
 

 

             

 توصيات  

: الملتقى العلمي الدولي السابع لكرسي عبد الرحمن عزي للتنظير اإلعالمي  

 مركزية القيمة في المعالجة اإلعالمية لألزمات

 0202مارس  11و 10المنعقد يومي 

عبد    وكرسي    مارس نظم مخبر الدراسات االتصالية و االعالمية 00و  01ي يومي ف

الملتقى ...ابن باديس و كلية العلوم االجتماعية  عبد الحميد باشراف جامعةالرحمن   عزي 

. مركزية القيم في معالجة االزماتبالموسوم ..الدولي السابع   

بمشاركة والباحثين    ادة األساتذةسو بعد االستماع لمحاضرات و مناقشات ال

جلسات   خالل  8في  جامعات جزائرية  01 إلى باإلضافةدول عربية  خمس

 اليومين 

 : ما يلي إلىخلصت لجنة التوصيات 

حيث جاء هذا الملتقى تأكيد للجهد التراكمي المعرفي الذي تقوم به مدرسة مستغانم ...

و استجابة واقعية ...في الصناعة المعرفية النظرية لعلوم االعالم و االتصال  لإلعالم

و .و قد عاش العالم حائجة كورونا . للخدمة االجتماعية في حالة االستراتيجيات و االزمات

له ووسائطه حضورا كبيرا من حيث التعاطي و التفاعل مع االزمة ئبكل وسا لإلعالمقد كان 

من جهة و من جهة اخرى بروز ( االتصال الصحي)ز مضامين خاصة من خالل برو

في االتصال االداري و السياسي و التعليمي خاصة كإستراتيجية االتصال بقوة و جاء هذا  

الملتقى للتأكيد عن موقع القيم في التعاطي و التعامل مع االزمات عامة و مع جائحة كورونا 



في معالجة االزمات من خالل التركيز على  ركونحيث تميز الباحثون المشا...خاصة 

و اثراء .لإلعالممركزية القيم ، باعتبار الخلفية المعرفية التي تتنطلق منها مدرسة مستغانم 

جامعة مستغانم بكل  احتضنتهالذي .للجهود التي قام بها عبد الرحمان عزي في هذا المجال

حيث   صدق تقدير الجهد الكبير الذي  و المناقشات القيمة و بعد متابعة المداخالت الرصينة 

مستغانم في الصناعة المعرفية الرصينة ، من خالل التراكمية و  تقوم به جامعة

التأكيد على مركزية القيم في العملية -0 .االستراتيجية في البحوث االعالمية و االتصالية

الضمان االجتماعي و الثقافي  باعتبارفي وقت االزمات، االعالمية عموما و خاصة

ضرورة االستفادة من هذه البحوث الستشراف المستقبل و تجاوز ازمات -2 .للمجتمعات

 -1 .التأكيد على االمن االعالمي المحافظ بالضرورة على الدولة ومؤسساتها-4 .متوقعة

و الدعايةتفعيل انواع االتصال في مؤسسات الدولة لتجنب الشائعة   باإلعالماالهتمام  -5 . 

ترقية االعالم  -6 .االجتماعي و مأسسته من خالل ترقيته مضامينه و تدريب فاعليه

ادراج -7 .الصحي المتخصص ليكون أحد المجاالت االستراتيجية في التنشئة االجتماعية

يداغوجية في مسارات االعالم الصحي و التربية االعالمية و ادارة االزمات في المقرات الب

 الحتمية نظرية تتبنى التي الدراسات من المزيد إجراء على لتأكيدا. كل االطوار التعليمية

جزئية، كنظرية اإلعالمية الممارسة في األخالقي الواجب ونظرية كبراديغم، القيمية  

في مستغانم دائما المؤتمر هذا من أخرى طبعات تنظيم باستمرار التوصية مع  

على فنون االتصال تكوين الكادر البشري ومركز لالتصال االزمات  إلنشاءالدعوة  8

في االزمة  واإلعالم  

جديدة للمؤسسات االعالمية في معالجة االزمات اعالميا من خالل طرح مقاربات عمل  9

تثمين الجهد المهني وترقية بيئة النشاط االعالمي وتسهيل المهام الموكلة للصحفيين في 

 تغطية االزمات 

العام ودعم مسار  الرأياالعالم في تنوير  وسائلميثاق اخالقي يعزز من دور ة لالدعو 01

احكام مسبقة او استغالل خارج السياق  أيالتناول االعالمي الموضوعي لالزمات بعيدا عن 

 للمؤسسات االعالمية اثناء االزمات 

. 



مدير  مصطفى  الدكتور بلحاكم لألستاذو تقديرها . و في الختام تقدم لجنة التوصيات شكرها

جامعة مستغانم و عميد كلية العلوم االجتماعية االستاذ الدكتور قيدوم و منسق الملتقى 

االستاذ الدكتور بوعمامة العربي على هذا الجهد المتميز في رعاية الملتقى و االهتمام 

الذي حول جعل من جامعة مستغانم قبلة معرفية بامتياز و ...الرصينة بالصناعة المعرفية 

لتحقيق التكامل و التفاعل خدمة ...بين مؤسسات الدولة  ةيالحقيقمجمعا علميا يحقق الوظيفية 

.للوطن   

 في اآلخر لصورة القيمية النظرة بعنوان يكون أن يمكن القادم، المؤتمر لمقترح بالنسبة

. اإلعالم وسائل  

 لجنة الصياغة 

د صفاح امال فاطمة .د بعلي محمد  السعيد  .د  بدردين زواقة .د عزي  عبد الرحمن  ا. ا  

.د مرواني محمد .د باديس لونيس .الزهراء   

 


