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عبر اإلنترنت

واقع مشترك

برنامج حول التماسك

االجتماعي والمعلومات

المضللة والمعلومات

المغلوطة
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تعزيز التماسك االجتماعي والمرونة في عصر

المعلومات المضللة والمعلومات المغلوطة 



تتمتع تقنيات المعلومات الرقمية بإمكانية إفادة األفراد والمجتمعات بعدة طرق مفيدة وهامة. لكن

ميلهم إىل تضخيم وتسريع سوء المعلومات وعدم وجودها يؤدي إىل نقاط ضعف عىل نطاق عالمي.

هذه الظروف عبر اإلنترنت لها تأثيرات حقيقية وتلعب دوًرا مهًما في تآكل التماسك االجتماعي.

التحدي



استجابتنا

مشروع الواقع المشترك هو مبادرة عالمية ومتعددة المحلية لتعزيز التماسك االجتماعي

والمرونة في عصر المعلومات المضللة والمعلومات المغلوطة.

إنه يكمل الجهود التي يبذلها اآلخرون من خالل إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين
عبر المناطق الجغرافية والتخصصات في عملية تطبق نهج األنظمة والتصميم الذي

.يركز عىل اإلنسان والتعلم العملي
 



محتوى الدورة من يستهدف هذا البرنامج؟

سلط الضوء عىل العالقة بين المعلومات

المضللة والمعلومات المغلوطة والمجتمعات

المتماسكة ،

اكتشف كيف تؤدي هذه الديناميكيات دوًرا

في سياقات الدول المختلفة

 حدد الفرص الرئيسية لتحسين هذه
الديناميكيات عىل المستوى الوطني والعالمي

:يقوم هذا ا البرنامج المكون من 11 جلسة بما يلي
األشخاص الذين يعملون عىل معالجة القضايا

االجتماعية الرئيسية

العاملون في وسائل اإلعالم التقليدية

واالجتماعية والمؤثرون

األشخاص الذين لديهم تجربة معيشية

لديناميكيات المعلومات المضللة والمعلومات

المغلوطة والتحديات االجتماعية

األشخاص الذين يعملون عىل تغيير

ديناميكيات النظم االجتماعية والمعلوماتية

نظرة عامة عىل

الدورة

سيتم تقديم النسخة االولة في  2023

من برنامج “تعلم الحقائق المشتركة”

للمشاركين في تونس واألردن ولبنان.



التماسك االجتماعي

أنظمة المعلومات

التكنولوجيا

االقتصاد المعلوماتي

في نهاية البرنامج ، سيكون المشاركون قد اكتسبوا وجهات نظر ورؤية جديدة حول

الدوافع والديناميكيات العالمية لـ:

سيكون المشاركون جزًءا من إنتاج تحليل لألنظمة لكيفية تأثير الديناميكيات العالمية

للتماسك االجتماعي والمعلومات المضللة والمعلومات المغلوطة ونشرها في سياق

بلدهم ، وتحديد الدوافع المحتملة لألنظمة المحسنة.

نتائج البرنامج
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لكل المشاركين

تاريخ: 8/3

وقت: 3:00-4:30 مساًء بتوقيت

 وسط أوروبا

جلسة المحتوى 4 و 5

جلسة الصعود

الجلسات الخاصة بكل بلد  1 - 4

جلسة المحتوى 2&3

جدول الجلسات

حسب البالد

العروض التقديمية عبر البالد
لكل المشاركين

تاريخ:: 29/3 & 30/3

وقت 12:30-3:00 مساًء

 بتوقيت وسط أوروبا

مقسمة حسب البلد

التواريخ: من 5/4 إىل 4/5

الوقت: خاص بكل بلد

لكل المشاركين

تاريخ: 11/5

الوقت 1:30-4:00مساًء

بتوقيت وسط أوروبا

جلسة المحتوى 2١

لكل المشاركين

تاريخ: 9/3

وقت 12:30-3:00 مساًء

  بتوقيت وسط أوروبا
 

لكل المشاركين

تاريخ:  15/3 & 16/3

وقت 12:30-3:00 مساًء

 بتوقيت وسط أوروبا
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للمشاركين من لبنان.

5/4
11:30 صباًحا - 1:00 ظهرًا ،

بالتوقيت المحلي

جلسة لبنان  3

 جلسة لبنان  1

جلسة لبنان  4

جدول لبنان

للمشاركين من لبنان.

19/4
 11:30 صباًحا - 1:00 ظهرًا ،

بالتوقيت المحلي

للمشاركين من لبنان

3/5 
11:30 صباًحا - 1:00 ظهرًا 

 بالتوقيت المحلي

جلسة لبنان  5.2:2

للمشاركين من لبنان.

