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ــة ع*مي ــة ا-, بي xTــار ال ــرص انتش ــوان «ف ــل عن ــذي يحم صــدار ال ــذا ا-, ــّدم ه يســعدنا أن نق
ق ا-vوســط وشــمال أفريقيــا» بمثابــة الكتــاب الســنوي للعــام  _̀ / منطقــة الــ والمعلوماتيــة 9.
/ / للبحوث 9. SPوروv-ينــج هــاوس» التابع لمؤسســة بلدان الشــمال ا /Tناشــيونال كل xT2016 مــن  «إن

̀_ هــذا الكتــاب الســنوي بالتعــاون  عــ*م وا-تصــا-ت (نورديكــوم). وقــد نــ ميــدان وســائط ا-,
.(UNAOC) مــم المتحــدة لتحالــف الحضــاراتv-وبرنامــج ا (UNESCO) اليونســكو . بــ0/

/ تعزيــز الوعــي والمعرفــة حــول ا-vطفال  ينــج هــاوس» 9. /Tناشــيونال كل xTيتمّثــل هــدف مركــز «إن
/ أن يســاهم توفــT/ المعلومــات والمعرفــة حــول نتائــج البحــوث  عــ*م. ونأمــل 9. والشــباب وا-,
ــة، وأن  . لوضــع السياســات ذات الصل ــ0/ ــم أســاس مت / تقدي ــة 9. يجابي ــة ا-, ــدة وا-vمثل الجدي
ع*ميــة لــدى  ع*ميــة والمهــارات ا-, بيــة ا-, xTإطــ*ق مناقشــة عامــة بنــاءة، وتعزيــز ال / يُســهم 9.

/ ا-vطفــال والشــباب. xفئــ�
ضافــة  / تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت، با-, / مجــال 9. ســاهم التقــدم ال`يــع الحاصــل 9.
 ، . ، عــ� ســبيل المثال، توفرها وســائل التواصــل ا-جتماعــي للمواطن0/ / xفــرص المشــاركة الــ� uا
/ وقــت يمكــن للجميــع . ا-vشــخاص. 9. ة انتقالهــا بــ0/ /Tكيفيــة انتشــار المعلومــات ووتــ /Tتغيــ / .9

ايــدة للعثور  . xTع*مــي بمنحنا فرصــاً م ، تــؤدي وفــرة المحتوى ا-, تقريبــاً أن يقومــوا بــدور النــا�_
، أدى هــذا التطور  /uعــ� المعلومــات، لكــن أيضــاً عــ� المعلومــات الخاطئــة والمضّللــة. بالتــا
ع*م  إu إبــراز تحديــات جديــدة. فقــد أصبحــت الحاجــة إu المعلومــات والتعليم المرتبــط با-,
ع*ميــة والمعلوماتيــة، ع*ميــة أكــT_ فأكــT_ إلحاحــاً. بفضــل امت*كهــم للمهــارات ا-, بيــة ا-, xTوال
نســانية ا-vساســية بالكامــل،  . وقادريــن عــ� ممارســة الحقــوق ا-, يصبــح المواطنــون مخّولــ0/
ع*مــي  / المحتــوى ا-, ، كمــا يتمكنــون مــن إمعــان النظــر 9. /Tعــ*م وحريــة التعبــ مثــل حريــة ا-,

. ناقــدة. بعــ0/
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ع*ميــة والمعلوماتيــة بيــة ا-, xTصــدار، الــذي يحمــل عنــوان «فــرص انتشــار ال يشــّكل هــذا ا-,
̀_ الــذي يصــدره  ق ا-vوســط وشــمال أفريقيــا»، الكتــاب الســنوي الســابع عــ _̀ / منطقــة الــ .9
ــول ــة الكتابــات ح / مجموع ــرة 9. ــّد الثغ ــاوس» ؛ وهــو يس ــج ه ين /Tــيونال كل ناش xTــز «إن مرك
/ أجــزاء مختلفــة حــول العالــم.  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTمجــال ال / التقــدم المحــرز 9.
ق   _̀ ــ نحــن نعتــST أنــه مــن ا-vهميــة بمــكان أن نســّلط الضــوء عــ� منطقــة، هــي منطقــة ال
/ الســنوات / كافــة أنحــاء العالــم 9. ا-vوســط وشــمال أفريقيــا، حيــث تركــز التقاريــر ا-,خباريــة 9.
ــأن ــي بش ــا يشــهد الوع ــ*م، كم ع / ا-, . الشــباب 9. ــ0/ ــة المواطن يح ــاركة �_ ة عــ� مش /Tــ ا-vخ
هــا مركــز _̀ / ن xايــداً. إن كافــة الكتــب الــ� . xTع*ميــة والمعلوماتيــة تقدمــاً م بيــة ا-, xTمهــارات ال
ــال ــول ا-vطف ــوث ح ــن البح ــد م . المزي /Tــ ــدف إu تحف ــاوس»  ته ــج ه ين /Tــيونال كل ناش xTإن»

، مثــل  . عــ*م. وتســتهدف تلــك الكتــب مجموعــات مختلفــة مــن المســتخدم0/ والشــباب وا-,
. والطــ*ب . والمنظمــات التطوعيــة والمعلمــ0/ فــ0/ xTالمح . ع*ميــ0/ . وصنــاع القــرار وا-, الباحثــ0/
ــذه  ــدة له ــة جدي ــنوي رؤى تحليلي ــاب الس ــذا الكت ــر ه / أن يوّف ــل 9. ــن نأم . ونح . ــ0/ والمهتم

ــم. / كافــة أنحــاء العال الفئــات المســتهدفة 9.

إنجي+  وادبرينغ 
/ SPوروv-ينــج هــاوس» التابــع لمؤسســة بلــدان الشــمال ا /Tناشــيونال كل xTمديــرة، مركــز «إن

عــ*م وا-تصــا-ت (نورديكــوم). / ميــدان وســائط ا-, للبحــوث 9.



9

مقدمة:

بية - مجــال ال%$ ./ . يشــّكل هــذا الكتــاب ثمــرة مــن ثمــار سلســلة ورش العمــل لتدريــب المدرّســ0-
- شــارك برنامــج اQRمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات بتنظيمهــا  $Wميــة والمعلوماتيــة الــZع \Rا

- فــاس بالمغــرب والقاهــرة بمــ^. (1) خــZل عــام 2013 و 2014 /.
وقــد أدرك برنامــج اQRمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات منــذ وقــت مبكــر اQRهميــة القصــوى
- بنــاء مجتمعــات ســلمية، يتعايــش فيهــا اQRفــراد مــن عZميــة والمعلوماتيــة /. \Rبيــة ا لل%$
اف تقريــر المجموعــة  - وئــام تــام جنبــاً إs جنــب؛ باعــ%$ خلفيــات ثقافيــة ودينيــة مختلفــة /.

رفيعــة المســتوى التابعــة لـــ «برنامــج اQRمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات». 
عــZم تحديــاً تعليميــاً، إزداد تعقيــداً  \Rشــّكل التعــرض المســتمر لمجموعــات الســكان لوســائل ا
- والرقمــي. إن تقييــم مصــادر المعلومــات يتطلــب المهــارات والتفكــ%- و~. لكــ%$ \Rالعــ^ ا - ./

- كثــ%- مــن اQRحيــان.  الناقــد، كمــا أنــه يشــّكل مســؤولية تعليميــة، يتــم اRســتخفاف بأهميتهــا /.
ــاء  ضافــة اs بن \Rبا ، . ــرأي، وتقييــم النــص والصــورة مــن دون تحــ%- إن فصــل الواقــع عــن ال
وتفكيــك النــص باRرتــكاز عــ� مبــادئ المنطــق هــي مهــارات قابلــة للتعليــم. كمــا أن تعليــم 
ــب ــه كأحــد جوان ــاً عــ� نطــاق واســع QRهميت ــس معروف ــة لي ــة والمعلوماتي عZمي \Rــة ا بي ال%$
- والتعليــم مــن أجــل الســZم؛ وبالتــاs- لــم يتــم تطويــر ســوى عــدد قليــل التعليــم المــد~.

ورة  .̂ امــج التعليميــة كجــزء مــن التعليــم اQRســا�- الحديــث.» ويــو�- التقريــر «بــ مــن ال%�
 - ــاعدة /. ــة، للمس ــة الثانوي - المرحل ــدارس، وخاصــة /. - الم ــة /. عZمي \Rــة ا بي ــج ال%$ ــذ برام تنفي
عــZم، وتعزيــز الوعــي  \Rخبــار مــن قبــل مســتهل�- اQRتطويــر مقاربــة واعيــة ونقديــة لتغطيــة ا
نــت لمكافحــة ســوء الفهــم والتعصــب وخطــاب ن%$ \Rمــي وتطويــر التثقيــف عــ� اZع \Rا

ــة.» (2) الكراهي
- المــدارس بنســب  عZميــة والمعلوماتيــة /. \Rبيــة ا وقــد إزدادت الحاجــة اليــوم إs تنفيــذ ال%$
اســتثنائية. فقــد اســتقطبت الســلطة المتناميــة وال�يعــة اRنتشــار لوســائل التواصــل 
ــل  ــتهZكية، ب ــلع اRس ــال الس - مج ./ . ــ0- ــط المعلن ــس فق ــن، لي ي ــام الكث%- ــي إهتم اR\جتماع
- تنــ�� الكراهيــة $Wايضــاً، وبشــكل مأســوي، كافــة محــركات الدعايــة الرقميــة للمجموعــات الــ
عZميــة  \Rبيــة ا - كافــة أنحــاء العالــم. ينبغــي أن يتــم فهــم ال%$ والتباعــد والعنــف الشــديد /.

مقدمة
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ــه  / وج ــود 9. ــة والصم ــز المرون ــة إu تعزي ــود الرامي / الجه ــا»/ 9. ــF أس ــة كعن  والمعلوماتي
ع*ميــة والمعلوماتيــة، بيــة ا-, xTالمشــهود لهــم بالعنــف. يجــب ان تشــكل ال . رســائل المتطرفــ0/

ــائل مضــادة  ــق رس ــدي، وخل ــT/ النق ــارات التفك ــر مه ــل كمنصــة لتطوي ــة، ب ــس أداة رقاب لي
للخطــاب الــذي يمجــد المــوت والعنــف.

ق  _̀ ــ ــة ال / منطق .9 . ــ0/ ــاً للمدرّس ــورداً هام ــام وم ــاب مصــدر إله ــذا الكت ــح ه ــل أن يصب نأم
ع*ميــة بيــة ا-, xTدخــال عنــا± تعليــم ال ا-vوســط وشــمال أفريقيــا الذيــن يبحثــون عــن فــرص -,
. ا-vفــراد مــن / أن يســّهل ذلــك تطويــر تفاهــم أفضــل بــ0/ والمعلوماتيــة اu صفوفهــم؛ أمــ*ً 9.

مختلــف ا-vديــان و الخلفيــات الثقافيــة.
ــورش العمــل  ــ*زم ل ــل ال ــا التموي ه /Tســبانية لتوف ــة ا-, ــه الشــكر اu الحكوم / توجي ونرغــب 9.
. ̀_ هــذا الكتــاب. كمــا نــود أن نشــكر جميــع المســاهم0/ المذكــورة أعــ*ه وتســهيل عمليــة نــ

/ تولــت مهمــة مزدوجــة مــن خــ*ل  xهــذا الكتــاب، - ســيما الســيدة ماجــدة أبــو فاضــل الــ� / .9
يــة والعربيــة. نحــن ايضــاً ممتنون  . /Tنجل . ا-, عملهــا كالمحــررة الرئيســية للنصــوص كافــة باللغتــ0/
ــزل واليونســكو، لضــم جهودهــم اu برنامــج ا-vمــم المتحــدة  ــون غري ــن الســيد آلت ــكل م ل

̀_ هــذا الكتــاب ممكنــاً. ــ لتحالــف الحضــارات، لجعــل ن
̀_ هــذا الكتــاب،  أود أن أتوجــه بشــكر خــاص اu «نورديكــوم»، تقديــراً لدعمهــم مــن أجــل نــ

وضمــان توزيعــه عــ� الصعيــد العالمــي.

جوردي تورنت
وع _̀ مدير الم

ع*مية والمعلوماتية بية ا-, xTمبادرات ال
برنامج ا-vمم المتحدة لتحالف الحضارات

. مــن المراحــل الثانويــة الفــرص  ت ورش العمــل المذكــورة أعــ*ه وناقشــت مــع مدرّســ0/ ST(1) اختــ
» الخاصــة . ــ0/ ــة للمدرّس ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــج ال ــذ مناه ــة تنفي ــه عملي / تواج xــ� ــات ال والتحدي

 http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org: /uالتــا الرابــط  زيــارة  يرجــى  باليونســكو. 

http://www.unaoc.org/who-we-are/high-level-group : /u(2) يرجى زيارة الرابط التا
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مقدمة:

ع*ميــة بيــة ا-, xTمــن ا-�نمــن اجــل تعزيــز، وتعليــم، واســتخدام ال _Tيوجــد وقــت م*ئــم اكــ -
ــا،  ــمال أفريقي ــط وش ق ا-vوس _̀ ــ ــة ال ــاء منطق ــة أنح / كاف ــا 9. ــة تعدي*ته ــة بكاف والمعلوماتي
ع*ميــة  بيــة ا-, xTات جذريــة هامــة. إن فكــرة ال /Tتشــهد تغــ / xالــدول العربيــة الــ� / و- ســيما 9.
ــق  ــة، وتطبي ــذه الدراس ــملتها ه / ش xــ� ــدان ال / معظــم البل ــود 9. ــة الوج ــة حديث والمعلوماتي
ع*ميــة والمعلوماتيــة تختلــف مــن شــبه معدومــة بيــة ا-, xTتنــدرج تحــت مظلــة ال / xامــج الــ� STال

إu حيويــة نســبياً، وإن كان ذلــك عــ� نطــاق محــدود.
ــ�  ؛ ع / SPــر ــم الع ــاء العال / أنح ــة 9. ــم المختلف ــة التعلي ــT/ اu أنظم ــد كب ــك إu ح ــود ذل يع
/ أن عمليــة نقــل المعلومــات مــن أعــ� إu أســفل  كة تتمّثــل 9. xTالرغــم مــن وجــود نقــاط مشــ
/ المــدارس  ــزال موجــودة 9. ــا المعرفــة) تشــّكل القاعــدة وليســت ا-ســتثناء و- ت (وليــس دائم
/ كافــة المجــا-ت. ووتوجــد  والجامعــات. كمــا أن التفكــT/ النقــدي - يــزال ينتظــر أن يتجــذر 9.
/ تشــّجع ذلــك، ولكــن هنــاك عــدة عوامــل هامــة  xأمثلــة عــ� بعــض المؤسســات التعليميــة الــ�

. التنفيــذ عنــد التطبيــق. /Tتدخــل حــ
، حيــث يحظــى  /Tالمنطقــة بفــرض المعايــ / ســاهمت التقاليــد الدينيــة وا-جتماعيــة الســائدة 9.
، لدرجــة  /Tــ ــر الكب ام والتقدي xTبا-حــ . ــاء وا-vمهــات والمعلمــ0/ بعــض الشــخصيات مثــل ا-�ب
/ وجهــات نظرهــم ومعرفتهــم. وتقــوم بعــض الشــخصيات الدينيــة  انــه - ينبغــي التشــكيك 9.
، فمــن  /uــا ــال، بالت ــر ع ــم معاملتهــم بتقدي ض ان تت xTــ ــن المف . وم ــ0/ ــة المعلم ــاً بمهم أحيان
بــة مــن وجهــة  ّ _̀ ع*ميــة والمعلوماتيــة مت بيــة ا-, xTمجــال ال / المرجــح أن تكــون مقاربتهــم 9.

نظرهــم ا-vخ*قيــة وا-vكــT_ تحفظــاً عــ� الموضــوع.
/ المنطقــة. إذ توجــد مــدارس  ة 9. _̀ ــ ــة المختلفــة المنت توجــد ايضــاً مســألة النظــم التعليمي
ــن القطــاع العــام أو  ــة م ــا ممول ــون إم ــن أن تك / يمك xــ� ــة (ال ــدارس ديني ــة وخاصــة، وم عام
/ معظمــه باللغــة العربيــة  / تلــك المــدارس 9. مدعومــة مــن القطــاع الخــاص) ويوفــر التعليــم 9.
/ كانت مســتعمرات فرنســية،  xالــدول الــ� / / البلــدان العربيــة)، والفرنســية (9. كة 9. xTاللغــة المشــ)

تمهيد
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ــT/ الدخــول ــك تأث ــاف اu ذل ــة). يُض يطاني STــة ال اطوري STم ــوذ ا-, ــد نف ــث امت ــة (حي ي . /Tنكل وا-,
يــن الذيــن أسســوا لهــم موطــئ قــدم _̀ / مــن خــ*ل المب بــوي والديــ�. xTالمشــهد ال / .9 /Â /Tمــv-ا
/ الكثــT/ مــن البلــدان، وكذلــك مــن خــ*ل التدريــس باللغــات المحليــة و / أو العرقيــة مثــل  .9
ق ا-vوســط، _̀ ــ / بعــض مناطــق ال ــة 9. ــة الكردي ــا واللغ / دول شــمال أفريقي ــغ 9. ــة ا-vمازي لغ
ــرن. أصبحــت ــن ق ــT_ م ــة طــوال أك ــة أرميني ــث عاشــت أقلي ــان وســوريا حي / لبن ــة 9. وا-vرمني
كل هــذه العنــا± جــزءاً مــن محتــوى الوســائط المتعــددة المتشــابك والمتكامــل، والتفاعــل، 

/ المنطقــة. .9 . والجماهــT/ / المنتجــ0/
ع*ميــة والمعلوماتيــة كمجــال درا»/ هــي جديــدة نســبياً، - تــزال تخضــع بيــة ا-, xTبمــا أن ال

ــدم بخطــوات  ــزال تتق ــم، و- ت ــاء العال ــف أنح / مختل ــا 9. ــكاز عليه ــم ا-رت ل*ستكشــاف ويت
/ كثــT/ مــن ا-vحيــان اســتخدام كّل ق ا-vوســط وشــمال أفريقيــا. يتــم 9. _̀ / منطقــة الــ بطيئــة 9.
بيــة المعلوماتيــة بشــكل مطابــق. إ- أن ذوي الخلفيــات ا-vكاديميــة xTع*ميــة وال بيــة ا-, xTمــن ال
ــة ع*مي ــة ا-, بي xTال / xPــأ . ت ــ0/ / ح ــبقية، 9. ــى با-vس ــة تحظ ــة المعلوماتي بي xTــإن ال ــورة، ف المتط
. عــ� /Tكــ xTال uع*مــي، فيميلــون إ كملحــق. أمــا ا-vشــخاص ا-vكــT_ انســجاماً مــع المشــهد ا-,
/ / مــن ا-vشــخاص الذيــن عملــوا 9. xPمثــل، يــأv-بــوي. التعريــف ا xTذلــك الجانــب مــن الطيــف ال
. فهــم /Tخــv-ــة ببنيــة هــذا ا / المجــال ا-vكاديمــي وهــم عــ� دراي عــ*م وشــاركوا 9. مجــال ا-,

ــا  ــود وم ــو موج ــا ه ــم لم ــ*ل فهمه ــن خ . بشــكل أفضــل م ــ0/ ــد ك* الثقافت ــون إu تأيي يميل
ة /Tــات المتغــ ــات وا-vولوي ــة التقني ــوا، هــم أيضــاً، بمواكب ط أن يقوم ــه، �_ ــام ب ينبغــي القي

ــة. ̀ع ب
ــد،  ــذا المشــهد الواع ــاب الضــوء عــ� ه ــذا الكت ــداد ه / إع ــون المشــاركون 9. يســّلط المؤلف
ــه. / الوقــت عين ــرن 9. . وم ــ0/ ــكل مت ــاء هي ــر ا-vســاس لبن عــ� أمــل أن يقــدم عملهــم المبتك
/ تســليط الضــوء عــ� الجهــود الوطنيــة والمحليــة والفرديــة  ك 9. xTيســاهم هــذا العمــل المشــ
ــرة  ــيع دائ ــة، وتوس ــور القائم ــه القص ــار أوج ــي، وإظه ــن الوع ــد م ــق المزي ــة لخل المختلف

ــة.  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــال ال / مج .9 . ــ0/ ــة المعني ــاب المصلح أصح
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــارن لل ــل أوu/ مق ــوان: «تحلي ــاب، بعن ــذي وضعــه ضمــن الكت / الفصــل ال .9
ــة ــعبة تنمي ــن ش ــزل، م ــون غري ــف آلت ــط»، استكش ق ا-vوس _̀ ــ ــة ال / منطق ــة 9. والمعلوماتي
ــا. ــمال أفريقي ق ا-vوســط وش _̀ ــ / ال ــا يحــدث 9. ــكو، م ــع، اليونس ــ*م والمجتم ع ــائل ا-, وس

ــكانية  ــا الس ــن تركيبته ــة ع ــة عام ــن لمح ــة، تتضم ــق للمنطق ــة طري ــل خارط ــدم غريزي وق
 / . الشــباب 9. ــ0/ ــT/ مــن المواطن / ظــل وجــود عــدد كب عــ*م فيهــا، 9. وبيئــات المعلومــات وا-,

تمهيد
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ــه ــة بحــد ذات ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــل أن مفهــوم ال ــد غريزي ــا أك ــة. كم ــدول العربي ال
ــة وتنفيذهــا  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة تصميــم برامــج ال اً عــ� كيفي ــا�_ اً مب /Tــ يملــك تأث
. بشــكل عــام. أمــا المنطــق  هــا عــ� حيــاة الشــباب بشــكل خــاص، والمواطنــ0/ /Tورصدهــا وتأث
STالــدول العربيــة تعتــ / ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTالــذي تحــدث عنــه المؤلــف فهــو أن ال

، وا-قتصــادي.  ــر ا-جتماعــي، والســيا»/ وســيلة لتحقيــق طيــف واســع مــن أهــداف التطوي
/ حــد ذاتهــا، -vنهــا ع*ميــة والمعلوماتيــة غايــة 9. بيــة ا-, xTوقــال : «مــن جهــة أخــرى، تشــكل ال
بــداع وتحقيــق الــذات.» / وا-, xPتمّكــن النــاس مــن اكتســاب المهــارات الشــخصية، والوعــي الــذا
/ دراســات  ، وهــو أســتاذ مشــارك 9. /́ / لبنــان، قــام كّل مــن جــاد ملــ / هــذه ا-vثنــاء، 9. .9
وت، ولبــ�. معاليقــي، وهــي مديــرة أكاديميــة /Tبــ / كيــة 9. /Tمv-الجامعــة ا / عــ*م 9. الصحافــة وا-,
وت (MDLAB) بتســليط الضــوء عــ� ا-vكاديميــة ونشــاطاتها، /Tبــ / ع*ميــة والرقميــة 9. بيــة ا-, xTال
/ عــام 2013 .9 MDLABوت /Tــ / ب ــة 9. ــة والرقمي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال وتطورهــا . أنطلقــت أكاديمي

ــة  ــة الرقمي بي xTــر ال ــدف تطوي . «به ــ0/ ــرب والدولي . الع ــ0/ ــن ا-vكاديمي ــة م ــد مجموع ــ� ي ع
عــ*م العــرب وتطويــر المناهــج  / المنطقــة مــن خــ*ل تدريــب مــدر»/ ا-, ع*ميــة 9. وا-,
ع*ميــة، ليــس فقــط باللغــة العربيــة، بــل وتطويــر  بيــة الرقميــة وا-, xTمجــال ال / الدراســية 9.
ــة،  ــة العربي ــط باللغ ــس فق ــة، لي ع*مي ــة وا-, ــة الرقمي بي xTــال ال / مج ــية 9. ــج الدراس المناه
، تعقــد  . ــة.» ومــذاك الحــ0/ / الثقافــات وا-هتمامــات العربي ــق 9. بــل ايضــاً مــن خــ*ل التعّم
. ــ0/ ع*مي ــا وا-, . وطــ*ب الدراســات العلي ــ0/ ــف -ســتضافة أكاديمي / الصي ــة دورات 9. ا-vكاديمي

ــة واكتســاب فهــم  / صقــل مهاراتهــم الرقمي ــون 9. ــن يرغب ــة الذي ــدول العربي مــن مختلــف ال
ع*ميــة والمعلوماتيــة. وبحســب بيــة ا-, xTأفضــل لكيفيــة ارتبــاط تلــك المهــارات مــع فهــم ال
ــا . إنه /Tــ ــة للجماه ع*مي ــة ا-, ــن الثقاف ــاً م ــة نوع ــة وا-ع*مي ــة الرقمي بي xTال STــ : «تعت /́ ــ مل

ــاح  ــة والمــوت والكف ــات الجشــع والكراهي ــة أيديولوجي ــا مواجه / يمكنه xــ� ــة ال ــورة الصامت الث
ــان  ــم الباحث ــا.» واختت ــاواة وعولمته ــم المس ــة ونظ ــة ا-جتماعي ــم العدال ــل تعمي ــن أج م
ــة ع*مي ــة وا-, ــة الرقمي بي xTــون ال ــن أن تك ــه - يمك ــ� أن ــد ع ــاب بالتأكي ــن الكت ــا م فصلهم
ــم  ــن يســتطيعون الحصــول عــ� تعلي ــن الطــ*ب الذي ة م /Tــ ــة صغ ــرة فقــط لمجموع متوف
نــت وغــT/ متصلــة وورش عمــل xTدورات متصلــة با-ن /Tتوفــ uجامعــي. «نحــن بحاجــة إ
بيــة  xTمــن ذلــك، تحتــاج ال _Tجمهــور أوســع. أكــ uســهلة المنــال باللغــة العربيــة للوصــول إ
ــده. ــا بع / وم vPــدا ــم ا-بت ــدارس، وصــو-ً  اu التعلي ــال إu الم ــة إu ا-نتق ع*مي ــة وا-, الرقمي
. القادريــن . والباحثــ0/ . وا-vكاديميــ0/ ابطــة مــن المعلمــ0/ xTتطويــر مجموعــة م uنحــن بحاجــة إ
«. /uــا ــة إu المســتوى الت ع*مي ــة وا-, ــة الرقمي بي xTمجــال ال / عــ� نقــل التعليــم وا-vبحــاث 9.
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/ برنامــج ا-vممالمتحــدة لتحالــف الحضــارات  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTوع ال _̀ مــ
ــل  . خــاص عــ� ورش العم /Tــ ــع ترك ــي، م ــ*م الرقم ع ــه اu الشــباب وا-, (UNAOC)، اهتمام
/ كّل مــن مــF والمغــرب. وقــال:  / المــدارس المتوســطة والثانويــة 9. .9 . / تشــمل المدرّســ0/ xالــ�
́/ يناقشــوا -vول مــرة المفاهيــم . لــ «شــّكلت حلقــات العمــل فرصــة لمعظــم المدرّســ0/

ع*ميــة والمعلوماتيــة، وليفهمــوا أن المفاهيــم  بيــة ا-, xTساســية لتعليــم الv-الرئيســية والركائــز ا
 STــ ــة وقــراءة النصــوص المطبوعــة) لــم تعــد تعت ــة (كتاب ــة لمعرفــة القــراءة والكتاب التقليدي
/ المجتمعــات المعــا±ة.»  .9 . . ونشــط0/ . مشــارك0/ ́/ يكونــوا مواطنــ0/ مهــارات كافيــة ل*vفــراد لــ
/ عالــم طــاً أساســياً هامــاً لتحقيــق النجــاح 9. . تشــّكل مهــارات التكنولوجيــا الرقميــة �_ / حــ0/ و9.
ــوم ــدة «العل ــكال ع ــد بأش ــة تجس ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــت أن ال ــد تورن ــوم، أك الي
/ القاهــرة وفــاس اســتط*عاً ــد أجــرى المدرســون 9. ــا». وق ــT_ مــن «التكنولوجي نســانية» أك ا-,
ع*ميةلط*بهــم واكتشــفوا أن التلفزيون كان الوســيلة المفّضلة   بســيطاً للتعــرف اu العــادات ا-,
/ xع*م� . . الشــباب. وأضــاف تورنــت: أضــع عبــارة «مشــاهدة التلفزيــون» بــ0/ لــدى المســتطلع0/

اقتبــاس -vن الشــباب اليــوم - يشــاهدون التلفزيــون فقــط (لــم يعــد هــذا الجمهــور المأســور 
نــت)، فهــو يســتهلك أشــكا-ً أخــرى  xTن / عــF مــا قبــل ا-, والمفتــون بالشاشــة الــذي كان عليــه 9.
عــ*م أثنــاء مشــاهدة التلفزيــون. هــذا يشــمل تحميــل الصــور ومقاطــع الفيديو  مــن وســائل ا-,
عــ� مواقــع التواصــل ا-جتماعــي، وإرســال الرســائل النصيــة، واســتخدام منصــات متعــددة 

-vغــراض متعــددة.
/ الفلســطينية / ا-vرا². ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــوم ال ــوب حــول مفه ــو عرق ــد أب حم
قيــة وقطــاع غــزة، والســبب الــذي يجعلهموضوعــاً  _̀ المحتلــة، والضفــة الغربيــة والقــدس ال
بيــة المعلوماتيــة» أكT_ انتشــاراً  xTمعقــداً، ولــم ينبغــي تمكينــه . وقــال المؤلفــان إن مفهــوم «ال

