمارات الشمالية

ية إطالق كتاب »الحوكمة  تضمنت هذه الجلسة الحوار
بنظرة عربية«، الذي يتناول فيه السفير الدكتور سائد 

ردايدة مفهوم الحوكمة في سياق الحكومة، 
 عن حوكمة الشركات والمعنى األصلي لهذا 

ً
بعيدا

المصطلح، كما تناول أهم عناصر الحوكمة الرشيدة 
التي اعتمدتها األمم المتحدة، وخاصة سيادة 

القانون، والمشاركة، والمساءلة، والعدالة واإلنصاف، 
والشفافية، والكفاءة، والفعالية.

الجلسة التفاعلية الثانية

الحوكمــة بنظــرة عربيــة

الدبلوماســية الرقميــة امتــداد للدبلوماســية 
التقليديــة والعامــة فــي االتصــال بيــن الجهــات 

الرســمية بالــدول، وتتمّيــز االتصــاالت فيهــا 
بكونهــا مفتوحــة ومباشــرة وتفاعليــة، 

وتؤســس علــى المدييــن المتوســط والطويــل 
لبنــاء قــوة ناعمــة تخــدم أهــداف الدول 

وتوجهاتهــا الدوليــة، ولذلــك يجــب أن تكــون 
إبداعيــة ألنهــا تتطلــب قــدرات ومهــارات 

يــة فــي التخطيــط والتطويــر علــى مســتوى  ابتكار
المحتــوى والتواصــل مــع الجماهيــر باســتخدام 

وســائل تفاعليــة

 البلــدان التــي تعتمــد الحوكمــة الرشــيدة
يــز االســتقرار   أكبــر فــي تعز

ً
تحقــق نجاحــا

 العتمادهــا علــى العناصــر 
ً
االقتصــادي نظــرا

األصيلــة التــي ترتكــز عليهــا الحوكمــة الجّيــدة، 
وتســتند إلــى كل مــن عنصــر المشــاركة مــن خــالل 

تحديــد دور الدولــة واألفــراد بشــفافية وإنصــاف، 
وعنصــر القانــون الــذي يعنــي ســيادة القانــون 

وتســاوي الجميــع أمامــه.
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المتحدث
أيمــن عرنــدي

 مدير المشاريع الوطنية في مؤسسة جائزة
هولت العالمية

 
ً
ناقشت الجلسىة التي شارك فيها نحو 50 طالبا

وطالبة من إمارة الشارقة ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة، الدور الصاعد للشباب في صياغة أجندة 

النقاش العام خالل مرحلة جيل األلفية وجيل ما بعد 
األلفية )الجيل زد(، وما يترتب على ذلك من تغييرات 

في عادات استهالك المحتوى اإلعالمي، إضافة إلى 
االختالفات الكبيرة بين األجيال في األعوام السبعين 

يادة هذه االختالفات. الماضية ودور التكنولوجيا في ز

الجلسة التفاعلية الثالثة

 جدليــة العالقــة بيــن جيــل األلفيــة
وجيــل مــا بعــد األلفية

ناقشت الجلسة عبر عدد من المحاور أحدث المستجدات 
في قطاع االتصال الحكومي، وآليات التواصل الفعال، 

وواقع االتصال في الوقت الراهن وتوقعات التطور 
المستقبلي، باإلضافة إلى تأثير التكنولوجيا والذكاء 

االصطناعي على عالم االتصال الحكومي.
شهدت الجلسة إطالق إصدار خاص من مجلة “هارفارد 

يفيو العربية”، إحدى أبرز المجالت المتخصصة، حمل  بزنس ر
عنوان “قوة التواصل”، وهو ثمرة للتعاون المشترك 
بين نادي الشارقة للصحافة و”هيكل لإلعالم”، الناشر 
الرسمي للمجلة، ويعد خطوة جديدة ضمن مشروع 

يز  الشارقة الرامي إلى بناء أجيال مثقفة وواعية، وتعز
 عن نقل أفضل التجارب والخبرات 

ً
اقتصاد المعرفة، فضال

العالمية إلى دولة اإلمارات والعالم العربي.

