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 معالي األخ والزميل األستاذ/ أسامة هيكل وزير الدولة لإلعالم
 

 السيدات والسادة الحضور
 

 لط
ٌ
ة ز  متمي 

ٌ
ي هذا المؤتمر الهام الذي يعد منصة

ز
ي أن أتحدث إليكم اليوم ف

رح الرؤى حول مستقبل اإلعالم عىل الصعيد يرسنز
ي كأحد المرتكزات  الدولي 

ي تطوير الرسالة اإلعالمية من أجل تفعيل دور اإلعالم الوطنز
ز
وتأثي  التكنولوجيات الحديثة ف

 .الرئيسية للقوة الناعمة لمرص
 

اإلعالمية إل التفاعل مع التطورات إن ما نشهده من عرص رقمي تتسارع خطواتِه وتتناىم قدراتِه كل يوم؛ يحدو بالمؤسسات 
ي إنتاج وحفظ 

ز
ز مفهوم اإلعالم الرقمي الذي يعتمد عىل التقنيات الحديثة ف التكنولوجية وتطويعها لصياغة واقع جديد ليير

ز مثل خدمات البث الحي  ي خلق نماذج إعالمية جديدة تحقق التفاعل مع المواطني 
ز
وتوزي    ع المعلومات؛ عىل نحو ساهم ف

ونية، وصحافة المحمولللقن وا نت، والصحافة اإللكير  .ت التلفزيوني ة واإلذاعية عىل مواقع اإلنير
 

وري  نت؛ أصبح من الرصز ي استخدام اإلنير
ز
ي ظل التوسع ف

ز
ومع االتجاه العالمي نحو تزايد االعتماد عىل الوسائط الرقمية ف

ي تقدمها المؤسسات اإلعالمية عىل الهواتف الذكية
نت عىل الهاتف تطوير الخدمات النر ؛ خاصة وأن أعداد مستخدىمي اإلنير

ي مرص تصل إل نحو 
ز
 .مليون مستخدم 42المحمول ف

 
ي أن 

ي هذا السياق؛ يرسنز
ز
، وف ي تتيحها تطبيقات الذكاء االصطناعي

ز الحاجة إل االستفادة من اإلمكانيات الضخمة النر كما تير
ي مؤشر جا 55أشي  إل تقدم ترتيب مرص 

ز
 ف
ً
، فصار ترتيبها مركًزا عالميا ز  56هزية الحكومة للذكاء االصطناعي  172من بي 

 .دولة
 

ي صناعة اإلعالم؛ هي التطبيقات الخاصة بالحد من االنتشار 
ز
ويعد من أهم استخدامات تكنولوجيات الذكاء االصطناعي ف

ي التعامل الذكي مع النصوص وال
ز
ايد للمعلومات المضللة نتيجة لما توفره من إمكانيات ف ز لغة، وكذلك مراقبة صحة المير

 .الوسائط الرقمية والتحقق منها
 

ي شبكات التواصل االجتماعي لمواجهة األخبار الزائفة؛ بعد أن 
ز
ا تزايد استخدام تكنولوجيات الذكاء االصطناعي ف ونالحظ َحاِليًّ

لقدرتها عىل توفي  المعلومات وتحديثها بشكل شي    ع  أصبحت تلك الشبكات إحدى المصادر األساسية للحصول عىل األخبار 
؛ حيث أثبتت دراسة حديثة إن  ي

ق األوسط وأفريقيا يعتمدون عىل مواقع التواصل االجتماعي   %43ولحظز ي الرسر
من مواطنز

 .كمصدر لألخبار
 

نت وكذلك نسب استخدام مواقع التواصل االج ي مرص؛ ونتيجة لظروف الجائحة، ارتفعت معدالت استخدام اإلنير
ز
تماعي ف

 %؛ 44فعىل سبيل؛ المثال زادت نسبة استخدام تطبيق رسائل التواصل االجتماعي بنسبة 
، والتجاوب الرسي    ع من خالل توفي   ي أهمية تطوير الصفحات اإلخبارية عىل مواقع التواصل االجتماعي

ومن هنا تأنر
 .المعلومات الصحيحة عن القضايا المثارة عىل هذه المواقع

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

جمة الفورية، وإنتاج مواد إخبارية باستخدام  ي الير
ز
ايد االتجاه العالمي نحو استخدام خوارزميات الذكاء االصطناعي ف ز كما يير

ز عىل  الروبوتات لنقل الصوت والصورة بكفاءة عالية ي توفي  الوقت والجهد لإلعالميي 
ز
ومن ثم يساهم الذكاء االصطناعي ف

 لإلبداع
َ
ي كتابة القصص اإلخبارية والمقاالت وتقديم التحليل الموضوعي عن المحتوى اإلعالىمي  نسق يتيح لهم الفرصة

ز
ف

 .المقدم للجماهي  
 

ي تعتمد عىل 
ي والنر

اضز ي صناعة اإلعالم هي تكنولوجيات الواقع االفير
ز
ومن أهم التكنولوجيات الرقمية المستخدمة حاليا ف

ي بشكل ُيمكن 
ي إل  ى مح  اكاة الكمبيوت  ر للعال  م الحقيقر

اضية تنقلهم م  ن العال  م الحقيقر نت من خوض تجربة افير القراء عير اإلنير
ي إظهار تفاعل أكير مع الرسالة اإلعالمية

ز
ي وهو ما يساهم ف

اضز ي الواق ع االفير
ز
 .عال م القص ة ف

 
؛ فإن هذا ال يعنز أن ا ي تطوير بيئة العمل اإلعالىمي

ز
لتكنولوجيا وحدها كافية لخلق ونحن إذ نؤمن بالدور الحيوي للتكنولوجيا ف

ي تحقق منظومة إعالمية 
ي الخالق األعمدة األساسية النر ي والفكر االبتكاري والعمل البرسر

إعالم قوى بل يظل اإلبداع اإلنسانز
 
ً
 نفاذا

ً
 قويا

ً
ز قادرين عىل توظيف التكنولوجيات الحديثة لخلق محتوى إعالميا ز مبدعي  ة قواُمها إعالميي  ز  .متمي 

 
ي لكم بمؤتمر موفق وأعمال ناجحة ختاما؛ أود 

ي للحديث إليكم اليوم؛ مع تمنيانر
 .أن أعرب عن خالص تقديري لدعونر

 

 

 


