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 مركز الدوحة لحرية إلاعالم

 ،منظمة غير ربحية تعمل من أجل حرية الصحافة والصحافة النوعية في قطرو ه مركز الدوحة لحرية إلاعالم

لتمكين املواطنين من املشاركة في الحياة  حيوي  أمرحرية الصحافة والصحافة النوعية فوالعالم. ،والشرق ألاوسط 

صحية البالنسبة للمجتمعات تعد أمرا هاما وسائل إلاعالم جيدة ألاداء ، كما أن  الاجتماعية والسياسية

االت: املساعدة املباشرة للصحفيين مركز الدوحة لحرية إلاعالم أنشطته في ثالثة مجيركز و والاقتصادات املستدامة. 

 دبر والتدقيق.والتوالبحث  ،والتدريب والتعليم

بيئة تعلم تساعد الشباب على تطوير   مركز الدوحة لحرية إلاعالم برنامج التربية إلاعالمية واملعلوماتية في يكرس

توسط ميسعى البرنامج لتحويل و  عالم.إلا ويعلمهم كيفية تقييم محتوى وسائل  ،مهارات التفكير النقدي والتحليلي

ووضع استراتيجية لتمكين املواطنين من الانخراط في تطوير ، عالم إلا وسائل مشاركي لى إوسائل الاعالم  مستهلكي

إلاشراف املباشر واملساعدة من خالل حلقات  واملعلوماتية إلاعالمية التربية رنامجوسائل إلاعالم الوطنية. يوفر ب

والتحقيق في القضايا التي تؤثر على محيطهم التقارير املصورة ، الطالب خاللها العمل التدريبية للمدارس يتعلم 

 .املباشر

 :الاتصال معلومات

 قطر الدوحة، 34541 ب ص

 + 444 4554 4443: هاتف

 +444 1415 4431: فاكس

ml@dc4mf.org 

 إلاعالم لحرية الدوحة مركز 3111©  محفوظة الحقوق  جميع

 Desmurger ماريون  ،Townson بيتر: إعداد

 يةواملعلومات يةعالمإلا  التربية الحسيني، رانيا: قبل من التقييم

 .3111 يوليو  قطر الدوحة،/ إلاعالم لحرية الدوحة مركز
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 تمهيد 

 مركز الدوحة لحرية إلاعالم  عام مدير رسالة

املحترفين  والصحفيين املتقدمة الصحافة،بل أيضا  القانوني وإلاطار السياسية، إلارادة فقط تتطلب ال إلاعالم حرية

 ،واملعارف، املهاراتلديه  الجمهور  من معممة حالة فيالنقدي  والتفكير التسامح ثقافة في فقط هر دوتز  تنمو و    .

 .يوم كل نواجهها التي املعلومات من الهائل التدفق هذا مع للتعامل واملواقف

 إلاعالم لحرية أساس ي شرط هي( MIL) واملعلوماتية إلاعالمية التربية أن نعتقد نحن إلاعالم، لحرية الدوحة مركز في

 مهارات إلى حاجة في ن فاملواطنو . التعليمي نظامنا في ثغرة سد. وهي ت مستنير  جمهور  وجود عن تعبروفي نهاية املطاف 

 .لفترة وجيزة  وليس الطويل املدى على يومي بشكل نتلقاها التي املعلومات من هائلال تدفقال مع للتعامل

التسليم  معأولوياتنا أهم من واحدة واملعلوماتية إلاعالمية التربيةتعليم  ناجعل ،املاضيين ونصف العامين مدى على

 .ناقدين إعالميين مفكرين   واصبحي أن الناشئة ألاجيال تعليمبضرورة 

 في نكون  بأن ملتزمون  نحن ولكن ،العربي العالم في نسبيا جديد مفهوم هو MIL واملعلوماتية إلاعالمية التربيةتعليم 

 45 مع اتدريب إلاعالم لحرية الدوحة مركزفي  واملعلوماتية إلاعالمية التربية برنامج أجرى . املنطقة في التنمية صدارة

 .ومصر والبحرين ألاردن في مؤخرا عقدت التي العمل حلقاتباإلضافة إلى  قطر في مدرسة

 إلاعالمية التربيةتعليم  بأن قناعةهو ال  ألاوسط الشرق  في البرنامج هذا تطوير ملواصلة إن الحافز القوي 

 .الصحافة حرية عن والدفاع تطويرال في رئيسيا دورا يلعب واملعلوماتية

الذين  والدوليين إلاقليميين الخبراء من واسعة مجموعةأخرى  مرة ألشكر الفرصة هذه أغتنم أن أود ،وأخيرا

 في واملعلوماتية إلاعالمية التربيةتعليم  قدما في  ض يللم سبلال أفضل ملناقشة املاض ي يونيو في الدوحة حضروا إلى 

 .العربي العالم

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

 يان كولين 
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 كبير منسقي برنامج التربية إلاعالمية واملعلوماتية  رسالة

 

 الضوء تسليطقطر ل في واملعلوماتية إلاعالمية التربيةاجتماع خبراء   الستضافةيسرني أن أنقل لكم بالغ سعادتي 

 .وفي آن واحد مختلفة قنوات من يةعلوماتخضم ثورة م فيواملعلومات  إلاعالم ثقافة فهم أهمية على

،وتحقيق  تميز  لىإ ازدهار منالنمو  في مركز الدوحة لحرية إلاعالم  واملعلوماتية إلاعالمية التربية برنامج يواصل

 في وال أخفيكم سعادتي. العربي العالم من مختلفة أجزاء في بل قطر في فقط ليسإلاعالم  وتطوير لتثقيفرسالته 

 .املستقبل في فعالة  خبراء اجتماعات تنظيم في الدولية املنظمات مع التعاون  من بمزيد نأمل، كما  الاجتماع نجاح

إن . العالم أنحاء مختلف من الخبراء أهم مع للتواصل املنطقة في للمسؤولين مثالية فرصة الاجتماع هذالقد أتاح 

 جودة  تطوير  في أساسيا دورا تلعب أنها كما املتقدمة ،  املجتمع في أمرا ضروريا واملعلوماتية إلاعالمية التربية تطوير

 .املركز أهداف صميم من هي التيإلاعالم و  حريةوصون  النوعية،   الصحافة

 من عددا يمكن تقديم  سوف العالم، أنحاء مختلف من الخبراء تجاربو  ،الحالة دراسات في النظر خالل منف

 .مستقبال واملعلوماتية إلاعالمية التربية تعليم لتطويرمن قبل املشاركين   والتوصيات املقترحات

 واملدارس، والخبراء، واملدربين، التنظيمية والهيئات، الحكومات دور  حول  أفكار املقترحات هذه تشمل وسوف

 .العالمو  ألاوسط الشرق  أنحاء جميع في واملعلوماتية إلاعالمية التربيةنشر   دعم في ألاخرى  املؤسسات ومختلف،

املشاركين في صورة   توصياتحيث تم في ختامه بلورة  املنطقة، في يعقد الذي نوعه من ألاول  هو الاجتماع هذاإن 

 .واملعلوماتية إلاعالمية التربية تعليم دعم بشأن الدوحة إعالن"

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        

 الحسيني خالد رانيا
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 مقدمة

 الحديثة اتلبتطامل تلبي الحديثة الكفاءات: واملعلوماتية إلاعالمية التربية تعليم

 

 نزر أصبحنا قادري نقرةفمن خالل  ،اليوم كما هو في املجتمع  يعد أمرا سهال واملعلومات ألاخبارلم يكن الوصول إلى 

 من يمكننا من مواكبة املعلومات ،وهذا ومقدمي إلاعالم وسائلمن  صادرامل من واسعة مجموعة الوصول إلى على

 .ظهورها بمجرد لدينا أسئلة أي على والرد ،العالم حول  حدا ألا 

 في النظر عند إال أن هناك مخاطر اتضحت واضحة،وبصورة  الوصول إلى املعلومات تزايد بشكل كبير  أن حين فيو

 .باستمرار املتغير إلاعالمي املشهد

 ته بقراء  نقوم ما أن نعرف أن لنا كيف. كمستهلكين لنا بالنسبة التحديات يعرض املتاحة للموارد الهائل الحجمإن 

 حقائق على تقوم نستخدمها التي املعلومات أن من التأكد يمكننا كيف ؟منه التحقق يمكن، وكيف  مصداقية ذات

  نستهلكها؟. التي وألاخبار املعلوماتإنتاج هذه  يتم  منوم ؟أين ومن ؟تكهنات  أو آراء مجرد وليس

 التربية تعليم تطوير .إن واملعلوماتية إلاعالمية التربية تعليم خالل من معالجتها ينبغي أساسية أسئلة كلها هذه

 تالقدرا من واسعة مجموعةاكتساب   للطالب يتيح بحيث الحياة مدىيعد هدفا للتعليم واملعلوماتية  إلاعالمية

 .الحياة جوانب جميع في النجاح إلى تؤدي أن يمكن التي

عالم أن ويمكن لل من ألاهمية العالية كما هي اليوم،مفاهيم ضرورية لم تعط   والتفاهم والتسامح الثقافي الحوارإن 

وهذا يخلق اهتمامات إعالمية ومصالح  ، والتنافر والصراع التضليل املفاهيم بدال من هذهما عبر  بقدريساهم 

مستهلكي  حياة من تجزأت ال وجوانب تقدمها، التي املعلومات صحة على الحكم على القدرةيمكن من و ، مشتركة

 .اليوميةإلاعالم 
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 أن تعمل الجهات املعنية معا الضروري  من“

 تعليم لتطوير ومبادرات سياسات لتطبيق

 أن من واملعلوماتية، والتأكد إلاعالمية التربية

لديها  -املستقبل السيما أجيال -الشعوب

 كمواطنين ليعيشوا يحتاجونها التي ألادوات

  .”عامليين فاعلين ومشاركين

 إلاعالمية التربية تعليم لتطوير ومبادرات سياسات لتطبيق معاتعمل الجهات املعنية   أن الضروري  فمن ولذا

 كمواطنين ليعيشوا يحتاجونها التي ألادواتلديها  -املستقبل أجيالالسيما  -الشعوب أن من والتأكد ، واملعلوماتية

