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تنظم كلیة علوم اإلعالم واالتصال ملتقى وطنیا بتقنیة التّحاضر عن بعد 
حول : 

المرافقة اإلعالمیة وفعالیة االتصال في 
 في الجزائر19إدارة أزمة وباء كوفید-

)2020 نوفمبر 17(
دیباجة الملتقى

والذي المستجد، كورونا فیروس انتشار میزھا حرجة فترة العالم یشھد 
 11یوم العالمیة الصحة لمنظمة الرسمیة التقاریر حسب عالمي كوباء صنف 
أزمة جعلتھ سببھا التي والخسائر العالم في انتشاره فسرعة . 2020مارس 
االجتماعیة وخاصة مجاالتھا كل في والبشریة الصحیة األنظمة تھدد وبائیة 

واالستراتیجیات الخطط وبناء الجھود تكریس استوجبت والتي منھا، واالقتصادیة 
التغییرات دعت فقد األزمة. ھذه ولتسییر بل معھا، والتكیف للتعامل الالزمة 
اإلدارات فیھا بما والخاصة، العمومیة القطاعات جمیع األفراد حیاة في العمیقة 

حالة مع بسرعة والتكیف التفكیر، إعادة إلى الدول لمختلف العمومیة والسلطات 
والعمل والمشاركة لإلبالغ المتاحة الرقمیة األدوات على واالعتماد الطّوارئ، 

واتخاذ القرارات، بطریقة ما إلیجاد أشكال جدیدة من العمل في ظروف استثنائیة.

وأخرى شاملة استراتیجیة رسم من البد كان الجزائر، في الوباء انتشار ومع 
مع محوریة، أداة فیھا األزمة اتصال یشكل الوبائیة، األزمة إلدارة قطاعیة 

تطویرھا مع محدود إطار في وإن السابقة المحلیة التجارب بعض استرجاع 
واإلجراءات الوقائیة التدابیر الحكومة فاتخذت الجائجة. طبیعة مع وتكییفھا 
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بالمستجدات وإعالمھ المواطن لمخاطبة وسارعت األزمة، ھذه إلدارة االحترازیة 
من الصحیة التوعیة بھدف ، 19كوفیدفیروس طبیعة حول والمعلومات الحاصلة 

منصات عبر الرسمیة والصفحات والخاصة، العمومیة اإلعالم وسائل خالل 
خطابھا في حرصت كما وغیرھا. اإلخباریة المواقع االجتماعي، التواصل 
المغلوطة المعلومات وراء االنسیاق عدم ضرورة على التأكید على االتصالي 

التعامل في لدیھم فوضى یحدث بما الناس لدى الھلع حالة زیادة إلى تؤدي التي 
مع الوباء، واإلضرار بالصحة العمومیة.

متعددة تحدیات أمام نفسھا الجزائریة اإلعالم وسائل وجدت جھتھا، ومن 
كالمتغیرات المتغیرات، من كبیر لعدد تستجیب عمل خطة وضع في كان أھمھا 

مواقع  في المتمثل تقلیدي غیر منافس ومراعاة واألخالقیة، واللوجیستیة المھنیة 
او المواطن ارباك الى تؤدي أن فیھ للمعلومة یمكن حیث االجتماعي، التواصل 

إلى تؤدي طبیعیة، غیر وضعیات إحداث الحالتین كلتا وفي التراخي الى بھ تدفع 
من الخوف ھذا الصحیة. األزمات في مطلوب ھو ما مع تتوافق ال سلوكات 
الجزائریة اإلعالم وسائل من یتطلب كان (تھوین-تضخیم)، المطلوبة غیر الثنائیة 

الحدود تجاوز لعدم فارقة حدودا یضع اإلعالمي، لنشاطھا حقیقیة بھندسة تقوم أن 
الفاصلة بین الوضعیتین غیر السویتین.

أي وال تجربة تملك تكن لم الجزائریة االعالم وسائل أن الى نشیر كما 
التعامل الى ذلك بفعل واضطرت المستجدة، الظاھرة مع لتتعامل سابقة نماذج 

صحیا مطلوب ھو ما مع یتوافق للمعالجة مسار ورسم األزمة، مع التلقائي 
باالحترافیة بذلك تقوم أن الصعب من كان أنھ بید واقتصادیا. وسیاسیا وأخالقیا 

منضبط غیر فاعل بوجود تعقیدا الوسائل ھذه زاد ما وھذا النموذج، غیاب بسبب 
التواصل منصات عبر المواطن إعالم وھو أخالقیة، أو قانونیة بقواعد 

متعددة أشكاال اتخذت التي المعلومات من الھائل الكم فأمام االجتماعي. 
ینشر ما مع بحذر التعامل الوسائل ھذه على كان فیدیوھات)، صور، (نصوص، 
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معھا األفعال ردود في أو المنافسة في تیارھا مع تنجرف ال حتى المنصات، في 
إلى الحد الذي یخرجھا من دائرة المھنیة، والسقوط في مستنقع اإلثارة.