ع*ميــة». بيــة ا-, xTمــن «ال
/ تحت / تلــك ا-vرا². . اضطــروا إu العيــش 9. ا-vمــر الملفــت بشــكل خــاص هــو أن الفلســطيني0/

، ثــم  ــ�/ �ائي ــ*ل العســكري ا-, ات، ثــم تحــت ا-حت xTإحــدى الفــ / .9 Fردن ومــv-ســيطرة ا
. أنصــار منظمــة التحرير الفلســطينية  / انقســمت ما بــ0/ xتحــت ســيطرة حكومتهــم الخاصــة الــ�
قيــة،  _̀ / الضفــة الغربيــة لنهــر ا-vردن والقــدس ال (أو فتــح باللغــة العربيــة) بشــكل خــاص 9.
ــا الخاصــة  ــق مجموعته ــد أدت ا-نقســامات اu خل ــزة. وق / قطــاع غ ــاس 9. . أنصــار حم ــ0/ وب
، والعقــاب الفــردي والجماعــي ضــد  . مــن التحديــات، أقلهــا القيــود عــ� حركــة الفلســطيني0/
/ ا-حتياجــات ا-vساســية مثــل الميــاه، والمشــهد  أولئــك الذيــن يعارضــون ا-حتــ*ل، والنقــص 9.
خيــص،  xTســلطات الــوزارات عــ� الســيطرة، وال / ع*مــي الفوضــوي حيــث يؤثــر التضــارب 9. ا-,

تمهيد
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تمهيد

ــة مــن عمليــات القمــع ضــد  ضافــة اu حمل عــ*م، با-, واســتئجار موجــات البــث ورســوم ا-,
/ ظــل هــذه الظــروف مجتمعــة، أوضــح كّل مــن نســيبة وأبــو عرقــوب أن  عــ*م. 9. وســائل ا-,
/ نظــام ، ســواء 9. . / فلســط0/ ع*ميــة والمعلوماتيــة - تــزال مفهومــاً جديــداً نســبياً 9. بيــة ا-, xTال
/ معــرض تعليقهمــا عــ� الموضــوع: «هنــاك أيضــا . وقــا- 9. / .Pالمجتمــع المــد / التعليــم أو 9.
ايــداu الحاجــة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى النــاس حــول كيفيــة التفاعــل مــع وســائل  . xTإدراك م
/ كافــة انحــاء قطاعــات المجتمــع،  عــ*م والتعامــل معهــا. ويتــّم تنظيــم هــذه ا-vنشــطة 9. ا-,
ــدا ــا: «ع ــة والقطــاع الخــاص.» وأضاف ــة والحكومي / وا-vوســاط ا-vكاديمي .Pــد ــع الم اي المجتم
 /Tائيــ�/ المتواصــل و- يــزال التأثــ� / ا-, SPاع العــرFمجــال التكنولوجيــا، كان للــ / التطــورات 9.
«. . ع*مية بالنســبة للفلســطيني0/ بيــة ا-, xTذلــك ال / عــ*م، بمــا 9. ا-vكــST عــ� كل مــا لــه ع*قــة با-,
/ إطــار معالجتــه ل*حتمــا-ت المختلفــة، أشــار الدكتــور عبــد ا-vمــT/ الفيصــل أن المــرء قــد - .9

/ العــراق، -vنــه يتطــور باســتمرار  يتمكــن مــن تحديــد اطــار محــدد لوضــع مشــهد المعلومــات 9.
/ كافــة المســتويات مــن خــ*ل إتصــال غــT/ مقيــد  / اســتخدام المعلومــات 9. / بلــد يتوســع 9. .9

نت. xTن با-,
 / xوقــال: «واكبــت العــراق الطفــرة الحاليــة مــن حيــث تطــور وانتشــار المعلومــات الــ�
ــة لرصــد وجمــع  ــة المتقدم ــز التطــورات التكنولوجي ــراد والمنظمــات، لتعزي يســتخدمها ا-vف
جاع ونقــل واســتخدام المعلومــات عــST أجهــزة الكمبيوتــر، وتقنيــات xTومعالجــة وتخزيــن واســ
ــميه  ــا نس ــكيل م ــا لتش انه xTواق ،Fــال - الحــ ــبيل المث ــ� س ــم، وا-تصــا-ت ع الميكروفيل
ــا ــات وا-تصــا-ت مم ــا المعلوم ــ� تكنولوجي ــST ع . أك /Tــ ــة ترك ــات‘». ثم ــا المعلوم ’تكنولوجي
ــروز سياســة ــة، عــ� الرغــم مــن ب ــة الفعلي ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال يوجــد عــ� آلي

/ العــراق -vنهــا  / العــراق. ركــز الدكتــور الفيصــل عــ� دور المكتبــات 9. إع*ميــة وطنيــة 9.
/ معادلــة  . تشــكل التكنولوجيــا مصــدر ا-هتمــام الســائد 9. / حــ0/ تطــورت عــ� مــر الســنوات، 9.
ع*ميــة والمعلوماتيــة هــذه. وكتــب الفيصــل: «باختصــار، بــدأت بصمــة تكنولوجيــا بيــة ا-, xTال
/ إجــراء  / عــام 2003، وشــهدت قفــزات نوعيــة. كمــا نجحــت 9. / العــراق 9. المعلومــات تظهــر 9.

ــات.» ــا المعلوم ــام لتكنولوجي / ا-vداء الع ات واضحــة 9. /Tــ تغي
أســتاذ  بوجمعــة،  رضــوان  الدكتــور  تنــاول   ، / SPالعــر العالــم  مــن  ا-�خــر  الجانــب   / .9
/ الجزائــر، وع*قتهــا بالتطــورات  بيــة ا-ع*ميــة 9. xTجامعــة الجزائــر، قضيــة ال / وباحــث 9.
ــة ف بوجمع xTــ ــوم. اع ــتق*ل إu الي ــذ ا-س ــة، من بوي xTــا ال ــا منظومته / عرفته xــ� ــة ال التاريخي
، / SPالجانــب ا-�خــر مــن العالــم العــر / أن الجزائــر عانــت مــن ارتفــاع معــد-ت ا-vميــة 9.
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بيــة  xTجامعــة الجزائــر، قضيــة ال /  تنــاول الدكتــور رضــوان بوجمعــة، أســتاذ وباحــث 9.
بويــة، منــذ  xTعرفتهــا منظومتهــا ال / xالجزائــر، وع*قتهــا بالتطــورات التاريخيــة الــ� / ا-ع*ميــة 9.
ف بوجمعــة أن الجزائــر عانــت مــن ارتفــاع معــد-ت ا-vميــة بســبب  xTاليــوم. اعــ uا-ســتق*ل إ
ــة  ــبة ا-vمي ــت نس ــام 1962،كان / ع ــ*د 9. ــتق*ل الب ــد اس ــه عن ــلبية وأن ــاره الس ــتعمار وآث ا-س
عــ*م وا-تصــا-ت  ، لــم تحقــق البــ*د بعــد هــدف دمــج ا-, . تفــوق 86 بالمائــة، ومــذاك الحــ0/
ــر  ــهدت الجزائ ــا ش ــات وا-تصــا-ت. كم ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــم باس ــام التعلي / نظ .9
. يســتخدمون اللغــة  أيضــاً مرحلــة مــن تحديــد الــذات، حيــث كان العــدد القليــل مــن المثقفــ0/
ــة  ــذور العربي اف بالج xTــ ــة إu ا-ع ــث الحاج ، وحي . ــابق0/ ــتعمرين الس ــة المس ــية، لغ الفرنس
ــي. ع*م ــهد ا-, ، المش /uــا ــي، وبالت ــام التعليم / النظ ــر 9. ــادة النظ ــب إع ــة كان يتطل وا-vفريقي

ــات وا-تصــا-ت،  ــا المعلوم ــز تكنولوجي ــف عــ� إدخــال وتعزي ــز المؤل ــذا الفصــل، رك / ه .9
ــر،  / الجزائ ــد 9. ــخ بع س xTــم ي ــوم ل ــا أن المفه ــة بم ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــل ال / مقاب .9
/ طبقاتهــا المتعــددة. وختــم  حيــث يتطلــب المدرّســون والطــ*ب تدريبــاً مكثفــاً وانغماســاً 9.
اً لوحــده،  إذا لــم يرفــق  /Tأن إدخــال التكنولوجيــات لــن يكــون لــه أثــراً كبــ /Tالمؤلــف قائــ*ً: «غــ
بممارســة تربويــة جديــدة، وبخلــق  نشــاطات تربويــة أخــرى، مصحوبــة بديناميكيــة جديــدة؛ 

ــاء المعــارف الجماعيــة.» ديناميكيةيجــب أن تعبــد طريــق  ايجــاد مســار جماعــي لبن
/ فــاس، بالمغرب، وفســور عبــد الحميــد النفيــ®/ مــن جامعــة ســيدي محمد بــن عبــد" 9. STال

/ مكنــاس، المغــرب، قاما بدراســة  وإدريســية شــويت مــن جامعــة مــو-ي (المــوu)  إســماعيل 9.
/ دراســتهما لمحــة عــن  ــا 9. ــان قدم ــا. المؤلف / بلدهم ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال حال
/ xالمغــرب، وا-,جــراءات الــ� uع*ميــة والمعلوماتيــة ا بيــة ا-, xTأُدخلــت فيهــا ال / xالطريقــة الــ�

. بصــورة أفضــل لعــF المعلومــات، وأهــم خطــط  اتخــذت لتعزيزهابهــدف إعــداد المواطنــ0/
ــويت: «- ــ®/ وش ــن النفي ــب كّل م ــتقبل. وبحس / المس ــتنفذ 9. / س xــ� ــادرات ال ــل والمب العم
/ النظــام / المغــرب. لــم يتــم تضمينهــا 9. / بداياتهــا 9. ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTتــزال ال
ــا أن  . كم . ــ0/ ــال النشــطاء وصانعــي السياســات والمرب ــي، وليســت عــ� جــدول أعم التعليم
ــة، كلمــة  ــد مــن المغارب ــا. بالنســبة اu  العدي ــروا به ́/ يفك ــ ــا ل ــاس ليســوا عــ� علــم به الن
/ القــدرة عــ� القــراءة والكتابــة، وتفســT/ الرســائل المطبوعــة.» بيــة) تعــ�. xTالتثقيــف» (او ال»
ع*ميــة / دورات الدراســات ا-, ع*ميــة والمعلوماتيةأدمجــت 9. بيــة ا-, xTوأضــاف المؤلفــان، ان ال
ــذا  ــة. ل ــج الجامعي / المناه ــج 9. ــم تدم ــا ل ــد ذاته ــة بح ــة المعلوماتي بي xTــن ال ــة، لك المغربي
ــة ــة المعلوماتي بي xTــة وال ع*مي ــة ا-, بي xTــس ال ــد تدري ــا-: «بع ــود. ق ــF مفق ــاك عن كان هن
ــة ــة والثقاف ع*مي ــات ا-, ــول الدراس ــدروس ح ــتملت ال ، اش / .Pــا / الفصــل الث ــدة 9. ــ� ح كّل ع

تمهيد
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بية  xTع*ميــة وال بيــة ا-, xTالفصــل الــدرا»/ الرابــع عــ� مزيج مــن ال / / تــدرس 9. xالمعلوماتيــة الــ�
ع*مية»و»الثقافــة المعلوماتيــة». بمــا ان  المعلوماتيــة  بمــا أنهــا تضمنــت ك*ً من»الدراســات ا-,
/ المغــرب، وإيمانــاً ع*ميــة والمعلوماتيــة لــم تكــن ضمــن اهتمامــات أي شــخص 9. بيــة ا-, xTال
 /uــاء وكل مواطــن، قررالمؤلفــان تنظيــم مؤتمــر دو ــكل مــن الشــباب وا-�ب ــا ل ــا بأهميته منهم
/ حياتهــم.  . المغاربــة بــه وتوعيــة ا-vفــراد بأهميتــه 9. حــول هــذا الموضــوع لتعريــف ا-vكاديميــ0/
/ فصلهمــا مــن الكتــاب، وهمــا  / أنشــطة أخــرى، تجدونهــا بالتفصيــل 9. كا 9. xTمــذاك الوقــت، اشــ

ع*ميــة والمعلوماتيــة وتطبيقهمــا. بيــة ا-, xTتعميــق فهــم ال uطريقهمــا إ / .9
 /Tالمنطقــة. وتشــ / / قلــب الــدول العربيــة، تتمتعبأعــ� كثافــة ســكانية 9. / تقــع 9. xــ� مــF، ال
ــن  ــة فقــط م ــن مســاحة 3 بالمائ ــن الســكان يعيشــون ضم ــة م / المائ ــرات إu أن 95 9. التقدي
افــق مــع نظــام المــدارس العامــة xTمعظــم المــدن، الم / ي 9. .Fرض. ا-زدحــام الحــv-ا
. الذيــن يتقاضــون أجــوراً يــرP_ لهــا، وشــبكة المــدارس الخاصــة / المكتــظ والمدرّســ0/ .Pالمجــا
ــائل . وس ــ0/ ــج ب ــا، ومزي . تحمله ــ0/ ــن لمتوســط المFي ــف باهظــة - يمك ــب تكالي / تتطل xــ� ال
نــت الخاضعــة لســيطرة الدولــة xTعــ*م  المطبوعــة والمســموعة والمرئيــة وعــ� ا-ن ا-,

. للحــرص  . مؤهلــ0/ . فوريــ0/ . إع*ميــ0/ جمــ0/ xTم uعــات والتوجهــات، كلهــا تحتــاج ا . .Tالمختلفــة ال
ــة  ــة بكلي ــس قســم الصحاف ــع، رئي ــامي طاي ــتهلكونه. س ــا يس ــون م ــم المواطن ــ� أن يفه ع
ع*ميــة  بيــة ا-, xTعالــم ال uف أن بــ*ده وصلــت متأخــرة ا xTجامعــة القاهــرة، يعــ / عــ*م 9. ا-,
/ ظهــرت بعــد الســنوات  xفيــه الــ� xTخبــار والv-والمعلوماتيــة عــ� الرغــم مــن انتشــار وســائل ا
 / ات 9. /Tوالعديــد مــن التغــ» / SPوّلدهــا «الربيــع العــر / xة الــ� /Tخــv-التحويليــة وبعــد الثــورات ا
ع*ميــة  بيــة ا-, xTيعلــم فيهــا قدمــت مــادة ال / xوقــال طايــع أن الكليــة الــ� .Fمــ / الحكومــات 9.
/ عــام 2005 وأن الجامعــات الحكوميــة والخاصــة  والمعلوماتيــة لطــ*ب المرحلــة الجامعيــة 9.
ا-vخــرى حــذت حذوهــا. عــ*وة عــ� ذلــك، شــملت جهــوده ورش العمــل والمؤتمــرات وابتــكار
/ تدريــس / تهــدف إu توفــT/ المــوارد -vســاتذة الجامعــات -ســتخدامها 9. xدوات المناســبة الــ�v-ا
/ المؤسســات العامــة والخاصــة المختلفــة. لكنــه أوضــح ان ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTال
 Fمــ / ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTالعقبــات تزايــدت. وقــال: «يقــع التحــدي الرئيــ®/ لل
ــاء  ــاول بعــض العلم ــألة. ح ــذه المس ــة به ــد سياس ــات. - توج ــي السياس ــق صانع ــ� عات ع
/ معظــم  .9 /uبيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العــا xTعــن وزارة ال . ــ0/ اء أن يضمــوا ممثل STوالخــ
 . هــذه ا-vنشــطة؛ لكــن المشــاكل والعقبــات جــاءت عــادة مــن واضعــي السياســات والعاملــ0/

ــم «. ــة والتعلي بي xTوزارة ال / .9
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بيــة xTول مــرة عــ� مصطلــح «الv- انــه تعــرف / .Pف يســار الــدرة مــن معهــد ا-عــ*م ا-رد xTواعــ
/ احــدى جلســات المناقشــة مــع اليونســكو عــام  ع*ميــة والمعلوماتيــة» خــ*ل مشــاركته 9. ا-,
/ / يتــم تدريســها 9. xــ� 2012، وأنهاكانــت قبــل ذلــك مجــرد سلســلة مــن القيــم وا-vهــداف ال

ع*ميــة التدريبيــة و- تشــمل صغــار طــ*ب المــدارس. وقــال الــدرة انــه  مختلــف المناهــج ا-,
/ الســنوات الثــ*ث الماضيــة، اصبــح هــذا التعبــT/ جــزءاً مــن المصطلحــات المســتخدمة مــن  .9
(JMI)وقــد اكتســب مزيــداً مــن الزخــم، / .Pردv-عــ*م ا / معهــد ا-, . والطــ*ب 9. قبــل الموظفــ0/
بيــة  xTورش عمــل حــول موضــوع ال / مــع تلقــي الطــ*ب الدعــوة بشــكل منتظــم للمشــاركة 9.

ع*ميــة والمعلوماتيــة. ا-,
/ ا-vردن والــذي يتمحــور حول وقــال الــدرة أن برنامــج التدريــب ا-vكــT_ شــمو-ً وا-vطــول مــدة 9.

 STوع تطويــر «التعليــم عــ _̀ / إطــار مــ ع*ميــة والمعلوماتيــة ، حصــل عــام 2006 9. بيــة ا-, xTال
.(WAN-IFRA) ــاء ي ا-vنب ــا�_ ــي للصحــف ون ــاد العالم ــن ا-تح ــادرة م ــة» (NIE)، بمب الصحاف

/ تلقــي ا-نتبــاه والتمويــل مــن  يــة أوفــر حظــاً 9. .Fالمناطــق الح / . كانــت المــدارس 9. / حــ0/ .9
/ اضطرت -ســتقبال xردن، ال�v-ا / / المناطق النائيــة 9. واضعــي السياســات، فإنتلــك الموجــودة 9.

 uمــن بلدهــم الــذي مزقتــه الحــرب، تفتقــر إ . . الهاربــ0/ . الســوري0/ التدفــق المســتمر ل*جئــ0/
ع*ميــة والمعلوماتيــة.  بيــة ا-, xTال uوصــول البــ*د ا . / تحســ0/ المــوارد ال*زمــة للمســاعدة 9.

/ المنطقــة، والــذي يتــم فيــه القــاء  / ظــل المنــاخ الحــاu/ البغيضالســائد 9. وختــم قائــ*ً: «9.
، وحــق  /Tــ ــة التعب ــة، وحري ــا التعددي ــة قضاي / معالج ــم 9. ــ� فشــل نظــم التعلي ــوم ع الل
ع*ميــة  بيــة ا-, xTبيــة والتعليــم دمــج برامــج ال xTالمعلومــات، يتحتــم عــ� وزارة ال uالوصــول ا
بويــة عــ� ســبيل ا-vولويــة.»وأو² الــدرة بتقديــم خطــة عمــل xTالمناهــج ال / والمعلوماتيــة 9.

ع*ميــة والمعلوماتيةالدوليــة. بيــة ا-, xTردن عــ� خريطــة الv-لوضــع ا
/ قســم  ــد ســليم، وهــي أســتاذة مســاعدة 9. ــة عي ــورة نايف ــان، وجــدت الدكت / ســلطنة عم .9
دراســات المعلومــات، أن تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت والتدفــق الهائــل 
 / ــة 9. ــات الفاعل . الجه ــ0/ ــات ب ــادل المعلوم ــة تب / تســهيل عملي ــاهما 9. ــد س ــات ق / المعلوم .9
/ نوفمــST مــن  ــه 9. ــ*د الســلطان قابوســفي خطاب ــا زعيــم الب / تناوله xــ� ، وال / .Pالمجتمــع المــد
اث  xTــ ــةووزارة ال ــورة ســليم عــن دور وزارة ا-عــ*م العماني عــام 2008. وقــد تحدثــت الدكت
/ تهــدف إu تحويــل الســلطنة  xهيئــة تكنولوجيــا المعلومــات الــ� uضافــة إ والثقافــة، با-,
/ مســتدام مــن خــ*ل تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت، وأضافــت  إu مجتمــع معــر9.
 uــة إ ضاف ــة، با-, . والســكان بمعلومــات دقيق ــ0/ ــد المواطن ــات تهــدف إu تزوي أن تلــك الكيان

تمهيد



19

تمهيد

. ودعــت أيضــا  مســاعدة النــاس عــ� معالجــة المعلومــات وتطويــر التفكــT/ النقــدي والتحليــ�/
بيــة xTالمــدارس، وحثــت وزارة ال uع*ميــة والمعلوماتيــة ا بيــة ا-, xTإدخــال منهــج حــول ال uإ

والتعليــم اu تطبيــق مثــل تلــك المناهــج، نظــراً لتجربــة الــوزارة مــع مراكــز مصــادر التعلــم 
/ معــرض تعليقهــا عــ� ا-مــر: «إذا كان محتــوى  / تعــادل المكتبــات المدرســية. وكتبــت 9. xالــ�
ــة ــادئ التوجيهي ــع المب ــق م ح - يتواف xTــ ــة المق ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــادة حــول ال الم
بيــة والتعليــم، مــن المتوقــع أن يتــوu مركــز مصــادر التعلــم xTالمحــددة لــوزارة ال /Tوالمعايــ

عــ*م بعــد موافقــة  امــج الصحافــة وا-, STنــه مرتبــط بشــكل مبــا�_ بv- ،تلــك الــدورات /Tتوفــ
/ حــال عــدم ة اu أنــه 9. /Tحــت الدكتــورة ســليم البدائــل لتلــك المراكــز، مشــ xTالــوزارة. « واق
ــة، ينبغــي عــ� كّل مــن الجامعــات الخاصــة ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــا لمــواد ال تقديمه
طــاً أساســياً لجميــع الطــ*ب. والعامــة دمجهــا ضمــن خطــط التعليــم الخاصــة بهــا وجعلهــا �_

ــة،  ــة ومدون ــة، وأكاديمي م .Fــة مخ ــة دولي ــو فاضــل، وهــي صحفي ــت الســيدة ماجــدة أب كان
/ عــام 1999،  ع*ميــة والمعلوماتيةوأيّدهــا. 9. بيــة ا-, xTأول مــن تبــ�. مفاهيــم ال . مــن بــ0/
/ لبنــان، شــاركت ابــو فاضــل مــع  / إحــدى الجامعــات 9. وبصفتهــا منســقة برنامــج الصحافــة 9.
/ جامعــة  ــة 9. ــة الصحاف ــع أســتاذ وطــ*ب كلي / م ا². xTــ ــادل إع*مــي إف وع تب _̀ ــ / م ــا 9. ط*به
/ مجــال التواصــل  وع، شــكلوا جميعــاً جــزءاً مــن تجربــة 9. _̀ ميســوري. مــن خــ*ل ذلــك المــ
. الثقافــات، والقيــم، وا-vخبــار الهامــة، واســتخدام التكنولوجيــا الناشــئة (- ســيما  بــ0/
 . . . مختلفتــ0/ عــ*م عــ� قارتــ0/ / بيئــة ا-, / لبنــان)، ومعرفــة مــا يهــم النــاس فعــ*ً 9. نــت 9. xTن ا-,
بصفتهــا مراســلة أجنبيــة متعــددة اللغــات عملــت عــ� تغطيــة ا-خبــار مــن عواصــم مختلفــة 
 /Tعــ*م عــ� الجماهــ / كافــة أنحــاء العالــم، كانــت أبــو فاضــل تــدرك جيــداً تأثــT/ وســائل ا-, .9
ــال والشــباب.  ــان عــ� ا-vطف ــن ا-vحي ــT/ م / كث ــا الضــارة 9. ــت تعــي بشــكل خــاص آثاره وكان
ــة ووســائل التواصــل عــ*م الرقمي ــت، ووســائل ا-, ن xTمــع انتشــار وســائل ا-عــ*م عــ� ا-ن

ــات  ــرز المؤيديــن -vخ*قي ــو فاضــل مــن أب ا-جتماعــي عــST مختلــف المنصــات، أصبحــت أب
ــج  ــات والنتائ ــك الرســائل والعملي ــي حــول تفكي ــق الوع ــن بالحاجــة اu خل عــ*م والمنادي ا-,
/ تتحــول باســتمرار  xوانعكاســات التفاعــل والتكامــل والتقــارب، والتدفــق الهائــل ل*تصــا-ت الــ�
/ يتــم  xأشــكال جديــدة. ممــا كتبــت أبــو فاضــل: «إن الرســائل المموهــة الــ� ùعــة مذهلــة إ وب
ــة بالFاعــات أو ألعــاب  اء. الحلقــات المليئ _̀ ــ ــر عــ� أنمــاط ال امــج قــد تؤث STال / إدراجهــا 9.
ــ*ت ــ�x المسلس / ح .Pــدوا ــلوك الع ــؤدي إu الس ــف وت ــ� العن ــن أن تحــرض ع ــو يمك الفيدي

. الخيــال والواقــع.. بالنتيجــة،  / الظاهــر قــد تدفــع الشــباب اu الخلــط بــ0/ / تبــدو بريئــة 9. xالــ�
فيهــي» ا-vكــT_ شــعبية xTالتعليــم ال» xفيــه، وحــ� xTخبــار ومــواد الv*فــإن ا-ســته*ك الســاذج ل
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 uــر، ا ، أو، عــ� أقــل تقدي . ــ0/ / خلــق مجتمعــات مفككــة وأفــراد مضطرب يمكــن أن تســهم 9.
/ تكتســح مشــاعرنا  الحســية.»  xخلــق ارتبــاك حــول كيفيــة التفاعــل مــع الرســائل المتنافــرة الــ�
 / ، تقــوم أبــو فاضــل بالكتابــة عــن هــذا الموضــوع بشــكل واســع، وتتحــدث 9. . مــذاك الحــ0/
ع*ميــة والمعلوماتيــة، وتدريب  بيــة ا-, xTمجــال ال / / برامــج وطنيــة 9. ورة تبــ�. المؤتمــرات عــن ±.
عــ*م وســلبياتها. عــ*م عــ� إيجابيــات وســائل ا-, / وســائل ا-, .9 . . والطــ*ب والعاملــ0/ المدرّســ0/
/ فصلهمــا مــن الكتــاب،  . مقاربــة عمليةممتعــة 9. .Tقدمــت كّل مــن كارميــ* فلويــد وغابرييــ* ثيــ
ــم.  عــ*م والتعلي ــج ا-, ــق دم ــن طري ــس ع / تون ــال والشــباب 9. . ا-vطف ــ0/ ــاول تمك ــذي يتن وال
بيــة  xTعــ� كيفيــة مســاهمة ال . وقــد أخــذا عــ� عاتقهمــا مهمــة تدريــب الطــ*ب والمعلمــ0/
/ تونــس مــا  / حياتهــم، - ســيما 9. / مســاعدتهم عــ� إيجــاد معــ�. 9. ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. ا-,
م  / قدمهــا محمــد البوعزيــزي، البائــع المتجــول الــذي أ±. xبعــد الثــورة، وبعــد التضحيــة الــ�
عــ*م اســم «الربيــع  / ديســمST 2010،وهــو حــدث أطلقــت عليــه وســائل ا-, النــار بنفســه  9.