جلسة تفاعلية بالتعاون مع نادي الشارقة للصحافة

مســتقبل االتصــال

جيــل األلفيــة، الــذي تتــراوح أعمــار أفراده 
 بثمــار 

ً
، يتمتــع عــادة

ً
مــا بيــن 22-37 عامــا

التكنولوجيــا الجديــدة، حيــث يعتبــر المنتمــون 
يــة، متحمســين  إلــى هــذه الفتــرة العمر

يــادة األعمــال،  ومبدعيــن للتكنولوجيــا ور
لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الفجــوة بين 
األجيــال اتســعت أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 

مدفوعــة بالتطــورات التقنيــة المتالحقــة
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الخطابات التفاعلية

 الــذكاء االصطناعــي كمفتــاح
لمســتقبل االتصــال الحكومــي - التحديــات والفــرص

عرض  خطاب الخيارات التقنية، واالبتكارات الحديثة على 
مستوى الواقع التكنولوجي، والثورة الصناعية الرابعة، 
والعوامل التي يحققها الذكاء االصطناعي في تطوير 

وتنمية واقع االتصال الحكومي بالعالم. 

المتحدث
تانمــاي باكشــي

أصغر خبير ذكاء اصطناعي في العالم

الخطابات التفاعلية

إن مــا نشــهده مــن واقــع تكنولوجــي 
متقــدم فــي عالمنــا الراهــن، وانتشــار 

ملمــوس لمواقــع التواصــل االجتماعــي 
وغيرهــا مــن المواقــع الفاعلــة علــى الشــبكة 

العنكبوتيــة لــم يكــن وليــد الصدفــة، بــل ُبنــي 
ل مــن الــذكاء 

ّ
بجهــود مضنيــة، أساســها تشــك

االصطناعــي، وقــد أســهم هــذا التقــدم فــي 
طــرح أســئلة حــول ماهيــة االختــالف بيــن تفكيــر 

اإلنســان والتفكيــر الصناعــي، األمــر الــذي أوجــد 
 علــى صعيــد االرتقــاء بوتيــرة 

ً
 ملحوظــا

ً
تنافســا

خدمــة أداء األعمــال
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الخطابات التفاعلية

 دور القيــادات الشــابة
فــي حكومــات المســتقبل

تناول الخطاب أهمية االستثمار في المواهب والمهارات 
وتطوير قدرات الشباب لقيادة المستقبل القائم على 

االبتكار، إضافة إلى تسليط الضوء على تجربة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في االتصال والتواصل.   

المتحدثة
الكــــــعبي نــــــورة  معالـــــــــي 

يرة الثقافة وتنمية المجتمع وز

المتحدث
ز لــي الســير تيموثــي جــون بيرنــر

 مخترع اإلنترنت ورئيس معهد
البيانات المفتوحة بالمملكة المتحدة

 ركز هذا الخطاب التفاعلي على الدوافع
التي أدت إلى وجود بيانات مفتوحة المصدر على 

اإلنترنت، والتنافس بين الدول على تقديم معلومات 
حكومية خاصة بها على شبكة اإلنترنت.

الخطابات التفاعلية

مســتقبل البيانــات المفتوحــة

مواقــع التواصــل االجتماعــي تحمــل 
فــي قواعدهــا بيانــات هائلــة وضعهــا 
المســتخدمون بحســن نيــة وذلــك فــي 

ســبيل إنجــاح العمليــة التواصليــة، وفــي ظــل 
تعقيــدات عالــم اإلنترنــت علينــا أن نكــون 

 بخصــوص إتاحــة البيانــات عبــر هــذه 
ً
أكثــر وعيــا

الشــبكات لحمايتهــا ومنــع تســّربها

حرصــت قيــادة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منذ 
قيــام الدولــة علــى ترســيخ قواعد االتصال 
بينهــا وبيــن الشــعب، إذ كان المغفــور لــه 

الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب اهلل 
ثــراه، أول مــن تبنــى أســس التواصــل اليومي 