االتصالي األداء على تسجیلھا یمكن المالحظات من الكثیر  ھناك وأخیرا 
للقیام التجربة مساءلة یستدعي ما وھو لھا، اإلعالمیة التغطیة وعلى األزمة أثناء 

لحسن بھ، تمت التي وللكیفیة بھ القیام تم لما حقیقیة بمراجعة تسمح تقییمیة بعملیة 
ھذا ویحاول ممكنة. مستقبلیة وأزمات األزمة، عمر من تبقى ما مع التعامل 
االتصال وفعالیة االعالمیة المرافقة واقع على الضوء تسلیط الوطني الملتقى 

.19المعتمد في الجزائر الدارة أزمة وباء كوفید

محاور الملتقى
19المحور األول: اتصال األزمات و جائحة كوفید 

.19مخطط االتصال أثناء أزمة كوفید -
.19الخطاب االتصالي أثناء أزمة كوفید -
.19تجنید الرأي العام خالل أزمة كوفید -

19المحور الثاني: االستراتیجیات االتصالیة المعتمدة خالل أزمة كوفید 

.19استراتیجیة االتصال ما قبل أزمة كوفید -
.19االستراتیجیة االتصالیة أثناء أزمة كوفید -
.19نماذج وتجارب عن اتصال األزمات خالل جائحة كوفید -

 19المحور الثالث : أشكال المعالجات اإلعالمیة لألزمة الوبائیة كوفید-

معالجة وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة لألزمة-
معالجة الصحافة المكتوبة لألزمة-
معالجة اإلعالم اإللكتروني لألزمة-
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المحور الرابع : المسؤولیة األخالقیة لوسائل اإلعالم خالل األزمة الوبائیة

.19أخالقیات العمل اإلعالمي في ظل أزمة كوفید -
 في الفضاء اإللكتروني.19التدفّق اإلخباري عن أزمة كوفید -
خالل اإللكترونیة المنصات على  Fake News)(اإلخباري التّزییف و اإلشاعة -

.19أزمة كوفید 

الھیكلة التنظیمیة للملتقى

3أ.د. مختار مزراق مدیر جامعة الجزائر الرئیس الشرفي للملتقى :

أ.د. ملیكة عطوي   عمیدة كلیة علوم اإلعالم واالتصال.رئیسة الملتقى : 

أ.د. صفوان عصام حسینيرئیس المجلس العلمي : 

أعضاء اللجنة العلمیة للملتقى : 

أ.د. فایزة یخلف                                    د. نورة بن بوزید
أ.د. یوسف تمار                                   د. بن بوزةصالح 

د. محمد شبريأ.د. نبیلة بوخبزة                                   
د. إبراھیم بعزیز  أ.د. كریم بلقاسي                                
د. كریمة شعبان  أ.د. أحمد فالق                                   

د. عبد الحمید ساحل                                 د. صونیةعبدیش
د. نصیرة صبیات   أ.د. نورة شلوش                                 

د. فیروز لمطاعي                                   أ.د. آمال عمیرات
د. حوریة شریط                                                             د. حیاة قزادري

د. حكیمة جاب هللا                         د. فریدة بن عمروش
)سكیكدة(جامعة أ.د. جمال بن زروق 
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 اإلعالم وعلوم للصحافة العلیا الوطنیة المدرسةد. خالد لعالوي         (
)الجزائر

د. نصر الدین بویحیى (جامعة خمیس ملیانة)
)التكوین المتواصل (جامعة سمیة حومرد. 

د. رضوان بلخیري (جامعة تبسة)

اللجنة التنظیمیة للملتقى :

                       محمد حراش : أمین الكلیة د. أحمد بوخاري

أ. أمال بدرین

د. كریم دواجي

أ. سھام صالحي

د. المیة جودي

أ. بدریة معطار

تواریخ مھمة :
2020 نوفمبر 17. تاریخ انعقاد الملتقى :

Google Meet. تقنیة التحاضر المعتمدة : 

2020 نوفمبر  10. آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة : 

2020 نوفمبر 12. آخر أجل للرد على طلبات المشاركة وإرسال الدعوات  : 

شروط تقدیم البحوث في الملتقى :
. أن یكون البحث متصال بأحد محاور الملتقى.

. أن ال یكون البحث قد سبقت المشاركة بھ في أحد الملتقیات، أو سبق نشره، أو 
مأخوذا من أطروحة علمیة.
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 للمداخالت باللغة العربیة، وخط 16، بنط SimplifiedArabic. استعمال خط 
Times New Roman للمداخالت باللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة. 12، بنط 

. یجب أن یستوفي البحث الشروط العلمیة والمنھجیة المتعارف علیھا. 

. ال تقبل المداخالت الثنائیة.

. ترسل البحوث وفق النموذج المعد.

. تعطى األولویة للبحوث التطبیقیة على البحوث النظریة.
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