: . مــا يــ�/ .Tوكتبــت فلويــد وثيــ .« / SPالعــر
عــ*م اu التخــ�/  «تصــوروا هــذا: اضطــر النظــام الــذي يســيطر مــن دون وازع أو رادع عــ� ا-,
ــون  ــون يتعرض ــا كان الصحفي اًم /Tــائعة. وكث ــة ش ــت الرقاب ــورة، كان ــل الث ــلطة. قب ــن الس ع
للمضايقــات. -vول مــرة، أثنــاء الثورة،خــرج الصحفيــون التونســيون إu الشــوارع ونقلــوا 

ــة.» ــه مــن دون أي رقاب ــT/ عــن رأي ــرأي العــام بالتعب ة وســمحوا لل ــا�_ ا-vحــداث مب
ع*ميــة  / كانــت فيمــا مــ³. أداةالســيطرة ا-, xعــ*م، الــ� مــع ســقوط النظــام، ألغيــت وزارة ا-,
ة ارتفاعــاً �يعــاً  xTوشــهددت تلــك الفــ . /Tاثــارة للرعــب. فجــأة، ســادت حريــة التعبــ _Tا-كــ
ــة عــ�  ــاز والمواقــع ا-خباري ــا محطــات التلف ــدة، تبعته ــة الجدي ذاعي / عــدد المحطــات ا-, .9
. أعــاد مذيعــو الدولــة تنظيــم أنفســهم، وتــّم تشــارك كميــات -متنهايــة مــن  / حــ0/ نــت، 9. xTا-ن
نــت والشــبكات ا-جتماعيــة.» xTخبــار مــن خــ*ل الخدمــات ا-خباريــة عــ� ا-نv-المعلومــات وا
/ الســويد  ة واســعة بالعمــل مــع الشــباب 9. STتتمتعــان بخــ . ، اللتــ0/ . / دور المؤلفتــ0/ xPــأ ــا ي هن
. ووســائل  ــ0/ ــن ورش العمــل للشــباب والمرب ــن خــ*ل سلســلة م ــدرات م ــاء الق ــا، لبن ه /Tوغ
ــال  ــاعدة ا-vطف ــدف مس ــ*د، به ــن الب ــة م ــزاء مختلف / أج .9 . ــ0/ . ا-ع*مي ــ0/ ــ*م والمخرج ع ا-,
ــار  ــان وانتش نس ــوق ا-, ــائل حق / مس ــوت 9. ــم ص ــون له . و يك ــط0/ ــوا ناش ــباب ليصبح والش
ــد أن عــ�  ــا نعتق ــة، فإنن ــك الغاي ــق تل : «لتحقي . ــ0/ ــت المؤلفت ــس. وكتب / تون ــة 9. الديمقراطي
ع*ميــة والمعلوماتيــة، ســواء كانــوا  بيــة ا-, xTمجــال ال / . أيضــاً أن يكتســبوا المهــارات 9. البالغــ0/
. عــ�  ــ0/ ــا مصممت ــك، كن ضافــة إu ذل ــاء ا-vمــور. با-, ــادة الشــباب أوأولي . أوق ــ0/ مــن المدرّس
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ع*ميــة: الصحفيــون ورؤســاء التحريــر ومديــرو  الوصــول إu أولئــك الذيــن ينتجــون المــواد ا-,
«. . . والمدونــ0/ . التلفزيونيــ0/ غــرف ا-vخبــار والمنتجــ0/

ــال إu المســتويات  نتق ــة وتهــدف إu ا-, ̀ع ــا ب ــة بشــق طريقه ــدول العربي ــوم بعــض ال تق
التاليــة. وتملــك هــذه الــدول المــوارد ا-قتصاديــة و / أو قــدراً معينــاً مــن الحريــة، حيــث يتــم 

بــداع والرؤيــة. تشــجيع ا-,
/ لرعايــة النســاء وا-vطفــال بشــكل  SPمــارات العربيــة المتحــدة، شــاركت مؤسســة د / دولــة ا-, .9
ــف  ــة للتخفي / محاول ــية 9. ــج الدراس / المناه ــة 9. ع*مي ــة ا-, بي xTإدراج ال uــوة إ / الدع ــط 9. ناش
ــذي  ــف ال ــار العن ــن آث ــد م ــباب والح ــ� الش ــت ع ن xTن ــون وا-, ــلبية للتلفزي ــار الس ــن ا-�ث م
 ، /Âعــ*م المختلفــة تعزيــزه. كمــا أن برنامــج محمــد بــن راشــد للتعلــم الــذ يمكــن لوســائل ا-,
ــة المتحــدة  ــارات العربي م ــة ا-, ــب رئيــس دول ــاً بنائ ــام 2012 وســمي تيمن / ع ــق 9. ــذي أطل ال
. الصفــوف  /Tتجهــ / ويــج -vحــدث ا-vدوات التكنولوجيــة و9. xTال / ، كان ايضــاً ســباقاً 9. / SPوحاكــم د
/ خفــض اســتخدام  بالحواســيب اللوحيــة الرقميــة بــد-ً مــن الكتــب المدرســية التقليديــة، 9.
/ شــاب  xPــة. وقــد قــام رســام  إمــارا ــة البيئ ــز الوعــي بشــأن الحاجــة إu حماي ــورق، وتعزي ال
بإنشــاء تطبيــق كتــاب ل*vطفــال عــ� ا-�يبــاد. وقــد ســاهم برنامــج التعلــم الــذÂ/ بمســاعدة 
ــة، والتفاعــل بشــكل أفضــل  ــة التعليمي / العملي ــع، وا-نخــراط 9. طــ*ب المــدارس عــ� التمت
/ الصــف، وأينمــا كانــوا، بفضــل ا-تصــا-ت المتنقلــة عاليــة  مــع معلميهــم وزم*ئهــم 9.
نــت  xTن ̀عــة. كمــا ســاعدهم عــ� تطويــر فضولهــم للبحــث عــن المعلومــات عــST شــبكة ا-, ال
مــارات 2021».  وع «رؤيــة ا-, _̀ نامــج جــزءاً مــن مــ STهــا مــن القنــوات المتصلــة. يشــّكل ال /Tوغ
ــة  ــة لمجتمــع المعلومــات (WSIS) عــن فئ ــر القمــة العالمي ــزة مؤتم نامــج جائ STــح ال ــد من وق
فيهيــة الخاليــة  xTع*ميــة وال / عــام 2014. المنطقــة ا-, ̀ا 9. / جنيــف، ســوي «بنــاء القــدرات» 9.
/ توفــر خدمــات التلفزيــون  xــ� ، ال / Sأبــو ظــ� / .9 (TwoFour54) ،«54 ــو فــور ائــب «ت .Fمــن ال
 / .9 . . والســينما، هــي أيضــاً موطــن لمختــST إبداعــي ومركــز تدريــب متوفريــن للطــ*ب والمهنيــ0/
فيهيــة الرئيســية  xTع*ميــة العربيــة وال عــام 2014، بــدأت المنطقــة التعــاون مــع المنظمــات ا-,
/ تتوافــق مــع ا-vعــراف  xامــج الــ� STلعــاب والv-الشــباب، ومطــوري ا . ع*ميــ0/ . ا-, لدعــم المنتجــ0/

/ البــ*د. والتقاليــد الســائدة 9.
ع*ميــة والمعلوماتيــة بطيئــاً.  بيــة ا-, xTمجــال ال / / المملكــة العربيــة الســعودية، كان التقــدم 9. .9
/ الب*د أكــT_ تقليديــة وكان المعلمون  وات الهائلــة، كان نظــام التعليــم 9. _Tوعــ� الرغــم مــن الــ
أقــل انســجاماً مــع مجتمــع المعرفــة الرقميــة. كمــا أن التعلــم الــذÂ/ لقــي بعــض ا-همــال
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/ محاولــة اللحــاق  / قدمــاً 9. لصالــح منهجيــات أكــT_ ك*ســيكية، لكــن المملكــة الصحراويــة تمــ³.
/ المنطقــة. وقــد بــدأ التعلــم عــن بعــد يحظــى بإقبــال كبــT/ ويتــم  بركــب الــدول ا-vخــرى 9.
 . / حــ0/ . عــ� تبنيــه كواحــد مــن طــرق التدريــس / التعليــم المختلفــة.  و9. تشــجيع المعلمــ0/
لمــام باللغــات ا-vجنبيــة أنــه مفتــاح التفاهــم والتفاعــل بشــكل أفضــل مــع وســائل  أثبــت ا-,
/ وضــع مناهــج تعلميمــة  عــ*م والمعلومــات؛ فشــل النظــام التعليمــي الســعودي العــام 9. ا-,
. يســتخدمون أســاليب التدريــس  . مؤهلــ0/ يــة وبتوفــT/ مدرســ0/ . /Tنجل عFيــة باللغــة ا-,
بداعــي، بــد-ً مــن إخضــاع ط*بهــم لطريقــة التعلــم عــن ظهــر قلــب. لكــن الوضــع ليــس  ا-,
ــT/ مســار  ــة لتغي ــاك جهــود جاري ــر. إذ أن هن ــه ويمكــن التعويــض عــن هــذا ا-vم ميؤســاً من
 /Tالنهايــة، - يــزال هنــاك الكثــ / ا-vمــور، ولــو تدريجيــاً، بموجــب التقاليــد الدينيــة والثقافيــة. 9.
ق  _̀ / الــ ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTالمعالجــة، وتبقــى ال uتحتــاج ا / xمــن المســائل الــ�

نجــاز. / طــور ا-, ا-vوســط ومنطقــة شــمال أفريقيــا عمــ*ً 9.

ماجدة ابو فاضل ـ المحررة الرئيسة

تمهيد
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ع+مية والمعلوماتية بية ا=> EFتحليل أو3? مقارن حول ال
ق ا=gوسط ? منطقة ال�� >̂

آلتون غريزل

، - يجــدر بالحكومــات  /uبيــة ا-ع*ميــة والمعلوماتيــة ســن الرشــد. بالتــا xTلقــد بلغــت ال
/ العالــم تجاهلهــا، نظــراً للمجموعــة الهائلــة مــن المؤلفــات ا-vكاديميــة  وصانعــي السياســات 9.
ع*ميــة والمعلوماتيــة  هــي بيــة ا-, xTع*ميــة والمعلوماتيــة. إن ال بيــة ا-, xTتدعــم أهميــة ال / xالــ�
، والتنشــئة ا-جتماعيــة الموجهــة / xPوري للتعلــم، وســيلة للتعلــم والوعــي الــذا موضــوع ±.
. إنهــا أداة يمكــن تطبيقهــا عــ� كافــة أشــكال قضايــا وســياقات التنمية. / xPذاتيــاً أو التنظيــم الــذا
ع*ميــة والمعلوماتيــة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الكفــاءات الخاصــة بيــة ا-, xTاً، إن ال /Tوأخــ
 /Tوالتعبــ ، . . المواطنــ0/ / نهايــة ا-مــر إu تمكــ0/ يــن يمكــن أن تــؤدي 9. _̀ بالقــرن الحــادي والع

. الثقافــات وا-vديــان. عــن الــذات والحــوار بــ0/
/ تشــابه ملحــوظ، يقــوم التقريــر العالمــي عــن رصــد التعليــم للجميــع (2006) الصــادر عــن  .9
اح أربــع طــرق  xTباقــ ، . اليونســكو، با-رتــكاز إu عمــل ســنوات لكثــT/ مــن العلمــاء ا-vكاديميــ0/
لفهــم مســألة التثقيــف؛ وقــد تطــور با-رتــكاز عــ� التقاليــد التأديبيــة. أو-ً، يعتــST التثقيــف 
مجموعــة منفصلــة مــن المهــارات الملموســة مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب، مســتقلة عــن 
 uالمعلومــات والمعــارف. ثانيــاً، يُنظر ا uالمهــارات ال*زمــة للوصــول إ uتمتــد إ / xالســياق والــ�
التثقيــف عــ� انــه موضــوع يعتمــد عــ� الســياق، ويتجــاوز مجــرد اكتســاب المهــارات ال*زمــة 
ــة.  ــاة الحقيقي / مواقــف الحي ــراز اســتخدام وتطبيــق هــذه المهــارات 9. ــز وإب مــن اجــل تعزي
ثالثــاً، يُنظــر اu التثقيــف باعتبــاره عمليــة تعلــم. فكلمــا تعلــم ا-vشــخاص، يكتســبون تدريجيــاً 
ــة ــST التثقيــف الوســيلة والغاي ، يعت ــذا المعــ�. ــة. به ــراءة والكتاب ــارات الق وبشــكل فاعــل مه
/ مجــال ا-تصــا-ت،  » أو «موضوعــاً» - يقــع 9. اً، يعتــST التثقيــف «نصــاً /Tعــ� حــد ســواء. وأخــ

ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو
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السياســة والســلطة ويمكــن أن يتخــذ أشــكا-ً عــدة. اللغــة المكتوبــة هــي أحــد أشــكال النــص 
/ يتــم مــن خ*لهــا إيصــال التعلــم. لكــن هنــاك نصــوص أخــرى، مثــل ا-تصــال الشــفهي،  xالــ�
ذاعــة والتلفزيــون والصحــف) والنصــوص التكنولوجيــة والفنيــة والتحــف. عــ*م (ا-, وســائل ا-,

/ القــرن الحــادي  ترتبــط وســائل ا-عــ*م والتكنولوجيــا بالتقاليــد ا-vربعــة لعمليــة التثقيــف. 9.
/ التاريــخ، يتــم تحقيــق التعلــم، والتنشــئة ا-جتماعية،  ة أخــرى 9. xTمــن أي فــ _Tيــن، أكــ _̀ والع
ــا  ــ*م، والتكنولوجي ع ــائل ا-, ــي بوســاطة وس / والســيا»/ والنشــاط ا-جتماع ــا9. ــادل الثق والتب
ع*ميــة بيــة ا-, xTتجلبهــا. يمكــن أن تســاهم ال / xنــت والفيــض الهائــل مــن المعلومــات الــ� xTن وا-,
عــ*م والتكنولوجيــا ́/ يفهمــوا مــا تجلبــه وســائل ا-, . لــ . جميــع المواطنــ0/ والمعلوماتيــة بتمكــ0/

 ، يــن، أكــT_ مــن أي وقــت مــ³. _̀ / القــرن الحــادي والع اتهــم. 9. STخ uمــن ابعــاد جديــدة ا
يتعلــم المواطنــون المزيــد عــن أنفســهم وعــن العالــم مــن حولهــم خــارج الفصول الدراســية 

(وات، 2012؛ انظــروا ايضــاً ماســيدو، 2007. 1)
ــية / الفصــول الدراس ــم 9. . التعل ــ0/ ــك الجــ` ب ــي ذل ــة ه ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTإن ال

ــراء ا-�خــر. هــذا  ــكّل منهمــا بإث والتعلــم الــذي يحــدث خــارج الفصــول الدراســية ويســمح ل
. أكــST عــ� مهــارات التثقيــف غــT/ التقليديــة. إن /Tيســتدعي بيداغوجيــا تعليميــة جديــدة وتركــ
ق ا-vوســط وشــمال أفريقيــا كمــا _̀ ع*ميــة والمعلوماتيــة هــي ذات صلــة لمنطقــة الــ بيــة ا-, xTال

/ كل منطقــة أخــرى مــن العالــم. هــي الحــال 9.
ع*ميــة والتوعيــة إهمــا-ً بيــة ا-, xTممــا كتبــت الســيدة أبــو فاضــل (2007): «لقــد شــهدت  ال
ع*ميــة كمــادة تدريــس منّظمــة  بيــة ا-, xTكمــا أن موضــوع ال ... / SPالعالــم العــر / طويــل ا-vمــد 9.
/ المــدارس، وغالبــاً مــا كانــت تتــم ا-شــارة اليهــا بواســطة مصطلحــات  نــادراً مــا كان يُــدرّس 9.
/ تعجــز عــن معالجــة ســبب وجــود وســائل  xإطــار مــواد التدريــس الجامعيــة الــ� / غامضــة 9.
ي...» (P.1)  بعــد ســت ســنوات، باســتخدام لبنــان وقطــر كدراســة حالــة،  /Tا-تصــال الجماهــ
بيــة  xTــر برامــج ال ــاً فيمــا يتعلــق بوجــود وتطوي ــأن هنــاك تقدمــاً بطيئ فــت أبــو فاضــل ب xTاع
ق ا-vوســط وشــمال أفريقيــا، وأن «التفكــT/ النقــدي  _̀ ــ / منطقــة ال ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. ا-,
ــن  ــد م ــن أن العدي ــم م ــ� الرغ ــدول [ع ــن ال ــT/ م / الكث ــم 9. / نظــم التعلي ــاً 9. ــس مدمج لي
/ كافــة مناطــق العالــم]...» لكــن الكثــT/ مــن  اء قــد يتفقــون بــأن هــذه ظاهــرة شــائعة 9. STالخــ
/ تمكــن  xهــم مــن الجهــات الفاعلــة يقومــون بتنفيــذ المشــاريع الــ� /Tالمبتكريــن وغ . المدرّســ0/
الطــ*ب مــن التفكــT/ النقــدي واستكشــاف التعلــم المتعــدد الوســائط مــن خــ*ل المنصــات 
ــميهايليديس (2009)،  ــهد بـ ــل، 2013.) واط (2012) استش ــو فاض ــددة. (أب ــة المتع ع*مي ا-,

آلتون غريزل
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. ع*مــي وحــده، لكــن أيضــاً عــ� المواطنــ0/ . عــ� المحتــوى ا-, /Tكــ xTبالقــول «أنــه - يكفــي ال
.» (P.65) عالــم المعلومــات / باعتبارهــم همــزة الوصــل 9.

ــة باعتبارهــا المجــال الــذي يســتحق اهتمــام ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTعــن ال /Tــ إن التعب
ــة ع*مي ــة ا-, بي xTــادرات ال ــذ مب ــي وتنفي ــق الوع ــة، وعم ــات الوطني ــة والحكوم ــع التنمي مجتم
 / .9 /Tــ ــا تغ ــاع م ــق واتس ــرى. إن عم ــة إu أخ ــن منطق ــف م ــائل تختل ــي مس ــة ه والمعلوماتي
ــة / منطق ــا 9. ــي وتطبيقه ــة الوع ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــأن ال ــي بش ــز الوع ــال تعزي مج
/ المنطقــة  ع*ميــة 9. بيــة ا-, xTحــول ال /uوســط وشــمال أفريقيــا منــذ أول اجتمــاع دوv-ق ا _̀ الــ
/ مــارس 2007 - هــو موضــوع هــذا / الريــاض 9. ع*ميــة  9. بيــة ا-, xTول للv-ا /uالمؤتمــر الــدو -
ع*ميــة والمعلوماتية  الفصــل، وكامــل هــذا الكتــاب بالواقــع. ســأعطي أو-ً صــورة عــن البيئــة ا-,
بيــة  xTمقــارن لل /uعطــي إطــاراً أساســياً لتحليــل نقــدي أو

v- المنطقــة.  ثــم انتقــل بعدهــا / .9
/ المنطقــة باســتخدام أربعــة أســئلة: ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ا-,

ع+مية: كيبة السكانية والمعلومات والبيئات ا=> EFنظرة عامة - ال
/ كثــT/ مــن ا-vحيــان يُذكــر أنهــا بشــكل  .9 / xوســط وشــمال أفريقيــا، والــ�v-ق ا _̀ إن منطقــة الــ
/ تشــمل الــدول الواقعــة من شــمال  xخاطــىء انهــا تضــم الــدول العربيــة، تغطــي المنطقــة الــ�
ق ا-vوســط إيــران  _̀ . تشــمل منطقــة الــ / حــ0/ ق أفريقيــا وجنــوب غــرب آســيا 2 . 9. وشــمال �_
ق ا-vوســط  _̀ / منطقــة الــ / تقــع 9. xإن الــدول الـــ 22 الــ�  . . وتركيــا، وهمــا دولتــان غــT/ عربيتــ0/
تيــب ا-vبجــدي: الجزائــر،  xTوشــما إفريقيــا، بحســب جامعــة الــدول العربيــة، هــي التاليــة، بال
، مــF، العــراق، ا-vردن، الكويــت، لبنــان، ليبيــا، موريتانيــا، / xPالبحريــن، جــزر القمــر، جيبــو

، الســودان،  . المغــرب، عمــان، قطــر، المملكــة العربيــة الســعودية، الصومــال، دولــة فلســط0/
uتيــب مــن مصــدر ا xTمــارات العربيــة المتحــدة، واليمــن. ويختلــف هــذا ال ســوريا، تونــس، ا-,

آخــر. عــ� ســبيل المثــال، يذكــر البنــك الــدوu/ تركيبــة مكونــة مــن 14 دولــة بمــا فيهــا إ�ائيــل 
نســان  نســان / مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق ا-, 3. أمــا مكتــب ا-vمــم المتحــدة لحقــوق ا-,
ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا 4. ويشــمل هــذا _̀ فيتحــدث عــن 19 دولــة كجــزء مــن منطقــة الــ

ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو
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. / xPتيب أيضاً إ�ائيل، لكنه - يشمل جزر القمر والصومال والسودان وجيبو xTال
يقــدر عــدد ســكان هــذه المنطقــة بنحــو 416 مليــون نســمة تقريبــاً 5. كمــا ان مــا يقــرب مــن 
ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا، بمعــدل واحــد مــن أصــل  _̀ 20 بالمائــة مــن ســكان منطقــة الــ
ــاً  . 15 و 24 عام ــ0/ ــا ب اوح أعمارهــم م xTــ ــن ت ــة الشــباب الذي خمســة أشــخاص، هــم مــن فئ
ــون  ــواu 95 ملي ــة ح / المنطق ــباب 9. ــدد الش ــغ ع ــد بل ــي، 2007). وق ــعد ورودي- فهيم (أس
ــاً  ــاوي تقريب ــة بالتس ــباب موزّع ــكان الش ــة الس ــا ان فئ ــه) كم ــدر نفس ــام 2005. (المص / ع .9
. ان أربعــة  / حــ0/ . 15 بالمائــة و23 بالمائــة، 9. اوح نســبتها مــا بــ0/ xTالبلــدان العربيــة، وتــ . بــ0/
بلــدان فقــط لديهــا أقــل مــن 18 بالمائــة مــن الشــباب كنســبة مئويــة مــن عــدد الســكان. «إن 
 / .9 . ة مــن الشــباب اu أعضــاء صحيحــي البنيــة ومنتجــ0/ /Tنســبة تحــّول هــذه المجموعــة الكبــ
 / مجتمعاتهــم يعتمــد عــ� مــدى قــدرة الحكومــات والمجتمعــات المدنيــة عــ� ا-ســتثمار 9.
/ ا-حتياجــات الحاليــة للشــباب».  Sتلــ� / xالمؤسســات ا-جتماعيــة وا-قتصاديــة والسياســية الــ�

(المرجــع نفســه).
ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا يتمتعــون  _̀ / المائــة مــن ســكان منطقــة الــ يملــك ســبعة وث*ثــون 9.
نــت 6. (ا-تحــاد الــدوu/ ل*تصــا-ت). وعنــد كتابــة هــذا الفصــل،  xTن بإمكانيــة الوصــول إu ا-,
/ المنطقــة ككل أو البلــد.  لــم يتمكــن المؤلــف مــن ايجــاد مصــادر توفــر عــدد المحفوظــات 9.
. بلــغ عــدد محطــات  / حــ0/ بلــغ عــدد المكتبــات العامــة وا-vكاديميــة والخاصــة نحــو 47،364. 9.
ق ا-vوســط  _̀ / منطقة ال .9 /u584 و420 و201 عــ� التــوا uذاعــة والتلفزيــون والصحــف حــوا ا-,

/ الجــدول 1 أدنــاه). وشــمال إفريقيــا. (انظــروا التفاصيــل والمصــادر 9.

آلتون غريزل
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ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو

وسط وشمال أفريقيا 7  g=ق ا
? منطقة ال�� >ع+مية ̂< ص ا=

: الخصائ الجدول 1

البلد
عدد السكان 8

النسبة المئوية 
للسكان عo شبكة 

نت  9 EFا=ن

المكتبات 10
محطات الراديو 
والتلفزيون 11 

والصحف 
المكتبات

الراديو
/ تملك  xال� �

v-نسبة ا
أجهزة راديو (%) 12

محطات 
التلفزيون

 / xال� �
v-نسبة ا

تملك أجهزة 
تلفزيون (5) 

الصحف 13

الجزائر
39.667.000

16.70
760

34
(2009) 59.60

46
...

17
البحرين

1.377.000
96.53

209
5

(2013) 31.8
4

(2013) 99.2
6

جزر القمر
788.000

6.55
3

6
...

...
1

/ xPجيبو
888.000

9.07
4

3
(2004) 50.00

1
...

F
م

91.508.000
48.34

11.048
65

(2013) 20.5
64

(2013) 96.9
العراق

36.423.000
7.79

11.395
55

...
28

...
ا-ردن

7.595.000
44.98

5.687
29

...
4

...
4

الكويت
3.892.000

86.86
132

18
...

13
...

8
لبنان

5.851.000
67.19

642
54

...
12

...
15

ليبيا
6.278.000

21.79
41

22
...

12
...

4
موريتانيا

4.068.000
11.43

38
16

...
1

...
3

المغرب
34.378.000

60.33
735

15
(2009) 67.48

8
(2011) 99.9

24



28

آلتون غريزل

 م*حظة: يجب ع� القراء اعتماد الحذر لدى استخدام هذا الجدول عند إجراء المقارنات، نظراً لعدم توفر بيانات كاملة من مصدر
س مجموعة التواريخ

/ متوفرة لنف Tض الحا-ت، إن البيانات غ
/ بع .واحد، و9.

عمان
4.491.000

65.82
1.121

14
(2010) 35.7

13
(2011) 93.9

6
قطر

2.235.000
96.65

208
12

(2013) 24.6
1

(2013) 94.8
5

المملكة 
العربية 

السعودية

31.540.000
59.24

5.317
76

...
117

...
12

الصومال
10.787.000

1.51
4

12
...

4
...

دولة 
./ فلسط0

4.668.000
1.086

3

السودان
40.235.000

24.01
4.851

14
...

4
...

22
سوريا

18.502.000
26.66

1.760
55

...
44

...
س

تون
11.254.000

45.46
947

47
(2012) 66.6

26
(2012) 97.7

10
ا-مارات 
العربية 
المتحدة

9.157.000
93.24

1.364
23

(2012) 52.9
(2012) 94.6

55

اليمن
26.832.000

19.14
12

9
...

3
...

6
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ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو

ق ا=gوســط  ــ�� ــة ال ? منطق >̂ اء  jFــ ــة  بحســب الخ ــة والمعلوماتي ع+مي ــة ا=> بي EFال
ــا: وشــمال إفريقي

ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــة وال ــة المعلوماتي بي xTــول ال / ح xPــا ــون كتاب ــن يتابع ــخاص الذي ــن ل*vش يمك
/ الكثــT/ للتشــديد  .Pأعــا / ع*ميــة والمعلوماتيــة أن يعرفــوا أنــ�. بيــة ا-, xTبيــة الرقميــة أو ال xTوال
كة والمهــارات  xTعــ� القواســم الرئيســية المشــ . /Tكــ xTورة اتبــاع نهــج متماســك، مــع ال عــ� ±.
ح حــول هــذه  _̀ ابطــة، بــد-ً مــن اعتمــاد نهــج تعريفــي مفــكك. - أحــاول ا-ســتفاضة بالــ xTالم
ع*ميــة والمعلوماتيــة يتمتــع بتأثT/ مبــا�_ ع� كيفيــة تصميم،  بيــة ا-, xTالنقطــة، لكــن تصــور ال
هــا عــ� حيــاة الشــباب،  /Tتأث /uع*ميــة والمعلوماتيــة، وبالتــا بيــة ا-, xTوتنفيــذ ورصــد برامــج ال
/ الدكتــور فهــد  .Pمــن عــام 2015، ذّكــر STســبتم / / اجتمــاع جمعنــا 9. . بشــكل عــام. 9. والمواطنــ0/
 ، / ــز للحــوار الوطــ�. ــد العزي ــز الملــك عب . العــام لمرك ــ0/ ــن ســلطان الســلطان، نائــب ا-vم ب
/ هذه الحالــة – اللغــة العربية)  إمكانيــات التغيــT/ مــن خــ*ل خلــق المعرفــة باللغــة المحليــة (9.
بــد-ً مــن مجــرد ترجمــة المعرفــة أو المفاهيــم مــن لغــة إu أخــرى. الدكتــور الســلطان هــو 
كاء  _̀ / تعــّد واحــدة مــن أبــرز الــ xممثــل رفيــع المســتوى مــن المملكــة العربيــة الســعودية، الــ�
ــة  / منطق ــة الخاصــة باليونيســكو 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــز ال ــة تعزي . لحرك ــ0/ والداعم
ف أيضــاً أنــه عنــد حصــول ترجمــة  xTوســط وشــمال إفريقيــا. وكان عــ� حــق. وقــد اعــv-ق ا _̀ الــ
ــه  ــج. وأضــاف، بقول / هــذا المزي .9 /Tــ ــدرج التغي المعــارف مــن لغــة إu أخــرى، ينبغــي أن ي
/ كثــT/ مــن ا-vحيــان ا-ســتعارة  وري 9. .Fهــذا، أنــه وبهــدف خلــق المعرفــة الجديــدة، مــن الــ
ه 2009)،  /Tوغــ . .Tجنكيــ) . .Tض جنكيــ xTوالتعديــل نقــ*ً عــن مصــادر ولغــات اخــرى. وكمــا يفــ
ــاد  ــدارس هــي نفســها نتيجــة ا-عتم / الم ــها 9. / ندرّس xــ� ــواد الك*ســيكية ال ــإن معظــم الم «ف
والتحويــل، أو مــا يمكــن أن نســميه أخــذ العينــات والتعديــل.» (ص. 32). كمــا قــال ا-vســتاذ 
ــات  ــا المعلوم ــع تكنولوجي ــن واق ــد التحــدث ع ــاب عن ــن الكت ــه م / فصل رضــوان بوجمعــة 9.
 / ــة 9. ــة والثقاف ــن المعرف ــت كّل م ــا، كان ــر: «تقليدي / الجزائ ــة 9. ع*مي ــة ا-, بي xTوا-تصــا-ت وال
صميــم الكثــT/ مــن المناقشــات الفلســفية والFاعــات ا-جتماعيــة والسياســية وا-vيديولوجيــة 
 / .Pالمختلفــة. كمــا أن نظــم التعليــم الحاليــة والمؤسســات - تشــكل اســتثناء. منــذ العقــد الثــا
/ المبالغــة أو  ي دوراً محوريــاً ســواء 9. /Tلعبــت وســائل ا-تصــال الجماهــ ، / مــن القــرن المــا².
ــاب هــذا النهــج،  ــع مؤلفــي هــذا الكت ــة التعليــم.» وقــد اســتخدم جمي ــل مــن أهمي التقلي
/ كتبوهــا. وقــد قامــوا بشــكل مبــا�_ أو غــT/ مبــا�_  xهــا مــن التقاريــر الــ� /Tغ / ســواء هنــا أو 9.
بيــة  xTبيــة المعلوماتيــة، الثقافــة الرقميــة أو ال xTبجمــع العينــات وتعديــل مفاهيــم كّل مــن ال

/ مناقشــاتهم.  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. ا-,



30

آلتون غريزل

ه مــن الكتابــات ا-vكاديميــة ا-vخرى، /Tغ / / هــذا الكتــاب و9. ́/ ولبــ�. معاليقــي، لبنــان: 9. جــاد ملــ
، /́ ع*ميــة الرقميــة.» (انظــر ملــ بيــة ا-, xTالكفــاءات الرقميــة الحرجــة «ال uيوجــد ميــل قــوي إ

(2013
ع*ميــة والمعلوماتيــة عــ� أنهــا مفهــوم بيــة ا-, xTيعــرّف ال :Fجــوردي تورنــت، المغــرب ومــ

ك با-رتــكاز عــ� نمــوذج اليونيســكو. xTمشــ
ــز المؤلفــان بالدرجــة  / هــذا الفصــل، يرك .9 : . ــو عرقــوب، فلســط0/ ــو»/ نســيبة ومحمــد أب ل
بيــة ا-ع*ميــة هــي تعليــم كيفيــة عمــل xTحــان أن ال xTع*ميــة. وهمــا يق بيــة ا-, xTعــ� ال uوv-ا
ــ*م.  ع ــائل ا-, ــع وس ــال م ــكل فع ــراط بش . ا-نخ ــ0/ ــن للمواطن ــف يمك ــ*م وكي ع ــائل ا-, وس
. ا-فــراد مــن «تحليــل  / الوقــت عينــه». وقائيــة عــ� صلــة بتمكــ0/ إنــه «وقائيــة واســتباقية 9.
. الســطور، وفهــم الرســائل وراء الصــور، وبالتــاu/ ليصبحوا  ع*مــي، وقــراءة مــا ب0/ المحتــوى ا-,
»؛ واســتباقية بمعــ�. أنهــا تمّكــن ا-vفــراد مــن «العمــل بشــكل مبــدع وخــ*ق - ليــس  أقــل تأثــراً
ع*ميــة  ́/ يتمكنــوا مــن إنتــاج الرســائل ا-, ــ ، لكــن مجــدداً فيمــا يتعلــق بالمحتــوى، ل . كفنيــ0/
نــت، وصحافــة المواطــن با-,ضافة  xTإن تعزيــز ثقافــة ا-ن ، . / تصــور المؤلفــ0/ الخاصــة بهــم». 9.

