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2020 نوفمبر  17. تاریخ انعقاد الملتقى :  

 نوفمبر 10. آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة : 
2020 

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

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.

 16، بنط Simplified Arabic. استعمال خط 
 Times Newللمداخالت باللغة العربیة، وخط 

Roman للمداخالت باللغتین الفرنسیة 12، بنط 
واإلنجلیزیة. 

. یجب أن یستوفي البحث الشروط العلمیة والمنھجیة 
المتعارف علیھا. 

. ال تقبل المداخالت الثنائیة.

. ترسل البحوث وفق النموذج المعد، على أن ال یتجاوز 
 صفحة. 20

. تعطى األولویة للبحوث التطبیقیة على البحوث النظریة.

. البرید اإللكتروني للملتقى : 
fsic.univalg3@gmail.com

Google Meet. تقنیة التحاضر المعتمدة : 

المرافقة اإلعالمیة 
وفعالیة االتصال في 

إدارة أزمة وباء كوفید-
 في الجزائر19
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انتشارمیزھا حرجة فترة العالم یشھد  :الملتقى دیباجة 
عالميكوباء صنف والذي المستجد، كورونا فیروس 
11یوم العالمیة الصحة لمنظمة الرسمیة التقاریر حسب 
التيوالخسائر العالم في انتشاره فسرعة . 2020مارس 
والبشریةالصحیة األنظمة تھدد وبائیة أزمة جعلتھ سببھا 

منھا،واالقتصادیة االجتماعیة وخاصة مجاالتھا كل في 
الخططوبناء الجھود تكریس استوجبت والتي 

بلمعھا، والتكیف للتعامل الالزمة واالستراتیجیات 
حیاةفي العمیقة التغییرات دعت فقد األزمة. ھذه ولتسییر 
فیھابما والخاصة، العمومیة القطاعات جمیع األفراد 

إعادةإلى الدول لمختلف العمومیة والسلطات اإلدارات 
واالعتمادالطّوارئ، حالة مع بسرعة والتكیف التفكیر، 

والعملوالمشاركة لإلبالغ المتاحة الرقمیة األدوات على 
منجدیدة أشكال إلیجاد ما بطریقة القرارات، واتخاذ 

العمل في ظروف استثنائیة.

رسممن البد كان الجزائر، في الوباء انتشار ومع 
الوبائیة،األزمة إلدارة قطاعیة وأخرى شاملة استراتیجیة 

استرجاعمع محوریة، أداة فیھا األزمة اتصال یشكل 
معمحدود إطار في وإن السابقة المحلیة التجارب بعض 

الحكومةفاتخذت الجائجة. طبیعة مع وتكییفھا تطویرھا 
ھذهإلدارة االحترازیة واإلجراءات الوقائیة التدابیر 
بالمستجداتوإعالمھ المواطن لمخاطبة وسارعت األزمة، 
،19كوفیدفیروس طبیعة حول والمعلومات الحاصلة 

العمومیةاإلعالم وسائل خالل من الصحیة التوعیة بھدف 
التواصلمنصات عبر الرسمیة والصفحات والخاصة، 

فيحرصت كما وغیرھا. اإلخباریة المواقع االجتماعي، 
االنسیاقعدم ضرورة على التأكید على االتصالي خطابھا 

حالةزیادة إلى تؤدي التي المغلوطة المعلومات وراء 
معالتعامل في لدیھم فوضى یحدث بما الناس لدى الھلع 

الوباء، واإلضرار بالصحة العمومیة.

أمامنفسھا الجزائریة اإلعالم وسائل وجدت جھتھا، ومن 
تستجیبعمل خطة وضع في كان  أھمھامتعددة تحدیات 

لعدد كبیر من

واألخالقیة،واللوجیستیة المھنیة كالمتغیرات المتغیرات، 
التواصلمواقع  في المتمثل تقلیدي غیر منافس ومراعاة 

ارباكالى تؤدي أن فیھ للمعلومة یمكن حیث االجتماعي، 
إحداثالحالتین كلتا وفي التراخي الى بھ تدفع او المواطن 

مامع تتوافق ال سلوكات إلى تؤدي طبیعیة، غیر وضعیات 
ھو مطلوب في األزمات الصحیة.

(تھوین-المطلوبة غیر الثنائیة من الخوف ھذا 
أنالجزائریة اإلعالم وسائل من یتطلب كان تضخیم)، 

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

تكنلم الجزائریة االعالم وسائل أن الى نشیر كما 
الظاھرةمع لتتعامل سابقة نماذج أي وال تجربة تملك 

معالتلقائي التعامل الى ذلك بفعل واضطرت المستجدة، 
مطلوبھو ما مع یتوافق للمعالجة مسار ورسم األزمة، 
منكان أنھ بید واقتصادیا. وسیاسیا وأخالقیا صحیا 

النموذج،غیاب بسبب باالحترافیة بذلك تقوم أن الصعب 
منضبطغیر فاعل بوجود تعقیدا الوسائل ھذه زاد ما وھذا 

عبرالمواطن إعالم وھو أخالقیة، أو قانونیة بقواعد 
منالھائل الكم فأمام االجتماعي. التواصل منصات 

صور،(نصوص، متعددة أشكاال اتخذت التي المعلومات 
مامع بحذر التعامل الوسائل ھذه على كان فیدیوھات)، 

المنافسةفي تیارھا مع تنجرف ال حتى المنصات، في ینشر 
دائرةمن یخرجھا الذي الحد إلى معھا األفعال ردود في أو 

المھنیة، والسقوط في مستنقع اإلثارة.

تسجیلھایمكن المالحظات من الكثیر  ھناك أخیرا 
اإلعالمیةالتغطیة وعلى األزمة أثناء االتصالي األداء على 
تقییمیةبعملیة للقیام التجربة مساءلة یستدعي ما وھو لھا، 

تمتالتي وللكیفیة بھ القیام تم لما حقیقیة بمراجعة تسمح 
وأزماتاألزمة، عمر من تبقى ما مع التعامل لحسن بھ، 

مستقبلیة ممكنة. 

علىالضوء تسلیط الوطني الملتقى ھذا ویحاول 
فيالمعتمد االتصال وفعالیة االعالمیة المرافقة واقع 

.19الجزائر 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 -

أزمةخالل المعتمدة االتصالیة االستراتیجیات الثاني: المحور 
19كوفید 

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

.19كوفید 

الوبائیةلألزمة اإلعالمیة المعالجات أشكال الثالث: المحور 
 19كوفید-

معالجة وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة لألزمة-
معالجة الصحافة المكتوبة لألزمة-
معالجة اإلعالم اإللكتروني لألزمة-

خاللاإلعالم لوسائل األخالقیة المسؤولیة الرابع: المحور 
األزمة الوبائیة

.19أخالقیات العمل اإلعالمي في ظل أزمة كوفید -
الفضاءفي  19كوفید أزمة عن اإلخباري التدفّق -

اإللكتروني.
على Fake News)(اإلخباري التّزییف و اإلشاعة -

.19المنصات اإللكترونیة خالل أزمة كوفید 