 12/4 
 11:30 صباًحا - 1:00 ظهرًا 

بالتوقيت المحلي
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5.1
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للمشاركين في تونس

5/4
، 1:00 - 3:30 مساًء 

 بالتوقيت المحلي

جلسة تونس 3

جلسة تونس  1

جلسة تونس  4

جدول تونس

للمشاركين في تونس.

19/4
 1:00 - 3:30 مساًء ،

بالتوقيت المحلي

للمشاركين في تونس.

3/5
 1:00 - 3:30 مساًء 

 بالتوقيت المحلي

جلسة تونس  5.22

للمشاركين في تونس.

12/4
 1:00 - 3:30 مساًء 

 بالتوقيت المحلي
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 للمشاركين في األردن.
6/4

 12:30 - 3:00 مساًء 
 بالتوقيت المحلي

اجلسة ألردن  3

جلسة ألردن ١

جلسة ألردن ٤

جدول األردن

للمشاركين في األردن

20/4
12:30 - 3:00 مساًء ،

بالتوقيت المحلي

 للمشاركين في األردن.
4/5

 12:30 - 3:00 مساًء 
 بالتوقيت المحلي

 جلسة ألردن  5.22

 للمشاركين في األردن.
13/4

 12:30 - 3:00 مساًء ،
بالتوقيت المحلي



, تبلغ قيمة هذا البرنامج 3000 يورو ولكن يتم تقديمه مجانًا بفضل دعم
”Porticus“

 
ستتم مراجعة الطلبات فور استالمها ، وتكون المساحات محدودة ، لذا قدم

طلًبا في أقرب وقت ممكن. سيتم إبالغ المتقدمين بحلول 2 مارس إذا تم
 قبولهم في الدورة

 
اضغط هنا للحصول عىل طلب باللغة اإلنجليزية

اضغط هنا للحصول عىل طلب باللغة العربية

اضغط هنا للحصول عىل طلب باللغة الفرنسية

 

تسجيل

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctZ8jBmJs1DaoHWkIheMEfoMCpaG6Csvm2UycSC9g4GJpmMw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuFm8vPcLVV7h0sDUO3pIlyJ93SCEbc-tFErnQ121PTUpeUA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zJaYYhYdJ-xJTOLrO4P0RXzJssgwkWmHES5Mv1yMOEw10g/viewform?usp=sf_link


تم إنشاء معهد ريوس لتجنب المزالق والمساهمة في نجاحات التعاون بين أصحاب المصلحة

المتعددين. ويهدف إىل ضمان استخدام الوقت واالهتمام والموارد المستثمرة في مثل هذه

.الجهود بشكل فعال ، وتفعيل العالقات واألفكار والقدرات المتولدة إلحداث تأثير حقيقي
 

يشترك معهد مع كيانات شبكة وكذلك مع كيانات وأفراد آخرين حسب الحاجة في تنفيذ

برامجه وألغراض المنفعة العامة. يعتزم المعهد تعزيز وتضخيم واستكمال المساهمة اإليجابية

لعمل كيانات الحالية والشركاء اآلخرين المشاركين بنشاط في التعاون بين أصحاب المصلحة

المتعددين. ومع ذلك ، بينما يقدم خدمات استشارية ، فإن معهد و ليس لهما نشاط تجاري.

بدالً من ذلك ، كمنظمة غير ربحية ، يجتمع معهد ويستضيف الموارد ويحافظ عىل منصات

.تعاونية طويلة األجل
 
 
 
 
 

Reos Institute



هي مؤسسة اجتماعية دولية تساعد األشخاص عىل المضي قدًما مًعا في مواجهة التحديات

األكثر أهمية واألكثر صعوبة. نقوم بتصميم وتسهيل وتوجيه العمليات التي تمكن فرق أصحاب

المصلحة - حتى أولئك الذين ال يفهمون أو يتفقون أو يثقون ببعضهم البعض - إلحراز تقدم

في أصعب تحدياتهم.

 
نهجنا منهجي وتعاوني وخالق. نحن شركاء مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع

المدني في تحديات مثل التعليم والصحة والغذاء والطاقة والبيئة والتنمية والعدالة واألمن

.والسالم. عملنا دائًما عملي ومهني ومصمم وفًقا الحتياجات الموقف المحدد
 

نعمل عىل الصعيدين العالمي والمحلي ، مع مكاتب في كامبريدج (ماساتشوستس) وجنيف

والتي تعني ، "rheos" وجوهانسبرغ وملبورن وساو باولو. يأتي اسمنا من الكلمة اليونانية

.""التدفق
 

Reos Partners



www.reospartners.com

@ReosPartners @reospartners @reospartners Reos Partners @ReosPartners

https://www.facebook.com/ReosPartners
https://www.linkedin.com/company/reospartners
https://www.instagram.com/reospartners/
https://twitter.com/reospartners
https://www.youtube.com/channel/UCnmr9MqT-jbaBfr1LJXEFIw