يــارات الميدانية  مــع الشــعب عبــر المجالــس والز
والتفقديــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي أنحــاء 

 لهذا 
ً
اإلمــارات، وأســس األب القائــد مبكــرا

النهــج الــذي ال يــزال ميــزة تنافســية تنفــرد بها 
قيادتنــا الرشــيدة إلى اآلن.
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الخطابات التفاعلية

قطــاع االتصــاالت ودعــم حكومــات المســتقبل

المتحدث
خليفــة حســن الشامســي

الرئيس التنفيذي لالستراتيجية والحوكمة 
لمجموعة اتصاالت

ط الخطاب الضوء على أهمية تطوير البنى التحتية 
ّ
سل

والخدمات التي تسهم بفعالية في توفير بيئة داعمة 
لالبتكار والتطوير، ودور الجيل الخامس من شبكات االتصال 

الالسلكية في تطوير مختلف قطاعات الحياة.

تطرق الخطاب إلى أهمية االتصال بالنسبة للحكومات، 
والتأثير الذي يلعبه على صعيد تواصلها مع الجماهير، 

وضرورة تبني الحكومات ألساليب تواصل ناجحة مع 
الشعوب بهدف تحقيق التقدم المطلوب.

الخطابات التفاعلية

ممارســات وتواصــل أفضــل فــي ســبيل 
الدولــة الجيدة

المتحدث
ســايمون آنهولــت

مستشار السياسات ومؤسس الدول الجّيدة و مؤشر 
البلد الجّيد و مؤشر العالمات التجارية للدول

الجميــع حــول العالــم يــدرك أن صــورة البلــد 
وســمعته مهمــة بشــكل أساســي لمجــاالت 

النمــو والتقــدم، لذلــك يجــب علــى الحكومــات 
 بصورتهــا وســمعتها وأن 

ً
أن تفكــر كثيــرا

تعمــل علــى تحســينها إذا أمكــن ذلــك، 
 أن ســمعة البلــدان تقودهــا العمليــة 

ً
خصوصــا

االتصاليــة، وأي شــخص فــي العالــم يعتبــر 
 للبلــد الــذي ينتمــي لــه، ويمكنــه أن 

ً
ممثــال

يصــّدر رســائل إمــا إيجابيــة أو ســلبية عنــه.

مــن شــأن تقنيــة الجيــل الخامــس أن تحــدث نقلــة 
نوعيــة فــي مســتوى الخدمــات مثــل إدارة 

الطــرق والمــرور، والتحكــم باالزدحــام، والتنبــؤ 
بالطقــس، واإلدارة الذكيــة للنفايــات والطاقــة، 

والمراقبــة فــي المصانــع والمنــازل، وأنظمــة 
يــق الذكيــة ، والرعايــة الصحيــة التــي تســمح  الحر
يع  بمراقبــة المرضــى عــن ُبعــد، والتعامــل الســر

مــع أي طــارئ طبي.
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الخطابات التفاعلية

100 عــام مــن االتصــال الحكومــي

ناقش الخطاب أهمية مواكبة التغّيرات والتطورات 
المتسارعة التي يشهدها العالم، ودور استراتيجيات 

االتصال الحكومي في التأثير على الرأي العام، السيما 
 في القضايا التي تهم الشعوب مثل البيئة، واالقتصاد،

والتعليم، وغيرها.

المتحدث
أليكــس آيكيــن

 المدير التنفيذي لالتصاالت الحكومية
في الحكومة البريطانية

الخطابات التفاعلية

مهــارات االتصــال الحكومــي

المتحدث
يــا الدكتــور فاهــم كبر

 الرئيس التنفيذي
لشركة »كوتلر إمباكت« الكندية

 طرح هذا الخطاب التفاعلي جملة من
التساؤالت حول السبب الذي يدفع الناس الستخدام 

يز التواصل مع  هواتفهم، ودور الحكومة في تعز
الجمهور.

