إعـــالم القاهرة تعمن توصيـــات ندوتها حول
فبركــة األخبــــــــار وآمن المجتمع
عقــدت كمية اإلعالم جامعة القاىرة بالتعاون مع جمعية كميات اإلعالم العربية الخميس الماضى ندوة حول
فبركة األخبار واالمن المجتمعى فى الوطن العربى تحت رعاية دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة
ورأستيا د .ىويدا مصطفى عميدة الكمية

وتولت د .ليمى عبد المجيد أعمال المقرر ليا ،وانتيت الندوة الى

مجموعة من التوصيات أىميا :
 -1ضرورة أن تكون ىناك استراتيجة واضحة المعالم لمتعامل مع فبركة و تزييف االخبار يشارك فى صياغتيا
اإلعالميون والخبراء وأساتذة اإلعالم وبعض المسؤلين فى الدولة المعنيين بذلك .
 -2االىتمام بقضية بناء الوعى وتنميتو لدى الجميور من خالل وسائل اإلعالم ووسائطو واألنشطة الثقافية
والتربوية التى تقوم بيا العديد من مؤسسات الدولة.
 -3ضرورة أن يتمتع اإلعالم بوسائمو المختمفة التقميدية واإللكترونية باالحترافية المينية والسرعة فى ظل بيئة
عمل تتسم بالحرية المسئولو وضمان قنوات مفتوحة لممعمومات وعالقة

صحية مع مصادر ا ألخبار خاصة

المصادر المسئولة .
 -4ضرورة االىتمام ببرامج التربية االعالمية والرقمية لتنمية قدرة الجميور عمى التعامل بشكل نقدى مع ما
تقدمو وسائل االعالم ووسائط التواصل االجتماعى وذلك من خالل تخصيص برامج لذلك فى المد ارس بكل
مستوياتيا والجامعات فضالً عن برامج تقدم من خالل وسائل االعالم.
وفى ىذا السياق قررت كمية االعالم جامعة القاىرة من خالل جمعية اصدقاء الجودة تبنى مبادرة لمبدء
فى برنامج لمتربية االعالمية والرقمية تحت شعار " تواصل بأمان " يبدأ بإختيار مجموعة من طالب الكمية
لمقيام بتدريبيم عمى ميارات التربية االعالمية والرقمية حتى يكونوا بمثابة مدربين فى ىذا المجال  ،وتنظيم
مجموعة متنوعة من االنشطة والفعاليات لمطالب مثل ورش العمل  ،العروض النقدية لممواد اإلعالمية ،
استضافة خبراء  ،انتاج مواد اعالمية تعميمية وارشادية  ،مسابقات  ،التدريب عمى تحميل محتوى وسائل
االعالم التقميدية وااللكترونية.

 -5المطالبة بتفعيل النصوص القانونية التى تجرم من يرتكبون جرائم تتعمق ببث ونشر االخبار الزائفة والكاذبة
وفبركتيا ودراسة ىذه النصوص لتطويرىا لتمبى التطورات السري

عة والمتالحقة فى تكنولوجيا االتصال

والمعمومات التى ساعدت عمى تطور اساليب التزييف والتضميل .
 -6مطالبة الدولة بضرورة التفاوض والضغط عمى ادارة كل من الفيس بوك وتوتير لوضع اتفاقيات عادلة تقمل
من انتشار االخبار المفبركة والكاذبة عبرىا .
 -7دعوة وسائل االعالم المينية التقميدية واإللكترونية باالىتمام بالصحافة التفسيرية التى تقدم الخمفيات وتضع
األحداث فى سياقيا السياسى واالجتماعى واالقتصادى وكذلك العناية بالصحافة االستقصائية التى تسخدم
االسموب العممى ووسائل البحث العممى االجتماعى فى التقصى والتحرى .
 -8دعوة وسائل االعالم التقميدية وااللكترونية بالتعاون مع كميات االعالم ومراكز البحوث االعالمية الجراء
دراسات لمجميور وتصنيفو ،وتفسير الظواىر المرتبطة بجميور وسائط التواصل االجتماعى كالتسويق
الزائف.
 -9دعوة كميات االعالم والنقابات المينية لمصحافة واالعالم ومنظمات المجتمع المدنى لتنظيم دورات تدريبية
لشباب الصحفيين واالعالميين و دارسى االعالم عمى ميارات التحقق والتدقيق فى المحتوى االعالمى المقدم
عبر وسائل االعالم ووسائط التواصل االجتماعى  ،وانشاء معامل ابحاث فى كميات االعالم لتطوير ادوات
يديوىات .
وميارات التحقق من المعمومات والصور والف
 -10وضع ميثاق دولى يقدم لألمم المتحدة لمحد من تزييف وفبركة االخبار حول العالم .
وعقدت الندوة فى جمستين  ،وجمسة افتتاحية  ،وتولت رئاسة الجمسة االولى د .ليمى عبد المجيد والمقرر
ليا د .نرمين الصابر وتحدث فييا كل من د .ىشــام عطية ود .ياسر عبد العزيز وخالد البرماوى وشادى جبريل
وعقب عمييا د .ايناس ابو يوسف .
وتولى رئاسة الجمسة الثانية د .سامى الشريف والمقرر ليا د .بسنت مراد وتحدث فييا د .عادل عبد
الغفار و د .محمود عمم الدين و د .فاطمة الزىراء عبد الفتاح و د  .سيير صالح و المستشار محمود نصار
والمواء محمود الرشيدى  ،وعقب عمييا د .عبد العزيز السيد .