ع*ميــة. بيــة ا-, xTعــ*م كلهــا مرتبطــة بال / ا-, عــ*م والبكالوريــوس 9. / ا-, .9 /Tالماجســت uا
ــ�  ــاب ع ــن الكت ــه م / فصل ــر الفيصــل 9. ــد العام ــز عب ــراق: رك ــل، الع ــر الفيص ــد العام عب
ة ا-vساســية للتنميــة . /Tهــا باعتبارهــا الركــ _̀ المعلومــات وعــ� فهــم كيفيــة خلــق المعلومــات ون

ــات» 9  ــا المعلوم ــرة و»تكنولوجي ــات» 41 م ــة «المعلوم ــف كلم ــتخدم المؤل ــراق. واس / الع .9
اتيجية  xTأهــداف ا-ســ uاشــارة ا / بيــة المعلوماتيــة» مــرة واحــدة فقــط 9. xTمــرات. كمــا ذكــر «ال
ــوري  ــT/ الث ــ� التأث ــوء ع ــلط الض . س ــ0/ / ح ــراق. 9. / الع ــات 9. ــا المعلوم ــة لتكنولوجي الوطني
/ العــراق ومركزيــة المكتبــات  .9 /Tعــ*م وحريــة التعبــ للتكنولوجيــات الجديــدة عــ� وســائل ا-,
ــة ع*مي ــة ا-, بي xTــة أو ال ــة أو المعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــر ال ــه لــم يذك ــز التوثيــق – إ- أن ومراك

/ حججــه. والمعلوماتيــة كمفاهيــم، عــ� الرغــم مــن كونــه ألمــح اليهــا بشــكل واضــح 9.
. خــاص.  /Tوجــود تركــ uرضــوان بوجمعــة، الجزائــر: يوحــي عنــوان هــذا الفصــل بحــد ذاتــه إ
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــم وال / التعلي ــا المعلومــات وا-تصــا-ت 9. ويقــوم المؤلــف بمــزج تكنولوجي
ع*ميــة عــ� أنهــا «عمليــة ا-ســتخدام ا-vمثــل بيــة ا-, xTوالتعليــم وا-تصــا-ت. كمــا يعــرّف ال

/ سياســة التعليــم  لوســائل ا-تصــال مــن أجــل تحقيــق ا-vهــداف المنصــوص عليهــا 9.
ــ*ب  ــم الط ــن تعلي ــة تتضم ــو أن العملي ــر، فه ــف ا-�خ ــا التعري ــة. أم / الدول ــا-ت 9. وا-تص
ع*مــي / وبوعــي مــع المحتــوى ا-, vPوتدريبهــم عــ� كيفيــة التعامــل بشــكل انتقــا . والمدرّســ0/
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ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو

ــع الرســائل  / التعامــل م ــز الوعــي 9. ــؤدي إu تعزي ــا ي ، مم / Sــا الســل� ه /Tــب تأث ــن أجــل تجن م
ــة.» ع*مي والصــور ا-,

ــن  : «- يمك ــ�/ ــا ي ــان م ــ®/ وإدريســية شــويت، المغــرب: يلحــظ المؤلف ــد النفي ــد الحمي عب
ــ� ــدرة ع ــاس بالق ــع الن ــم يتمت ــق إذا ل ــة أن تتحق ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــات ال مكان ,-
بيــة xTضــان أيضــاً أن ال xTع*مــي ، وتحليلــه وتقييمــه وخلقــه». كمــا يف الوصــول اu المحتــوى ا-,
ع*ميــة والمعلوماتيــة هــي «تزويــد ا-vفــراد بالمهــارات وا-vدوات ال*زمــة لتقييــم ومعالجــة  ا-,
ــة الوســائط المتعــددة  / إطــار ثقاف ــة 9. ــوى الرســائل وا-vصــوات والصــور القوي وتفســT/ محت
ع*ميــة تمثــل عمليــة بيــة ا-, xTبيــة المعلوماتيــة وال xTالخاصــة بنــا بشــكل نقــدي.» برأيهمــا، إن ال
ــا.  ــ*م والتكنولوجي ع ــائل ا-, ــار وس ــراً -نتش ــية، نظ ــة ا-vساس ــن الثقاف ــي م ــال الطبيع ا-نتق
بيــة المعلوماتيــة هــي القــدرة عــ� تقييــم الســلطة، والمصداقيــة،  xTويحســب تحليلهمــا، إن ال
، وكيفيــة / .Pو xTلكــ / الفضــاء ا-, وموثوقيــة المعلومــات، وتحديــد ا-حتياجــات مــن المعلومــات 9.
زيــارة المواقــع ذات الصلــة واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت عــ� نحــو فعــال. 
/ قســم اللغــة  ونيــة 9. xTلك ع*ميــة والثقافــة ا-, / تدريــس الدراســات ا-, با-ســتناد إu تجربتهمــا 9.
ع*ميــة  بيــة ا-, xTبيــة المعلوماتيــة وال xTال . وري المــزج بــ0/ .Fيــة، يــرى المؤلفــان مــن الــ . /Tنجل ا-,
.(2013 ، ، 2014 والنفيــ®/ ع*ميــة والمعلوماتيــة. (انظــروا ايضــاً النفيــ®/ بيــة ا-, xTلتصبــح ال

ع*ميــة والمعلوماتية  بيــة ا-, xTتصــور ال uلــم تــرد إشــارة خاصــة إ . / حــ0/ .9 :Fســامي طايــع، مــ
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTنشــطة الv- هــذا الفصــل، قــام المؤلــف، مــن خــ*ل وصفــه / .9
عــ*م وأن يســتخدموا وســائل التواصــل  ورة أن يفهــم الشــباب ا-, .± uبالتلميــح إ ،Fمــ / .9

ا-جتماعــي بفعاليــة.
ع*ميــة بيــة ا-, xTمــا تســتلزمه ال uردن: لــم يقــدم المؤلــف أي إشــارة إv-يــا� الــدرّة، ا
ع*ميــة  بيــة ا-, xTالمفهــوم مــن خــ*ل مناهــج ال uا uوv-والمعلوماتيــة. بعدمــا تعــرّف للمــرة ا
ــا أصبــح المفهــوم أسايســاً لعمــل معهــد  ــا اليونســكو، �عــان م / تقدمه xــ� ــة ال والمعلوماتي
، اســتخدم هــذا المفهــوم بجــدارة لوصــف سلســلة مــن ا-vنشــطة /uــا . بالت / .Pرد

v-عــ*م ا ا-,
ــن  ــص، وتماري ــة القص ــية، ورواي ــاءلة السياس / المس ــباب 9. اك الش ــة إ�_ ــة بعملي ذات الصل
ــه  ــم، و»التوجي ــال التعلي / مج ــار 9. ــرأي وا-vخب ــن ال ــT/ ع ــة للتعب ــباب كمنص ــاكاة للش المح
/ عــ� مــا يمكــن .Pوطــ*ب الصحافــة و ممثــ�/ منظمــات المجتمــع المــد . وتدريــب الصحفيــ0/

ــاً.» ــة وإط*ع ــT_ فعالي ــذا الحــوار أك / جعــل ه ــه للمســاعدة 9. ــات ان تفعل ــوة البيان لق
/ مجــال علــوم رتــكاز اu خلفيتهــا 9. وفســور ســالم، با-, STنايفــة عيــد ســالم، عمــان: تقــوم ال
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آلتون غريزل

ع*ميــة والمعلوماتيــة. بيــة ا-, xTال / . عــ� جوانــب البيانــات والمعلومــات 9. /Tكــ xTالمعلومــات، بال
. بالمهــارات المناســبة والمعلومــات  ــ0/ ويــد المواطن . xTكتاباتهــا ان هنــاك حاجــة «ل / وقالــت 9.
/ تغطــي المعرفــة وكذلــك المواقــف.  xع*نميــة والمعلوماتيــة» الــ� أو مــا يســمى بـــ» الثقافــة ا-,
الوصــول إu المعرفــة مرتبــط بالبيانــات ال*زمــة، وتوقيتهــا وكيفيــة الحصــول عليهــا ومــن ايــن، 
 «. / x9*هــم مــن ذلــك، كيفيــة اســتخدامها بشــكل أخــv-وكيفيــة تحليلهــا، وانتقادهــا، وترتيبهــا، وا
بيــة xTع*ميــة والمعلوماتيــة كمــا وصفتهــا منظمــة اليونســكو وتتبــ�. ال بيــة ا-, xTوهــي تحــدد ال

ع*ميــة والمعلوماتيــة كمفهــوم مركــب. ا-,
ع*ميــة بيــة ا-, xTال» /Tماجــدة أبــو فاضــل، لبنــان: إســتخدمت ماجــدة أبــو فاضــل تعبــ

 /Tــ / ك*مهــا عــن الموضــوع عــ� الرغــم مــن انهــا ســبق ان اســتخدمت تعب والمعلوماتيــة» 9.
ــط ــو فاضــل 2013). وهــي ترب ــا-ت أخــرى (أب / مق ــة 9. ع*مي ــة ا-, بي xTــي وال ع*م ــف ا-, التثقي
عــ*م. وهــي ع*ميــة والمعلوماتيــة بشــكل وثيــق بتعليــم الصحافــة وأخ*قيــات ا-, بيــة ا-, xTال

/ لبنــان، وا-vلعــاب، والتطبيقــات،  ع*ميــة المختلطــة الســائدة 9. تلقــي الضــوء عــ� البيئــة ا-,
/ الشــوارع والصحــف  والرســوم المتحركــة، والكتــب المصــورة والملصقــات وال*فتــات 9.
ــ�  ــددة ع ــائط المتع ــة، والوس ذاع ــة، وا-, ــة والمحمول ــ*م الرقمي ع ــائل ا-, ــون ووس والتلفزي
بيــة xTلبنــان، ترتبــط ال / نــت. وكتبــت ماجــدة أبــو فاضــل: « 9. xTالمتصلــة با-ن /Tنــت وغــ xTا-ن
عــ*م بالمعــ�. العــام. وغالبــاً مــا يتــّم بيــة والديــن وا-, xTع*ميــة والمعلوماتيــة بالتعليــم وال ا-,

ــاً.» ــا دوراً داعم ــا تلعــب التكنولوجي ــات كعامــل مســاعد، فيم إدخــال المعلوم
ع*ميــة بيــة ا-, xTال» /Tــ ، تونــس: مــن خــ*ل اســتخدامهما لتعب . .Tكارميــ* فلويــد وغابرييــ* ثيــ
ــة بي xTــا ال ت STوالمعلوماتيــة»، لــم تقــدم المؤلفتــان تعريفــاً محــدداً أو ±يحــاً. إ- أنهمــا إعت

. الشــباب والمشــاركة المدنية. وأشــارتا إu أن المبادرات  ع*ميــة والمعلوماتيــة هــي أداة لتمك0/ ا-,
لهــام مــن مشــاريع مشــابهة  / الجزائــر إســتمدت ا-, ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTمجــال ال / .9
ــة  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــتخدم ال ــث تس ــويد حي ــاء والس ــيا البيض . وروس ــط0/ / فلس .9
نســان ومــن أجــل تعزيــز ام حقــوق ا-, xTوتعزيــز احــ ، . . الجنســ0/ لمكافحــة الصــور النمطيــة بــ0/

. ظــروف الســ*م وا-ســتقرار...» / تعمــل عــ� تحســ0/ xالتنميــة المســتدامة الــ�»
/ المنطقــة أيضــاً تقديــم وجهــات نظــر هامــة حــول  اء ا-�خريــن 9. STعــدد مــن الخــ uكمــا تــو
ــاب مــن أجــل / هــذا الكت .9 . ــ0/ ــر منهــم ســوى اثن ــم نذك ــة. ل ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTال
ع*ميــة بيــة ا-, xTع*ميــة أو ال بيــة ا-, xTع*مــي (ال يجــاز. صالــح (2011) يقــول إن التثقيــف ا-, ا-,

ــارات  ــكيل مه ــة وتش ــم تنمي . تت ــ0/ ــة ح ــة ا-بتدائي / المدرس ــدأ 9. ــة) يجــب أن يب والمعلوماتي
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ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو

/ صــدق وصحــة  المعرفــة ا-vساســية والعــادات. «يجــب أن يتعلــم ا-vطفــال كيفيــة التشــكيك 9.
القــرارات وتقديــم النقــد والبدائــل، وأن يفهمــوا ان هنــاك وجهــات نظــر ، وحلــول أو وجهــات 
ــة  بي xTــإن ال ــT/ آرائهــم وحلولهــم.» (ص. 35). بالنســبة اu جمعــة (2014)، ف نظــر أخــرى غ
ع*ميــة والمعلوماتيــة  تشــمل القــدرة عــ� التفكــT/ بشــكل نقــدي، وأن يكــون المــرء خ*قــاً،  ا-,
ضافــة اu «ممارســة المــرء لواجباتــه وحقوقــه كمواطــن ناشــط وفاعــل بــد- مــن أن يكــون  با-,
] مــن مواضيــع الدولــة.» (ص 33). ويقــول كّل مــن مختــار، مجيــد وآخــرون، (2008)  [موضوعــاً
ــة أو  ــة والببليوغرافي ــة - يشــمل فقــط التعليمــات المكتبي ــة المعلوماتي بي xTإن تدريــس ال ...»
القــدرة عــ� اســتخدام مصــادر المعلومــات المختلفــة بشــكل فعــال. بــل يشــمل أيضــاً تعليم 
ــدرة عــ�  ــة إu الق ضاف ــات، با-, ــق بالمعلوم ــا يتعل ــل فيم ــدي والتحلي ــT/ النق ــارات التفك مه
توليــد أفــكار جديــدة مــن المعلومــات الحاليــة والمعرفــة الســابقة. وا-vهــم مــن ذلــك، فهــو 
ه او القيــام بــه نتيجــة لذلــك...» (ص 196). /Tيشــمل مــا ســيتمكن الطــ*ب مــن معرفتــه، وتفكــ

ــن ا-�راء حــول  ــة م ــة متنوع ــاك مجموع ــ*ه، هــو أن هن ــل أع / التحلي ــاً 9. ــدو واضح ــا يب إن م
ق ا-vوســط وشــمال  _̀ / منطقــة ال ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTالطريقــة المناســبة لتصــّور ال
. وجهــات النظــر  إفريقيــا. ومــع ذلــك، - يمكــن للمــرء ســوى أن ي*حــظ التقــارب والتكامــل بــ0/
/ النضــال  ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا - تختلــف عــن بقيــة العالــم 9. _̀ المقدمــة. إن منطقــة الــ
ع*ميــة  بيــة ا-, xTمجــال ترســيم الميــدان وعمليــة ال / مــن اجــل الحــرص عــ� تقديــم الوضــوح 9.

والمعلوماتية.
? الدول العربية: >̂ ع+مية والمعلوماتية   بية ا=> EFساس المنطقي للg=ا

/ إu حــد مــا، أو عــ�  ع*ميــة والمعلوماتيــة ضمــ�. بيــة ا-, xTســاس المنطقــي للv-إن الغــرض أو ا
/ هــذا المجــال. با-رتكاز اu مســاهمة  أقــل تقديــر، يتطــور با-ســتناد اu التصــورات العديــدة 9.
/ هــذا الكتــاب، ومصــادر أخــرى، والتحاليــل ا-vوليــة لنتائــج البحــث الــذي أقــوم  .9 . المؤلفــ0/
ــة  عــ� أنهــا وســيلة لتحقيــق طيــف  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــه، يتــم التعاطــي مــع ال ب
واســع مــن أهــداف التنميــة ا-جتماعيــة، والسياســية، وا-قتصاديــة. وهــي مــن ناحيــة أخــرى، 
ع*ميــة والمعلوماتيــة  تمّكــن النــاس مــن اكتســاب  بيــة ا-, xTن الv- ،حــد ذاتهــا / تشــّكل غايــة 9.
ــزل، 2013) 14. هــذا  ــداع وتحقيــق الــذات. (غري ب / وا-, xPــذا المهــارات الشــخصية، والوعــي ال
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTاء بالتشــديد المفــرط عــ� اســتخدام ال STويشــكك بعــض الخــ
. باكتســاب هــذه المهــارات ل*ســتخدام الشــخ³/ والمتعة الشــخصية  كأداة تســمح للمواطنــ0/
 ، / الوقت الحا±. بــداع. (انظــر مادرينــاس، 2014). وتقــول ديفينــا فــراو- مايغــز (2011)؛ «9. وا-,
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ــ*ج ــن الع ــوع م ــا ن ــ� أنه ــة ] ع ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة [ال ع*مي ــة ا-, بي xTال STــ تعت
) ولكــن مــن / .Pكاء (القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المــد _̀ ــ ــع ال / لجمي العالمــي الشــا9.
الية الجديــدة...» (ص 334). STنــواح عــدة، يتــم اســتخدامها كأداة تمويه -,خفــاء السياســات اللي

وتشمل هذه ا-vسباب:
. الثقافات (المملكة العربية السعودية  مكافحة الصور النمطية وتعزيز التفاهم ب0/

وقطر والكثT/ من الدول العربية) (انظر أبو فاضل، 2007).
تعزيز حرية الصحافة وفهم ا-vخبار.

زيادة فرص الوصول إu المعلومات وتسهيل تدفق ا-vفكار الحر (قطر، لبنان) (المرجع 
السابق).

/ حياة الشباب (مF) [انظر طايع، 2011 15، 2013 و  ع*م 9. مكافحة تأثT/ وسائل ا-,
2014. انظر أيضاً صالح، 2009]

الصحفيون الذين يحتاجون إu المهارات الرقمية للتنافس مع تدفق ا-vخبار من خارج 
وداخل البلد (لبنان)

فيه  xTال /Tغراض إنتاجية وإنمائية غv- الشباب من استخدام الشبكات ا-جتماعية . تمك0/
.(Fلبنان، م)

ع*مية (لبنان). تأييد ا-vخ*قيات ا-,
ع*م وانتقاد التوجه  / وسائل ا-, بالنسبة إu الشباب، تحدي وجهات النظر العالمية 9.

ق ا-vوسط (لبنان، مF، المغرب، _̀ / ال .9 / / والدي�. .Pع*م المتجانس و العلما اu ا-,
.( . فلسط0/

. الثقافات (المغرب، المملكة  حماية والحفاظ ع� الثقافات المحلية والحوار ب0/
، 2013 و 2014). العربية السعودية، ومF) (النفي®/

وضع ا-vساس لصحافة المواطن (تونس، مF، ا-vردن، لبنان، وقطر).
 تعزيز جودة التعليم (الجزائر وسلطنة عمان).

. نوعية البحوث وصنع القرار (المغرب، الجزائر، عمان).  تحس0/
، ومF، وتونس). .  تعزيز السلم وال*عنف (فلسط0/
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ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو

ع+ميــة والمعلوماتيــة   بيــة ا=> EFا=تجاهــات نحــو وضــع سياســات وطنيــة حــول ال
ق ا=gوســط وشــمال إفريقيــا: ? منطقــة الــ�� >̂

ــدان  ــد مــن بل / أي بل ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة حــول ال - توجــد أي سياســات وطني
ــذا  / ه .9 /Tــ ــل المغــرب وقطــر تس ــدول، مث ــون بعــض ال ــا تك ــة. ربم ــدول العربي ــة ال منطق
ــادرات  ــا حكومــات تلــك الجــول والمب ــ�x اتخذته ــة ال ا-تجــاه، نظــراً اu القــرارات ذات الصل
. ذات  / تدعمهــا. بيــد أن معظــم الــدول العربيــة تملــك سياســات وقوانــ0/ xالوطنيــة الــ�
ــك  ــث. وتشــمل تل ــات والب . بشــأن المعلوم ــ0/ ــة اu قوان ضاف ــز اu الدســتور وبا-, ــة، ترتك صل
. الوصــول  ــ0/ ــات وا-تصــا-ت، وقوان ــا المعلوم اتيجيات تكنولوجي xTــ ــات واس . سياس ــ0/ القوان
ق  _̀ ــ ــة ال / منطق ــدان 9. ــة (كل البل ــم والسياســات الثقافي ــات، وسياســات التعلي اu المعلوم
عــ*م وا-تصــال وسياســات وطنيــة خاصــة بالشــباب.  ا-vوســط وشــمال إفريقيــا)، وسياســات ا-,

ــاه. انظــر الجــدول 2 أدن
ــا المعلومــات وا=تصــا=ت والسياســات  اتيجيات مرتبطــة بالمعلومــات وتكنولوجي EFالجــدول 2: اســ

ق ا=gوســط وشــمال أفريقيــا: ? منطقــة الــ�� >̂ ع+ميــة  ا=>
اتيجية البلد EFسياسات / اس

المعلومات الوطنية
اتيجية  EFسياسات / اس
تكنولوجيا المعلومات 

وا=تصا=ت

ا=تصا=ت الوطنية / 
ع+مية /  السياسات ا=>

> القوان@?
نعمنعمنعمالجزائر
نعم 17نعم 16نعمالبحرين

غT/ متوفرغT/ متوفرغT/ متوفرجزر القمر
/ xPمتوفرجيبو /Tنعم 18 (يوجد غ

 STدليل ع� ذلك ع
نت لكن ليس  xTا-ن

النسخة الكاملة)

غT/ متوفر

Fنعمنعم 19نعمم
عداد او غT/ متوفرالعراق قيد ا-,

/Tالتحض
نعم

نعمنعمنعم 20ا-ردن
نعمنعمنعمالكويت
نعمنعم 21غT/ متوفرلبنان
غT/ متوفرغT/ متوفرغT/ متوفرليبيا
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غT/ متوفر نعم 22غT/ متوفرموريتانيا
نعمنعم 23نعمالمغرب
غT/ متوفرنعم 24نعمعمان
نعمنعم 25نعمقطر

المملكة العربية 
السعودية

غT/ متوفرنعم 27نعم 26

غT/ متوفرك* 28غT/ متوفرالصومال
. غT/ متوفرنعمغT/ متوفردولة فلسط0/

غT/ متوفرنعم 29غT/ متوفرالسودان
عدادسوريا غT/ متوفرنعمقيد ا-,
غT/ متوفرنعم 30نعمتونس

ا-مارات العربية 
المتحدة

غT/ متوفرنعمك*

غT/ متوفرنعم نعماليمن
): الم*مح الوطنية لمجتمع المعلومات  * المصدر (إن لم يكن محدداً

http://www.escwa.un.org/wsis/profiles.html

ضافــة اu توصيــات  عــ*م وضــع ملخــص وتحليــل، با-, وقــد تــوu مركــز الدوحــة لحريــة ا-,
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــت والمملك ــن، والكوي ــن البحري / كّل م ــة 9. ع*مي . ا-, ــ0/ ــأن القوان بش
 .31 / ــور مــات جــي. دا9. ــه الدكت ــة المتحــدة، وقطــر، وســلطنة عمــان، كتب ــارات العربي وا-م
. القائمة  اتيجيات أو القوانــ0/ xTتحليــل واســع النطاق لهــذه السياســات وا-ســ uوهنــاك حاجــة إ
ع*ميــة  بيــة ا-, xTللتأكــد مــن مــدى قدرتهــا عــ� تغطيــة العنــا± الم*ئمــة لضمــان وصــول ال
ــات  ــك السياس / تل ــود 9. ــد أي بن ــل توج ــال، ه ــبيل المث ــ� س ــع. ع ــة اu الجمي والمعلوماتي
 . . المواطنــ0/ امــج لتمكــ0/ STتســاهم بتعزيــز وتوجيــه وإرشــاد المحــاو-ت لتصميــم وتنفيــذ ال
عــ*م وتكنولوجيــا المعلومــات  مــن اكتســاب مهــارات التفكــT/ النقــدي بشــأن المعلومــات وا-,
وا-تصــا-ت؟ يشــّكل هــذا الســؤال موضــوع ورقــة عمــل أخــرى وبحوثــاً شــاملة. مــع ذلــك، 
بيــة  xTاح تلــك السياســات لــه آثــار عــ� العمليــة المســتقبلية لصياغــة  سياســات ال xTفــإن اقــ
ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا وأماكــن أخــرى.  _̀ / منطقــة الــ ع*ميــة والمعلوماتيــة  الوطنيــة 9. ا-,
. موجهــة نحــو  اتيجيات والقوانــ0/ xTمــن تلــك ا-�ثــار هــو مــا إذا كانــت تلــك السياســات وا-ســ
ــة،  ــة أو الحكومي ــات التجاري . عــ� المؤسســات والعملي /Tــ ك xTــل ال / مقاب .9 . ــ0/ . المواطن ــ0/ تمك
ع*ميــة والمعلوماتيــة. عــ� ســبيل بيــة ا-, xTعــن سياســات ال /Tمكانيــة التعبــ ويفتــح المجــال -,
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ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو

ع*ميــة والمعلوماتيــة. عــ� ســبيل  بيــة ا-, xTعــن سياســات ال /Tمكانيــة التعبــ  ويفتــح المجــال -,
بيــة  xTبيــة المعلوماتيــة (ال xTالمثــال، يعطــي مينــو (2002) تحليــ*ً دقيقــاً حــول كيفيــة دمــج ال
اً  /Tــا المعلومــات وا-تصــا-ت الوطنيــة، مشــ / سياســات تكنولوجي ع*ميــة والمعلوماتيــة ) 9. ا-,

اu عــدد مــن الحــا-ت مــن أمريــكا ال*تينيــة.
ــاً مــا تكــون هــذه هــي  ، وغالب . . يبــدو مــن الواضــح أن يمكــن الوصــول اu المواطنــ0/ / حــ0/ .9
ــد - تخــدم  / تخــدم المؤسســات ق xــ� ــإن السياســات ال الحــال، مــن خــ*ل المؤسســات، ف
 / ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTينبغــي أن يتــم تطويــر سياســات ال - . . ورة المواطنــ0/ .Fبالــ
/ إطــار أوســع وأن يُنظــر إليهــا باعتبارهــا محفــزاً  . بــل ينبغــي وضعهــا 9. . عزلــة مــن المواطنــ0/
ــة  ــد تشــمل الشــباب، والسياســات الثقافي / ق xــ� ــة ال ــة السياســات ا-vخــرى ذات الصل لفعالي

ــزل، مــور وآخــرون 2013). ــة (غري والتعليمي
. السياســات الوطنيــة المختلفــة. كمــا ان التعــاون الهــادف  ابــط بــ0/ xTالرســم 1 أدنــاه ال . ويبــ0/
وري مــن أجــل تطويــر السياســات المتعــددة  . الــوزارات أو الجهــات الحكوميــة ±. بــ0/
 / ع*ميــة والمعلوماتيــة  9. بيــة ا-, xTالسياســات يدمــج ال . ا-vطــراف، وهــو نــوع مــن التقاطــع بــ0/
وري أن  .Fكافــة الجوانــب ذات الصلــة للسياســات العامــة (راجــع المصــدر نفســه). ومــن الــ
ع*ميــة والمعلوماتيــة   بيــة ا-, xTاتيجيات الوطنيــة المرتبطــة بال xTنلحــظ هنــا أن السياســات وا-ســ
ليســت فقــط مــن اختصــاص الحكومــات الوطنيــة. ينبغــي عــ� جميــع مــزودي المعلومــات 
يــن،  ع*ميــة ومنظمــات ا-تصــا-ت، والنا�_ مثــل المكتبــات وا-vرشــيف والمؤسســات ا-,
ع*ميــة  بيــة ا-, xTصياغــة سياســات ال / نــت، والمتاحــف...، أن يشــاركوا 9. xTن ومقدمــي خدمــة ا-,

. . ــح جمهورهــم والمســتخدم0/ ــة لصال اتيجيات التوعي xTــة واســ ــة الداخلي والمعلوماتي
ع+مية والمعلوماتية بية ا=> EFاتيجية ال EFالرسم 1: اليونسكو- المبادئ التوجيهية لسياسة واس

سياسات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

سياسات التعليم

السياسات اإلعالمية

سياسات الرتبية اإلعالمية 
واملعلوماتية

السياسات
املعلوماتية المصدر: غريزل، مور وآخرون. 2013 
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بية  xTمجــال ال / اتيجيات 9. xTقليمية وا-ســ ينبغــي عــ� صياغــة وتطبيــق السياســات الوطنيــة / ا-,
: /uا-عتبــار خمــس مقاربــات متشــابكة عــ� الشــكل التــا / ع*ميــة والمعلوماتيــة أن تأخــذ 9. ا-,

/ الرسم رقم 1 أع*ه؛ 1) التقارب – مقاربة متصلة كما هو موضح 9.
ع*ميــة والمعلوماتيــة هــي نتيجــة  بيــة ا-, xTاف بــأن ال xT2) مقاربــة قائمــة عــ� الحقــوق - ا-عــ
ــة  / حري ــق 9. ــات، والح / الوصــول إu المعلوم ــق 9. ــد، والح ــم الجي / التعلي ــق 9. ة للح ــا�_ مب

/ الســ*م وا-vمــن؛ ، والحــق 9. /Tــ التعب
ــة  ــلبية المحتمل ــب الس ــن الجوان . م ــ0/ ــة المواطن ــ� حماي ــط ع . فق /Tــ ك xTــن ال ــول م 3) التح
/ وكذلــك مــن امتــ*ك  xPتمكينهــم مــن التنظيــم الــذا uعــ*م والتكنولوجيــا ا للمعلومــات وا-,

ــس، 2008)؛ ــ*م (ميهايليدي ــ� ا-ع ــم ع ــا العــF القائ ــات والتكنولوجي ــد المعلوم فوائ
/ ذلــك  ــا 9. ــة، بم / شــامل / ا-تصــا-ت والمعلومــات مــن أجــل التنمي ــاء مجتمــع معــر9. 4) بن

ــوع اللغــوي. ــة والتن ــة الثقاف مقارب
ــادة  ــاركة وري ــول والمش / الوص ــاواة 9. ــ� المس ــد ع ــس – التأكي ــ� الجن ــة ع ــة قائم 5) مقارب
عــ*م وتطويــر التكنولوجيــا، وتزويــد  / دورة حيــاة المعلومــات، ووســائل ا-, النســاء والرجــال 9.
ــل  ــة  (انظــر التحلي ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTال uالرجــال والنســاء بالوصــول المتســاوي ا

/ المرجــع نفســه). ــل 9. بالتفصي
ع+مية والمعلوماتية وتطبيقها: بية ا=> EFاتيجيات الوطنية بشأن ال EFا=س

/ ا-vســاس، يوجــد  ع*ميــة والمعلوماتيــة. 9. بيــة ا-, xTال / اتيجيات وطنيــة منهجيــة 9. xTتوجــد اســ -
/ كثــT/ مــن ا-vحيــان. ويتــم  ات الهامــة، ولكــن المجــزأة 9. العديــد مــن ورش العمــل والمحــا±.
 / / الغالــب بقيــادة الجامعــات والمكتبــات، و9. تســليط الضــوء عــ� جيــوب النجــاح، وهــي 9.