 .عامليين فاعلين ومشاركين

 ،3111 عام منذ للغاية بشكل نشط واملعلوماتية إلاعالمية التربية تعليم برنامج إلاعالم لحرية الدوحة مركز بدأ

تنمو  تزال ال ألاجل ةطويلله أهداف   شروعامل هذاف. قطر في املدارس من كبير لعدد التعليمية ألانشطة وإقامة 

 لتقييم متعددة اجتماعاتحيث تم عقد  قطر في للتعليم ألاعلى واملجلسسنوي  بجهود مركز الدوحة بشكل  وتتحقق

ن كما أ.املختلفة ةيالدراس للمراحل الوطنية املناهجفي  يةلتضمين مادة التربية إلاعالمية واملعلومات الطرق  أفضل

 .العربي العالم أنحاءجميع  فيالتربية إلاعالمية واملعلوماتية  لتطوير طموح أيضا لديه املركز 

 يونيو شهر في الدوحة في عقد الذي ألاوسط الشرق  فيالتربية إلاعالمية واملعلوماتية  دعم خبراء اجتماع ضم وقد

 ناقشةبهدف م تعليم التربية إلاعالمية واملعلوماتية مجال في والهيئات إلاعالم وسائل املسؤولون وممثلو ،3111

 .املنطقة أنحاء جميع فيالنظام  لتطوير قدما ملض يوا السبل أفضل

 

 البلدان من عددمماثلة في  تجارب دراساتإلى   الاجتماع نظر

 وتبادلتعليم التربية إلاعالمية واملعلوماتية، مبادراتوجهودهم في 

وكللت هذه  ،املمارسات أفضل ملناقشة الفنية الخبرات املشاركون 

تعليم  دعم بشأن الدوحة إعالن على لتصديقل الجهود بالتعاون 

هذا  ويتضمن. ألاوسط الشرق  فيالتربية إلاعالمية واملعلوماتية 

تعليم التربية إلاعالمية  تطوير لدعم التوصيات من عددا عالنإلا 

 اتخاذها يتعين التي لخطواتبا الالتزام عن فضال ،ةواملعلوماتي

 .مستقبال
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 يتضمنكما . جرت التي املناقشات تفاصيلبعض  وكذلك الاجتماع، في عرضت التي ألامثلة بعض التالي التقرير يقدم

التي استمرت في  " املراسلين الناشئين " الخاصة ببرنامج  ملساهمات والبرامجا وبعض الدوحة، إعالن أيضا التقرير

 .الاعالم  إنتاج يتم كيف لفهم املحليين الطالباستقطاب 

بالضبط في  استهالكه يتم الذي ما فهموتطوير  ،املعلوماتإلاعالم و  خبراء مع وثيق بشكل والعمل عالم،إلا  إنتاجإن 

تتضافر  أن بمكان ألاهمية من فإنه السبب، لهذافي تعليم التربية إلاعالمية واملعلوماتية و  ألاساسية الجوانب كل

التربية إلاعالمية واملعلوماتية  أن لضمان الجهات املعنية وجميع التعليمية واملؤسسات والخبراء الحكوماتجهود  

 يكون  سوفها بدونمكافأة، ف باعتبارهاالتربية إلاعالمية واملعلوماتية  ننظر إلى أن املعقول  من يعد لمف. أولوية تعطى 

 .تقريبا  حياتهم جوانب من جانب لكل غير مقبول  وضع في املواطنون 
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 تعليم التربية إلاعالمية واملعلوماتية تعريف 

 ؟التربية إلاعالمية أم التربية املعلوماتية 

العشوائي  بين داخل والخلط هو الت املوضوعات التي أثيرت في مناسبات عديدة خالل اجتماع الخبراء أهم  حدأ

. ومع ماهو التعريف ألامثلعلى   قليال لتأكيدمع ا  التربية إلاعالمية واملعلوماتيةعريف ت و   التربية املعلوماتيةتعريف 

والتربية املعلوماتية التربية  التعامل مع الحاجة إلى  بقوة على واشددخبراء الجتماع املشاركين في افإن ذلك، 

 معا في مجال التعليم.إلاعالمية 

والتربية   تعليم التربية إلاعالمية واملعلوماتية هومين :أمر ضروري لتحديد املف ريفاتمن تلك التع اتتوضيحإن فهم ال

ف بها اعتر الا التي تحتاج إلى ملعلوماتيةاالتربية  إلاعالميةو التربية هناك فرق واضح بينإلاعالمية والتربية املعلوماتية ، ف

 حدد املبادرات التعليمية.تتعندما 

 التربية إلاعالمية 

 :ي هفإن التربية إلاعالمية  وفقا ملنظمة اليونسكو 

ستخدام لال الالزمة العملية "عملية استيعاب واستخدام رموز املشاركين في نظام إلاعالم املعاصر، وكذلك املهارات 

 "رموز قائمة على نظم التكنولوجية الألامثل لل

من الصور وألاصوات والرسائل التي تواجهنا كل يوم، والتي تلعب  قوةوتحليل وتقييم ال "والقدرة على الوصول إليها،

تختص   يةعالمإلا  إن التربية. إعالميا دية على التواصل بكفاءةشمل القدرات الفر تورا هاما في الثقافة املعاصرة. و د

سيلة التلفزيون والسينما وإلاذاعة واملوسيقى املسجلة، والصحافة، وإلانترنت، وأية لك بما في ذبكل وسائل إلاعالم 

 "اتصال تكنولوجية رقمية 

 0202جديدة، النسايية إلاو التربية إلاعالمية اليونسكو، 

 إلاعالميين  املهنيين علىتشتمل على محتوى الرسائل إلاعالمية، و  ركز تحرية التعبير. و مع  التربية إلاعالميةرتبط تولذلك 

 والصحفيين الذين ينتجون الرسائل إلاعالمية.
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كفاءات متعددة                           

تمكين ألافراد لتحقيق النجاح في الحياة الشخصية واملهنية 

 واملجتمعية الخاصة بهم

مواد  

معرفية 

 أخرى 

التربية 

 املعلوماتية

التربية 

 إلاعالمية

 ة املعلوماتيةالتربي

___________________________________________________________________________________________________ 

 :هوففي التعليم، كمفهوم التربية إلاعالمية   هاماملعلوماتية، هو مفهوم التربية 

 بطريقة أخالقية"استخدامها للتواصل  و  هايم، وكيف تقأين تجدهاإلى معلومات،  تحتاج "معرفة متى وملاذا 

 (CILIPمعهد املكتبات واملعلومات املهنيين )

يكمن في صميم التعلم مدى الحياة. أنها تمكن الناس في جميع مناحي الحياة في التماس وتقييم  املعلوماتيةالتربية  "

 .واستخدام وإنشاء املعلومات على نحو فعال لتحقيق ألاهداف الشخصية والاجتماعية واملهنية والتعليمية "

 0222مدى الحياة والتعلم حول التربية املعلوماتية إعالن إلاسكندرية 

القدرة على ، وهي لبيانات واملعرفة والحكمةالوصول إلى املعلومات واهي  ية املعلوماتفإن  التربية  املعنىفي هذا 

 ،أمناء املكتباتاكل املطروحة، ويمثل كال من :حو فعال من أجل حل املشوتقييم واستخدام املعلومات على ن تحديد

 ية.املعلوماتالتربية  وادعميمكن أن ي ارادأف ن و تكنولوجيا املعلومات واملربفنيو و  رشيف وأمناء ألا 

 املعلوماتيةالتربية نحو نهج مشترك: الجمع بين إلاعالم و 
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 ونظرا للعوامل فمن املمكنالن عن بعضهما ،تقن مساموضوع مااملعلوماتية هوبما أن التربية إلاعالمية والتربية 

طالب متخصصين في  التربية إلاعالمية وإنتاج القدرات ،تطوير امن أجل  يتكاملالنهج  الاعتماد بينهما  ةشتركامل

 .ية املعلوماتو 

يتضمن القدرة على  عالمية و املعلوماتيةالتربية إلا ،إن تعليم  0200عام لعالمية و املعلوماتية التربية إلا إلعالن وفقا   

الحصول على املعلومات وتحليلها، فضال عن مع فهم كيفية ية إلاعالمللمواد  جموعة واسعة من ملنقدي التحليل ال

 املعلومات.إلاعالم و مقدمي صالح والدوافع من فهم امل

 ،واملهارات،واملواقف ،كمزيج من املعارف  عالمية و املعلوماتيةالتربية إلا  تعرف"  -

تحليل وتقييم واستخدام وإنتاج وتوصيل املعلومات  إلى للوصول  املطلوبة واملمارسات

 ."  خالقة وقانونية وأخالقية تحترم حقوق إلانسان ق واملعرفة بطر 

 ونها حتاجيعرف متى وما هي املعلومات التي ت عالمية و املعلوماتيةإلا  إن معارف ألافراد -

املعلومات مصدر هذه نهم يفهمون إ ؟وكيفية الحصول عليه ؟وأين وألي غرض ؟إليها 

واملعاهد ، ومزودي املعلومات إلاعالم، سؤوليات ومهام املدوار و وماهي ألا وملاذا، 

 الخاصة بتوثيق املعلومات .

تتجاوز تكنولوجيات املعلومات  إن قدرات التربية إلاعالمية واملعلوماتية أيضا

والاتصاالت لتشمل التعلم والتفكير النقدي واملهارات التفسيرية وراء الحدود املهنية 

إلاعالم  جميع أنواع املعلوماتيةالتربية إلاعالمية و تناول توالتعليمية واملجتمعية. 