يجــب أن ُينظــر إلــى االتصــال الحكومــي علــى 
أنــه قــوة الخيــر الحقيقيــة، وأن العالــم عــاش 

 مــن التجربــة وارتــكاب األخطــاء، األمــر 
ً
 كامــال

ً
قرنــا

منــا مــن 
ّ
الــذي انعكــس علــى تجاربنــا، حيــث تعل

يــد مــن  أخطائنــا، مــا عــزز لدينــا رغبــة فــي مز
التطــور والتقــدم، باالســتناد إلــى أن كل اتصــال 

يجــب أن يشــكل حملــة للتأثيــر علــى الجمهــور 
مــن أجــل مصلحتــه بالدرجــة األولــى.

ينبغــي للحكومــات اإللكترونيــة أن تركــز علــى 
المســتخدمين، وعلــى توفيــر الخدمــات 

ذات األولويــة لهــم، وفهــم اهتماماتهــم، 
واألهــم مــن ذلــك، بنــاء الثقــة معهم.
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الخطابات التفاعلية

دفــع عجلــة التفاعــل المجتمعــي وكيفيــة تســخير 
االتصــال الحكومــي إللهــام الشــعوب

المتحدث
هيــث ســلونر

المتخصص في التواصل االستراتيجي والقيادة

تضمن هذا الخطاب مجموعة من األفكار التي من شأنها 
توفير أفضل الطرق حول كيفية توظيف الحكومات 

لالتصال الحكومي لتحفيز الجماهير، وذلك من خالل تبني 
أحدث ممارسات االتصال الحكومي وربطها مع تطورات 

العصر الرقمي.

الخطابات التفاعلية

عصــر التغييــر المتســارع

المتحدث
جيســون ســيلفا

إعالمي أميركي ومقدم برنامج »ألعاب العقل«، 
على قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي

استعرض هذا الخطاب التفاعلي اآلفاق الالمتناهية 
 
ً
ية، متناوال التي تفتحها التقنية أمام الحضارة البشر

مستقبل العلم والتقنية وما يمكن أن تحدثه من تحول 
على حياة البشر.

يجــب علــى األفــراد اســتخدام قوتهــم الذاتيــة 
ومهاراتهــم للتفاعــل مــع التطــورات التقنيــة، 

يــق، وتقديــم   عــن أهميــة العمــل ضمــن فر
ً
فضــال

 قبــل البــدء باألخــذ، ذلــك أن التواصــل 
ً
العطــاء أوال

فــي عمومــه ســواًء كان بيــن الحكومــات 
واألفــراد أو بيــن الشــركات والموظفيــن يبــدأ 

مــن ذات الشــخص القــادر علــى توفيــر الظــروف 
المناســبة لتســهيل التواصــل

إن التقنيــة هــي الجســر الــذي يربــط بيــن 
اإلبــداع البشــري والخيــال والقــدرات العقليــة 
الالمحــدودة، فهــي حاضنــة االبتــكار والخيــال 

الــذي يلهــم العقــل، إذ ال يمكــن إنــكار حقيقــة 
أن اإلنســان أصبــح أكثــر قــدرة بفضلهــا علــى 

التفكيــر وفــق مصطلــح العقــول الممتــدة التــي 
تصلنــا بالكــون
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ورشة من تنظيم نادي الشارقة للصحافة

يزمــا اإلعالميــة مفهــوم وأهميــة الكار

ناقشت هذه الورشة التي جاءت بالتعاون مع نادي 
يزما اإلعالمية،  الشارقة للصحافة، مفهوم وأهمية الكار

ين، إضافة إلى  باعتبارها السمة األهم للتأثير في اآلخر
كيفية التأثير اإليجابي لإلعالمي ولمسؤول االتصال 

الحكومي، والمهارات التي ينبغي توفرها في المحاور 
الجّيد إلقناع الجمهور وإيصال الرسائل االتصالية بشكل 

واضح وشفاف ودقيق.