/ هــذه ا-vماكــن:  بعــض الحــا-ت، المنظمــات غــT/ الحكوميــة، 9.

.Fــ ــكندرية، م س ــاة، ا-, الحي
. 32

. والمعلوماتيــة 
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ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو

 . ــ0/ ــواد للمدرّس ــر الم ــم وتطوي ــة والتعلي بي xTــة ) - تعــاون مــع وزارة ال ــة والمعلوماتي ع*مي ا-,
ــ*ب 33. والط

10 بالمائــة 
/ كافــة  نامــج 9. STقطــر، مــع توقعــات بتنفيــذ ال / مــن المــدارس ا-بتدائيــة العامــة والخاصــة 9.

المــدارس ا-بتدائيــة البالــغ عددهــا 150 مدرســة.

/ منطقــة الخليــج 34. بيــة المعلوماتيــة 9. xTال

ع*ميــة والمعلوماتيــة . بيــة ا-, xTال / .9

. بدعــم مــن اليونســكو. / مجــال تدريــب المدرّســ0/ والمعلوماتيــة  9.

 / .9 . . والمنســق0/ ناشــيونال كولــدج» (لبنــان)، وكذلــك للمعلمــ0/ xTمدرســة «ان / الثانويــة العليــا 9.
/ قطــر،  ات المــدارس 9. _̀ / عــ .9 . . والمنســق0/ ناشــونال كولــدج» (لبنــان)، للمدرّســ0/ xTمدرســة «ان
ع*ميــة عــن بعــد مــع كليــة  بيــة ا-, xTبرنامــج لل / / المغــرب وتونــس وموريتانيــا، و9. .9 . والصحفيــ0/

.Fالصحافــة بجامعــة ميســوري، عــ� ســبيل المثــال - الحــ
.35

/ المنطقــة العربيــة»، (تونــس،  .9 . . الصحفيــ0/ / الو-يــات المتحــدة بهــدف «تطويــر المواطنــ0/ .9
مــF، ا-vردن، لبنان).

.36
ــة  بي xTمجــال ال / ــة عــ� برامــج أكــT_ اســتدامة 9. ــوu ا-vمــور، توجــد أدل حيــث الحكومــات تت
 / ــاً وأكــT_ شــمو-ً. ويظهــر هــذا ا-vمــر واضحــاً 9. ع*ميــة والمعلوماتيــة  أو ربمــا أطــول وقت ا-,
ــز  / مرك ــة 9. ــذه الحكوم ــذي تنف ــة ال ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــج ال ــن خــ*ل برنام قطــر، م

عــ*م 37. ــة ا-, الدوحــة لحري
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 / نســجام 9. / هــذه البلــدان بتعزيــز ا-, ع*ميــة والمعلوماتيــة  9. بيــة ا-, xTهــل تســاهم برامــج ال
هــذا المجــال؟

بية المعلوماتية.  xTع*مية أو بال بية ا-, xTنشطة بشكل عام هي ذات صلة إما بالv-ا
بية المعلوماتية ع� المهارات  xTع*مية أو ال بية ا-, xTبعض الحا-ت، تشتمل ال / .9

الرقمية / تكنولوجيا المعلومات وا-تصا-ت.
ع*مية والمعلوماتية (استخدام منهج اليونسكو  بية ا-, xTال STحا-ت قليلة، تُعت / .9 

ة  /Tخv-ا-�ونة ا / / بدأت 9. xالبلدان ال� / .9 ( . ع*مية والمعلوماتية الخاص بالمدرّس0/ بية ا-, xTلل
ع*مية والمعلوماتية. وتشمل هذه الدول المغرب،  بية ا-, xTباتخاذ إجراءات منهجية لتعزيز ال

مF، قطر، لبنان، تونس، وا-vردن.
 ? >̂ ع+مية والمعلوماتية  بية ا=> EFال ?vاء / ممار jFهل يقيم ويعمل العديد من خ

المناطق؟
/ مــن مكوناتهــا،  xللبحــوث، الــ� /uوقــت كتابــة هــذا التقريــر، كنــت وســط إجــراء تحليــل أو / .9
ع*ميــة والمعلوماتيــة عــ� الصعيــد العالمــي ومســتواهم.  بيــة ا-, xTاء ال STالتأكــد مــن وجــود خــ
ة ا-نخــراط  xTمثــل هــذا المســتوى ومجــال التأهيــل، ومســتوى وفــ /Tمعايــ / وينظــر البحــث 9.
ع*ميــة والمعلوماتيــة،  بيــة ا-, xTال / ع*ميــة والمعلوماتيــة  والكتابــات ا-vكاديميــة 9. بيــة ا-, xTال / .9
اً  /Tمــن 150 خبــ _Tوســط وشــمال إفريقيــا. وقــد دعــي أكــv-ق ا _̀ / منطقــة الــ ومــا إu ذلــك، 9.
هــم مــن  /Tعــ*م وا-تصــا-ت والتعليــم وغ مــن مختلــف التخصصــات مثــل المعلومــات وا-,
/ مجــال المكتبــات  .9 . وu/ أن المتخصصــ0/

v-ســتكمال ا-ســتبيان. وأشــار التحليــل ا- ، . الممارســ0/
 . ــ0/ . كاوا المحرك ــ0/ ــا-ت، والصحفي ــ*م وا-تص ع ــال ا-, / مج .9 . ــات، والمتخصصــ0/ والمعلوم
اء الذيــن يقضــون أكــT_ مــن  STمــا يتعلــق بالخــ / ع*ميــة والمعلوماتيــة. 9. بيــة ا-, xTلل . ا-vساســي0/
. الجــدول 3  ّ ــ0/ ــة ، يب ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة بال / ا-vنشــطة المتعلق ــم 9. نصــف وقته

ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا وبقيــة العالــم. _̀ . منطقــة الــ مقارنــة بــ0/
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ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو

ــة  بي EFاء ال jFــ ــق بخ ــا يتعل ــرى فيم ــق ا=gخ ــة بالمناط ــة مقارن ــدول العربي ــدول 3: ال الج
والمعلوماتيــة. ع+ميــة  ا=>

ق ا=gوسط وشمال إفريقيا ? العالممنطقة ال�� >̂ المناطق ا=gخرى 
ىأقل من أو مساو لها STمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الك

أمريكا ال*تينيةأقل من
منطقة آسيا المحيط الهادىءأقل من
الكاراييبأقل من
أوروباأقل من
أمريكا الشماليةأقل من

طــار  ع*ميــة والمعلوماتيــة وا-, بيــة ا-, xTاتيجية ال xTباســتخدام المبــادئ التوجيهيــة لسياســة واســ
ــة  ــة الخاصــة باليونســكو كأســاس، با-ضاف ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــم ال المرجعــي لتقيي
ــط  ق ا-vوس _̀ ــ ــة ال / منطق ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــول ال ــة ح ــات ا-vدبي اu المراجع
وu/ للبحــث 

v-يتضمنهــا هــذا الكتــاب، والتحليــل ا / xذلــك الفصــول الــ� / وشــمال إفريقيــا، بمــا 9.
ع*ميــة  بيــة ا-, xTســا»/ الــذي أقــوم بــه، يقــدم الجــدول رقــم 4 تصنيفــاً أوليــاً -عتمــاد الv-ا
ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا عــST أربعــة ســيناريوهات محتملــة. _̀ / بلــدان الــ والمعلوماتيــة 9.

ــة  ? منطق >̂ ــة  ــة والمعلوماتي ع+مي ــة ا=> بي EFــاد ال ــف ا=gو3? =عتم الجــدول رقــم 4: التصني
ــا: ق ا=gوســط وشــمال أفريقي الــ��

البلدان السيناريو
البحرين، ليبيا، العراق، الكويت، الصومال، 

السودان، سوريا وجزر القمر واليمن وموريتانيا 
. وسلطنة عمان. وفلسط0/

ع*مية والمعلوماتية غT/ معروفة ع�  بية ا-, xTال
نطاق واسع وغT/ متطورة

مارات العربية المتحدة. / والجزائر وا-, xPجيبو ع*مية والمعلوماتية حديثة العهد  بية ا-, xTال
وجديدة كمفهوم

قطر، ا-vردن، لبنان، المغرب، المملكة العربية 
.Fالسعودية، تونس وم

ع*مية والمعلوماتية مدمجة نوعاً ما  بية ا-, xTال
امج والمؤسسات المتخصصة ويستفيد  STضمن ال
. من الوصول اu تلك المبادرات بعض المواطن0/

ع*مية والمعلوماتية مفهومة ع�  بية ا-, xTال
ع*مية  بية ا-, xTنطاق واسع، وتوجد برامج لل

 . . والمعلوماتية متوفرة لمعظم المواطن0/
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ق ا=gوسط وشمال  ? منطقة ال�� >̂ ع+مية والمعلوماتية  بية ا=> EFتيب المنهجي لل EFال
قليمية والدولية: إفريقيا والتضامن من خ+ل التحالفات ا=>

ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا  _̀ / منطقــة الــ ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTيعتمــد مســتقبل ال
عــ� جميــع أصحــاب المصلحــة من أفــراد ومنظمــات خاصة وعامــة أو المؤسســات والمنظمات 
وu/ أن 

v-بشــكل عــام. حاولنــا مــن خــ*ل هــذا التحليــل ا / .Pنمائيــة الدوليــة، والمجتمــع المــد ا-,
/ ينبغــي النظــر فيهــا، مثــل المقاربة المنســقة  xالــ� uوv-نســلط الضــوء عــ� بعــض الخطــوات ا
/ الوقت  اف 9. xTع*ميــة والمعلوماتيــة وصياغتهــا، وا-عــ بيــة ا-, xTمجــال ال / / تصــور المهــارات 9. .9
ق ا-vوســط  _̀ ــ ــة ال / منطق ــل 9. ــة بالفع ــة قائم ــة ذات الصل ــات عام ــاك سياس ــأن هن ــه ب عين
ع*ميــة والمعلوماتية،  بيــة ا-, xTيمكــن ا-عتمــاد عليهــا لبنــاء سياســات ال / xوشــمال إفريقيــا، والــ�
ع*ميــة والمعلوماتيــة. ممــا  بيــة ا-, xTال _̀ ورة نــ يجــاد إجمــاع حــول ±. ضافــة اu الحاجــة -, با-,
/ المنطقــة يمكــن ا-رتــكاز عليهــا لهــذا الغــرض. ويتمثــل  - شــك فيــه أن هنــاك تجربــة هامــة 9.
ــك  ــا لحــظ ذل ــة، كم ــة واضح ــاب اي سياس ــة، أي غي ــبة اu المنطق ــ®/ بالنس ــدي الرئي التح
 ، /uقليميــة والدوليــة المختلفــة. وبالتــا / خــ*ل المؤتمــرات ا-, ســامي طايــع، وهــو خبــT/ رائــد 9.
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTساســية تكــون بتعزيــز الوعــي حــول الv-فــإن نقطــة ا-نطــ*ق ا
 / . ا-vطــراف الفاعلــة 9. اكات الملموســة بــ0/ _̀ . وتعزيــز الــ . واضعــي السياســات والمدرســ0/ بــ0/
ــة للجميــع. كان هــذا هــو موضــوع  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTالمنطقــة لت`يــع إيصــال ال
 / / الــدول العربيــة» الــذي ُعقــد 9. ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTقليمــي حــول ال «المنتــدى ا-,
/ 23-22 أبريــل عــام 2015 والــذي نظمتــه اليونســكو بالتعــاون مــع جامعــة  .9 ،Fالقاهــرة بمــ
ــة،  ــرام الكندي ــة ا-vه ــة الســويدية (SIDA)، جامع ــة للتنمي ــة الدولي ــة، والوكال ــدول العربي ال

واللجنــة الوطنيــة المFيــة لليونســكو.
جمــع المنتــدى نحو 140 مشــاركاً مــن الجزائــر، والبحرين، ومــF، وا-vردن، والكويــت، ولبنان، 
ــة  ــارات العربي م ــن، وا-, ــس، واليم ، والســودان، وتون . ــان، وفلســط0/ ــرب، وعم ــا، والمغ وليبي
 . اء وضــع المناهــج والمدرّســ0/ STالمتحــدة. واشــتمل المشــاركون واضعــي السياســات وخــ
. العــام للجنــة الوطنيــة  عــ*م والمعلومــات. الســيدة زينــب الوكيــل، مســاعد ا-vمــ0/ اء ا-, STوخــ
 ،Fمــ / .9 /uســتاذ الســيد عبــد الخالــق، وزيــر التعليــم العــاv-يــة لليونســكو، ممّثلــة اFالم
ــور  ــة، والدكت ــدول العربي . العــام المســاعد لجامعــة ال ــ0/ ــة، ا-vم ــو غزال ــاء أب ــورة هيف الدكت
ع*مية  بيــة ا-, xTهــرام الكنديــة، أكــدوا جميعهــم أهميــة الv-فــاروق إســماعيل، رئيــس جامعــة ا
. كمــا شــددوا عــ�  /uالســياق ا-جتماعــي والســيا»/ الحــا / / الــدول العربيــة 9. والمعلوماتيــة 9.
. بشــكل عــام،  / مرحلــة مبكــرة مــن حيــاة الطــ*ب والمواطنــ0/ ورة إدخــال هــذه المهــارات 9. .±
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ــي،  ــائل التواصــل ا-جتماع ــت أو وس ن xTن ــبكة ا-, ــ� ش ــل، وع ــوادي، والعم ــدارس والن / الم .9
ــن (المرجــع 38). ــن ا-vماك ــا م ه /Tوغ

 / ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTمجــال ال / . الجهــات الفاعلــة 9. اكات بــ0/ _̀ وبهــدف تعزيــز الــ
اكات  _̀ ــ / عــام 2013 باطــ*ق التحالــف العالمــي مــن أجــل ال المنطقــة، قامــت اليونســكو 9.
ــة أهــداف هــي عــ� الشــكل  ــة (GAPMIL) مــع ث*ث ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTمجــال ال / .9
هــا؛  /Tع*ميــة والمعلوماتيــة وتعزيــز تأث بيــة ا-, xTاكات ملموســة لتطويــر ال : 1) صياغــة �_ /uالتــا
ع*ميــة والمعلوماتيــة مــن التحــدث بصــوت واحــد بشــأن بعــض  بيــة ا-, xTمجتمــع ال . 2) تمكــ0/
اتيجية  xTتتعلــق بالسياســات؛ و3) ا-ســتمرار بتعميــق اســ / xالمســائل الهامــة، - ســيما تلــك الــ�
ع*ميــة والمعلوماتيــة مــن خــ*ل توفــT/ منصــة موحــدة للشــبكات والجمعيــات ذات  بيــة ا-, xTال
 uع*ميــة والمعلوماتيــة. وقــد أطلقــت دعــوة رســمية لجــذب العضويــة ا بيــة ا-, xTالصلــة بال
ســبانية. وقــد يكــون  يــة والفرنســية وا-, . /Tنجل التحالــف مــن خــ*ل اســتفتاء مســتمر باللغــة ا-,
، لــم تنضــم ســوى 13 منظمــة مــن منطقــة  . ــذ ذلــك الحــ0/ ــه من ــاً، إ- أن هــذا ا-vمــر طريف
ــن 600 عضــو  ــT_ م ــاً أك ــذي يضــّم حالي ــف، ال ــا إu التحال ــمال إفريقي ق ا-vوســط وش _̀ ــ ال

(انظــروا الجــدول رقــم 5).
ع+مية  بية ا=> EFمجال ال ? >̂ اكات  الجدول رقم 5: أعضاء التحالف العالمي من أجل ال��

ق ا=gوسط وشمال أفريقيا: والمعلوماتية من منطقة ال��
البلد المدينة اسم المنظمة
قطر الدوحة مركز الدوحة لحرية ا-ع*م
Fم المنصورة جامعة الدلتا للعلوم 

والتكنولوجيا
المغرب الرباط منظمة البحث عن ارضية 

كة xTمش
ا-مارات العربية المتحدة / Sابوظ� جامعة زايد

قطر الدوحة المجلس ا-vع� ل*تصا-ت 
وتكنولوجيا المعلومات (آي 

/ قطر) xP /«
القاهرة Fم ي اي  STايديتوري لي"

كومونيكاسيون" (نا�_ كتب)
ايران طهران مقر المركز الدوv- /uف*م 

ل*vطفال والنشء
 

ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو
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ا-vردن عمان اء xTجامعة الب
ا-vردن معن . بن ط*ل جامعة الحس0/
ا-vردن الزرقة الجامعة الهاشمية

المغرب فاس بية  xTقليمي لل المركز ا-,
ع*مية والمعلوماتية  ا-,
. الثقافات  والحوار ب0/

ا-vردن عمان / .Pردv-ع*م ا معهد ا-,
المجلس ا-vع� ل*تصا-ت 
وتكنولوجيا المعلومات (آي 

/ قطر) xP /«

الدوحة قطر

ي اي  STايديتوري لي"
كومونيكاسيون" (نا�_ كتب)

Fم القاهرة

مقر المركز الدوv- /uف*م 
ل*vطفال والنشء

طهران ايران

بيــة  xTمجــال ال / اكات 9. _̀ أطلــق الفصــل الخــاص بالــدول العربيــة حــول التحالــف العالمــي للــ
ــة  ــ� خط ة ع /Tــ ــات ا-vخ ــم وضــع اللمس ــد ت ــدى. وق ــ*ل المنت ــة خ ــة والمعلوماتي ع*مي ا-,
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTمجــال ال / اكات 9. _̀ ــ ــن أجــل ال ــف العالمــي م ــة لفصــل التحال عمــل مفصل
ــداً. ــة مــن 14 بل ــل أعضــاء اللجن ــة مــن قب ــدول العربي ــة (GAPMIL) الخــاص بال والمعلوماتي

ــة أساســية بهــدف المســاهمة، مــن خــ*ل  ــوارد دولي ــع م ــر أرب ــا قامــت اليونســكو بتطوي كم
ــة  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــج ال ــة لسياســات وبرام / وضــع منهجي ــل، 9. ــف والتعدي التكيي
/ مجــال المناهــج الدراســية، يوجــد  ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا. و9. _̀ / منطقــة الــ الوطنيــة 9.
. وهــو قابــل للتكييــف مــع كافــة مســتويات  . ع*ميــة والمعلوماتيــة للمدرّســ0/ بيــة ا-, xTمنهــج ال
اتيجية، يمكــن  xTمجــال السياســة وا-ســ / المجتمــع، وهــو متوفــر باللغــة العربيــة 39. 9.
ع*ميــة  بيــة ا-, xTاتيجية ال xTنمــوذج المصــدر 40 المتعلــق بسياســة واســ uللبلــدان الوصــول إ
/  الربــع ا-vول مــن عــام 2016 مــن خ*ل  والمعلوماتيــة الــذي ســيكون متاحــة باللغــة العربيــة 9.
/ مجــال  وع ثقافــة الســ*م الخــاص بمنظمــة اليونســكو والمملكــة العربيــة الســعودية. 9. _̀ مــ
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTطــار المرجعــي لتقييــم ال الرصــد والتقييــم، أصــدرت منظمــة اليونســكو ا-,
ــة، وبهــدف جعــل  / مجــال المــوارد التعليمي ــارات 41. 9. ــد والمه ــة البل ــة: جاهزي والمعلوماتي
ــج  ــع برنام ــة م اك _� / ــت اليونســكو 9. ، دخل . ــ0/ . والمدرب ــ0/ ــراً للمدرّس ــT_ توف ــوارد أك هــذه الم
وع ثقافــة الســ*م _̀ ا-vمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات (UNAOC)، بشــكل مرتبــط مــع مــ
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ــددة  ــة متع ــاء أداة دولي ــل انش ــن اج ــعودية، م ــة الس ــة العربي ــكو والمملك ــاص باليونس الخ
ع*ميــة والمعلوماتية.  بيــة ا-, xTمجــال مــوارد تعليم ال / . الثقافــات 9. نــت، بــ0/ xTن الوســائط عــST ا-,
. انهــا متوفــرة للجمهــور، - تــزال قيــد التطويــر وتتضمــن  / حــ0/ نــت، 9. xTهــذه المنصــة عــ� ا-ن

ها من اللغات.  /Tمكونات باللغات العربية والفرنسية وغ
بيــة  xTمجــال ال / اتيجيات الوطنيــة 9. xTاً، يتطلــب وضــع منهجيــة للسياســات وا-ســ /Tوأخــ
 . . ــ0/ ــدة لتثقيــف المواطن ــة ا-ســتفادة مــن ا-vشــكال وا-vســاليب الجدي ــة والمعلوماتي ع*مي ا-,
ــدول  / ال ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTال uــباب إ ــة وصــول الش ــز إمكاني ــل تعزي ــن أج وم
وت وهــي تقــوم بإعــداد  /Tبــ / كيــة 9. /Tمv-اكــة مــع الجامعــة ا _� / العربيــة، دخلــت اليونســكو 9.
ع*ميــة والمعلوماتية باللغة  بيــة ا-, xTال / .9 (MOOC) نــت xTن أول «دورة تعليميــة مفتوحــة عــ� ا-,
 . ع*ميــة والمعلوماتيــة الــدوu/ بــ0/ بيــة ا-, xTنامــج ال STالعربيــة. وهــو نمــوذج مكّيــف ومعــدل ل
نــت الــذي قامــت اليونســكو بتطويــره. وستشــمل النســخة العربيــة تعاونــاً  xTا-ن STالثقافــات عــ
ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا. ينبغــي عــ�  _̀ / منطقــة الــ . الكثــT/ مــن الجامعــات ا-vخــرى 9. بــ0/
ــاً  ــة ليــس غني ــة المعلوماتي بي xTــدي مــن ال ــأن الجــزء التقلي ف ب xTــارئ هــذا الفصــل أن يعــ ق
ــة  ــة. يرجــع ذلــك إu الغيــاب العــام للمــواد ا-vدبي ع*مي ــة ا-, بي xTنامــج التقليــدي لل STمثــل ال
. ويحــاول  / مقــال مســتقب�/ ذات الصلــة. وســيتم بــذل المحــاو-ت لمعالجــة هــذا النقــص 9.
ــة  بي xTــأن ال ــة بش ــاب المصلح ــة أصح ــزز معرف ــاب، أن يع ــذا الكت ــل ه ــذا الفصــل، - ب ه
ــرء  ــل الم ــا يجه ــا. عندم ــمال إفريقي ق ا-vوســط وش _̀ ــ ــة ال / منطق ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ا-,
امــراً وبالتــاu/ - يفعــل شــيئاً، يكــون - بــد مــن اتخــاذ اجــراءات معينــة. وعندمــا يكــون المــرء 
/ يونيــو 2016،  مــدركاً ل*vمــر ومــع ذلــك - يفعــل شــيئاً، فــإن هــذا ا-vمــر يثــT/ أســئلة أخــرى. 9.
بيــة  xTع مفهــوم «ال xTالــذي اخــ ، /́ كنــت أتصفــح الكتــاب ا-خــT/ للخبــT/ الشــهT/ بــول زوركوســ
/ للكتــاب، الــذي يحمــل عنــوان، «العمــل مــن اجــل تعزيــز محــو  xPالمعلوماتيــة». أثنــاء قــراء
/ عــF المعلومــات»، تعلمــت شــك*ً جديــداً مــن المعرفــة  . «نحــن الشــعب» 9. ا-vميــة - تمكــ0/
، العمــل مــن اجل  /́ ويســمى «العمــل مــن اجــل تعزيــز محــو ا-vميــة». وبحســب بــول زوركوســ
. أن  / x9*عمــل أخــ uالقــدرة عــ� تحويــل المعلومــات الجيــدة ا» / ــز محــو ا-vميــة يعــ�. تعزي
ســخة بشــكل  xTخ*قيــة مv-أن أعمــال المــرء ا / يعمــل المــرء مــن أجــل تعزيــز محــو ا-vميــة يعــ�.
/ المعلومــات الجيــدة». ويضيــف الكاتــب: «ا-vعمــال مفيــدة، ا-vعمــال جيــدة. ويتــم  قــوي 9.
ــT/ مــن ا-ســتد--ت  ــة. « يوجــد الكث ــا تكــون صعب ــام با-vعمــال الصحيحــة حــ�x عندم القي
/ يمكــن أن نســتخلصها مــن هــذا التعريــف حــول «العمــل مــن اجــل تعزيــز محــو ا-vميــة». xالــ�

ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو
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: /Tللتفك . ح أنا واليونسكو نقطت0/ xTهذا الصدد، اق / .9
ــة.  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة هــو جــزء مــن ال ــز محــو ا-vمي او-ً: العمــل مــن اجــل تعزي
. علينــا القيــام  ع*ميــة والمعلوماتيــة بشــكل كامــل، يتعــ0/ بيــة ا-, xTعندمــا نتمتــع بمهــارات ال
، والتعامــل مــع ا-�ثــار  / بأعمــال إيجابيــة وهادفــة بشــأن كيفيــة اســتخدام، وا-نخــراط 9.
ــة  ــا الشــخصية وا-قتصادي / حياتن ــا 9. عــ*م والتكنولوجي ــة والســلبية للمعلومــات وا-, يجابي ا-,

ــة. وا-جتماعي
/ منطقة  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTتقــوم اليونســكو، متســلحة بالمعلومــات حول ال : ثانيــاً
 / xوســط وشــمال إفريقيــا، بتشــجيع جميــع ا-طــراف المعنيــة لمعاينــة التحديــات الــ�v-ق ا _̀ الــ
 ، . ــا القيــام بذلــك مجتمعــ0/ . يمكنن . ــ0/ ام جميــع ال*عب . xTــ ــاج او-ً إu ال تواجــه المنطقــة. نحت

.م ونتخــذ ا-,جــراءات ال*زمــة. xTلكــن ينبغــي او-ً أن تلــ
/ كانــت عازمــة عــ� مواجهــة التنمــر  xتبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً، والــ� / xتمامــاً كتلــك الفتــاة الــ�
ــك» 42، يجــب  ) «ريثين /Tــ ــادة التفك ــكاري، (إع ــج ا-بت نام STــكار ال ــن خــ*ل ابت ، م / .Pو xTــ ا-لك
ق ا-vوســط  _̀ / منطقــة الــ ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTأهميــة ال / .9 /Tعلينــا أن نعيــد التفكــ
/ العالــم اجمــع. كمــا ينبغــي أن نتخــذ إجــراءات �يعــة ومبتكــرة لدعــم  وشــمال إفريقيــا و9.