 .ملواردا، والطباعة، التماثلية والرقمية( وجميع أشكال وصيغ الشفوي )

 .0200، عالمية و املعلوماتية إلا التربية  حول  إعالن موسكو  

التحوالت و تطورات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت،جنبا إلى جنب مع  يتغير بسرعة املشهد إلاعالمي العامليإن 

وضع استراتيجيات للمساعدة أن عني تللموظفين مطلوبة ات الجديدة لقدر وا زيادة مستوى املعلوماتو السياسية،

التربية إلاعالمية التعلم مدى الحياة هو أحد الجوانب ألاساسية لتعزيز ففي التعليم هو عملية مستمرة. ومع ذلك، 

 أنحاء املجتمع ككل.في واملعلوماتية 



13 | P a g e 

 

 ؟ية واملعلومات يةإلاعالمإلى التربية اج الطالب ملاذا يحت

                                                                                                   .وجهات نظر متعددةو لتطوير آلاراء استنادا إلى مصادر متنوعة • 

 .الستخدام دليل يدعم حجتهم• 

 .واملفاهيمبين ألافكار للربط • 

 .املعلومات تكاملو  آلفتلل• 

 .وبشكل صحيح صورة مستمرةب رجعيةستشهاد وامللال • 

 .لتقييم مصداقية املعلومات• 

 .لنقد نوعية املعلومات فيما يتعلق التحيز، وجهة نظر • 

 .الستكشاف واستخدام املصادر ألاولية والثانوية• 

 .لجمع وإدارة وتنظيم البيانات واملعلومات• 

 باملعارف ذات الصلة .لتأطير البيانات فيما يتعلق  •

 ؟ية واملعلومات يةإلاعالمالتربية في تطوير تعليم  دور ب( يقوم)أو ينبغي أن  من الذي يقوم

 ارس.دو وطالب املعلمم• 

 .السياسات الذين يعملون في مجال التعليمو واضع• 

 .إلاعالمن في و العامل• 

 أولياء ألامور.• 

 .املكتبات وروابط أمناء • 

 مراكز املحفوظات . املتاحف و • 

 .مؤسسات إدارة املعلومات• 

وظفين ت والاتصاالت وإلانترنت وامل، والتعليم، وتكنولوجيا املعلوماتصاالتملسؤولة عن املعلومات، والاالوزارات ا• 

 .والثقافة

 ومات .واملعل إلاعالمما في ذلك التدريب من مهنيي املؤسسات التعليمية، ب• 
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 تكنولوجيا املعلومات وممثلو قطاع التكنولوجيا .• 

 .علومات، بما في ذلك التجارة إلالكترونيةو املهنيم• 

 ،وأعضاء / أقسام الاتصاالت واملعلومات .الجامعات • 

 ز تعليميع وتعز يتشجلتم وضع عدد من التوصيات وإلاعالنات فقد ، الجهات املعنية  نتيجة للتعاون بين مختلف

 :لتربية إلاعالمية واملعلوماتية ا

 •IFLA (3113) التربية إلاعالمية واملعلوماتيةوصيات ت. 

 |.(3113) حول التربية إلاعالمية واملعلوماتيةإعالن موسكو • 

 .(3113) حول التربية املعلوماتيةإعالن هافانا • 

 .(3111) حول التربية إلاعالمية واملعلوماتيةإعالن فاس • 

 .(3111) حول التربية إلاعالمية إعالن بروكسل • 

 .(3114إعالن ليما )• 

 .(3112) التربية إلاعالمية إعالن توليدو • 

 .(3114إعالن من الجمعية الروسية للسينما والتربية إلاعالمية )• 

 .(3111املعلوماتية ) تربيةإعالن براغ نحو مجتمع ال• 

 .(1453رونوالد )غإعالن • 

 .، الواليات املتحدة(3115ي اللغة إلانجليزية )علممن قبل املجلس الوطني مل التربية إلاعالمية أهمية ول حإعالن • 

 .(3115إعالن إلاسكندرية )• 
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التي يمكن  يشير إلى الوسائلو التربية املعلوماتية، و  عالميةالتربية إلا  ق بينتعلق بالفر مؤشرات ت وفر الجدول التاليي

 :عالمية و املعلوماتيةتعليم التربية إلا إدراجها في 

"3"  

                  عالميةالتربية إلا 

 و املعلوماتية
 العناصر عالميةالتربية إلا  التربية املعلوماتية

 14املادة 

 إلاعالن العاملي
 نسانحقوق إلا حرية التعبير ى املعلوماتإلالوصول 

                  عالميإمضمون 

 و معلوماتي

البيانات واملعلومات 

 واملعرفة والحكمة

الرسائل  ،املضمون 

 عالميةإلا 
 ألابحا 

 الدمج بين الجانبين

التركيز على الاحتياجات من 

املعلومات، والجوانب 

 الشخصية واملهنية

التركيز على الجوانب 

 املجتمعية
 التركيز

 آلالية  عاون املشاركة والت إدارة سياق يتصل بذلك

 وإلالكترونيةالتقليدية 

 نحو الرقمية

أدوات جديدة و تقليدية 

 إلدارة املعلومات
 وسائل ال \ألادوات  أدوات تقليدية و جديدة

 الدور  الجمهور الناقد بناة املعرفة ن الناجحون و املواطن

املجتمع املنهي الجديد 

 الناش ىء

وتكنولوجيا ،املعلومات 

واملكتبة، ،املعلومات 

ألارشيف ،وتحف املو 

 ن و املهني

 ميون عال إلا 

 ن و يهنامل
 املجتمع املنهي

 الانضباط الاستقاللية  الاستقاللية متعدد التخصصات

 
 .0203يوييو  03في   Dr Irmgarda Kasinskaite-Buddeberg ةمأخوذة من التقرير الذي قدمه الدكتور 
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 مقابلة مع ...

JORDI TORRENT 

 (UNAOCالحضارات )لتحالف ألامم املتحدة مشروع برنامج التربية إلاعالمية واملعلوماتية في هيئة مدير 

  DCMF’s Junior Reporters Dina[  الناشئين  ي مركز الدوحة لحرية إلاعالممراسلمن  دينا عمر مقتطفات من مقابلة]

]mer’s interviewO 

بل هو ،نحصل على املعلومات  القناة التي من خاللهاو عالمية واملعلوماتية هو أن إلاعالم هالتربية إلا "ما نفهمه من 

فإننا نفهم  ولذلك  ومجتمعاتنا.ين ، آلاخر ، وانطباعاتنا لتكوين شخصياتناقيمنا و  هامن خاللنتلقى  لتيأيضا القناة ا

في ائض الهائل من املعلومات الفإلابحار عبر على ين كون قادر نمن أجل أن  مثقفين إعالمياأن علينا أن نكون 

 مواطنين فاعلين في نظامنا السياس ي.لخلق ة في الحقيقة أدا هي عالمية واملعلوماتية التربية إلا إن مجتمعنا. 

دعم توزيع املعلومات منبر يهو لحضارات في هيئة ألامم املتحدة لتحالف ابرنامج التربية إلاعالمية واملعلوماتية إن 

ملصادر  على شبكة إلانترنت موقعا إلكترونياد من املناطق. وقد انشأنا يعدالعلى التربية إلاعالمية واملعلوماتية عبر 

وإتاحتها ، هذه املصادر يسهل تحميلها واملؤتمرات، فضال عن املنظمات  حدا  وألا ،عالمية واملعلوماتية التربية إلا 

انية والعربية، ولكن يمكن تحميل إلانجليزية وإلاسب : وهذا املصدر متعدد اللغات  اء العالم.لألفراد في جميع أنح

 أي لغة.باملحتوى 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NgLSD8qNj10
http://www.youtube.com/watch?v=NgLSD8qNj10
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 اذلتم إنتاجها ،جميع الرسائل إلاعالمية "

، يمكنك أن تصبح امنتج كمن خالل كونف

اختيارات فهما لضرورة خلق و أكثر وعيا 

 " .مةهم

 مانقمنا بإنشاء شبكة من ثحيث ، ل بشكل وثيق جدا مع اليونسكوعمت هيئة ألامم املتحدة لتحالف الحضارات إن

لتربية إلاعالمية واملعلوماتية ناهج الدراسية  لاملتطوير للبحث و  براأصبحت من ع أنحاء العالم والتيجامعات في جمي

 .اإلنشاء شبكات خاصة به ي جامعات لديها روح املبادرة والرغبة تلك الجامعات هأضف إلى ذلك إلى أن 

الجانب ألاكاديمي من جهة، واملعلومات من  نحن ندعم تطوير فذلك ول

نظمنا . وقد املنجين إعالميا مع التركيز أيضا على الشباب  جهة أخرى 

اليافعيين لشباب " استهدف ا Plural تحت مسمى " مهرجان الشباب

تماعي، وكلها موضوعات جللحديث عن التنوع والهجرة والاندماج الا 

لتكون  اليافعيين  دعم أيضا أصوات الشباب،وهذا ي مهمة جدا

 جميع أنحاء العالم من خالل هذا املنبر.وتصل إلى  مسموعة 

، ومن منتجةجميع الرسائل إلاعالمية فعالم. إلا فهم الكيفية التي يتم بها إنتاج و من املهم جدا للناس إنتاج إلاعالم 

فإنك  تصبح منتجاوبمجرد أن همة. ماختيارات ا لضرورة خلق يمكنك أن تصبح أكثر وعيا وفهممنتجا ك خالل كون

 .إلاعالم ي لقيم ألاخالقية فإلانتاج إلاعالمي وفي الوقت نفسه  تكن أكثر وعيا لعملية أكثر فهما لتصبح 

، لذلك ءلق انطباعات وآراخسوف تشارك هذه الرسالة مع العالم. وهذه الرسالة ترسالة، و تنش ىءفي الواقع  أنت 

 لرأي.ل اصانع لكن فقط –عالم لل رأي. ليس فقط صانع لل افي الواقع صانعستصبح فأنت 
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 تشكيل النقاش

التحضير الجتماع الخبراء، طلب من املشاركين إلاجابة على عدد من ألاسئلة حول القضايا املتعلقة بتعليم التربية في إطار 

مركز قام وأفكارهم حول أفضل السبل للمض ي قدما لتطوير هذا املوضوع في الشرق ألاوسط.  ،واملعلوماتيةإلاعالمية 

 :الاجتماعخالل ناقشات للمتجميع إلاجابات وأيتجت الوثيقة التالية كنقطة ايطالق بالدوحة لحرية إلاعالم 

 املستقبلية؟ في الشرق ألاوسط؟وما هي التحديات ما هي التحديات التي واجهت تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية 

إن مفهوم التربية إلاعالمية واملعلوماتية هو مفهوم جديد في املنطقة، وحداثة املعنى أدت إلى أن   التوعية : -

هناك قصورا في فهمه و استيعاب فوائده. وعالوة على ذلك  محدودية دور "العلوم إلانسانية"  في املناهج 

التقنية" على عكس "مهارة التفكير النقدي". هذا القصور  املهارةلفهم " ح "العلوم العملية"املدرسية لصال

في الوعي من جانب املربين ،و صانعي السياسات  أدى إلى عدم وجود سياسة ملتزمة  تطبق تعليم التربية 

  إلاعالمية و املعلوماتية على نطاق واسع.  

