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 جلسة حوار لوسائل اإلعالم

 

 سد هّوة البيانات بين وسائل اإلعالم والبحوث:
 التحديات واالستجابات

 2020بيروت، لبنان، شباط 

 

  
 البيان الصحف 

 

ن  ن واإلعالميي  مبحضور عدد من الباحثي 
ّ
كاء" جلسة حوارية تحت عنوان "سد هو   نظ وع "الالجئون=شر ة مشر

ن وسائل اإلعالم واألبحاث، التحديات واالستجابات"، يوم الخميس  اير  6البيانات بي  ي  2020شباط/فبر
ن
ف

وت.   فندق جيفنور روتانا، بب 

 

ات االجتماعية هدفت الجلسة إىل مناقشة  ية والنوعية الخاصة بالمؤشر مسألة توافر البيانات الكم 

ثة، مستندة إىل األدلة 
 
ي لبنان، وإمكانية الوصول إىل معلومات موثوقة ومحد

ن
ن ف ن السوريي  واالقتصادية لالجئي 

 
ً
ا  كبب 

ً
ا ل تباين مصادر المعلومات وتنوعها تحدي 

ّ
ن لوسائل اإلعالم و والحقائق، حيث يشك .  الباحثي  ن  األكاديميي 

ي ناقش 
ن
  األوىلالجلسة ف

 
ن حول ما تقوم بهمن  عدد ن والباحثي  صورة لتشويه من وسائل اإلعالم  اإلعالميي 

 ما تكون خاطئة وغب  مستندة إىل الحقائق، والخطابات 
ً
 عىل بيانات إشكالية غالبا

ً
ن اعتمادا الالجئي 

ي تؤدي إىل تص
ن اعد المشاواالتجاهات المحلية والعالمية الت  وكذلك محدودية وسائل  ،عر المعادية لالجئي 

ركز المجتمعون عىل أهمية خلق خطاب مضاد  كما   الصحيحة.  التواصل االجتماعي كوسيلة لنشر المعلومات

، وحمايتهم من خالل جمع المعلومات المستندة إىل األدلة  ن ن السوريي  للخطاب السائد حول حقوق الالجئي 

ن والمهاجرين. حول المساهمات اإليجابية االجتما  عية واالقتصادية لالجئي 

 



 2 

ن عىل دور قادة المجتمع ركزت الجلسة فيما  كب 
الثانية عىل أهمية االستجابة لتلك التحديات من خالل الب 

ي  االجتماعي  التواصل ووسائل اإلعالمية الوسائلوكذلك  المحىلي 
ن
 عىل االجتماعي والقضاء التماسك تعزيز ف

ن المجتمعات التوترات ، و  فةالمضي بي  ن ي  األدلة عىل المستندة األبحاث استخدام مزاياوالالجئي 
ن
 وسائل ف

مواجهة الشديات المعادية والخطاب المركز عىل كراهية و  ،اإلعالم للتعامل مع الجمهور بمختلف خلفياتهم
 األجانب. 

ي 
ن
، ووجود  ختام الجلسةوف ن ن واإلعالميي  ن الباحثي  ات بي  ورة مشاركة المعرفة والخبر ون عىل ضن أكد الحاضن

حاجة ماسة للوصول إىل البحوث والمعلومات الشفافة لمواجهة الخطاب الشعبوي الذي يعتمد عىل 

  معلومات مضللة وانتقائية وغب  صحيحة. وبما أن االفتقار إىل االستطالعات الشاملة والبيانات يمثل
ً
عائقا

ن عىل حد سواء، فإن الوصول إىل تلك  ن ومنصات وسائل اإلعالم المستقلة والناشطي   أمام الصحفيي 
ً
ا كبب 

المعلومات يفيد هؤالء الذين يهدفون إىل معارضة الخطاب العنرصي وكراهية األجانب المحيطة بكل من 

ة ال ي لبنان. بالتاىلي هناك حاجة ماسة لسد هو 
ن
ن والمهاجرين ف ن وسائل اإلعالم واأل الالجئي   . بحاثبيانات بي 

 

 

 

 :  ملحق للصحفيي  

ي تنفيذها الجمعية 
ن
ك ف كاء" هو مبادرة مستقلة مرتكزة عىل البحوث والدراسات. تشب  وع "الالجئون= شر مشر

(. تهدف إىل تعزيز بيئة اجتماعية SCPR( والمركز السوري لبحوث السياسات )LEAاالقتصادية اللبنانية )

، من  ن ن السوريي  واقتصادية شاملة عبر خلق خطاب مضاد للخطاب السائد حول حقوق وحماية الالجئي 

 خالل المناضة والحراك االجتماعي والدعوة لتغيب  السياسات. 

وع إىل تحقيق كل ذلك من خالل البحوث المستندة إىل األدلة، باإلضافة إىل ح ملة إعالمية يهدف المشر

ن  ن المجتمعات اللبنانية المضيفة والالجئي  كة بي  واسعة النطاق، تسلط الضوء عىل الجوانب اإلنسانية المشب 

ي تطوير المجتمعات 
ن
ن ف ن السوريي  ن عىل اآلثار االجتماعية واالقتصادية ومساهمات الالجئي  كب 

، مع الب  ن السوريي 

 المحلية. 

 
ً
ي تمثل جهدا

ي والسوري، إىل تسىع هذه المبادرة، الت 
ن اللبنانن ن المدنيي  ن مؤسسات من المجتمعي   بي 

ً
كا مشب 

ي مواجهة الخطاب الشعبوي 
ن
اء، وإدراك التحديات والفرص، ومشاركة المسؤوليات ف

 
خلق منصة للحوار البن

. إضافة إىل تعزيز سياسات اجتماعية واقتصادية شاملة تعود بالمنفعة للمجتمعات  ن ي ضد الالجئي 
والعدان 

ن عىل حد سواء. اللبنا ن السوريي   نية المضيفة ولالجئي 
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كاء" تحتوي عىل مواد مصورة من  "جلسة الحوار"صفحة   ، جلسة الحوار عىل موقع "الالجئون=شر

 ، ي
 . الجلسة، وبرنامج األساسية التوصياتالبيان الصحفن

http://refugees-partners.org/ar/جلسة-الحوار/ 

 

 

ي  لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالسيدة فاطمة
ونن يد اإللكب   : إبراهيم عبر البر

fatima.ibrahim@refugees-partners.org 

 

 0096181219220|  009611748020: أو االتصال عىل األرقام

 

 

وع:   للمزيد يمكنكم االطالع عىل منصات التواصل االجتماعي الخاصة بالمشر

Website: www.refugees-partners.org 

Facebook: refugeespartners  

Twitter: refugeespartner  

Instagram: refugeespartners 
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