 . /Tعمليــة التغيــ
المراجع:

 / ــة 9. ع*مي ــة ا-, بي xTــج ال ــة دم ــر كيفي / قط ــون 9. ــم المدرّس 2013). يتعل
 . ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/ بيــة ا-, xTال» / المناهــج الدراســية، ص. 381-386، 9.
الثقافــات». أ. كارلســون وش. ه. كالفــر (محررتــا نصــوص). الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعية 
ــوم»،  ــات (MILID)، 2013، «نورديك . الثقاف ــ0/ ــوار ب ــة والح ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTلل

: /uــا نــت عــ� الرابــط الت xTشــبكة ا-ن STغ، الســويد. متوفــر عــ STــ جامعــة غوتن
 www.nordicom.gu.se/clearinghouse 

ع*ميــة، أداة لمكافحــة القوالــب النمطيــة وتعزيــز  بيــة ا-, xT2007). ال
قليميــة لدعــم  . الثقافــات. ورقــة بحثيــة أعــدت لصالــح مؤتمــرات اليونســكو ا-, الحــوار بــ0/

ــارس 2007. ــة، 14-12 م ــم. الدوح / العال ــة 9. ــو ا-vمي مح
ات ا-جتماعيــة والسياســية، ص  /Tعــ*م - التأثــ / وا-, .P2006). الشــباب اللبنــا

Fالعــ / عــ*م 9. / وســائل ا-, / خدمــة الشــباب؟ دراســات وتأمــ*ت 9. .9» / .9 ،183-195
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غ،  STن ( محررتــا نصــوص). «نورديكــوم»، جامعــة غوتن . xTالرقمــي. أ. كارلســون وس. فــون فيليــ
السويد.

ق ا-vوســط  _̀ / منطقــة الــ 2007). الشــباب 9.
http://www.prb.org/pdf07/youthinme-  وشــمال أفريقيــا: فرصــة ديموغرافيــة أو تحــد؟

.2015 STــبتم / 7 س ــه 9. ــت مراجعت na.pdf  تّم
ــة  ــأن التغطي ــباب بش ــف الش ــورات ومواق ــتط*ع لتص 2015). اس
 .« / / إ�ائيــل. تــّم إجــراء البحــث بتكليــف من اليونســكو اu مجموعــة «جيوكارتوغــرا9. ع*ميــة 9. ا-,
ــط  ق ا-vوس _̀ ــ / ال ــة 9. ع*مي ــة ا-, بي xTــول ال ــي ح 2010). الوع
والمكتبــات  ، ص. 123-111. دوريــة المعلومــات  / ا-vصــ�/ SPالعــر وتحديــات المحتــوى 

الدوليــة، المجلــد 42 (2). 
/ التناقضــات الثقافيــة لمجتمــع المعلومــات  ع*ميــة 9. 2011). الشــؤون ا-,
ــبورغ،  اس xTــا، س ــس أوروب ــان، ص.334. مجل نس ــوق ا-, ــة عــ� حق ــة القائم – نحــو الحوكم

فرنســا.
 ،Fمــ / ــة 9. ــة والمواطن ع*مي ــة ا-, بي xTــز ال ــو كأداة لتعزي ــاج الفيدي 2014). إنت
ــا  ــT/ (محررت ــر وب. ك ــم الرقمــي». ش. ه. كالف / العال ــة 9. ــة العالمي / «المواطن ص. 33-43، 9.
 . ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/ بيــة ا-, xTنصــوص). الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة لل
ــط  ــت عــ� الراب ن xTــبكة ا-ن ــST ش ــر ع غ، الســويد. متوف STــ ــة غوتن ــات (MILID) جامع الثقاف

www.nordicom.gu.se/clearinghouse  : /uالتــا
ع*ميــة والمعلوماتيــة: ا-نعكاســات عــ� أهــداف التنمية  بيــة ا-, xT2015). قيــاس ال
ع*ميــة والمعلوماتيــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف  بيــة ا-, xTال» / المســتدامة، ص. 107-129، 9.
/ وش. ه. كالفــر (محــررو نصــوص).  /P .التنميــة المســتدامة». ج. ســينغ، آ. غريــزل، س. ج
. الثقافــات  ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/ بيــة ا-, xTالكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة لل
نــت عــ�  xTشــبكة ا-ن STغ، الســويد. متوفــر عــ STنورديكــوم»، جامعــة غوتنــ» MILID)، 2015)

www.nordicom.gu.se/clearinghouse : /uالرابــط التــا
 / ع*ميــة – المنظــور العالمــي. عــرض رئيــ®/ تــّم تقديمــه 9. بيــة ا-, xT2009). «ال
نــت مــن قبــل الشــباب. فــارو،  xTن ــة وتمّلــك ا-, ع*مي ــة ا-, بي xTــدوة «أوروميــدوك» حــول ال ن

تغــال. STال

ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو
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 .(2013
ــكو،  ــة. اليونس ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTاتيجية ال xTــ ــة واس ــة لسياس ــادىء التوجيهي المب

 www.unesco.org : /uنــت عــ� الرابــط التــا xTشــبكة ا-ن STباريــس، فرنســا. متوفــر عــ
/ كافة أنحــاء العالم.  بيــة المعلوماتيــة 9. xT2013). نظــرة عامــة عــ� مــوارد ال

اليونســكو، باريس، فرنســا.
/ المناهــج الوطنيــة لتدريــب  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xT2013). دمــج ال
 . ــ0/ ــوار ب ــة والح ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTال» / ــرب، ص. 275-276، 9. / المغ .9 . ــ0/ المعلم
الثقافــات. أ. كارلســون وش. ه. كالفــر (محررتــا نصــوص). الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة 
غ، الســويد.  STجامعــة غوتنــ (MILID) الثقافــات . ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/ بيــة ا-, xTلل
www.nordicom.gu.se/clearinghouse : /uــا نــت عــ� الرابــط الت xTشــبكة ا-ن STمتوفــر عــ

ــة  2009). مواجه
̀_ «إم  يــن. دار النــ _̀ / القــرن الحــادي والع ع*ميــة 9. بيــة ا-, xTتحديــات ثقافــة المشــاركة: ال

ا. xTبــرس «، لنــدن، إنجلــ / xP أي
ــز  ــال ا-تصــا-ت - مرك / مج ــوث 9. ــات البح ــة. اتجاه ع*مي ــة ا-, بي xT2013). ال

ــد 32 (1).  ــة، المجل ــا-ت والثقاف ــة ا-تص لدراس
ع*ميــة الحرجــة، الديمقراطيــة، وإعــادة بنــاء  بيــة ا-, xT2007). ال
غ (محــرران).  STــة: قــارئ. د. ماســيدو وس.ر شــتاين ع*مي ــة ا-, بي xTال» / ــم، ص 3-23 9. التعلي

ــة. ــدة ا-vمريكي ــات المتح ــورك، الو-ي ، نيوي _̀ ــ ــج» للن ــxT -ن دار «بي

. الورقــة  / .Pو xTلكــ الدراســية وأحــ*م للمســتقبل» (2014). مخــزن الرســائل وا-طروحــات ا-,
البحثيــة رقــم 2529.

/ خدمــة  .9» / / ومجتمــع المعلومــات، ص. 77-100، 9. SP2006). الطفــل العــر
/ العــF الرقمي. أول* كارلســون وسيســيليا  عــ*م 9. / وســائل ا-, الشــباب؟ دراســات وتأمــ*ت 9.

غ، الســويد. STن ( محررتــا نصــوص). «نورديكــوم»، جامعــة غوتن . xTفــون فيليــ
، ص  / SPــان والعالــم العــر / لبن ــة 9. ع*مي ــة وا-, ــة الرقمي بي xTــذور ال ــذر ب 2013). ب

ــة:  ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال / «آلي .9 ،77-86

آلتون غريزل
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ــدج،  ــرران). روتلي ــدس (مح ــرو وب. ميهايلي ــة. ب. س. دي أب ــة وتربوي ــر نظري ــات نظ وجه
ــدة. ــات المتح ــورك، الو-ي نيوي

ــات  ــا-ت والمعلوم ــا ا-تص ــات تكنولوجي / سياس ــة 9. ــة المعلوماتي بي xT2002). ال
الوطنيــة: البعــد المفقــود وثقافــة المعلومــات. ورقــة بيضــاء تم إعدادهــا لصالح اليونســكو، 
 / واللجنــة الوطنيــة ا-مريكيــة حــول يــوم المكتبــات وعلــم المعلومــات، والمنتــدى الوطــ�.
/ بــراغ، جمهورية  بيــة المعلوماتيــة، 9. xTاء ال STاجتمــاع خــ / بيــة المعلوماتيــة، -ســتخدامها 9. xTلل

 : /uالتشــيك. متوفــرة عــ� الرابــط التــا
. http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/menou-fullpaper.pdf

ع*ميــة والمعلوماتيــة أن  بيــة ا-, xT2008). مــا بعــد التهّكــم: كيــف يمكــن لل
 / . أطروحــة مقدمــة إu كليــة الدراســات العليــا 9. . أكــT_ انخراطــاً تجعــل مــن الطــ*ب مواطنــ0/

جامعــة ماري*نــد، الو-يــات المتحــدة ا-vمريكيــة.
بيــة المعلوماتيــة: تطبيقــات التعلــم  xT2008). تعليــم ال
غــT/ المبــا�_ والــذكاءات المتعــددة. بحــوث المكتبــات وعلــم المعلومــات. المجلــد رقــم 30 

ص. 195 206-.
ع*نــات الخارجيــة عــ� التنســيق  2013). تقييــم تأثــT/ ا-,
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTال : / / مــF، ص. 115-123، 9. / المواقــع التاريخيــة 9. ي 9. .Fالحــ
ي هــوب كالفــر (محررتــان)، الكتــاب الســنوي  /Tالثقافــات. أولــ* كارلســون وشــ . والحــوار بــ0/
. الثقافــات (MILID)، جامعة  ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/ بيــة ا-, xTللشــبكة الجامعيــة لل

: /uنــت عــ� الرابــط التــا xTشــبكة ا-ن STغ، الســويد. متوفــر عــ STغوتنــ
www.nordicom.gu.se/clearinghouse 

/ العــF الرقمــي: المغــرب كدراســة حالــة، ص  بيــة المعلوماتيــة 9. xT2014). ال
 /Tــ ــت ك ــر وبولي ي هــوب كالف /Tــ ــي. ش ــم الرقم / العال ــة 9. ــة العالمي : المواطن / .9 ،389-399
ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار  بيــة ا-, xT(محررتــان). الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة لل
نــت عــ�  xTشــبكة ا-ن STغ، الســويد. متوفــر عــ STجامعــة غوتنــ ،MILID) 2014) الثقافــات . بــ0/

www.nordicom.gu.se/clearinghouse : /uــا ــط الت الراب
ــرب، ص. 87-96،  / المغ ــة 9. ــة والمعلوماتي ــة ا-ع*مي بي xTــورات ال 2013). تط
. الثقافــات. أولــ* كارلســون وش. ه. كالفــر ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/ بيــة ا-, xTال : / .9

ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو
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ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار  بيــة ا-, xT(محررتــان)، الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة لل
نــت عــ� xTشــبكة ا-ن STغ، الســويد. متوفــر عــ STجامعــة غوتنــ ،MILID) 2013) الثقافــات . بــ0/

www.nordicom.gu.se/clearinghouse : /uالرابــط التــا
/ تركيــا: نحــو إطــار عمــل شــامل -vصحــاب ع*ميــة 9. بيــة ا-, xT2009). ال

 / ــي 9. ع*م ــف ا-, ــات التثقي ــة سياس : وضــع خارط / ــن، ص 211-224، 9. ــة المتعددي المصلح
امــج والتحديــات. د. فراو-ميغــز وج. تورنــت (محــرران). برنامــج ا-vمــم STالعالــم - الــرؤى وال

ــة. ــات المتحــدة ا-vمريكي ــف الحضــارات، الو-ي المتحــدة لتحال
ــة ــة المعلوماتي بي xT2009). وصــف وتقييــم برنامــج ال
ــم.  ــات المــدارس حــول العال ــة، ص 44-28. مكتب ــان: دراســة حال / لبن / مدرســة خاصــة 9. .9

ــد رقــم 15 (1).  المجل
 / 2015). مــن غــرف الجلــوس إu الصفــوف: «أضيئــوا أنــوار» التعلــم المتنقــل 9.
ع*ميــة والمعلوماتيــة بيــة ا-, xTال» : / ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا، ص 83-89، 9. _̀ منطقــة الــ
/ وش. ه. كالفر  /P .مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة». ج. ســينغ، آ. غريــزل، س. ج
ــة  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة لل ــاب الســنوي للشــبكة الجامعي (محــررو نصــوص). الكت
STــ ــر ع غ، الســويد. متوف STــ ــوم»، جامعــة غوتن ــات (MILID)، «نورديك . الثقاف ــ0/ والحــوار ب

www.nordicom.gu.se/clearinghouse : /uنــت عــ� الرابــط التــا xTشــبكة ا-ن
/ مــF - الحــركات ا-جتماعيــة .9 / SPالشــباب والنشــاط الشــبا . 2013). التقــارب بــ0/

ــات. أ.  . الثقاف ــ0/ ــوار ب ــة والح ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTال : / ــدة، ص 201-214، 9. الجدي
ع*ميــة  بيــة ا-, xTكارلســون وش. ه. كالفــر (محررتــان)، الكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة لل

غ، الســويد. STجامعــة غوتنــ ،(MILID) الثقافــات . والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/
ق _̀ / منطقــة الــ عــ*م والديمقراطيــة 9. / وراء ا-vطفــال، ووســائل ا-, xP2011). مــا يــأ
: أســئلة جديــدة، ورؤى جديــدة، ومقاربــات  / ا-vوســط وشــمال أفريقيــا؟ ص. 29-37، 9.
ــاب  ــررات). الكت ــت (مح ــن بوك ن وكاثري . xTــ ــون فيلي ــون وسيســيليا ف ــ* كارلس ــدة. أول جدي

غ، الســويد. STــ ــة غوتن الســنوي، جامع
ق ا-vوســط وشــمال إفريقيــا: ا-نتقــال _̀ / منطقــة الــ ع*ميــة 9. بيــة ا-, xT2009). ال
: وضــع خارطــة سياســات  / ــة للتناقــض اللفظــي، ص. 155-174، 9. ــة المفرغ ــا وراء الحلق م
ــا فراو-ميغــز وجــوردي امــج والتحديــات. ديفين STالعالــم - الــرؤى وال / ع*مــي 9. التثقيــف ا-,
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تورنــت (محــرران). برنامــج ا-vمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات، الو-يــات المتحــدة 
ا-vمريكيــة.

/ مــF، ص.  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTايــد حــول ال . xT2014). نحــو وعــي م
ــان).  ــT/ (محررت ــر وب. ك ــي. ش. ه. كالف ــم الرقم / العال ــة 9. ــة العالمي : المواطن / .9 ،347-354
. الثقافــات  ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/ بيــة ا-, xTالكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة لل
 : /uنــت عــ� الرابــط التــا xTشــبكة ا-ن STغ، الســويد. متوفــر عــ STجامعــة غوتنــ ،MILID) 2014)

www.nordicom.gu.se/clearinghouse
2015). تأثــT/ وســائل التواصــل ا-جتماعــي عــ� المشــاركة السياســية للشــباب 
ع*ميــة والمعلوماتيــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف  بيــة ا-, xTال» : / المــFي، ص. 169-178، 9.
/ وش. ه. كالفــر (محــررو نصــوص).  /P .التنميــة المســتدامة». ج. ســينغ، آ. غريــزل، س. ج
. الثقافــات  ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/ بيــة ا-, xTالكتــاب الســنوي للشــبكة الجامعيــة لل
نــت عــ�  xTشــبكة ا-ن STغ، الســويد. متوفــر عــ STنورديكــوم»، جامعــة غوتنــ» ،MILID) 2015)

www.nordicom.gu.se/clearinghouse : /uــا ــط الت الراب
ــة  ــة: جاهزي ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــم ال ــي لتقيي ــار المرجع ط 2013). ا-,
ــط  ــ� الراب ــت ع ن xTــبكة ا-ن ــST ش ــر ع ــا. متوف ــس، فرنس ــكو، باري ــارات. اليونس ــد والمه البل

 www.unesco.org  : /uالتــا
: ا-vطفــال  / / العالــم، ص. 289-299، 9. 1998). إحصــاءات عــن ا-vطفــال 9.
ن (محررتــان)، «نورديكــوم»، جامعــة  . xTع*مــي. أ. كارلســون وس. فــون فيليــ والعنــف ا-,

غ، الســويد. STغوتنــ
: ا-vطفــال  / / العالــم، ص. 261-285، 9. عــ*م 9. 1998). إحصــاءات عــن وســائل ا-,
ــوم»،  ــان)، «نورديك ن (محررت . xTــ ــون فيلي ــيليا ف ــون وسيس ــ* كارلس ــي. أول ع*م ــف ا-, والعن

غ، الســويد. STجامعــة غوتنــ
2006). محــو ا-vميــة مــن أجــل الحيــاة. التقريــر العالمــي لرصــد التعليــم 

للجميــع. اليونســكو، باريــس، فرنســا.
ــا بعــد الحــادي  ــم م / العال ــة 9. ــة المرئي ــة ا-ع*مي بي xT2012). الحاجــة الملحــة لل
ــة  ــة. مجل عــ*م المطبوع / وســائل ا-, ــراءة صــور النســاء المســلمات 9. ــول: ق ــن ايل ̀_ م ــ ع

ــم 4 (1) ص. 32-43. ــد رق ــة. المجل ــة ا-ع*مي بي xTــم ال تعلي

ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو
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بيــة  xT2011). منهــج ال
نــت  xTشــبكة ا-ن STاليونســكو، باريــس، فرنســا. متوفــر عــ . . ع*ميــة والمعلوماتيــة للمدرّســ0/ ا-,

 www.unesco.org : /uعــ� الرابــط التــا
ــددة  ــائط المتع ــج الوس ــة - دم ــات مماثل ــة، تحدي ــات مختلف 2014). ثقاف
 / :  المواطنــة العالميــة 9. / ع*ميــة، ص 259-270، 9. بيــة ا-, xTتعليــم ال / اللغــات والثقافــات 9.
ــة  ــاب الســنوي للشــبكة الجامعي ــان). الكت ــT/ (محررت ــر وب. ك ــم الرقمــي. ش. ه. كالف العال
غ،  STجامعــة غوتنــ ،MILID) 2014) الثقافــات . ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/ بيــة ا-, xTلل
www.nordicom.gu.se/clearin- : /uنــت عــ� الرابــط التــا xTشــبكة ا-ن STالســويد. متوفــر عــ 

ghouse
. «نحــن الشــعب»  ــ0/ ــة - تمك ــز محــو ا-vمي ــن اجــل تعزي 2014. العمــل م
. بريــس»، لوريــل، ماري*نــد، الو-يــات  /Tاســ xTأول غــود لي» : / عــF المعلومــات». النــا�_ .9

ــة. المتحــدة ا-vمريكي
ع+ميــة والمعلوماتيــة حــول  بيــة ا=> EFمجــال ال ? >̂ هــذا النــص مرتبــط بدراســة بحثيــة عــن تحليــ+ت 
ع+ميــة والمعلوماتيــة فيمــا يتعلــق بالتحديــات  < لمهــارات التلربيــة ا=> العالــم واســتجابة المواطنــ@?
نــت  EFالشــخصية وا=جتماعيــة وا=قتصاديــة والسياســية والثقافيــة والدينيــة والفــرص المتصلــة با=ن
ع+ميــة والمعلوماتيــة ذات الصلــة مــن  بيــة ا=> EFنــت بعــد اكتســاب مهــارات ال EFالمتصلــة با=ن ?Fأو غــ
? جامعــة برشــلونة  >̂ ــم إجــراء هــذا البحــث  ــت. يت ن EFا=ن jFــ ــدورات ع ــواع مختلفــة مــن ال خــ+ل أن

و 43. ?Fيــز تورنــ ?Fوفيســور خوســيه مانويــل ب jFاف ال المســتقلة تحــت إ¥�

/ -ئحة المراجع م*حظة للمحررين: غT/ متوفر 9.   1
: http://www.arableagueonline.org تّمت  / SPرأي مســتقل  مــن موقــع العالــم العــر   2
ــدول  ــع الرســمي لجامعــة ال ــذا ليــس الموق / 7 ســبتمST 2015. (م*حظــة: ه ــط 9. ــارة الراب زي
http:// :ــمي ــع الرس ــة: http://www.arableagueonline.org/remark. الموق ــة. رؤي العربي

يــة.) . /Tو- يوجــد مــرادف لــه با-نكل . www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx
/ 26 اكتوبر 2015.   http://www.worldbank.org/en/region/mena تمت زيارة الرابط  9.   3

http://www.ohchr.org/EN/Countries/MenaRegion/Pages/MenaRegionIn-   4
اكتوبــر 2015.  26 / .9 الرابــط  زيــارة  تمــت    dex.aspx

5   با-رتكاز اu ترتيب جامعة الدول العربية.
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ــا المعلومــات وا-تصــا-ت. حقائــق وأرقــام -  ــدوu/ ل*تصــا-ت: تكنولوجي ا-تحــاد ال  6
http://www.itu.int/en/ITU-D/ :ل*تصــا-ت /uعــام 2015. جنيــف: ا-تحــاد الــدو / العالــم 9.

 .2015 ST16 ســبتم / Statistics/Pages/facts/default.aspx تمــت زيارتــه 9.
. عــ� القــراء اســتخدام هــذا الجــدول بعنايــة عنــد إجــراء المقارنــة نظــراً لعــدم  ّ يتعــ0/  7
/ بعــض الحــا-ت، البيانــات ليســت متوفــرة لنفــس  توفــر بيانــات كاملــة مــن مصــدر واحــد، و9.

مجموعــة التواريــخ.
ــة، شــعبة الســكان (2015).  ــة وا-جتماعي ــم المتحــدة، إدارة الشــؤون ا-قتصادي ا-vم   8
ة  ــا�_ ــح http://esa.un.org/unpd/wpp .2015/ أو مب ــم: تنقي / العال ــات الســكانية 9. التوقع
http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_  : /uالتــا الرابــط  عــ� 

.2015 ST16 ســبتم / wpp_2015.pdf تمــت زيــارة الرابــط  9.
نــت بحســب البلــد (2014) - إحصائيــات  xTمســتخدمي ا-ن» ،Internetlivestats.com  9
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.2015 ST8 نوفمــ / زيــارة الرابــط 9.
/ دول مجلــس التعــاون الخليجــي: ملخــص  عــ*م وا-vنظمــة المعمــول بهــا 9. . ا-, 31  قوانــ0/
http://www.dc4mf.org/sites/de- . /  وتحليــل وتوصيــات بواســطة الدكتــور مــات جــي. دا9.

.2015 STــ / 7 نوفم ــط 9. ــارة الراب ــت زي fault/files/gcc_media_law_en_0.pdf تم
ــط  ــارة الراب ــت زي http://library.aucegypt.edu/dept/infoliteracy/index.htm  32 تم

 .2015 STنوفمــ  7 / .9
/ 4 أكتوبر 2015. http://mdc.birzeit.edu/en  33/ تمت زيارة الرابط 9.

http://blogs.ifla.org/literacy- ــات ــات ومؤسســات المكتب ــدوu/ لجمعي ــاد ال 34  ا-تح
qatar-information-literacy-network-meeting/16/03/reading/2014/ ، وجامعــة قطــر، 
 http://library.qu.edu.qa/index.php/services/faculty/information-literacy-program

.2015 ST7 نوفمــ / ــارة الرابــط 9. تمــت زي
بيــة  xTكاديمــي «وصــف وتقييــم برنامــج الv-35   مراجعــة مقتطفــات مــن المقــال ا
https://www.questia.com/libra- / لبنــان: دراســة حالــة، / مدرســة خاصــة 9.  المعلوماتيــة 9.
ry/journal/1P3-1741798951/description-and-evaluation-of-the-information-litera-

.2015 ST7 نوفمــ / cy، تمــت زيــارة الرابــط 9.
http://www.unesco.org/new/en/media- لليونســكو،    / .Pو xTا-لكــ الموقــع    36
services/single-view/news/unesco_launches_maghreb_network_of_media_and_

.2015  STنوفمــ  7  / .9 الرابــط  زيــارة  تمــت   information_literacy/#.Vj-UXfxdHIU
 http://www.dc4mf.org/en/content/media-literacy-another-vision-teaching  37

ــر 2015. / 4 أكتوب ــط 9. ــارة الراب ــت زي تم
 / .Pو xTــ ــع ا-لك ــ� الموق ت ع _̀ ــ / نُ xــ� ــة ال ع*مي ــا-ت ا-, ــ� المق ــ*ع ع ــاء ا-ط 38   الرج
ــب  ــات، مكت ــا-ت والمعلوم ــار ا-تص ــارة Padhy، مستش ــه الح ــف وكتب ــن تألي ــكو م لليونس
http://www.unesco.org/new/ .القاهــرة، وألتــون غريــزل، اليونســكو، باريــس / اليونســكو 9.

en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-
news/news/unesco_gave_boost_to_media_and_information_literacy_for_arab_

ــز  ــة ومرك ــون صف ــا تك ــر 2015. ربم / 4 أكتوب ــط 9. ــارة الراب ــت زي states/#.VhCtj_yhfIU  تم
ــاب. ̀_ هــذا الكت ــ ت وقــت ن /Tــد تغــ . ق بعــض هــؤ-ء المســؤول0/

ق ا-vوسط _̀ / منطقة ال ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTمقارن حول ال /uتحليل أو



56

ه (2011). /T39  ويلسون وغ
ه (2013) /T40  غريزل وغ

41  اليونيسكو 2013
/ 4 أكتوبر 2015 http://rethinkwords.com  42/  تمت زيارة الرابط 9.

آلتون غريزل



57

 oع+مية ع ? وا=> jfع+مية والرقمية العر بية ا=> EFمساعدة ال
ع+مية  بية ا=> EFإط+ق أكاديمية ال oا=زدهار: ث+ث سنوات ع

(MDLAB) وت ?Fب ? >̂ والرقمية 

، ولب�. معاليقي  /́ جاد مل

ــكان  / كل م ة 9. _̀ ــ ــ*م المنت ع ــائل ا-, ــة وس ــول أنظم ــباب ح ــف الش ــة تثقي ــا -vهمي إدراكا منه
ــدان حــول  ــT/ مــن البل ــ�. الكث ــكل جانــب مــن جوانــب حياتهــم، تب / تحيــط ب xــ� والرســائل ال
ع*ميــة والمعلوماتيــة كواحــد مــن المكونــات ا-vساســية للمناهــج الجامعيــة،  بيــة ا-, xTالعالــم ال
/ بعــض الحــا-ت، مــن مناهــج المــدارس المتوســطة والثانويــة. لكــن، لســوء الحــظ، تأخــرت  و9.