 

نجاح تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتيةفإن تهيئة البيئة أمر ضروري ، فال يمكن  لضمانالبيئة املناسبة :  -

 أن يزدهر تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية فى بيئة تقيد حرية الصحافة والتضمن الحريات املدنية. 

 

مية و املعلوماتية في املنطقة، هناك نقص في املوارد والقوى العاملة والخبرات لتعليم التربية إلاعال  املوارد:  -

 باالضافة إلى قلة التواصل والتعاون بين الخبرات إلاقليمية .

 

 هل هناك أي طريقة ممكنة ملعالجة تلك التحديات؟  -                

من الضروري تكثيف التوعية لتعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية  ،والتوعية بالفوائد املكتسبة  لألطراف  -

ملعنية ،إن ألافراد املثقفين إعالميا يمتلكون كفاءات تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين مثل ا

مهارات التفكير التحليلي والنقدي، والثقة في استخدام تكنولوجيا املعلومات التي ستكون ذات فائدة في 

ف إلاعالمي و املعلوماتي  جميع مراحل الحياة الشخصية والاجتماعية واملهنية، لذا يجب أن يكون التثقي

 جزءا اليتجزأ من ثقافة املنطقة وأسلوب  حياة.

 

ملعرفة كيفية التعامل مع  حساسية املفهوم  فإنه  من املهم عدم تقديم تعليم التربية إلاعالمية و  -

املعلوماتية كمنهج للتوعية السياسية.و قد يكون من املفيد أيضا إعادة صياغة بعض املفاهيم مثل حقوق 

 إلانسان وحرية التعبير في البلدان التي ال يوجد فيها ضمان لتلك الحقوق الدستورية .

 

 في املناهج إلاعالمية التربية إدراج هل إلاعالمية؟ التربية تعليم على املؤسس ي الطابع إلضفاء وسيلة أفضل هي ما -1

 كافيا؟ أمرا الوطنية يعد التعليمية
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ماسة بأن يكون لدينا رؤية موحدة عن آلية تعليم التربية إلاعالمية                                        ما قال أحد املشاركين "هناك حاجة ك -

و املعلوماتية التي  نود اعتمادها ، هل من خالل منهج متكامل مع أنواع مختلفة من املواد التعليمية؟أم من 

فق في آلاراء ألفضل وسيلة إلضفاء الطابع خالل منهج دراس ي مستقل ؟وإلى آلان لم يتم التوصل إلى توا

املؤسس ي على تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية، ولكن تظهر ثالثة نماذج رئيسية من خالل إلاجابات التي 

 تم جمعها:

  

 -تكون مادة التربية إلاعالمية و املعلوماتية مادة أساسية وإلزامية في املناهج املدرسية نهج العمودي :امل - أ

وال ينبغي أن تدرس باسم "التربية الحاسوبية" )مهارات تقنية( ولكن باعتبارها "مهارة  -ادة منفصلةكم

تفكير ناقد" تطبق على الرسائل إلاعالمية وإنتاج إلاعالم الرقمي. إن تطبيق هذا املوضوع يتطلب توفر 

رق لتحقيق هذا الهدف هو معلمين تم تدريبهم ليدرسوا هذه املادة بالتحديد في كل مدرسة. إن إحدى الط

التعاون  لتعليم التربية إلاعالمية  و املعلوماتية من خالل برنامج تدريبي  في الجامعة  للطالب الذي يفترض 

أن يكونوا معلمين للمدارس الابتدائية والثانوية. كما ينبغي أيضا تقديم التدريب ملديري املدارس، ومفتش ي 

 ليألفوا ألاطر العامة لتعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية.  التعليم وأمناء املكتبات املدرسية

 

 املقررات جميع في الانضباط تشمل تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية املتكامل" :" أو نهج ألافقيامل - ب

على  عنصر تعليم التربية إلاعالمية  املناهج في املقررات املدرسة بحيث تحتوي جميع في   الدراسية

للموارد التعليمية ذات الصلة بوسائل  مشتركة بيانات املنهج ينبغي إنشاء قاعدة لتطوير هذا واملعلوماتية،و

  التركيز يكون  أن ينبغي كما والجغرافيا(، والتاريخ، )اللغة، مختلفة مواضيع في استخدامها يمكن إلاعالم التي

التربية  أندية" إنشاء :تشمل أن يمكن ألانشطة هذه .الدراسية املناهج عن الخارجة ألانشطة مكثفا نحو 

أو صحيفة املدرسة أو املوقع إلالكتروني  للمدرسة ،وخير مايمثل ذلك  إلاعالمية"،وإنشاء إلاذاعة املدرسية 

املهارات  ، النحوية القواعد( درس كل يتم تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية بعد حيث الكندي، النموذج

  .الصدد هذا في املمارسات أفضل (تعتبر .خ...إل ,الشاملة 

 

تعليم التربية   ودعم تنفيذ في واضحة رغبة سياسية عن تعبر ال الحكومات طاملا أن :ألاطراف متعدد املنهج  - ت

ولذا  .إلضفاء الطابع املؤسس ي عليها  يعد نوعا من العبث، الرامية فإن الجهود إلاعالمية و املعلوماتية،

حيث أنه سيوسع نطاق تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية خارج  ألاطراف متعدد املنهج باستخدام ينصح 

 في لليناء على  أساسيات التربية ،والاستثمار  الجهات الحكومية والتنظيمية ، ويشجع الفصول الدراسية 

 معدالت التربية الحالية .  انخفاض بسبب  والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 

مات الدور املنوط بالحكوماتهو  ما -3
ّ
  تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية؟ في والخبراء واملعلمين واملنظ
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 الرئيسيين املصلحة أصحاب من قبل  لتعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية  وطنية يجب وضع استراتيجية -

 بتعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية  املعنية الفاعلة الجهات جميع في توجيهية مبادئ وخلق لوضع ألاساس

 الاستراتيجية هذه يضمنون تنفيذ سوف الذين الخبراء من لجنة من مدعومة تكون  أن يجب الاستراتيجية ،هذه

،وألادوار تكون  تفاهم مذكرات ينبغي التشجيع لتوقيع املهتمين مختلف بين التعاون  ولتيسير . التقدم ومتابعة

 كالتالي: 
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  :الحكومة -

 تساعد على نمو  تعليم التربية الاعالمية و املعلوماتية. داعمة  بيئة تهيئة -

 تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية. حول  للتوعية وطنية حمالت يمتنظ -

مجال التربية إلاعالمية              في تفوقوا الذين والطالب املدارس شهادات لتكريم و مسابقات، ,وطنية جائزة تنظيم -

 املعلوماتية. و 

 

مات: -
ّ
 قانونية بيئة" يخلق لتعليم التربية إلاعالمية  و املعلوماتية التنظيمي إلاطار أن ضمنينبغي أن ت  املنظ

جديدة، كما أن القوانين  برامج ووضع القائمة الوطنية السياسات من خالل مراجعة وسياسية داعمة "

                                                 .تعزيزها أو تطويرها يتم أن يجب املعلومات من متنوعة مجموعة إلى الوصول  تضمن التي 

 تعليمية مواد فيها بما تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية لتنفيذ واملواد   تزويد املهتمين  بالبنية ألاساسية-

  .والطالب للمدرسين

 

إنشاء  تشجيع و إلاعالم حول تعليم التربية إلاعالمية واملعلوماتية، وسائل في زيادة التوعية  :الاعالم وسائل -

 قناة لألطفال" أو "صحيفة لألطفال" .“ وتطوير

 

 املمارسات أفضل لتعزيز التعليمية واملؤسسات املدارس بين التربوية املمارسات وتقاسم تطوير : املعلمون  -

تعليم التربية إلاعالمية و  بغرض املدارس متاح  لجميع  معلومات مركز ،إحدى ألافكار قد تكون إنشاء

 املعلوماتية.

 

تعليم التربية إلاعالمية                   املناهج التعليمية املختلفة في فعالية لتقييم منتظم بشكل البحو  إجراء :الباحثون  -

 السياسية التعليم  ،وللتوصياتللمعنيين في  عملية معلومات إلى الدراسات تلك و تحويل و املعلوماتية،

                                                                                                 املنهج الوطني (.  ، والسياسات للمنظمين )بغرض تحسين القوانين

  .واملعلمين الخبراء بين فيما الدولية املمارسات أفضل تبادل

 

  .إلاعالم وسائل استخدام التوعية للنقد و حسن تشجيع ألامور :أولياء  -

 

 بأفضل املمارسات ألامر يتعلق عندما الشأن  أصحاب جميع إلى الدعم تقديم :اليونسكو -

 و الـمناصحة . واملعلومات،                           

 

   . ألاوسط الشرق  في إقليمية إستراتيجيةصياغة تسهيل  : والعلوم والثقافة للتربية العربية املنظمة -

 



31 | P a g e 

 

 ماذا العالم,  حول  املمارسات قطر ، وبالنظر إلى أفضل في مركز الدوحة لحرية إلاعالم تجربة  إلى  استنادا -1

  املنطقة؟ في برنامج التربية إلاعالمية و املعلوماتية تنفيذ نطاق لتوسيع الخبراء من باعتبارنا فريق  نقترح

4-  

وعلى  القائمة، للمبادرات الوطنية املماثلة الشامل البحث من خالل تبدأ أي مبادرة  أن ينبغي :البحو  -

في تعليم التربية   "الامتياز" للحصول على حق  يتوقون  الذين املحتملين الشأن الجانب آلاخر أصحاب

 الأن  القائمة، املبادرات يكمل أن ينبغي إقليمية مبادرة ألي إن الهدف في بلدانهم.  إلاعالمية  و املعلوماتية

 يكررها. 