المتحدث
ديرهاروتيونيــان نيشــان 

إعالمي ومقدم برامج لبناني

ورش العمل
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ورشة عمل متخصصة من تنظيم نادي الشارقة للصحافة

صناعــة األخبــار الدوليــة والوســائط المتعــددة
بالتعــاون مــع مؤسســة تومســون رويتــرز

 من 
ً
تناولت هذه الورشة التي حضرها 20 مشاركا

الصحفيين العاملين في مختلف الصحف المحلية، أساليب 
ية  ومعايير الصحافة الدولية، وكيفية بناء القصص الخبر
الدولية بصورة فعالة، ومدى تأثير ومميزات استخدام 
الوسائط المتعددة والتقنيات الحديثة، ومساهماتها 

في وصول المعلومة بصورة سريعة من خالل منصات 
النشر المختلفة.

المتحدث
ســعد حتــر

خبير ومدرب

ورشتين تفاعليتين بالتعاون “مع يوتيرن” 

 أثــر التحــوالت الرقميــة المتســارعة
يــز المحتــوى العربــي علــى اإلنترنــت علــى تعز

قدمت شبكة “يوتيرن” السعودية المتخصصة في إنتاج 
وتنفيذ محتوى تفاعلي على “يوتيوب”، في الجلسة 
األولى نظرة على صناعة المحتوى الترفيهي وتاريخ 
تطوره خالل العقد الماضي من الزمن، فيما ناقشت 

الجلسة الثانية األساليب الحديثة في التصوير تحت عنوان 
“اقلب هاتفك” مستعرضة أحدث األساليب المّتبعة في 

تصوير اللقطات ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي.

المتحدث 
ســلمان حمــاد

صانع محتوى في شبكة “يوتيرن”
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جلسة عصف ذهني بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب

 لنصنــع المســتقبل
ً
نتواصــل معــا

شــارك 100 شــاب إماراتي من طلبة المدارس 
والجامعــات، وذوي اإلعاقــة، وموظفــي الجهات 

الحكوميــة، ورجــال األعمــال الشــباب في جلســة عصف 
ذهنــي تبادلــوا خاللهــا األفــكار والرؤى فــي ثمانية 
يادة األعمال،  مجــاالت هــي: اإلعــالم، واالبتــكار، ور

ياضــة، والتعليــم والعمل،  واالســتدامة، والصحــة والر
والفنــون والثقافــة، والقيــم والمبادئ.

أبرز المشاركين:

الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي
 رئيس دائرة

العالقات الحكومية في الشارقة 

الشيخة نوار القاسمي
مدير التطوير في مؤسسة الشارقة للفنون

سعادة طارق سعيد عالي
مدير المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة 

أحمد القصير
المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة لالستثمار 

والتطوير )شروق(
 

خولة السركال
مدير عام نادي سيدات الشارقة 

فهد شهيل
الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة “بيئة” 

ندى عسكر النقبي
ياضة المرأة  مدير عام مؤسسة الشارقة لر

جاسم البلوشي
 عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة

القادة والمبتكرين

 جلسات
العصف الذهني
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سلطت هذه الجلسة الضوء على األساليب والممارسات 
التي تساعد األطفال على االستفادة من مشاهدة 

التلفاز، واستخدام الهواتف الذكية، واأللعاب اإللكترونية، 
 

ّ
صت إلى ضرورة أال تأخذ وسائل الترفيه الذكية ُجل

ُ
وخل

 على تحصيلهم 
ً
وقت األطفال، كون ذلك قد يؤثر سلبا

األكاديمي، وصحتهم النفسية والجسدية سيما ارتفاع 
مخاطر اإلصابة بضعف النظر في حال اإلفراط بمشاهدة 

التلفاز واستخدام الهواتف النقالة. 