، 2009؛ 2011).  /́ ــ دراك (مل / التوصــل اu ذلــك ا-, المنطقــة العربيــة 9.
/ دعــم ا-نتفاضــات العربيــة،  / الوقــت الــذي تســاهم فيــه وســائل التواصــل ا-جتماعــي 9. و9.
بيــة الرقميــة  xTمدركــة لفوائــد دمــج ال /Tالعربيــة غــ /uتــزال معظــم أنظمــة التعليــم العــا -
بيــة  xTتبقــى الكفــاءات المرتبطــة بال ، /uساســية. وبالتــاv-ع*ميــة ضمــن متطلبــات التعليــم ا وا-,
 / ــ*م. 9. ــة وا-ع ــج الصحاف ــن برام ــ�x ع ــا-ت ح ــم الح / معظ ــة 9. ــية غائب ــة ا-vساس ع*مي ا-,
 / ع*مية 9. بيــة الرقميــة وا-, xTمجــال ال / الواقــع، حــ�x وقــت قريــب، كانــت معظــم المبــادرات 9.
ويــج العابــر مــن قبــل عــدد قليــل مــن  xTالمنطقــة العربيــة مدفوعــة بشــكل فــردي أو تحظــى بال
 /́ ــ / مــن خــ*ل حلقــات العمــل التدريبيــة وحمــ*ت التوعيــة (مل .Pمنظمــات المجتمــع المــد
ــة  / نخب ــاص 9. ــكل خ ــة - بش ــة الفردي ــادرات ا-vكاديمي ــ�x المب ــن ح 2013 ب، 2015 ب). ولك
الجامعــات العربيــة الخاصــة – قــد واجهــت المعارضــة وعــدم التشــجيع بســبب المصالــح 
/ تهــدد  xبداعــات الــ� . الذيــن قاومــوا ا-, . العــرب التقليديــ0/ ع*ميــ0/ . ا-, كاديميــ0/ v*ســخة ل xTالم
عــ*م  ــورة ا-, ــST ث / تعت xــ� ــة الطــراز ال ــة القديم ع*مي ــات ا-, مجــال عملهــم وتشــبثوا بالنظري
. العــرب الذيــن  ضافــة إu ذلــك، واجــه عــدد كبــT/ مــن ا-vكاديميــ0/ الرقمــي مســألة تافهــة. با-,
ــج ــواد المناه / م ــدرة 9. ــم ن / جامعاته ــة 9. ع*مي ــة وا-, ــة الرقمي بي xTــا±وا ال ــن ان ين كان يمك

ع*مية ع� ا-زدهار: ث*ث سنوات ع� إط*ق أكاديمية  / وا-, SPع*مية والرقمية العر بية ا-, xTمساعدة ال
(MDLAB) وت /Tب / ع*مية والرقمية 9. بية ا-, xTال
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، ولب�. معاليقي  /́ جاد مل

. من  ات ال*زمــة. وكان العديــد منهــم غــT/ واثقــ0/ . /Tالدراســية العربيــة، وغيــاب المرافــق والتجهــ
/ الســنوات  ع*ميــة وتعليمهــا. 9. بيــة الرقميــة وا-, xTمهاراتهــم ومعارفهــم ليتمكنــوا مــن تنميــة ال
/ العالــم  ــة 9. ع*مي ــة وا-, ــة الرقمي بي xTــز ال ــة، أطلقــت جهــود متعــددة لتعزي ــة الماضي القليل
ــة  ــبكة الجامعي ــل الش ــة، مث ــات الدولي ــة والمؤسس كاديمي v-ــات ا ــل التحالف ــن قب / م SPــر الع
ــة  ــة لحري ــز الدوح ــات (MILID)، ومرك . الثقاف ــ0/ ــوار ب ــة والح ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTلل
 .(KCML) ع*ميــة بيــة ا-, xTلل / xالكويتيــة والمركــز الكويــ� . عــ*م (DCMF)، وجمعيــة المعلمــ0/ ا-,
وقــد كان لهــذه الجهــود الرائعــة حــ�x ا-�ن نتائــج متفاوتــة. إذ يبــدو أن ك*ً مــن مركــز الدوحــة 
 / . وطــ�. /Tهمــا ذات تركــ (KCML) ع*ميــة بيــة ا-, xTلل / xوالمركــز الكويــ� ،(DCMF) عــ*م لحريــة ا-,
إ- أنهمــا لــم يحققــا نتائــج هامــة، ملموســة وطويلــة ا-vمــد حــ�x ا-�ن (أقــام مركــز الدوحــة 
هــا  /Tردن والمغــرب وغv-ا / عــ*م DCMF برنامــج توعيــة إشــتمل عــ� ورش عمــل 9. لحريــة ا-,
. الثقافــات  ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/ بيــة ا-, xTمــن الــدول). إ- أن الشــبكة الجامعيــة لل
ــة  / المنطق ــاً 9. / نأمــل أن تعطــي ثمارهــا قريب xــ� ــة الواعــدة ال ــادرة الدولي (MILID) تبقــى المب

العربيــة.
(MDLAB) وت ?Fب ? >̂ ع+مية والرقمية  بية ا=> EFانط+ق أكاديمية ال

/ حاولــت معالجــة هــذا الوضــع ومــلء الفجــوة هــي  xخــرى الــ�v-مــن المبــادرات المؤسســية ا
وت (MDLAB). وقــد  /Tــ / ب ــة 9. ــة والرقمي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال ــا أكاديمي / قامــت به xــ� ــادرة ال المب
ــة  ــة مؤسس ــام 2013، برعاي / ع وت 9. /Tــ / ب ــة 9. ــة والرقمي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال ــت أكاديمي انطلق
ــة  ــة ا-vوروبي ــة العربي ، والجمعي / .Pو xTلكــ ــور» ا-, ــوح (OSF)، وموقــع «المونيت المجتمــع المفت
عــ*م وا-تصــال (AREACORE) مــن خــ*ل الهيئــة ا-vلمانيــة للتبــادل العلمــي، عــ�  / ا-, لباحــ�_
ع*ميــة  بيــة الرقميــة وا-, xTبهــدف تطويــر ال . . العــرب والدوليــ0/ يــد مجموعــة مــن ا-vكاديميــ0/
/ مجــال  عــ*م العــرب وتطويــر المناهــج الدراســية 9. / المنطقــة مــن خــ*ل تدريــب مــدر»/ ا-, .9
 / ع*ميــة، ليــس فقــط باللغــة العربيــة، بــل ايضــاً مــن خــ*ل التعّمــق 9. بيــة الرقميــة وا-, xTال
 /Tــ عــ*م والتغي ــة ســالزبورغ ل*, ــة. إســتناداً إu نمــوذج أكاديمي الثقافــات وا-هتمامــات العربي
ة جامعــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم،  _̀ / عــ اكــة دوليــة مــن أكــT_ مــن اثــ�. العالمــي، وهــي �_
ــة ســنوية تجمــع 50  ــة صيفي وت أكاديمي /Tــ / ب ــة 9. ــة والرقمي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال تنظــم أكاديمي
اء  STوخــ . . عــرب ودوليــ0/ ضافــة إu مدّربــ0/ طالــب دراســات عليــا ومدرســاً إع*ميــاً عربيــاً ، با-,
ع*ميــة، - ســيما مــن شــبكة أكاديميــة ســالزبورغ. كمــا تعمــل ا-vكاديميــة  بيــة ا-, xTمجــال ال / .9
/ المنطقــة،  ــة 9. ع*مي ــة ا-, بي xTــادرات ال ــر المناهــج، ودعــم مب عــ� مــدار العــام عــ� تطوي
ــة. وتشــمل  ــة العربي ع*مي ــة ا-, بي xTمجــال ال / .9 . ــ0/ ــز لشــبكة مــن المدرّس ــة مرك وتعمــل بمثاب
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: /uوت خمسة أهداف ع� الشكل التا /Tب / ع*مية والرقمية 9. بية ا-, xTمهام أكاديمية ال
ــات  . الجامع ــ0/ ــا ب ــز أهميته ــة وتعزي ع*مي ــة وا-, ــة الرقمي بي xTــم ال ــة وتعلي ̀_ المعرف ــ (1) ن

ــة. العربي
. العــرب الشــباب كل عــام وتخريــج طــ*ب الدراســات العليــا  . الجامعيــ0/ (2) تدريــب المدربــ0/

ع*ميــة. بيــة الرقميــة وا-, xTمفاهيــم وكفــاءات ال / الذيــن اكتســبوا المعــارف 9.
(3) تطويــر مناهــج جامعيــة ســنوياً تشــمل الخطــط الدراســية، وحــدات المناهــج الدراســية، 

وكتيبــات التدريــب، ودراســة الحــا-ت، ومحتــوى الوســائط المتعــددة.
بيــة  xTعــ*م تركــز عــ� تطويــر ال قليميــة ومــدرّ»/ ا-, (4) إنشــاء مركــز لشــبكة مــن الجامعــات ا-,

ع*ميــة وتعزيزها. الرقميــة وا-,
̀_ المــواد الدراســية  نــت بهــدف نــ xTن (5) إنشــاء والحــرص عــ� اســتمرار فضــاء مفتــوح عــST ا-,

. . . المحتملــ0/ . والمتعاونــ0/ وربــط خريجــي ا-vكاديميــة والمســاهم0/
كاديمية  g=ا

ــن  ــة م وت (MDLAB) أو-ً كتوصي /Tــ / ب ــة 9. ــة والرقمي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال ــرة أكاديمي ظهــرت فك
 (AUSACE) 2011 ســاتذة ا-تصــال لعــامv- ــة ــة ا-vمريكي ــة العربي ــر الســنوي للجمعي المؤتم
ع*ميــة: ا-تجاهــات الجديــدة» والدراســة العالميــة لرســم  بيــة الرقميــة وا-, xTتحــت عنــوان «ال
وعــان  _̀ ،2012). أو² الم /́ / ترعاهــا مؤسســة المجتمــع المفتــوح (ملــ xالخرائــط الرقميــة الــ�
/ المنطقــة العربيــة. مــن خــ*ل توفــT/ التدريب  ع*ميــة 9. بيــة الرقميــة وا-, xTبتوســيع وتعميــم ال
 uأعضــاء هيئــة التدريــس لنقــل مــا تعلمــوه إ . /Tالــ*زم والمــوارد والمــواد الدراســية، وتحفــ
/ كافــة الجامعــات العربيــة،  ̀_ مثــل هــذه المعرفــة 9. ــ مؤسســاتهم، تهــدف ا-vكاديميــة اu ن
وت MDLAB بشــكل  /Tبــ / ع*ميــة والرقميــة 9. بيــة ا-, xTمضاعــف. تركــز أكاديميــة ال /Tوخلــق تأثــ
. وطــ*ب الدراســات العليــا الذيــن يتمتعــون بأعــ� درجة من  . المبتدئــ0/ أســا»/ عــ� المعلمــ0/
ضافــة  مكانــات والمرونــة لتعلــم المهــارات الرقميــة المتقدمــة، وتقّبــل ا-vفــكار المبتكــرة، با-, ا-,
 /Tمجموعــة مــن الســكان العــرب الذيــن يقــودون التغيــ STكونهــا عــ� اتصــال وثيــق مــع أكــ uإ

/ المنطقــة. حاليــاً 9.
 ،MDLAB وت /Tبــ / ع*ميــة والرقميــة 9. بيــة ا-, xTبعــد ثــ*ث ســنوات عــ� إطــ*ق أكاديميــة ال
ــة  ــة متنوع / مجموع ــة 9. ع*مي ــة وا-, ــة الرقمي بي xTــس ال ــة بتدري ــة عربي ــدأت نحــو 24 جامع ب

ع*مية ع� ا-زدهار: ث*ث سنوات ع� إط*ق أكاديمية  / وا-, SPع*مية والرقمية العر بية ا-, xTمساعدة ال
(MDLAB) وت /Tب / ع*مية والرقمية 9. بية ا-, xTال
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، ولب�. معاليقي  /́ جاد مل

ــام بإدخــال دورات  ــا ق ــة. بعضه كاديمي v-ا / ــا 9. ــّم تطويره ــاء عــ� مناهــج ت ــن ا-vشــكال بن م
 / ع*ميــة 9. كاملــة. والبعــض ا-�خــر اســتخدم النمــاذج لدمــج المفاهيــم والكفــاءات الرقميــة وا-,
/ يقدمهــا، فيمــا يواصــل المعركة مــع الحكومة والمؤسســات  xع*ميــة التقليديــة الــ� الــدورات ا-,
بيــة الرقميــة  xTأخــرت الموافقــة عــ� دورات ال / xوقراطيــة والعقبــات المضجــرة الــ� /Tالب
ع*ميــة المســتقلة. مــع ذلــك، تمكنــت اليــوم تســع جامعــات عربيــة مــن تقديــم دورات  وا-,
 / بيــة الرقميــة وا-ع*ميــة وهــي: جامعــة دمشــق، والجامعــة ا-vمريكيــة 9. xTمجــال ال / كاملــة 9.
ــة  ــة، والجامعــة اللبناني وت، وجامعــة ا-vهــرام الكندي /Tــ / ب ــة 9. كي /Tمv-الشــارقة، والجامعــة ا
زيــت، وجامعــة  /Tــزة، وجامعــة ب كيــة، وجامعــة رفيــق الحريــري، وجامعــة ســيدة اللوي /Tمv-ا
/ العــام المقبــل، خصوصــاً بعــد موافقــة  العــزم. ومــن المتوقــع أن يتضاعــف هــذا العــدد 9.
ــة  ــة الرقمي بي xTال / ــة 9. ح يتضمــن دورة إلزامي xTمقــ / ــة عــ� منهــاج وطــ�. ــة العراقي بي xTوزارة ال

ع*ميــة. وا-,
ــة  قي _̀ ــة ال ــدان العربي . عــ� البل ــ0/ . ا-vولي / الســنت0/ ــة ركــزت 9. عــ� الرغــم مــن أن ا-vكاديمي
. وا-vردن والعــراق، فقــد تضمنــت ا-vكاديميــة عــام 2015  وبالتحديــد لبنــان وســوريا وفلســط0/
مــارات العربيــة المتحــدة وإيــران.  . مــن مــF وعمــان واليمــن وقطــر والســودان وا-, مشــارك0/
ــة  وت  MDLAB ث*ث /Tــ / ب ــة 9. ــة والرقمي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال / العــام نفســه، شــملت أكاديمي و9.
بيــة  xTلبنــان، وهــي أول مدرســة عربيــة تضــع ال / ناشــونال كولــدج» 9. xTمــن مدرســة «إن . مدرســ0/
 / x9بــا uاتيجية. وتشــمل الخطــط المســتقبلية التوســع إ xTع*ميــة كواحــدة مــن أولوياتهــا ا-ســ ا-,
. ا-�خريــن. ومــن  . الدوليــ0/ ، والمشــارك0/ . دول المنطقــة العربيــة، إضافــة المزيــد مــن المدرّســ0/
وت MDLAB هــو التوصــل بحلــول  /Tبــ / ع*ميــة والرقميــة 9. بيــة ا-, xTأبــرز قــرارات أكاديميــة ال
/ بأهميــة أن يتضمــن مدرســة واحــدة أو جامعــة  SPإقنــاع كل بلــد عــر uنهايــة هــذا العقــد، إ
ع*ميــة كأحــد المناهــج الدراســية ا-vساســية. بيــة الرقميــة وا-, xTقــل، تقــدم الv-واحــدة عــ� ا

المناهج الدراسية والوسائل المستخدمة
ــة  بي xTــة ال ــم، ســعت أكاديمي ــق بالمناهــج الدراســية، وأســاليب التدريــس والتعل ــا يتعل فيم
ع*ميــة  بيــة ا-, xTلتخطــي التعريــف التقليــدي لل MDLAB وت /Tبــ / ع*ميــة والرقميــة 9. ا-,
ــة  ع*مي ــواد ا-, ــق الم ــم وخل ــل وتقيي ــدرة عــ� الوصــول اu وتحلي ــا «الق ــا بأنه ــذي يعرّفه ال
ــق،  ــة، 1992). مــن هــذا المنطل ع*مي ــة ا-, ــز الثقاف / مجموعــة متنوعــة مــن ا-vشــكال» (مرك .9
ــن  . ناقدي ــة مهمــة تدريــب الطــ*ب ليصبحــوا مســتهلك0/ ع*مي ــة وا-, ــة الرقمي بي xTتتخطــى ال
عــ*م الرقمــي وا-تصــا-ت المعولمــة، تصبــح . بوفــرة إمكانــات ا-, /Tيتمــ Fعــ / ل*عــ*م. و9.
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/ عــF المعلومــات وأكــT_ أهميــة لثقافاتنــا  ع*ميــة أساســية ل*ســتمرار 9. بيــة الرقميــة وا-, xTال
ــة تقــدم، ليــس  ــة وا-ع*مي ــة الرقمي بي xTــإن ال ، ف /uــا ــة. وبالت ــا ا-قتصادي المعولمــة وأنظمتن
 /Tوريــة لقــراءة، وســماع ومشــاهدة محتــوى الوســائط المتنوعــة وتفســ .Fفقــط الكفــاءات ال
عقائدهــا الكامنــة، وتقييــم نواياهــا التســويقية والدعائيــة المضمنــة، ونتائجهــا الضــارة 
ــات.  ــراد والمجتمع . ا-vف ــ0/ ــاً بتمك ــمح ايض ــة تس ــة وا-ع*مي ــة الرقمي بي xTــل إن ال ــة؛ ب الخفي
ع*ميــة الخاصــة بــذكاء واســتخدام أدوات  وهــي تســاعد النــاس عــ� إدارة اســتخداماتهم ا-,
ك،  xTــر الشــخ³/ والمجتمعــي المشــ ــة بهــدف التطوي عــ*م الرقمــي وا-جتماعــي بفعالي ا-,
. كمــا تقــدم  / .Pالمناقشــات العالميــة التعاونيــة والعمــل المــد / .9 / x9وا-نخــراط عــ� نحــو اســتبا
. والمجتمعــات  وريــة ل*vفــراد المهمشــ0/ .Fبيــة الرقميــة وا-ع*ميــة المعرفــة والكفــاءات ال xTال
. ص*حيــات ا-vعمــال  المحرومــة لتســمح لهــا باســتعادة المبــادرة وتحقيــق التــوازن بــ0/
بيــة الرقميــة  xTال STنظمــة الســلطوية الســائبة.  «تعتــv-وة المركــزة، وا _Tة، والــ /Tالتجاريــة الكبــ
/ يمكنهــا مواجهــة  xإنهــا الثــورة الصامتــة الــ� . /Tع*ميــة للجماهــ وا-ع*ميــة نوعــاً مــن الثقافــة ا-,
ــة  ــة ا-جتماعي ــة والمــوت والكفــاح مــن أجــل تعميــم العدال أيديولوجيــات الجشــع والكراهي
ع*ميــة  بيــة ا-, xT2015 ب). ويتنــاول منهــج أكاديميــة ال ، /́ ــ ونظــم المســاواة وعولمتهــا.» (مل
وت MDLAB المواضيــع ا-جتماعيــة والسياســية وا-قتصاديــة المتنوعــة،  /Tبــ / والرقميــة 9.
شــد بالدراســات  xTساســية والمهــارات البحثيــة، وكلهــا تسv-المتكاملــة مــع الكفــاءات الرقميــة ا
/ وا-ضطرابــات ذات  SPع*ميــة والنشــاط الرقمــي للشــباب العــر / ا-ســتخدامات ا-, / تنظــر 9. xالــ�
 ، /́ ــ ــرج، 2014؛ مل ، ومف /́ ــ ، مل / xــة ( حــ� / المنطق عــ*م وا-تجاهــات الســائدة 9. ــة با-, الصل
ــرج، 2014).  ــا، ومف ، أوغلي / xــ� ، ح /́ ــ ــ*ط، 2014 أ، 2014 ب، مل ́/ وم ــ 2013 أ، 2015 أ؛ مل
كات والممارســات التجاريــة  _̀ ات ملكيــة الــ /Tساســية تأثــv-وتشــمل النمــاذج المفاهيميــة ا
قنــاع،  ع*مــي، وسياســة بنــاء ا-vخبــار والتحكــم بهــا، وقــدرة الصــور عــ� ا-, نتــاج ا-, عــ� ا-,
ع*مــي للجنــس  والدعايــة وآثارهــا المدمــرة عــ� صــورة الجســم وتقديــر الــذات، والتمثيــل ا-,

ــة. ، وتفســT/ رســائل ومؤسســات الدعاي أو العــرق، والنشــاط الجنــ®/
يســعى المنهــج إu دمــج التحليــل ا-ع*مــي النقــدي مــع كفــاءات ا-نتــاج الرقمــي والمهــارات 
ات النظريــة  ، 2013 أ). وتتضمــن المحــا±. /́ البحثيــة العلميــة بطريقــة ســهلة ومتماســكة (ملــ
/ مجــال التكويــن الرقمــي تجّســد  / صميمهــا مجموعــة مــن ا-vســاليب البحثيــة وورش عمــل 9. .9
ة  /Tع*ميــة وتقــدم للطــ*ب مجموعــة واســعة مــن التقنيــات المثــ بيــة ا-, xTكّل منهــا نظريــات ال
للتعلــم وا-ســتخدام بشــكل خــ*ق. وتشــمل الكفــاءات الرقميــة والبحثيــة ا-vساســية ك*ً مــن 
ــل  ــة، والتحلي ــو، وا-vرشــفة الرقمي ــر الفيدي ــات، والت*عــب بالصــور والصــوت وتحري المدون

ع*مية ع� ا-زدهار: ث*ث سنوات ع� إط*ق أكاديمية  / وا-, SPع*مية والرقمية العر بية ا-, xTمساعدة ال
(MDLAB) وت /Tب / ع*مية والرقمية 9. بية ا-, xTال
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ــث  ــال -vدوات البح ــتخدام الفع ــة، وا-س ــبكات ا-جتماعي ــل الش ــارن، وتحلي ــي المق ا-ع*م
الرقميــة. ويســعى المنهــج جاهــداً لربــط كّل مــن هــذه الكفــاءات الرقميــة والبحثيــة بمفاهيــم 
ــة  ــم خاصي ــال، إن تعلي ــبيل المث ــ� س ــة. ع ــة المطابق ــة والنقدي ــة النظري ع*مي ــة ا-, بي xTال
الت*عــب بالصــور باســتخدام التطبيقــات المجانيــة مثــل تطبيــق «بيكســلر» لمعالجــة الصــور 
 / ــل الجســم 9. ــار وتمثي / ا-vخب ــوة الصــور 9. ــة بق ات المتعّلق ــاً بالمحــا±. ــاً وثيق ــط ارتباط يرتب
. ان تعلــم ا-vرشــفة الرقميــة والحفــظ والتحليــل المقــارن بواســطة  / حــ0/ ع*نــات، 9. مجــال ا-,
ــار ودور  ــاء ا-vخب ــدروس المتعّلقــة ببن ــل «ســتوريفاي» و»ميوغــراف» يرتبــط بال تطبيقــات مث
ــة  ــة والنقدي ــة النظري ع*مي ــة ا-, بي xTــم ال ــم مفاهي ــّم تعلي . يت ــ0/ / ح / الحــرب. و9. ــ*م 9. ع ا-,
 . / يديرهــا  عــدد مــن ا-vكاديميــ0/ xات والمناقشــات الــ� مــن خــ*ل سلســلة مــن المحــا±.
عــ*م  ــاج ا-, اء إنت STــن خــ ــق م ــام فري ــة، ق ع*مي ــة وا-, ــة الرقمي بي xTمجــال ال / المشــهورين 9.
ــة.  ــة الرقمي ع*مي ــل ا-, ــإدارة ورش العم ــة» ب ــة الرقمي ــا اســم «الفرق ــق عليه ــي ويطل الرقم
وتعتمــد ورش العمــل الرقميــة عــ� نهــج تعلــم مصّمــم بعنايــة ويرتكــز عــ� أربعــة 
، التماريــن غــT/ الخطيــة، وتقنيــات  مبــادئ توجيهيــة: العــروض الســمعية؛ التوجيــه المبــا�_
. الذيــن  ــة للمشــارك0/ ، 2013 أ). وتســمح طريقــة التعليــم غــT/ الخطي /́ ــ ــم (مل دعــم  التعّل
يتمتعــون بمســتوى أعــ� مــن المهــارات التقنيــة ال*زمــة با-نتقــال إu مهمــة مختلفــة فيمــا 
ــاط.  ــتويات ا-,حب ــن مس ــل م ــت ويقل ــر الوق ــذي يوف ــر ال ــم، ا-vم ــاعدة المعل ينتظــرون مس
ة خــ*ل ورشــة  /Tتقديــم مســاعدة كبــ . . المتقدمــ0/ با-,ضافــة إu ذلــك، يمكــن لهــؤ-ء المشــارك0/
̀عــة، نقــوم بتوكيلــه / او توكيلهــا لمســاعدة  . التمريــن ب العمــل. كلمــا انجــز أحــد المشــارك0/
ــار  ــة اختب . فرص ــارك0/ ــاً للمش ــح أيض ــذي يتي ــر ال ــن، ا-م ــ*ل التمري ــن خ . ا-�خري ــارك0/ المش
ة تســتغرق 15  ــادة بمحــا±. ــة ع ــدأ ورشــة العمــل الرقمي ــم. تب / التعلي ــا 9. ــه / مهاراته مهارات
/ تســتخدمها  xدقيقــة حــول تنســيقات الصــوت الرقميــة ومفهــوم تقنيــة تدفــق البيانــات الــ�
اً عــن كيفيــة اســتخدام  /Tتطبيقــات البــث. بعدهــا، تقــدم الفرقــة الرقميــة عرضــاً قصــ
»، لتســجيل وتحريــر واصــدار  / xتطبيقــات تســجيل الصــوت الرقميــة، مثــل تطبيــق «أوداســي�
ة، يقــوم المشــاركون بتمريــن خطــي يرشــدهم خطــوة  الملفــات الصوتيــة. بعــد ذلــك مبــا�_
بخطــوة اu كيفيــة انجــاز مهمــة محــددة، مثــل اعــداد مقابلــة صوتيــة مدتهــا 60 ثانيــة مرفــق 
نــت مــع كافــة  xTالتعليمــات المكتوبــة بالتفصيــل عــ� ا-ن _̀ بتFيــح مســّجل واحــد. يتــم نــ
/ ا-vكاديميــة ل*ســتخدام  / تــم إعدادهــا 9. xات والتدريبــات الــ� المناهــج الدراســية والمحــا±.
 / ع*ميــة 9. بيــة الرقميــة وا-, xTالمســتقبل عندمــا يخططــون لتعليــم ال / .9 . مــن قبــل المشــارك0/
جامعاتهــم. وقــد تــم تطويــر نهــج التدريــس والتعليــم التكامــ�/ هــذا واختبــاره عــ� مــدى
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ــول  ــالزبورغ  (ب ــة س ــرة أكاديمي ــن دائ . ضم ــ0/ . دولي ــ0/ ــع أكاديمي ــاون م ــنوات، بالتع ــدة س ع
ميهايليديــس،2011، 2014؛ مــو» شــوماو، 2014). ولطالمــا أثبتــت هــذه الطــرق أنهــا واعدة:

ع*مــي عــ�  عــ*م وتعليــم النقــد ا-, / ا-, يســتند الدمــج الفعــال للمهــارات الرقميــة والبحثيــة 9.
ع*ميــة التقليديــة، وتســاعد الطــ*ب  بيــة ا-, xTتنتجهــا فصــول ال / xمهــارات القــراءة النقديــة الــ�
ــات  . للمعلوم ــ0/ . ودقيق ــ0/ . بارع ــ0/ ــ*م اu منتج ع . ل*, ــتهلك0/ ــرد مس ــن مج ــال م ــ� ا-نتق ع
ــة  ــات هام / مناقش ــاركون 9. ــن، يش . نافذي ــ0/ . عالمي ــ0/ ــم اu مواطن ــة تحويله ــة بغي والمعرف
وقادريــن عــ� ا-نتظــام ضمــن شــبكات تتمتــع بوضــع م*ئــم لتغيــT/ المجتمعــات والمناطــق 
، 2013 أ) /́ ــ ــا. (مل ــن حقوقه ــة م ــات المحروم . والجماع ــ0/ ــراد المهمش ــز أوضــاع ا-vف وتعزي

ا=ستناد ا3 التجارب
 / ع*ميــة والرقميــة 9. بيــة ا-, xTأكاديميــة ال / ســاهم العمــل الجــاد الــذي قــام بــه المشــاركون 9.
. المناهــج والتعامــل بشــكل أفضــل مــع أولويــات  /Tبمســاعدتنا عــ� إعــادة تركــ MDLAB وت /Tبــ
. خــ*ل جلســات النقــاش  المجتمعــات العربيــة. وبفضــل ردود الفعــل الواســعة مــن المشــارك0/
رهــاب،  عــ*م وا-, ، يتضمــن المنهــج ا-vســا»/ حاليــاً موضوعــات مثــل ا-, . /Tكــ xTومجموعــات ال
 / .Pــد نســان والتســامح والنشــاط الم ــوق ا-, ــة والتطــرف والحــرب؛ ويشــدد عــ� حق والطائفي
والمواطنــة العالميــة. وتشــمل التوصيــات ا-vخــرى تعزيز عنــا± التدريب ع� تحليل الشــبكات 
عــ*م الرقمــي، وكفــاءات التعامــل مــع البيانــات، با-ضافة  / مجــال ا-, ا-جتماعيــة، والبحــوث 9.
اu فــرص التواصــل وا-vنشــطة المســتمرة عــ� مــدار الســنة، مثــل المؤتمــرات وورش العمــل 
/ حــرم كل جامعــة مشــاركة. عــ*وة عــ� ذلــك، توفــر ا-vكاديميــة أنشــطة  / تنفــذ 9. xة الــ� /Tالقصــ
/ مجال الدمج ا-جتماعي، با-ضافة اu رح*ت ثقافية وفعاليات للتواصل لمســاعدة  مدروســة 9.
. مــن مختلــف البلــدان والثقافــات عــ� فهــم وبنــاء ع*قــات طويلــة ا-vمــد. قمنــا  المشــارك0/
 / . يتجمعون 9. بتعزيــز مثــل هــذه النشــاطات بعــد ا-vكاديميــة ا-وu، عندمــا -حظنــا المشــارك0/
. لــم تشــهد المجموعات ســوى القليل مــن التفاعل. / حــ0/ مجموعــات وطنيــة وحــ�x طائفيــة، 9.
 . ــارك0/ ــرض بعــض المش ــل لتع ــ� ا-vق ــدة ع ــة واح ــّجلت حال ــنة ا-vوu، س ــك الس ــ*ل تل خ
اu الســخرية مــن قبــل أفــراد ينتمــون اu جماعــة وطنيــة أخــرى. وقــد تّمــت معالجــة تلــك 
كاديميــة التاليــة مــن خــ*ل الحــرص عــ� أن يتضمــن كل فريــق  v-ا / المســألة بشــكل فعــال 9.
. مــن مختلــف البلــدان ومــن خــ*ل تنظيــم  / غــرف الفنــدق - مشــارك0/ عمــل - وكذلــك الزمــ*ء 9.
/ المشــاركون بعــض الوقــت للقــاء أشــخاص  عــدة «لقــاءات تعــارف �يعــة»، حيــث يمــ³.
آخريــن ل*ستفســار عــن حياتهــم وخلفياتهــم المهنيــة. كمــا أصبحــت عمليــة اختيــار مقدمــي