وتطوير  وتعزيز لبحث  إقليمية تحالف أو شبكة  من خالل إقامة إلاقليمي يمكن تحسين التعاون   :التعاون  -

 املؤتمرات أن يحضروا يمكن التحالف هذا ممثلي املنطق،كما أن  في تعليم التربية إلاعالمية واملعلوماتية

 أصحاب مع التواصل تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية و تعزيز الفعاليات بهدفالورش،و  إلاقليمية،

 املحتملين.  الشأن

من  "املنهج  إقليمية نسخة عمل املثال سبيل التعليمية على املوارد من ينبغي إنشاء مجموعة :املشتركة املوارد -

 مع تقاليد و ثقافة يتناسب بما املتحدة ألامم منظمة الدراس ي ملعلمي التربية إلاعالمية و املعلوماتية" لدى

من خالل تبادل   ,املعلومات لتبادل دورا تؤدي أن يمكن املنطقة.إن منظمة مثل مركز الدوحة لحرية إلاعالم 

 و الورش. املؤتمرات للتنفيذ، و تنظيم الخبرة وتوفير إلاقليمية، املمارسات افضل

 

 إلى وماهي سبل الوصول  املنطقة، في إلاعالمية التربية برنامج للتواصل الناجح حول  وسيلة أفضل هي ما -5

 التقدم؟  هذا دعم على لديها القدرة التي املؤسسات

ينبغي تنفيذ املراقبة املناسبة ، وأدوات التقييم لتقييم النجاحات والتحديات التي تواجه تعليم التربية  -

 إلاعالمية و املعلوماتية. 

                       نتائج اختبارات املدارس مثل عن النتائج امللموسة فضال ،  القرار  لصانعي التقييمات هذه توصيل نتائج -

 القرار أن يتم توصيل هذه املعلومات إلى صانعي حيث ينبغي املشاريع, التي تعرض القصيرة الفيديو مقاطع أو

 بجعل املواطنين أكثر اطالعا ومشاكة. من عرض أثر تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية  تمكنهم بطريقة 

 إلاعالمية الحمالت خالل تعليم التربية إلاعالمية و املعلوماتية من بأهمية الوعي :يةإلاعالم حمالتال -

  الجديدة. مهاراتهم لعرض الفرصة يعطي طالب التربية إلاعالمية و املعلوماتية  مما املجتمعية، أوالفعاليات



33 | P a g e 

 

 

 مقابلة مع ...

IRMGARDA KASINSKAITE-BUDDEBERG 

 الاتصاالت واملعلومات  في اليونسكو ، قطاعمجاأخصائي بر 

  DCMF’s Junior Reporter[ ي مركز الدوحة لحرية إلاعالم الناشئين  مراسلعبدهللا  مقات من  مقتطفات من مقابلة]

]Abduallah Muaqat’s interview 

منظمة كونك تمثل ف ،جميع أنحاء العالممع   اقوم بهلومات التي نتبادل الخبرات واملعأن ن"أعتقد أنه من املهم 

أن نتعلم من تجارب جدا املفيد  فمن ،على املستوى العاملي التربية إلاعالمية و املعلوماتيةفي مجال دولية تعمل 

 رض.ألا  منمناطق مختلفة  الوضع نفسه العاملة فياملنظمات ألاخرى 

 وخلق مجتمعاتلتعزيز  هجدا ألننا نؤمن بأن همجانب مهي  التربية إلاعالمية و املعلوماتيةفإن  لليونسكو وبالنسبة 

 .ياعالمصبحوا مثقفين إفمن الضروري أن ي بفاعلية ، قائمة على املعرفة في جميع أنحاء العالم

، وفي املعلومات والاتصاالت في كل وقتستخدام تكنولوجيات نمن كل مكان، ونحن  يإعالمي و معلوماتمحتوى لدينا 

حتى أو  ،اأو تخزينه هان املعلومات التي ال نعرف بالضبط كيفية تحليلهائل مال كممثل هذا النتلقى  حيانبعض ألا 

لتحقيق املعرفة النوع الجديد من حاجة الناس لهذا في هذا هو السبب و . ةخالقيأأكثر  ةقيطر بكيفية القيام بذلك 

http://www.youtube.com/watch?v=IC8NGVNqoFc
http://www.youtube.com/watch?v=IC8NGVNqoFc
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لتعزيز وخلق مجتمعات قائمة " 

 املعرفة في جميع أنحاءالعالم على

صبح فمن الضروري أن يبفاعلية 

 "ياإعالمالناس مثقفين 

ملساعدة الجميع  التربية إلاعالمية و املعلوماتيةاليونسكو مفهوم منظمة  تشجع ذلك ول ،النجاح في املجتمع

 .والاجتماعية واملهنية أكثر نجاحا في حياتهم الخاصة ،و  ليصبحوا مثقفين إعالميا

من  ، فالشباب يختار ويرى العالمالناس مهمة ألننا بحاجة إلى جيل جديد من الشابة املنتجة إلاعالمية املبادرات إن 

ة قد جديد،فأنت قد ترى أوتالحظ مواقف  مختلف ر و نظم

همة امل القدرات. لذلك من املهم جدا أن نخلق هذه اليلحظها غيرك

 الناس ألاصغر سنا في ذلك بالطبع تلف املستويات، بماعلى مخ

في إنتاج برامج أكثر مهنية، وأفالم الحقا  واستمر أن ي الذين يمكن

أنه عتقد أ، و  اجميعنا الفرص ل،وذلك يتيح  أكثر إثارة أو مقابالت

 بناء قدرات الشباب  جيدمن ال

 في املجال إلاعالمي واملعلوماتي .

نعتقد أن املعلمين الطالب واملعلمين، ال سيما ونحن قبل من  تبدأ التربية إلاعالمية و املعلوماتيةمن املهم جدا أن 

ولكن في ، للتعلم مدى الحياةسعون لجيل الشباب وأولئك الذين يالذين يقدمون املعرفة ئك أولقادة التعلم ، هم 

 .التربية إلاعالمية و املعلوماتيةكون صناع السياسات على بينة من أهمية ييجب أن الوقت نفسه، 

 مثقفة إعالميا ومعلوماتيا،التي يمكن أن تستفيد كثيرا من كونها مجموعات التعلم و يجب علينا أال ننس ى أيضا 

مثقفة إعالميا كونها ر الكثيستستفيد شخاص ذوي إلاعاقة ألافإن ألاجيال ألاكبر سنا وألاقليات مثل  وباملثل

 للجميع.ستكون ائدة الفإذا ف. ومعلوماتيا

مهنية وشاملة بطريقة للعمل معا  والجهات املعنيةسسات، الناس من مختلف املؤ  في تجميع الاستمرارية ومن املهم 

 ". وخالقة 
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 في قطر املعلوماتيةالتربية إلاعالمية و تعليم 

 

لشباب بهدف إشراك ا 3111في عام في مركز الدوحة لحرية إلاعالم  برنامج التربية إلاعالمية واملعلوماتية  تدشينتم 

 إلاعالم والصحافة.القطري في العالم من 

من مختلف اليافعيين الشباب من جيل الحيث و عدد الثقافات مثل قطر تإطار في والبرنامج على قناعة أنه  قومي

فمن ألاهمية بمكان أن يتم تدريب الشباب ليكونوا قادرين على فهم تأثير الرسائل ، تفاعليالخلفيات والثقافات 

 العالم.حول  تصورهمنحو عالمية إلا 

عددا من ألانشطة في مركز الدوحة لحرية إلاعالم  برنامج التربية إلاعالمية واملعلوماتية  أجرى  في العامين املاضيين

 في قطر. ماتية التربية إلاعالمية واملعلو لتعزيز 

  املجلس ألاعلى للتعليمقبل : املوافقة من 1الخطوة 

طالق إل وافقة املجلس ألاعلى للتعليم ملحصول على جهودا مكثفة ل بذل مركز الدوحة لحرية إلاعالم، 3111في عام 

لتي من شأنها أن واالتربية إلاعالمية لتعليم أنشطة بالتعاون مع عدد من املدارس في قطر. وقدم البرنامج كمبادرة 

 مركز الدوحة لحرية إلاعالم تسلم  في غضون عشرة أيامقطر،وت التحليلية لدى الطالب في تعمل على تطوير املهارا

 وافقة من املجلس ألاعلى للتعليم.امل

 ين الناشئين راسلامل: بناء فريق من 3الخطوة 

والسماح لهم الكتساب  ،دد مختار من الطالبعلتطوير مهارات  3111في عام ناشئين ن يتم إنشاء فريق من مراسل

رنامج ببجميع ألاحدا  املتعلقة الناشئين بالتغطية إلاعالمية ل راسلون قام املة في مجال الصحافة في قطر. الخبر 

 فريقتألف الفيديو واملقابالت. مقاطع من خالل في مركز الدوحة لحرية إلاعالم  التربية إلاعالمية واملعلوماتية 

ألامم املتحدة لتحالف الحضارات منتدى ول مرة خالل تم تقديمهم أل  في البداية من سبعة طالباملراسلين الناشئين 

مؤتمر و ، WISEمثل مؤتمر  ا مختلفةأحداث واغطأن ي استطاعوا. ومنذ ذلك الحين، 3111في الدوحة في ديسمبر 

 ،الريانعبر تلفزيون أيضا  همتمقابلتمت و  ،3111عام بريل إاملجلس ألاعلى للتعليم في ملتقى حوار ألاديان،  الدوحة ل
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مع  في مركز الدوحة لحرية إلاعالم التربية إلاعالمية واملعلوماتية  اليوم، يعمل برنامجو  هم .خبرات وتلفزيون قطر لتبادل

واململكة  ،مصرو ،قطر  بلدان مختلفة من  من يدرسون في قطر ناش ىء ، مراسل 41إلى  15عدد الثقافات من فريق مت

 قناة يوتيوب عبر فيديو مقطعا لل 151أكثر من الناشئون راسلون امل أنتجكما واملكسيك. ،وتونس ،املتحدة واليابان 

 . التربية إلاعالمية واملعلوماتية رنامج لب التابعة

 : البحو 1الخطوة 

مسحين ميدانيين   الدوحة لحرية إلاعالممركز أجرى  ،فقداملشهد املحليج نحو رنامقياس مدى مالئمة البمن أجل و 

. وكشف الاستطالع 3113ي قطر في يناير ف التعليمي التكامل واستخدام إلاعالم في النظامدولة حول مع املدارس في ال

أي  لم تتضمن من املدارس % 51 في حين أن يومي،  ين للعالم بشكلستهلكميع الطالب في قطر من جم % 41 أن