جلسة عصف ذهني بالتعاون مع مراكز أطفال الشارقة

مســتقبل االتصــال فــي عيــون األطفــال

مقدم الجلسة األولى

محمــد بــن دخيــن
سفير جائزة الشارقة لالتصال الحكومي

تناولت هذه الجلسة مفهوم االتصال وأدواته التقليدية 
والحديثة، وعرفت بتكنولوجيا االتصال الخاصة باألطفال 
 عن تحفيزهم على ابتكار وسائل 

ً
ذوي اإلعاقة، فضال

 .
ً
اتصال جديدة تسهل الحياة وتخدم المجتمعات مستقبال

وطرح المشاركون خالل الجلسة توقعاتهم حول 
التطورات التي قد تشهدها وسائل التواصل االجتماعي، 
وبحثوا فرص الوصول إلى تقنيات حديثة ومبتكرة، تساعد 

ب على التحديات التي 
ّ
األطفال ذوي اإلعاقة في التغل

يعانون منها. 

جلسة عصف ذهني بالتعاون مع مراكز أطفال الشارقة

مفهــوم االتصــال وأدواتــه التقليديــة والحديثــة- 
مجلــس شــورى أطفــال الشــارقة

مقدم الجلسة الثانية

دعــاء الحربــاوي
معلمة علوم
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ضيــوف الــدورة الســابعة 
مــن المنتــدى

الدكتورة أمينة غريب
ضيف شرف المنتدى، رئيسة موريشيوس

ليخ فاوينسا
ية بولندا )1995-1990( رئيس جمهور

فانيسا دي أمبروزيو 
ينو )2017(  حاكم سان مار

معالي نورة بنت محمد الكعبي
يرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة  وز

اإلمارات العربية المتحدة
 

معالي مصطفى الخلفي
ير االتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في  وز

المملكة المغربية 

معالي مجد شويكة
يرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع  وز

العام في المملكة األردنية الهاشمية 

شون سبايسر
المتحدث باسم البيت األبيض )2017(

السير تيموثي جون بيرنرز لي
مخترع اإلنترنت ورئيس معهد البيانات المفتوحة في 

المملكة المتحدة

نجيب ساويرس
الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة 

في مصر

ستيف ووزنياك
المؤسس الشريك لشركة آبل، وجيمي ويلز، مؤسس 

موقع ويكيبيديا

وتانمي باكشي
أصغر خبير ذكاء اصطناعي في العالم وعضو فريق »آي 

بي إم« للذكاء االصطناعي في كندا

 اإلحصائيات
التغطية اإلعالمية
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التغطيــة اإلعالميــة

شهدت الدورة السابعة من المنتدى الدولي لالتصال 
 من قبل الصحافة المحلية 

ً
 واضحا

ً
الحكومي اهتماما

واإلقليمية والعالمية نتيجة لعدة عوامل لعل أبرزها 
االختيار الموفق لشعار المنتدى “األلفية الرقمية...

إلى أين؟” وعناوين الجلسات والمحاور التي ناقشت 
العديد من القضايا المتعلقة بمستقبل االتصال الحكومي 

في عصر المجتمع الرقمي، إضافة إلى المتحدثين 
والشخصيات الرفيعة والمؤثرة. وانعكس هذا االهتمام 

 في التغطية اإلعالمية لتكون األفضل مقارنة مع 
ً
جليا

الدورات الست السابقة، حيث بلغ عدد القصاصات التي 
تناولت كافة تفاصيل المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 
في جميع الوسائل اإلعالمية )صحف مطبوعة، مواقع 
ية، مجالت، تلفزيون، راديو( بواقع 3,960 قصاصة  إخبار

تفوق قيمتها اإلعالنية 91.5 مليون درهم إماراتي 

3,960
 عدد 

القصاصات

1,799,901,144
فرص اإلطالع

91,560,447
القيمة اإلعالنية

 بأن عدد 
ً
وشاهدها ما يقارب من 1.8 مليار شخص. علما

األخبار الصادرة من المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة 
والخاصة بالمنتدى بلغ 46 خبر، شملت تلك االخبار كافة 

والمواضيع المتعلقة بالمنتدى في جميع المراحل 
)قبل، أثناء وبعد(.  وتم خالل يومي المنتدى إجراء 

586 مقابلة مع اإلعالميين والمتحدثين والحضور.  وحضر 
المنتدى 244 اعالمي وصحفي من 36 دولة من كافة 

قارات العالم.