عن أبدا لم تسمع من أفراد العينة  % 54 ،كما وضح املسح أن عالمية في املناهج الدراسية إلا محتوى  للتربية 

 ؤسساتاملولم تظهر ، قط يومي بشكل إلاعالم إشراك الطالب في  ،كما أنه لم يتممن قبل يةإلاعالممحتوى التربية 

 .إلاعالمية موارد للفضل ألا تخدام سالا دعم الشباب في تعلم كيفية ب في شكل يوحي  التعليماملعنية ب
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 : إطالق برنامج تجريبي4الخطوة 

نظمها طالبا في حلقات العمل التي  15ك شار و . 3113تم إطالق برنامج تجريبي مع أربع مدارس في قطر في بداية عام 

 . التربية إلاعالمية واملعلوماتية الختبار فعالية برنامج   مركز الدوحة لحرية إلاعالم

 وتوزيع املواد للطالب واملعلمينتطوير : 5الخطوة 

 في املدارس التربية إلاعالمية واملعلوماتية تعليم بدء علمين باملعلومات الالزمة للتزويد الطالب وامل ناهجتم تطوير امل

 لطالبناهج خاصة باتم تطوير مو للمعلمين في قطر.  امرجعي انموذجاليونسكو الخاص باملعلمين  هجنم،ومثل 

 ناهجحاليا تنقيح م تميكما والطالب.  استنادا إلى الخبرة املكتسبة من البرنامج التجريبي وردود الفعل من املعلمين

 . التربية إلاعالمية واملعلوماتية 

 : إطالق املشروع2الخطوة 

شاركت  ،و رسميا في قطر  ملركز الدوحة لحرية إلاعالم التربية إلاعالمية واملعلوماتية ، تم إطالق برنامج 3113 يونيوفي 

 تألف البرنامج من:مدرسة في هذه املبادرة. و  45من  أكثر 
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وقد ، ستقلينمفكرين م مألاخبار، وطرح ألاسئلة الصحيحة بوصفه سلسلة من ورش العمل لتدريب الطالب في فهم -

 حتى آلان. مركز الدوحة لحرية إلاعالمطالب وطالبة في أنشطة  111حوالي  شارك

التربية إلاعالمية لبدء في ين" لتمكين معلمي املدارس لملعلمين من خالل ورش عمل "تدريب املدربتدريب ا -

  واملعلوماتية 

 املعلمين هذا التدريب حتى آلان.من  44عدد في فصولهم الدراسية. وقد تلقى 

برنامج إلى  ، وتم تقديمها من قبل كل املدارس املشاركة كجزء من "مشروع أخبار املدرسة" مصورةإنتاج تقارير  -

ودعي ،جائزة إلابداع إلاعالمي مسابقة سعيا للفوز في  ركز الدوحة لحرية إلاعالمالتابع ملالتربية إلاعالمية واملعلوماتية 

بريل إفي  ركز الدوحة لحرية إلاعالمالتابع ملالتربية إلاعالمية واملعلوماتية برنامج ن في الجائزة لحضور حفل و الفائز 

 سعد بن إبراهيم آل محمود.السيد /وذلك بحضور معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي  3111 عامل

 املشروعطوير : ت4خطوة 

ورش العمل التي أجريت في من خالل  في جميع أنحاء املنطقةتوسيع نطاق البرنامج  مركز الدوحة لحرية إلاعالم بدأ

التربية إلاعالمية تعليم من رواد  اواحد كونهل وطالبا(. 35وألاردن ) ،طالبا( 35طالبا(، ومصر ) 11البحرين )

ة في دول مجلس التعاون الخليجي ادرياتخاذ موقف ال مركز الدوحة لحرية إلاعالمأمل يفي املنطقة،  واملعلوماتية

إلاعالمية التربية تعليم  تتم ترقية برنامجيأمل املركز أيضا أن ، كما مستقبال إلاعالمية واملعلوماتيةالتربية تعليم ل

طنين من املشاركة في نهاية املطاف، وتمكين املوا في املناهج التعليمية الوطنية به اعترفليكون برنامجا م واملعلوماتية

على املواضيع املوجودة واد مجلس ألاعلى للتعليم إلضافة امل عناقشات ماملبالفعل  أ. وقد بدعالم املحليفي تطوير إلا 

 لطالب املدارس الثانوية. إلاعالمية واملعلوماتيةادة التربية مإدراج و  الحالية ، الدراسية الوطنية ي املناهجف
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 دور املجلس ألاعلى للتعليم في تعزيز تعليم التربية إلاعالمية واملعلوماتية في قطر

قطر من خالل تقديم املشورة في  التربية إلاعالمية واملعلوماتيةاملجلس ألاعلى للتعليم دورا أساسيا في تطوير  لعب

 .التربية إلاعالمية واملعلوماتيةوالدعم الفني لبرنامج 

إمكانية تنفيذه  ز يز تعو  ،التعليمية التزامه بتطوير سياساته خالل اجتماع الخبراء املجلس ألاعلى للتعليموقد كرر 

 3111مع رؤية قطر الوطنية ى ماش تتللتعليم املجلس ألاعلى  اهاة الوطنية، وهي املبادرة التي ير ضمن املناهج الدراسي

 ملساءلة والتنوع وحرية الاختيار.املجلس: الاستقالل واالتي يقوم عليها  ركائز الجنبا إلى جنب مع 

التربية ،و التربية إلاعالميةب علقتتخصصات تفعليا تضمن تراسية الحالية لطالب الصف ألاول املناهج الدإن 

قترح توسيع إلاطار التربوي الحالي ااملجلس ألاعلى للتعليم فإن وعلى هذا النحو، ،، وما إلى ذلك قيمالم يعلتألاسرية، و 

يشمل ثانوية، وخلق منهج جديد من شأنه أن مثل املدارس ال ستويات العليالطالب املأخرى   جوانبلدمج 

ن تكون مادة التربية إلاعالمية أقترح كما ا، العربية أو الدراسات إلاسالمية الدراساتو الدراسات الاجتماعية،

 إجبارية .مادة اختيارية أو  يةواملعلومات

2011 

 تحالف الحضارات

مراسلون  7

 ناشئون 

2011 – 2012 

 برنامج تجريبي مع

مدارس 4  

طالبا 35  

2012 – 2013 

 45إطالق برنامج مع 

مدرسة عامة وخاصة 

الطالب+  300(35٪)  

حلقات عمل إضافية 

في مصر وألاردن 

 والبحرين

2013-2014 

٪ 50إطالق برنامج مع 

 من املدارس في قطر
من املدارس  100

 العامة والخاصة

الطالب+  750  
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 في قطر عالمية واملعلوماتيةالتربية إلا دور جامعة قطر في تعزيز تعليم 

التربية تعليم في معالجة قضية  دورا متزايد ألاهميةقلندر برئاسة الدكتور محمود  جامعة قطريلعب قسم إلاعالم  في 

جامعة برامج البكالوريوس في الصحافة املطبوعة واملسموعة واملرئية، وتوفر إدارة الفي قطر.  واملعلوماتيةإلاعالمية 

التربية إلاعالمية وبالتالي فهو يدرك جيدا التحديات التي تواجه ،والعالقات العامة، وسائل الاتصال الجماهيري 

التربية إلاعالمية تعليم ال يتجزأ من والتي هي جزء  -فة فإن الصحا،قلندر. ووفقا للدكتور لدولةفي ا واملعلوماتية

 في املنطقة لألسباب التالية:تطويرها تواجه صعوبات في  -واملعلوماتية 

ا مهنة (، وينظر اليها على أنه1421رسمية في عام أول جريدة  تصدر حيث جديدة نسبيا في قطر )الصحافة إن  -

 ، وتتسم بالدونية في املجتمع .للوافدين

 فضال عنشاق العمل الكما أنها تتطلب من الناحية املالية في قطر. غير مربحة مهنة على أنها لصحافة لينظر  -

 ة.ثابتساعات العمل الطويلة وغير ال

كما يشير -مع ذلكو ، لبية هؤالء الطالب هم من إلانا غاتزايد،و إلاعالم في  قسمعدد الطالب امللتحقين مع إن 

 أعاله.ين ذكور قليل جدا للسبيين املسوى عدد بعد التخرج بمهنة الصحافة  منهن يلتحق الف -قلندرالدكتور 
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 3111 -3113، عالمجامعة قطر قسم إلا  توزيع الطالب في

 (3111يونيو  11، قلندر دكتور التقديمي للعرض ال)املصدر: 

 

لقطري لتشجيع الشباب ا جامعة قطر شراكة مع أقام مركز الدوحة لحرية إلاعالم  للتغلب على تلك التحدياتو 

 هذه املبادرات:شملت ر املشهد إلاعالمي املحلي. في تطويمشاركين و يصبحوا مثقفين إعالميا ،ل

 ببرنامج التربية إلاعالمية واملعلوماتية.قسم إلاعالم في جميع ألانشطة ذات الصلة  شاركة م• 

 .وباملثل زيارة قسم إلاعالم للمدارس.عالم في جامعة قطراملدارس لزيارة قسم إلا طالب دعوة • 

 مركز الدوحة لحرية إلاعالم .جامعة قطر و بتنظيم كل من  الصحافةعلقة بتسابقات املامل• 

لى فهم سوف تؤدي إمركز الدوحة لحرية إلاعالم و  عالم في جامعة قطر قسم إلا ومن املؤمل أن هذا التعاون بين إدارة 

، املحترفين  ثقفين إعالميا املالقطري  الشبابخلق جيال من وت ،لشباب للمهنةير نظرة اجديد للصحافة في قطر، وتغ

 صحافيا .

 

 

 

 

 

2 
11 9 

2 

47 

32 

50 

30 
24 
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 من أفضل املمارساتالاستفادة 

لخبراء الدوليين وإلاقليميين العديد من ا؟ لعالم في جميع أنحاء ا نشر برنامج التربية واملعلوماتيةكيف يتم  

أوروبا واملغرب  على -على سبيل املثال -نسلط الضوء، في هذا القسم ل اجتماع الخبراء.خبراتهم خاليتشاركون 

 والكويت ونيجيريا واليابان.