اإلمارات العربية المتحدة
مصر

يا كور
وسائل اإلعالم العربية

الصين
بلدان اخرى

42%
11%

9%
6.7%
3.5%

27.8%

توزيع القصاصات حسب اللغة

شهدت التغطية اإلعالمية للمنتدى الدولي لالتصال 
 في اللغات ، حيث 

ً
الحكومي في دورته السابعة تنوعا

بلغ عدد اللغات التي غطت أخبار المنتدى 17 لغة

العربية
اإلنجليزية
الكورية
الصينية

لغات أخرى

73%
17%

3%
2%

5%

 توزيع القصاصات
حسب الدولة

 بلغ عدد الدول التي تناقلت أخبار
الدورة السابعة من المنتدى الدولي لالتصال الحكومي 

52 دولة
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ً
أكثر عشرة صحف نقال

ألخبار المنتدى

74
42
41
39
38

31
21
19
17
16

الخليج
جلف تودي

الوطن اإلماراتية
االتحاد
البيان

 الوحدة
الخليج تايمز

الفجر
االمارات اليوم

ينية والوطن البحر

أكثر عشر مواقع الكترونية إخبارية 
تناقال ألخبار المنتدى

3319
قصاصة

87% 
 الصحف االلكترونية

13% 
الصحف الورقية

توزيع القصاصات حسب الوسيلة 
اإلعالمية )مطبوعة، إلكترونية(

dotemirates.com

moneyspecial.de

emservice.com

)sharjah24.ae )Arabic

)sharjah24.ae )English

alkhaleej.a

markets.financialcontent.co

masress.co

)wam.ae )Arabic

alwatannewspaper.ae

110

100

99

91

74

61

53

51

48

46

التغطيــة اإلعالميــة

فترة البث حسب الدولة

تميزت الدورة السابعة للمنتدى الدولي لالتصال 
الحكومي عن سابقاتها بالتغطية اإلعالمية التلفزيونية 

العالمية نتيجة لتعاوننا مع شركتين متخصصين في 
مجال التغطية التلفزيونية العالمية.