 

 

 

 

 أوروبا

بدعم من املفوضية  ئتروكسل، أنشبي منظمة غير ربحية مقرها ه (EAVI) الهتمامات املشاهدين  ة ألاوروبيةرابطال

ومنها التربية في مجال إلاعالم. املستهلكين واهتمامات  دعم املواطنين ألاوروبيينلتوحيد ألانشطة الرامية إلى  ألاوروبية

لى هم بحاجة  إ، و يمإلاعال حتوى خطرا في امليواجهون  وازالأن املواطنين ألاوروبيين ال حيث تعتقد الرابطة . يةإلاعالم

طالق ثال  وحقوق املشاهدين والديمقراطية. وقد تم إمثلين من التأييد  لضمان جودة البرامج  ملامكن ي أوروبينبر م

 للوصول إلى تلك ألاهداف:الرابطة مبادرات رئيسية من قبل

 أوروبا

 الكويت

 نيجيريا

 اليابان املغرب
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شرح بطريقة ي ،وإلاعالمية"مدته سبع دقائق التربية"رحلة إلى تحت عنوان فيديو أنتج مقطع ، 3113في عام  -

 التربيةبريامج  ترجم] ،مثقفا إعالميا جتمع ملاذايعد أمرا أساسيا أن يصبح املو  ،إلاعالمية يء عن التربيةكل ش تفاعلية 

 0203يوليو  3منذ للجميع الفيديو إلى اللغة العربية، وهو آلان متاح  واملعلوماتية في مركز الدوحة لحرية إلاعالم إلاعالمية

 . this link.[[الرابط على هذا

"املواطنة الفعالة من خالل إلاعالم". تحت شعار و في مودينا، إيطاليا الرابطة ألاوروبية  مخيم نظم، 3111وفي عام  -

حول "ألامن، منت جلسة وتض،هدف إلى جمع آراء املواطنين من خالل وسائل الاعالم على الانترنت ي  ياإعالم امخيم

 ".يةعالمإلا التربية لى : الحاجة إواضيع ذات الصلة املالفضول و 

من من خالل ألافالم وتقوية الروابط بين الجماهير اقد الن فهملتشجيع ال " السينما املتحركة "مشروعتصميم  -

 .واملعلمين والطالب من السينما الالتينية. امريكيأو ا وروبأ

مع بالتعاون  أجري  ذيالأماديوس في الاتحاد ألاوروبي كجزء من مشروع  إلاعالمية التربيةإجراء البحو  حول  -

مشاركة بفعالية لل ينللمواطنين ألاوروبي لبنية التحتية والقانونية()اآلية   و البح لحلتاملؤسسات ألاوروبية ألاخرى. 

شروع النتائج النهائية ملتكون في الاتحاد ألاوروبي. ومن املؤمل أن  يةإلاعالم التربيةستويات مإلعالم و تقييم  وسائل ل

في املناهج  هاجدم سهيلفي املنطقة وت يةإلاعالم التربيةكيفية تطوير  حول  صانعي السياساتصل إلى أماديوس ي

 الدراسية الوطنية.

إصدار لعمل على ا حة لحرية إلاعالممركز الدو مع حاليا ( EAVI)تناقش الرابطة ألاوروبية الهتمامات املشاهدين   -

 في العالم.ة إلاعالمية واملعلوماتية يللتربأول لعبة فيديو 

 

http://youtu.be/U3jQlP2oIZM
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 EAVI ،2010في الاتحاد ألاوروبي، إلاعالمية التربية خريطة مستويات 

 غربامل

نهج التربية ملالافتتاح الرسمي شهد و في املغرب.  3111 يونيوفي الدولي ألاول التربية إلاعالمية نتدى متم تنظيم 

في الدول العربية من هج ظيم مشاورات إقليمية حول املنتم تنو علمين. إلاعالمية واملعلوماتية لليونسكو الخاص بامل

كانت هذه قد وإرساء أسس للحوار البناء في املنطقة وخارجها. و ، ةالعربي ثقافةالليالئم  املنهج الدراس يتعديل أجل 

 في منطقة الشرق ألاوسط. هانوعألاولى من هي املشاورات 

املغرب وسلطنة مثل لدول في نفس الوقت علمين نهج التربية إلاعالمية واملعلوماتية لليونسكو الخاص باملتم تدشين م

 نشاء مجموعة عمل بين اليونسكو ووزارة التربية والتعليم املغربي.إلى إاملؤتمر  وصلعمان ولبنان. وت

، 3111، وفي عام ةاملغربي ثقافةالليالئم ليونسكو لالتربية إلاعالمية واملعلوماتية  منهج  وبعد مرور عام، تم تكييف

ضمن التربية إلاعالمية واملعلوماتية  منهج في تعليم  يةتدريبساعة  31ا ستخصص زارة التربية والتعليم أنهأعلنت و 

مراكز التدريب الوطنية  من 15عمل في المن خالل سلسلة من ورش   الخاصة بتدريب املعلمين املناهج الدراسية

 في البالد. ةشاركامل ن املراكزم 15و
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مدرسية زيارات عبر إلاعالم في جميع أنحاء البالد كيفية عمل وسائل بادرات تهدف إلى تعريف الطالب كما تم إطالق م

 ملحطات إلاذاعة والتلفزيون.

ودعم الجهود  ،بلدان العالم العربي مثل املغرباجتماع الخبراء على أهمية تبادل الخبرات من وشدد املشاركون في 

 املبذولة حاليا في جميع أنحاء املنطقة.

 

 الكويت

وذلك بفضل الجهود التي تقودها جمعية املعلمين  3112عام في الكويت  تعليم التربية إلاعالمية واملعلوماتيةبدأ 

 الكويتية.

 

بهدف مناقشة ضمان التطبيق  "إلى زمن الانفتاح إلاعالمي الحاجة: "التربية إلاعالميةمؤتمر "أقيم ، 3114في عام 

واملعلمين في الكويت، التربية إلاعالمية ألاكاديميين وخبراء  مشاركةب، التربية إلاعالمية واملعلوماتية  تعليملفضل ألا 

 واي أبدوزارة التربية والتعليم الذبما في ذلك ممثلين عن شخص  1،111 حضر أكثر من.من أجل جمع ألاموال و 

 في املناهج الدراسية الوطنية.  طبيق البرنامجاهتماما في ت

 

لى عطبيقه تم تيل مسودة منهج صياغة ب الحميدان راويةطالبت الخبيرة بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم، 

 ملناقشة محتوى املنهج الدراس ي. نعلمين كويتيمتشكيل لجنة من خمسة بالتزامن مع  الصعيد الوطني

 

 ومقرها الواليات املتحدة لتبادلعاون مع جامعة تمبل بالتو . للتربية إلاعالمية، تم تأسيس مركز الكويت 3111في عام 

توسيع املعرفة الثقافية من مكن املركز تو خالل ألانشطة الالصفية.  ينوالكويتي نيكيير مين الطالب ألا علومات بامل

خالل تعليمهم كيفية الحصول على املعلومات عن الدول ألاجنبية، مثل إسبانيا أو الواليات املتحدة من للطالب 

 ألامريكية.
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راوية فاس املغرب، سيدي محمد بن عبد هللا جامعة ، أستاذ في نفيس ي : الدكتور عبد الحميدمن اليسار إلى اليمين

م في الهيئة العامة للتعليم التطبيق  والتدريب في الكويت ، أستاذ مساعد في تكنولوجيا التعليم وإلاعال ان الحميد

 .اعالم بال حدودأبو فاضل، مديرة  ماجدة و 
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 نيجيريا

 

إلافريقي   ؤتمر لنتيجة مل ظمة غير ربحية مقرها في نيجيريامن (AFRICMIL)للتربية إلاعالميةواملعلوماتية  املركز ألافريقي 

 فارقة باملهاراتزويد ألا من خالل تتعزيز رؤية جديدة بهدف . 3115ا في شهر يوليو غإلاعالمية في أبو  ألاول للتربية 

تكنولوجيا املعلومات إلاعالم والاستخدام الفعال لوسائل إلاعالم الجديدة و الالزمة للمشاركة الفعالة في 

 والاتصاالت.

 

فيه تغير تلشباب في عالم ألادوار املنوطة بافريقيا وإة التربية إلاعالمية لألطفال في أهمي تتركز أنشطة املركز حول 

 وتشمل هذه ألانشطة: بصورة سريعة ، تكنولوجيا الاتصال واملعلومات

 

تستخدم كدليل ين واملربين. ، والجماعات املحلية، والباحثالحديثةنظمات املبية للطالب، و إنتاج كتيبات تدري -

باء وألامهات واملربين لتطوير الخطط إلاعالمية الفعالة التي يمكن استخدامها في املززل أو في الفصول لل  إرشادي

ووسائل صوتك مسموعا: مجموعة أدوات  جعلاوالتغيير الاجتماعي" و " ملحو ألاميةدليل الالدراسية، بما في ذلك "

 لألطفال والشباب ". يةإعالم

 

للشباب ألافريقي لتبادل القصص  إلكترونية تمثل منبرامجلة عبارة عن (، YAfrica)رابط شباب أفريقيا إيتاج  -

واملراسلين في  يناملواطنصحفيين القارير تكتابة كافة و والخبرات بشأن القضايا التي تؤثر على الشباب في أفريقيا. 

 .جميع أنحاء القارة

 تنمية الشباب في نيجيريا.زارة الاتحادية لبدعم من الو للشباب  ألاول  الوطني ينتدى إلاعالمتنظيم امل -

مختلف في اء ملفات الفيديو الخاصة بهم من إنشهم تمكينل اغملدة أسبوع للطالب في أبو  ورشة تقارير مصورةإجراء  -

 دز والاعتداء على ألاطفال.يملخدرات وفيروس نقص املناعة / إلا القضايا بما في ذلك العنف، وتعاطي ا
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واملدارس الابتدائية والثانوية بالقرب من  لطالب الحضانة مير أليكسلأل إلاعالم في ألاكاديمية امللكية إنشاء نادي  -

والتربية إلاعالمية واملعلوماتية ج وسائل إلاعالم الم وتشجيع دمرفع مستوى الوعي حول وسائل إلاعبهدف ا. غأبو 

 ضمن املناهج الدراسية.

 AFRICMILأنشأتها نت أفريقيا، مجلة على الانتر شباب  رابط

 

 

 

 

 

 

 

 اليابان

ملدارس مع ا كويستكلتشر مشروع  اليابان ومقرهآسيا واملحيط الهادئ أطلق مركز التربية إلاعالمية واملعلوماتية  في 

دينة كلية امل ملدارس التربية والتعليم و لتطوير املدارسركز املن قبل املشروع مفكرة جاءت . 3114عام الابتدائية في 

 .3113نيويورك في عام في جامعة مدينة 

 

في اليابان  من قبل برنامج التربية إلاعالمية واملعلوماتية كمبادرة  3114عام  كويستكلتشر مشروع تطبيق تم 

بما فيها الصين وكوريا واليابان. وكجزء من  البلدان آلاسيويةحول شبكة إلانترنت في ت املتحيزة لمعلوماتصدي للل

 عتقداتودية للتغلب على املتطوير التعاون بين عدد من املدارس الابتدائية اليابانية والكمب هذا الجهد، تم

 .السائدة الثقافية
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مما يسمح للطالب في كال سكايب، برنامج عبر  اليابان وكمبودياتم ربط الفصول الدراسية في  من خالل هذا البرنامج

تم تطوير برنامج كما ثقافات بعضهم البعض.  معا وتبادل ألافكار والبحث عن معلومات لتفاعل مباشرةاالبلدين 

ثات وجها لوجه )عبر ت من خالل املحادطبقراسالت والاتصاالت والتعاون( ثال  مراحل )امل على كويستكلتشر 

 ا باستخدام سكايب.واللعب معالقصص املصورة تصميم لنفس الوقت على أجهزة الكمبيوتر في باالعتماد و  سكايب(

 

 

 

 

 

شروع جنبا إلى في كمبوديا( في امل 11في اليابان، و  111الصف الخامس )طالب من مراحل وشارك ما مجموعه ثال  

في  تلقت كل مرحلة  البدءقبل و كمبودي. درب منهي م آخرمدرب منهي ياباني و  أحدهما ن، علميجنب مع ثالثة م

اليابانية السكان في  صورت برامج التلفزيون  لثقافة ألاساسية في كمبوديا وكيفيعن ا تدريبات ومحاضراتاليابان 

 كمبوديا. وأجريت نفس املحاضرات في كمبوديا عن اليابان.

ن من مهارات ابما في ذلك ساعت خالل اليوم الدراس ي ست إلى ثماني ساعات من  كويستاستغرق مشروع كلتشر 

جزءا ال يتجزأ في بعض الرسائل باعتبارها  سائدةال عتقداتعلى امل بالطال  تعرفر النقدي لضمان أن يالتفكي

 إلاعالمية.
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 إعالن الدوحة

يوييو  03 – 00 خالل الفترة منعالمية و املعلوماتية الذي عقد في الدوحة املشاركون في اجتماع خبراء التربية إلا  ىتبن

 .عالمية  في جميع أيحاء العالم العرب تعليم التربية إلا عالن التالي كجزء من الجهود املشتركة لتعزيز إلا  0203

على التوصيات  وأجمعوا العالم,  عالمية و املعلوماتية في جميع أنحاء املنطقة والتربية إلا  مشهدو ناقش املشاركون 

 التالية: 

 

 هو التعليمية وغيرها من املؤسسات  اتعالمية و املعلوماتية بين واضعي السياسالتربية إلا  تطوير فهم مفهوم

 . ألاهم  يتحدال

 هناك حاجة إلى العمل من أجل تحقيق الهدف البعيد وهو و املعلومات ، من مصادر واستمرارية وجد وفرةت

بالتفكير لديها وعي عالمية و املعلوماتية في املناهج الدراسية، لضمان أن ألاجيال اليافعة التربية إلا  دمج

  .الحقيقي للمعلومات املتاحة لهمالنقدي والفهم 

 ضروري للغاية  عالمية و املعلوماتية خبراءالتربية إلا  أن الربط بيندل على املوارد والقوى العاملة ي قلة

 التواصل الفعال في الوقت الراهن. إلى نفتقر ،فإننا  ذلكعلى الرغم من تطوير في جميع أنحاء املنطقة. و لل

 وبات نتيجة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعدم وجود إرادة تواجه العديد من البلدان صع

              عالمية بيئة ممكنة لتعليم التربية إلا التي صنعت حكوماتها البلدان  فيوسياسية من أصحاب الشأن. 

 ظة. و كانت ناجحة و ملحذات الخبرة ،و من قبل العديد من املنظمات  مبادراتبدأت  و املعلوماتية, 

 

الى فقد تم التوصل الحالة والتعلم من تجارب املنظمات املختلفة في جميع أنحاء العالم،  اتوبناء على دراس

 التوصيات التالية: 
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  عالمية و املعلوماتية التي قيمة مهارات التربية إلا على لتعرف ل املهتمين من الضروري مساعدة جميع

سيصبح طالب التربية التكنولوجية قادرين على حيث ستتوفر لهم و تساعدهم في جميع جوانب حياتهم. 

الاعتراف بهذه إن . مستقبالفي املجتمع بشكل عام  مساهمين و ، أي مكان عمل فاعلين في  ،التفكير النقدي

 عالمية و املعلوماتية على جميع املستويات.إلا  الحقيقة هو أساس ضروري يساعد في تطوير التربية

  يتهم تكون مسؤول و املعلوماتية  عالميةخبراء التربية إلا من لى عشرة إتشكيل لجنة توجيهية تتألف من ستة

 تكون  و املعلوماتية في املنطقة العربية. وهذه اللجنة عالميةوضع وتبادل ألافكار والبرامج لتطوير التربية إلا 

 ضا عن حضور املناسبات والشبكات الدولية نيابة عن املعلمين في املنطقة.مسؤولة أي

 عالمية و املعلوماتية للمعلمين تسهم في التربية إلا  ناهج لتعليممبحو  و و  توفير برامج تدريبية مستدامة

انطالق  املغرب(، ويمكن استخدامها كنقطة )نموذج وخير مثال لذلك  عالمية و املعلوماتية.تطويرالتربية إلا 

 .في مختلف أنحاء املنطقةتعميمها ل

 منهج التعليم مدى على عتمد ت يجب التعريف بطرق التدريس و توفير املعلومات و تحويلها الى طرق جديدة

التعليم في الفصول الدراسية لتنمية مهارات  في أساليب تفاعلية تحديث ينبغي نفسه في الوقت ، والحياة

عالميين دورا أكثر بروزا في مساعدة الطالب على فهم أمناء املكتبات و إلا كما ينبغي أن يلعب التفكير الناقد. 

 ومعالجة املعلومات، ويجب أن يعملوا بشكل وثيق مع املعلمين وألاساتذة في هذا الصدد.

  الم، عطوير فهم كيفية عمل إلا لتالناجحة الشبابية املبادرات إلاعالمية متبادلة تقوم على وضع برامج

تدريب ال، و للمدارس  صيفيةال هذا ممكن أن يشمل البرامج حول العالم. و   املعلومات واملؤسسات قدميوم

 فتراضية. الا جتماعات الا و ،داخليال

رسالة لعب دورا هاما في تعالم  إلا مع  التفاعلوالتي تمكن من بادرات الشباب من مختلف الثقافات إن م

 عالمية و املعلوماتية ملكافحة القوالب النمطية وتشجيع التسامح. التربية إلا 

  و ألاطفال ،شاملة لضعاف البصر،والاحتياجات الخاصة اجتماعية علوماتية معالمية و إإنشاء برامج تربية

 و البالغين.  ،املعاقين

  علوماتية شاملة للنساء في العالم العربي.معالمية و إإنشاء برامج تربية 

  يكونوا في حتى ال  عالميةو املعلوماتيةفي تعليم التربية إلا  يجب أن يكونوا مشاركين الرعاية و ومقدمآلاباء

عالمية و املعلوماتية التي يراها برنامج التربية إلا آرائهم  في تطوير موا ساه،وحتى يعن تعليم أبنائهمعزلة 

 للتربية العامة.  اامتداد

  أداء برامج ومراقبة ومن الضروري رصد، لوماتية في املنطقة العربيةعالمية و املعالتربية إلا تأطير ينبغي

املنظمات إلاقليمية والدولية يمكن أن تساعد في هذا ما أن بف. باستمرار  عالمية و املعلوماتيةالتربية إلا 

 الهيئات الوطنية. نعكس على سؤولية  هذه التقييمات يجب أن تفإن مالصدد، 

  في املنطقة العربية الوطنية سعيا لتبادل املعارف واملوارد بين أصحاب الشأن ينبغي إنشاء شبكات دولية

 و املعلوماتية.  عالميةوتشجيع بلدان املنطقة على الانخراط في التربية إلا 

  عالمية و ينبغي عقد اجتماع للخبراء سنويا 'في العالم العربي ملناقشة القضايا املتعلقة بالتربية إلا

 م املخططات الحالية وتطوير برامج أخرى.املعلوماتية، لتقيي
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  أعلى املستويات بهدف توسيع رؤية على عالمية و املعلوماتية التربية إلا  لتعليم بالدعوة  ن مثلو املتعهد

عالمية و وتبادل ألافكار إلدخال سياسات وطنية للتربية إلا  عالمية و املعلوماتيةالحكومات بشأن التربية إلا 

، وجامعة الدول العربية واملنظمات UNAOC،للمنظمات الدولية مثل اليونسكو املعلوماتية. ويمكن 

 .ساعدة في تحقيق هذه الغايةاملالدولية وإلاقليمية ألاخرى 

  تكون صديقة ،و تراعي الفوارق بين الجنسينة ، و ثقافتناسب الإنتاج املوارد املشتركة، واملصممة بطريقة

يجب إلاعاقة، ملساعدة املعلمين على العمل وفقا ألفضل املمارسات. في حين أن هناك اختالفات ثقافية 

عالمية و التربية إلا  هناك كفاءات رئيسية في مركزكما أن د، ر أخذها في الاعتبار عند تطوير هذه املوا

 مختلف أصحاب الشأن. مع  قوية املوضوعاملعلوماتية ينبغي الاتفاق عليها واستخدامها لت

  عالمية و املعلوماتية داخل بلدانهم.يجب على الجامعات واملؤسسات إلاخبارية تنفيذ برامج التربية إلا 

 

 

 

 

 