810,442,976 عدد المشاهدين

17,280,925 درهمالقيمة  اإلعالنية
9,600 ثانية مدة البث

التغطية اإلعالمية 
التلفزيونية العالمية

 قناة تلفزيونية عالمية
من 27 دولة موزعة على 

جميع القارات 35

توزيع القصاصات حسب وسيلة النشر 
)تلفزيون، راديو(

127
قصاصة

%76 تلفزيون%24 راديو

اإلمارات العربية المتحدة
مصر

يا كور
وسائل اإلعالم العربية

الصين
المملكة العربية السعودية

البرتغال
األردن

الواليات المتحدة االمريكانية
بلدان اخرى

42%
11%

9%
6.7%
3.5%
3.3%

2.7%
2.4%
2%

17.4%
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التســجيل والحضــور

مقارنة الحضور للمنتدى الدولي 
لالتصال الحكومي 2013 - 2018

5302

4239

4280 4196

2756 2500

201320142015201620172018

التسجيل لحضور

قبل المنتدى 
41%

عبر الموقع 
اإللكتروني 13%

خالل المنتدى 
26%

البطاقات 
العامة 20%
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الزوار

كبار الشخصيات 

وسائل اإلعالم 

ورش العمل والمحاضرات التفاعلية

المنظمون والمتطوعون

الطاقم الفني والتلفزيون 

المتحدثون مدراء الجلسات 

التســجيل والحضــور

2188

1493

59
2

1029

ى
تد

من
ل ال

قب

قبل المنتدى
اليوم ا�ول

ي
ون

كتر
ا
ل

ع 
وق

لم
بر ا

ع

اليوم الثاني

ى
تد

من
ل ال

خ�

عام

ام
ع

ى
تد

من
 ال

ور
حض

ل ل
جي

س
 الت

سبة
ن

إحصائيات الحضور خ�ل المنتدى

701

2189

1383

1029

5302

فئات الحضور

2269

1325

469

418

388

246

187
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أفغانستان
الجزائر

البحرين
بنغالديش

كندا
مصر

الهند
العراق
األردن

الكويت
لبنان

الجماهيرية العربية الليبية
المغرب

نيجيريا
سلطنة عمان

باكستان

10
113
227

8
43

138
93
29

165
149

68
33
62
19

159
157

الحضور الكلي5302

فلسطين
الفلبين
بولندا
روسيا

المملكة العربية السعودية
كوريا الجنوبية )الجمهورية(

سيريالنكا
سودان
سوريا
تونس

اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة

الواليات المتحدة االمريكانية
اليمن

67
34
24
32

241
31
23
45

121
46

3019
252
177

58

يــر الحضــور حســب الدولــة تقر

4277 آسيا  
461 أوروبا  

343 أفريقيا  
220 أمريكا الشمالية 

1 أمريكا الجنوبية 
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اختتمــت الــدورة الســابعة مــن المنتــدى الدولي لالتصال 
الحكومــي بحفــل أقيــم في مركز إكســبو الشــارقة، 

بحضور الشــيخ ســلطان بن أحمد القاســمي، رئيس مجلس 
يب، ضيف شــرف  الشــارقة لإلعــالم، والدكتــورة أمينــة غر
المنتــدى، وســعادة طــارق ســعيد عالي، مديــر المكتب 

اإلعالمــي لحكومــة الشــارقة، وجواهــر النقبــي، مدير 
المركــز الدولــي لالتصــال الحكومي. 

وشــهد الحفــل إعــالن توصيــات اللجنــة األكاديمية، 
 والكشــف عن مخرجات الدورة الســابعة

يــم المتحدثين، والشــخصيات  للمنتــدى، إضافــة إلــى تكر
المشــاركة، والجهــات الداعمــة والراعية، والشــركاء.

وتوجه الشــيخ ســلطان بن أحمد القاســمي بالشــكر 
والتقديــر إلــى مختلــف الجهــود التــي أســهمت في إنجاح 
المنتــدى، وخــص بالذكــر المتحدثيــن علــى مــا قدموه من 

خبــرات، وضيــوف المنتــدى، وموظفــي المكتــب اإلعالمي 
لحكومة الشــارقة، ومختلف المؤسســات الرســمية 

والخاصــة المشــاركة فــي برامــج المنتــدى، إلى جانب 
المؤسســات اإلعالميــة التــي نقلــت الحــدث للجمهــور من 

مختلــف بلــدان العالم.

وفــي نهايــة الحفــل الختامــي للمنتــدى الدولــي لالتصال 
الحكومي، كرم الشــيخ ســلطان بن أحمد القاســمي، 
المتحدثيــن، والشــركاء، والرعــاة، والداعمين للنســخة 

يم، الشــركاء االســتراتيجيين: غرفة  الســابعة. وشــمل التكر

الحفــل الختامــي

تجارة وصناعة الشــارقة، ومصرف الشــارقة اإلســالمي، 
ومدينة الشــارقة لإلعالم )شــمس(، ومؤسســة 

يكين الدوليين: اينيكس وســكاي  الشــارقة لإلعالم، والشــر
يك اإلقليمــي: ســكاي نيوز عربية. نيــوز، والشــر

وُعقــد المنتــدى تحــت رعاية صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلس 

األعلــى حاكــم الشــارقة، يومــي 28 و29 مــارس 2018، 
في مركز إكســبو الشــارقة تحت شــعار “األلفية الرقمية.. 
 من 16 دولة، ناقشــوا 

ً
إلى أين”، وبمشــاركة 40 متحدثا

 مــن القضايــا التــي تــدور حول “مســتقبل االتصال 
ً
عــددا

الحكومــي فــي عصــر المجتمــع الرقمــي”، ضمن جلســات 
يــة وتفاعليــة والعديــد مــن الفعاليــات المصاحبة. حوار
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الحفــل الختامــي
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يــق  روح الفر



73 72

الرعاة

شريك دولي

شريك استراتيجي

شريك محلي

شريك إقليمي

شريك التدريب

الشريك الرسمي
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