ع*مية ع� ا-زدهار: ث*ث سنوات ع� إط*ق أكاديمية  / وا-, SPع*مية والرقمية العر بية ا-, xTمساعدة ال
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 / xــ� ــة ال ــ*ت الهاتفي / ذلــك المقاب ــا 9. ــة، بم ــة والثالث . الثاني / الســنت0/ ــات أشــد ±امــة 9. الطلب
تطــرح ا-vســئلة حــول ا-نفتــاح عــ� الثقافــات ا-vخــرى والتســامح وتقبــل الفــوارق. مــن ا-vمــور 
/ مجمــوع  ــادة 9. ، كانــت الزي /Tــ . بشــكل كب ــة المشــارك0/ . نوعي / تحســ0/ / ســاهمت أيضــاً 9. xــ� ال
 _Tأكــ uــة) إ / الســنة ا-vوu (معــدل القبــول 70 بالمائ الطلبــات المقدمــة مــن أقــل مــن 70 9.
 / ــن 9. ــن التحس ــداً م ــع مزي ــة). ونتوق ــول 25 بالمائ ــدل القب ــة (مع ــنة الثالث / الس ــن 200 9. م
/ الســنة الرابعــة،  ــات الـــ250 9. ــا نتوقــع أن يتخطــى عــدد مقدمــي الطلب هــذا المجــال، كم
بيــة  xTكاديميــة بنــاء ســمعة قويــة إقليميــاً ودوليــاً ومــع إزديــاد نســبة دورات ال v-مــع مواصلــة ا
ع*ميــة والرقميــة  بيــة ا-, xTالجامعــات العربيــة. لكــن أهــداف أكاديميــة ال / ع*ميــة 9. الرقميــة وا-,
/ المنطقــة - تــزال بعيــدة المنــال. ومــع أن تعزيــز  وت MDLAB عــ� المــدى الطويــل 9. /Tبــ / .9
 / / الجامعــات العربيــة يشــّكل خطــوة إيجابيــة 9. ع*ميــة 9. بيــة الرقميــو وا-, xTتدريــس دورات ال
ا-تجــاه الصحيــح إ- أنهــا - تــزال غــT/ كافيــة. وينبغــي ان تكــون مناهــج الصحافــة وا-عــ*م 
ــات  / النظري ــذرة 9. ــاص - متج ــن ا-ختص ــر ع ــض النظ ــا-ت - بغ ــج ا-تص ــة والمناه العربي
ع*ميــة. ســواء كان التخصــص هــو الصحافــة  بيــة الرقميــة وا-, xTوالمفاهيــم ومهــارات ال
عــ*ن أو الع*قــات العامــة، أو العلــوم السياســية أو العلــوم الصحيــة أو أي مــن  أو ا-,
/ هــذا المجــال، ينبغــي أن تضــّم كافــة الــدورات والمناهــج  التخصصــات الفرعيــة ا-vخــرى 9.
ــبيل  ــ� س ــة. ع ــة التطبيقي ــة الرقمي بي xTــارات ال ــية ومه ــة ا-vساس ع*مي ــة ا-, بي xTــم ال مفاهي
عــ*ن خاليــاً مــن التدريــس النقــدي حــول ا-�ثــار الســلبية  المثــال، ينبغــي أ- يكــون تدريــس ا-,
عــة ا-ســته*كية عــ� المجتمــع. ويجــب عــ� التدريــب الصحفــي أن يشــتمل  . .Tعــ*ن وال ل*,
ــ*ً  ــي، فض ــاط الرقم ــات، والنش ــة البيان ــة وصحاف ــن الرائع ــة المواط ــارات صحاف ــ� مه ع
 / اتيجيات وتكتيــكات الدعايــة، خاصــة تلــك المســتخدمة 9. xTعــن أحــدث المعــارف بشــأن اســ
. وينبغــي ان تكــون ا-vســئلة المرتبطــة  . رهابيــ0/ . وا-, اعــات مــن قبــل المتطرفــ0/ . .Tالحــروب وال
 / بالنــوع والجنــس والعــرق والديــن جــزءاً - يتجــزأ مــن أي تدريــب عــ� التواصــل وا-vبحــاث، 9.
. ينبغــي عــ� المشــاركة المدنيــة والمواطنــة العالميــة، والعدالــة ا-جتماعيــة والتســامح  حــ0/
ع*ميــة  بيــة الرقميــة وا-, xTذلــك، - يمكــن أن تكــون ال uضافــة إ أن تكــون مرشــداً ل*vهــداف. با-,
ة مــن الطــ*ب الذيــن يســتطيعون الحصــول عــ� تعليــم جامعــي.  /Tمتوفــرة لمجموعــة صغــ
ــال  ــة وورش عمــل ســهلة المن نــت وغــT/ متصل xTــة با-ن نحــن بحاجــة إu توفــT/ دورات متصل
بيــة الرقميــة  xTمــن ذلــك، تحتــاج ال _Tجمهــور أوســع. أكــ uباللغــة العربيــة للوصــول إ
/ ومــا بعــده. نحــن  vPالتعليــم ا-بتــدا uالمــدارس، وصــو-ً  ا uا-نتقــال إ uع*ميــة إ وا-,
. القادريــن  . والباحثــ0/ . وا-vكاديميــ0/ ابطــة مــن المعلمــ0/ xTتطويــر مجموعــة م uبحاجــة إ
 . /uــا ــتوى الت ــة إu المس ع*مي ــة وا-, ــة الرقمي بي xTــال ال / مج ــاث 9. ــم وا-vبح ــل التعلي ــ� نق ع
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بيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، فــإن  xTمــم المتحــدة للv-المعتمــدة مــن قبــل منظمــة ا i

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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ع*ميــة والمعلوماتيــة، «هــي ا-vســاس لتعزيــز الوصــول إu المعلومــات والمعرفــة،  بيــة ا-, xTال
، وجــودة التعليــم. وهــي تصــف المهــارات والمواقــف ال*زمــة لتقييــم وظائــف  /Tوحريــة التعبــ
/ ذلــك تلــك المتوفــرة عــ� شــبكة  هــا مــن المعلومــات، بمــا 9. /Tع*ميــة وغ مقدمــي المــواد ا-,
ــا.  ــي وإنتاجه ع*م ــوى ا-, ــات والمحت ــم المعلوم ــاد وتقيي ــات؛ وإيج / المجتمع ــت، و9. ن xTن ا-,
/ تخــّول  xع*ميــة والمعلوماتيــة الكفــاءات الحيويــة للنــاس الــ� بيــة ا-, xTآخــر، تشــمل ال /Tبتعبــ

/ كافــة جوانــب التنميــة.» النــاس المشــاركة بفعاليــة 9.
ت  _̀ يــن الماضيــة، كذلــك انتــ _̀ عــ*م المختلفــة خــ*ل الســنوات الع ومــع انتشــار وســائل ا-,
/ مجــال  عــ*م الرقمــي والتثقيــف 9. تســميات وأشــكال مختلفــة مــن التثقيــف، مثــل تعليــم ا-,
افــق التعابــT/ الجديــدة مــع  xTكجــال شــبكات التواصــل ا-جتماعــي؛ وت / نــت، والتثقيــف 9. xTن ا-,
/ مجــال التكنولوجيــا. ويمكــن أن تُعتــST كل هــذه المجــا-ت جــزءاً مــن  التطــورات الجديــدة 9.
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــارض ال . تتع ــ0/ / ح ــة ii. و9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــاملة لل ــة الش المظل
كــز بشــكل خــاص عــ�  xTت / xعــ*م الرقمــي، والــ� بيــة المعلوماتيــة أو تعليــم ا-, xTأحيانــاً مــع ال
ــوي عــ�  ــذي يحت . هــو ال ــ0/ ــن النوع ــج هذي ــا مزي ــت، فإنه ن xTن ــST ا-, ــارات والم*حــة ع المه
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTاتيجية ال xTــ ــة واس ــكو الخاصــة بسياس ــة اليونس ــر ورق ــوة. وتوف معظــم الق
بيــة  xTتركــز ال» : . . المنفصلــ0/ . المفهومــ0/ والمعلوماتيــة تفاصيــل واضحــة عــن كيفيــة الدمــج بــ0/

.iii طــ*ع المعلوماتيــة عــ� أغــراض التعامــل مــع المعلومــات وعمليــة ا-,
بيــة المعلوماتيــة عــ� مســتخدم المعلومــات بوصفــه صانــع قــرار  xTيركــز مفهــوم ال . / حــ0/ .9»
/ بواســطتها تســاهم  xالســبل الــ� / ع*ميــة تنظــر 9. بيــة ا-, xTمســتقل، ومواطــن ومتعلــم، فــإن ال
. التعامــل مــع المعلومــات وعمليــة ا-تصــال  ع*ميــة بتســهيل وتغيــT/ وتمكــ0/ البيئــة ا-,
، المشــاركة  ــا�_ ــT/ المب ــد أو غ ــم المتعم ــح التعل ــك لصال ــاً؛ ســواء كان ذل ــا احيان أو تقييده

.iv » ــة أو لمجــرد التســلية ا-جتماعي
بيــة المعلوماتيــة» أكــT_ حضــوراً كما أنهــا معروفة  xTالفلســطينية المحتلــة، «ال / / حالــة ا-vرا². .9
ع*ميــة والمعلوماتيــة».  بيــة ا-, xTع*ميــة» أو مــن المفهــوم المركــب أي «ال بيــة ا-, xTمــن «ال _Tأكــ
ــة:  ــة المعلوماتي بي xTــإن التدريــب يجــري عــ� ال ــات، ف ــة المكتب / حال ــال، 9. عــ� ســبيل المث
اً عــ� المكتبــات وبرامــج التعليــم الخاصــة بهــا.  /Tاً كبــ /Tك تأثــ xTالتكنولوجيــا تــ / ات 9. /Tالتغــ»
ــة  ــT_ فعالي . أك ــة للمســتخدم0/ ــة المعلوماتي بي xTــح برامــج ال ات تفــرض ان تصب /Tــ هــذه التغي
بيــة المعلوماتيــة:  xTهميــة الv- بحثهــا عــن المعلومــات.» ثمــة تقديــر عــام / وكفــاءة ومســتقلة 9.
/ مجــال تكنولوجيــا  تقــدم كافــة الجامعــات الفلســطينية والبالــغ عددهــا 13 جامعــة دورات 9.
/ المناهــج  المعلومــات وا-تصــا-ت، كمــا يفعــل العديــد مــن كليــات المجتمــع ا-vصغــر، و 9.
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ض أن تتضمــن الصفــوف الممتــدة مــن الصــف الخامس  xTالدراســية الفلســطينية المعدلــة، يُفــ
ــا  ــوم والتكنولوحي ــا-ت العل ــم مج ــج تعلي ــن منه ــزء م ــا كج ــم التكنولوجي ــا�_ تعلي اu الع

.«STEM» والهندســة والرياضيــات الشــامل
 Fعنــ عــ�   . /Tكــ xTال مــع  والمعلوماتيــة،  ع*ميــة  ا-, بيــة  xTلل المركــب  المفهــوم  أن  إ- 
، بغــض النظــر  / xمــة الــ�v-الفلســطينية المحتلــة، ا / المعلوماتيــة، هــو ا-vكــT_ م*ءمــة لــ*vرا².
/ قدمــاً  / الواقــع) ، تحتــاج إu المــ³. عــن وضــع ا-حتــ*ل الطويــل والمحبــط (وايضــاً بســببه 9.
نحــو التحــول إu مجتمــع التعلــم، يتمتــع بقاعــدة معرفــة، مــن أجــل بنــاء ديمقراطيــة قابلــة 
ع*ميــة والمعلوماتيــة - تتفاعــ*ن  بيــة ا-, xTللحيــاة. «عندمــا يتــم جمعهمــا، مــن الم*حــظ ان ال

/ مجتمعــات المعرفــة المســتقبلية.» ــز المشــاركة 9. / تعزي فحســب، بــل تضيفــان القيمــة 9.
 /T(أي نــوع مــن التثقيــف؟)، حصــل جــدل كبــ ، ضافــة إu النقــاش حــول التعبــT/ الفعــ�/ با-,
. (اســتباقية). ويمكن  ع*ميــة والمعلوماتيــة وقائيــة أو عامــل تمكــ0/ بيــة ا-, xTحــول مــا إذا كانــت ال
ع*مــي  أن ينظــر إليهــا عــ� أنهــا وقائيــة حيــث يتعلــم النــاس مــن خ*لهــا تحليــل المحتــوى ا-,
. الســطور، وفهــم الرســائل وراء الصــور، ليصبحــوا بالتاu/ أقــل تأثــراً و- يتحولوا  وقــراءة مــا بــ0/
ــل ا-vبحــاث  ــث تمي عــ*م، حي ــال وا-, ــق بشــكل خــاص با-vطف اu فريســة ســهلة. هــذا يتعل
عــ*م غــT/ المعالــج  ات الســلبية المحتملــة، او حــ�x عــ� مخاطــر ا-, /Tعــ� التأثــ . /Tكــ xTال uإ
ع*ميــة والمعلوماتيــة هــو مــا  بيــة ا-, xTال . /Tا-ســتباقيالذي يمــ . والمعــّدل. لكــن عنــF التمكــ0/
ــال، تصــف رينيــه هوبــس مــن  ــاً لكافــة قطاعــات المجتمــع. عــ� ســبيل المث وري يجعلــه ±.
ع*ميــة والرقميــة لمســاعدتنا عــ� التعاطــي  بيــة ا-, xTال uجامعــة رود آي*نــد كيــف: «نتطلــع إ

/ الحيــاة الثقافيــة.»  بشــكل أعمــق مــع ا-vفــكار والمعلومــات -تخــاذ القــرارات والمشــاركة 9.
ــ�  ــاس ع ــم الن ــث تعل / حي x9ــتبا . اس ــ0/ ــF تمك ــة عن ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTال STــ تعت
القــراءة، وا-ســتماع، والمشــاهدة، وربمــا التفاعــل، باســتخدام مقاربــة نقديــة نشــطة، وليــس 
. كمــا تعتــST ايضــاً اســتباقية بحيــث تعلــم النــاس العمــل بشــكل خــ*ق  / Sمجــرد التقبــل الســل�
́/ يتمكنــوا مــن اختيــار وتطويــر  ، لكــن مــرة أخــرى فيمــا يتعلــق بالمحتــوى، لــ . - ليــس كفنيــ0/

ع*ميــة الخاصــة بهــم. وإنتــاج الرســائل ا-,
مرة أخرى، تلخص اليونسكو الموضوع بشكل جيد:

نــت ومقدمــي المعلومــات  xTن عــ*م، وا-, «إن ’الوجــود الــك�/ والشــامل» للمعلومــات وا-,
. مــن خــ*ل الحرص عــ� امت*كهــم المهارات . المواطنــ0/ اً أكــST لتمكــ0/ . /Tا-�خريــن، يتطلــب تركــ

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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ــوى  ــع المحت ــال م ــادي وفع ــل بشــكل انتق ــن التفاع ــم م / تمكنه xــ� ــارف ال ــف والمع والمواق
 Fط العــ xTيشــ ، /uــا عــ*م ومــع جميــع مــزودي المعلومــات. بالت / كافــة أشــكال وســائل ا-, .9
. المواطــن. هــذا - يوحــي  . عــ� تمكــ0/ /Tكــ xTال uالرقمــي التحــول مــن نهــج «الحمايــة فقــط» إ
نــت؛ بــل ينبغــي  xTن ورة أنــه ينبغــي التخــ�/ كليــاً عــن الحمايــة، مثــل ســ*مة اســتخدام ا-, .Fبالــ
. عــ� الحمايــة فقــط قــد يــؤدي إu فــرض قيــود  /Tكــ xTبشــكل خــاص. ال . . عــ� التمكــ0/ /Tكــ xTال
ــإن  ــك، ف ــ*وة عــ� ذل ــات. وع ــي المعلوم ــن مقدم ــا م ه /Tعــ*م وغ مفرطــة عــ� وســائل ا-,
عــ*م والمعلومات  / تســمح لهــم بانتقاد وســائل ا-, xطفــال الذيــن - يكتســبون الكفــاءات الــ�v-ا
ع*مــي وأقــل  ات الســلبية المحتملــة للمعلومــات والمحتــوى ا-, /Tعرضــة للتأثــ _Tســيكونون أكــ

viii «. . اســتعداداً ل*ســتفادة مــن الفــرص عندمــا يصبحــون بالغــ0/
عــ*م،  ́/ وســائل ا-, مــن خــ*ل تشــجيع زيــادة وعــي القــوى المجتمعيــة المختلفــة، مثــل مالــ
ــة  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــج ال ــح الخاصــة، تســاهم برام ــة، والمصال ــال التجاري وا-vعم

بتشــجيع المشــاركة المدنيــة.
ع*ميــة والمعلوماتيــة. مــن خــ*ل معالجــة  بيــة ا-, xTبرامــج ال / «المواطــن هــو نقطــة ا-نطــ*ق 9.
نســان.» مــع  ع*ميــة والمعلوماتيــة بالدعــم مــن حقــوق ا-, بيــة ا-, xTوضــع المواطــن، تحظــى ال
ع*ميــة والمعلوماتية،  بيــة ا-, xTمن منظــور ال . ذلــك، - ينظــر اu النــاس عــ� انهــم غT/ نشــط0/
، يصبــح الغــرض مــن  /uــا ــاء واقعهــم الخــاص. وبالت / بن بــل إنهــم يشــاركون بشــكل نشــط 9.
/ تحديــد الظــروف  . النــاس مــن المشــاركة الفعالــة 9. ع*ميــة والمعلوماتيــة هــو تمكــ0/ بيــة ا-, xTال

ix .«يعيشــون فيهــا / xالــ�
. بحــد ذاتها. «ثمــة أدلة  ع*ميــة والمعلوماتيــة محــركاً للتمكــ0/ بيــة ا-, xTمــن ذلــك، تصبــح ال _Tأكــ
/ حــال حصلــت فئــة الشــباب عــ� تثقيــف إع*مــي أكــST وإمكانيــة  قويــة تدعــم فرضيــة أنــه 9.
نــت، ســوف تســتخدم هــذه الوســائل للحصــول عــ� معلومــات عــن  xTن الوصــول إu شــبكة ا-,

x «.عــن وجهــات نظرهــم بشــأنها /Tالمواضيــع السياســية والعامــة والتعبــ
/ الفلســطينية  / ا-vرا². ع*مــي) 9. ــة (التثقيــف ا-, ع*مي ــة ا-, بي xTــة عــ� مشــاريع ال شــّكل ا-vمثل
ع*مــي» أو تعزيــز ســيادة  / تعّلــم ا-vطفــال أن يكتســبوا «الــذكاء ا-, xالمحتلــة، مثــل تلــك الــ�
 . . ع*ميــة والمعلوماتيــة كأدة تمكــ0/ بيــة ا-, xTكلهــا أمثلــة عــ� ال ، /Âالقانــون، أو الفيديــو التشــار
/ التوعيــة بشــأن الت*عب  ع*ميــة والمعلوماتيــة كعنــF حمايــة يمكــن أن تســهم 9. بيــة ا-, xTإن ال
بالكلمــات والصــور والدعايــة العامــة، ممــا يوفــر بعــض الحمايــة ضــد الت*عــب، وضد سياســة 
 . . ̀_ ا-نقســام؛ عــ� الرغــم مــن أن هــذه ا-vمــور تشــّكل أيضــاً نوعــاً مــن التمكــ0/ ويــع ونــ xTال
/ قــد يشــّكل قيــداً آخــر عــ� الحيــاة المقيــدة بالفعــل،  vPإعتمــاد النهــج الوقــا / إ- ان المبالغــة 9.



71

نسان. / تفتقر إu حقوق ا-, xال�
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــح ال اع. وتتي . .Tــ ــياق ال / س ــة 9. ــي ذات صل . ه ــ0/ ــة والتمك ــFي الحماي إن عن
بيــة  xTذلــك، يمكــن أيضــاً إعتبــار ال uضافــة ا والمعلوماتيــة «التنــوع والحــوار والتســامح». xi با-,
/ ووعي  xPانها تســاهم بتشــكيل الوعي الــذاv- اً هامــاً لبناء الســ*مFع*ميــة والمعلوماتيــة عنــ ا-,
xii .بنــاء مقاومــة لهــا، وعمومــا للدعايــة /uوالتنميــط، وبالتــا . /Tا-�خريــن والوعــي بشــأن التحــ

ع+مي: لمحة موجزة عن الوضع السياv? والمشهد ا=>
قيــة والضفــة الغربيــة وقطاع  _̀ /  الفلســطينية المحتلــة  عــ� القــدس ال تطلــق تســمية ا-vرا².
/ تبلــغ مســاحتها نحــو 6.220 كيلومــxT مربــع، وعــدد ســكانها أكــT_ مــن 4.5 مليــون  xغــزة)، الــ�
قيــة،  _̀ / ذلــك القــدس ال / الضفــة الغربيــة، بمــا 9. / عــام 2014 (منهــم 2.790.000 9. نســمة 9.
 xiii .ًقطــاع غــزة) منهــم مــا يقــرب مــن 70 بالمائــة تقــل أعمارهــم عــن 30 عامــا / و1.760.000 9.
/ الضفــة الغربيــة وقطــاع  منــذ حزيــران 1967، وطــوال نحــو 50 عامــاً، يعيــش الفلســطينيون 9.
/ ضمتهــا ا�ائيــل،  xقيــة، الــ� _̀ / القــدس ال ، و9. �ائيــ�/ غــزة تحــت نــT/ ا-حتــ*ل العســكري ا-,
�ائيليــة. تحتفــظ إ�ائيــل بالســيطرة عــ�  . ا-, ة للقوانــ0/ يخضــع الفلســطينيون أيضــاً مبــا�_

. . كل جانــب مــن جوانــب حيــاة الفلســطيني0/
نســانية (أوتشــا) الوضــع الحــاu/ للشــؤون  يلخــص مكتــب ا-vمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون ا-,

 xiv : / الفلســطينية المحتلــة بمــا يــ�/ / ا-vرا². .9 . للفلســطيني0/
/ تحمــل  / الفلســطينية المحتلــة 9. / ا-vرا². يســتمر «المدنيــون الفلســطينيون الذيــن يعيشــون 9.
 / .Pنســا ام القانــون الــدوu/ ا-, xTوقــد أدى عــدم احــ . �ائيــ�/ وطــأة الــFاع الدائــر وا-حتــ*ل ا-,
ــزة،  ــاع غ / قط ــلبية. 9. ــة وس ــانية وخيم ــب إنس ــة ذات عواق ــة حماي ــان اu أزم نس ــوق ا-, وحق
ــش  ــبل العي ــض س / تقوي ــّبب 9. ــوي، تس ــري وج ــري وبح ــار ب ــرض حص ــل ف تواصــل إ�ائي
ــة الوصــول إu الخدمــات ا-vساســية بشــكل  ــة، وإمكاني ، وأدى اu تضــاؤل نوعي /Tــ إu حــد كب
/ الضفــة الغربيــة، فــإن  ؛ ا-vمــر الــذي يمثــل عقابــاً جماعيــاً لســكان قطــاع غــزة. أمــا 9. /Tخطــ
/ الضفــة الغربيــة. ويواجــه ســكان المناطــق المصّنفــة (ج)  x9قيــة معزولــة عــن بــا _̀ القــدس ال
 ، . ــتوطن0/ ــل المس ــن قب ــف م ــدم، والعن ــال اله ــك أعم / ذل ــا 9. ــوط، بم ــن الضغ ــة م مجموع
/ تجعــل تلبيــة ا-حتياجــات ا-vساســية  xوالقيــود المفروضــة عــ� حريــة الحركــة والتنقــل، الــ�
. والرعــاة،  / المنطقــة. أمــا البــدو المزارعــ0/ .9 / أكــT_ فأكــT_ صعوبــة وتهــدد الوجــود الفلســطي�.
�ائيــ�/  فهــم عاجــزون ومغلــوب عــ� أمرهــم بشــكل خــاص. ويشــكل نشــاط ا-ســتيطان ا-,

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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لو»/ نسيبة ومحمد أبو عرقوب

/ الضفــة  .9 . / تواجــه الفلســطيني0/ xنســانية الــ� وع أســاس الكثــT/ مــن الصعوبــات ا-, _̀ غــT/ المــ
نســان والقانــون  الغربيــة. بشــكل عــام، أدى انتشــار عــدم المســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق ا-,
ــا يتعلــق ا-vمــر  ــون بشــكل فعــال عندم / تطبيــق ســيادة القان ، إu جانــب الفشــل 9. / .Pنســا ا-,
�ائيليــة أو  . وممتلكاتهــم مــن قبــل القــوات العســكرية ا-, بالهجمــات عــ� الفلســطيني0/
 / ــذي يســهم 9. ــاب ال ــن العق ــ*ت م ف ــن ا-, ــق جــو م ، أدى اu خل . ــ0/ �ائيلي . ا-, المســتوطن0/

مزيــد مــن العنــف «.
أ) تاريخ :

ــص  ــ� ترخي ــول ع ــد الحص ــبتمxv ،1908 ST بع / 18 س ــطينية 9. ــة فلس ــدرت اول صحيف ص
، تبعتهــا �يعــاً تراخيــص لصالــح 15 صحيفــة ومجلــة أخــرى. عــدا  . مــن الحــكام العثمانيــ0/
عــ*م التطــور وا-زدهــار  . خــ*ل الحــرب العالميــة ا-vوu، واصلــت وســائل ا-, /Tالتوقــف الوجــ
/ مــارس 1936،  / (1948-1922). و9. .Pيطــا STثــم تحــت ا-نتــداب ال . أو-ً تحــت حكــم العثمانيــ0/
 This is Jerusalem Calling) «تــم إطــ*ق أول محطــة إذاعيــة، حملــت اســم «هنــا القــدس
ــة  ــت الضف ــF، وكان ــيطرة م ــت س ــزة تح ــاع غ ــام 1967، كان قط ــام 1948 إu ع ــن ع ). م
عــ*م بالعمــل تحــت رعايــة  الغربيــة لنهــر ا-vردن تحــت ســيطرة ا-vردن، واســتمرت وســائل ا-,
 / .Pيطــا STكانــت تحــت ا-نتــداب ال / xكل منهمــا، فيمــا شــّكلت بقيــة المناطــق الفلســطينية الــ�

�ائيليــة. الدولــة ا-,
ــة  ــ� الضف ــتي*ئها ع ــل واس ــار إ�ائي ــو 1967، بانتص / يوني ــتة 9. ــام الس ــرب ا-vي ــت ح انته
الغربيــة وقطــاع غــزة، وكذلــك شــبه جزيــرة ســيناء المFيــة ومرتفعــات الجــو-ن الســورية. 
وفرضــت ا�ائيــل ا-حتــ*ل العســكري عــ� الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وضمــت القــدس 
/ عــام 1968،  عــ*م الفلســطينية. 9. قيــة، وقامــت بتضييــق الخنــاق عــ� وســائل ا-, _̀ ال
ســمح بالصــدور لعــدد مــن الصحــف، مثــل صحيفــة القــدس، والشــعب، والنهــار والفجــر، 
ــة  / القــدس وتمثــل مختلــف الفصائــل الفلســطينية، لكــن بعــد خضوعهــا لرقاب المطبوعــة 9.
 xvi .ــا ة عــ� صفحاته /Tــ ــات كب ــع فراغ ــك الصحــف م ــؤدي اu صــدور تل ــا كان ي شــديدة، م
ــار  ــل إنتش ، وقب /uــا ــل. بالت ــطينية بالعم ــة الفلس ــون وا-ذاع ــات التلفزي ــمح لمحط ــم يُس ول
. تحــت  إمكانيــة الوصــول اu ا-vقمــار الصناعيــة عــ� نطــاق واســع، كان الفلســطينيون الرازحــ0/
/ أو ا-�ائيــ�/ بشــكل عــام. إ- أنهــم كانــوا يتمتعــون  .Pردv-ا-حتــ*ل يشــاهدون التلفزيــون ا
ذاعــات العالميــة، والكثــT/ مــن المجــ*ت الشــهرية، بمــا  بالوصــول إu مجموعــة واســعة مــن ا-,

xvii .إ�ائيــل / .9 _̀ ــ / تن xــ� / ذلــك تلــك ال .9
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عــ*م ا-vقــل تقليديــة بــارزة أيضــاً. خــ*ل «ا-نتفاضــة»  ضافــة اu ذلــك، كانــت وســائل ا-, با-,
 / xع*ميــة الرئيســية الــ� / عــام 1987، كانــت الوســيلة ا-, الفلســطينية ضــد ا-حتــ*ل ا-�ائيــ�/ 9.
اب، أي ســاعة  تعطــي تعليماتهــا -vشــكال المقاومــة غــT/ العنيفــة (مثــل أفضــل يــوم لــ*,±.
ــوزع باســم  / كانــت ت xــ� ــق المتاجــر...) وتقــود ا-نتفاضــة، هــي المنشــورات ال ينبغــي أن تغل
 / ــة عــ� الجــدران أيضــاً 9. ــا اســتخدمت الكتاب ــة الموحــدة ل*نتفاضــة». كم ــادة الوطني «القي
ّ بشــكل  STوتعــ ، /Tحــد كبــ uا / ع*مــي الفلســطي�. تلــك المرحلــة، و- تــزال جــزءاً مــن المشــهد ا-,

. عــام عــن ا-نتمــاء الســيا»/
كان - بــد مــن ا-نتظــار حــ�x مــا بعــد اتفاقــات أوســلو للســ*م عــام 1993 و 1995، لتنــال 
ذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية الحــق بالعمــل. هــذه المــرة، وبمعزل عــن الصحف  محطــات ا-,
/ القــدس، كمــا  / الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وليــس 9. ا-vصليــة، ســمح لهــا بالعمــل فقــط 9.
ــع  ــن ا-نتشــار ال`ي ــدس. عــ� الرغــم م / الق ــل 9. ــم يســمح للســلطة الفلســطينية بالعم ل
هــا  /Tددات، وغ xTوالــ ، /Tعــ*م، - يــزال الوضــع معقــداً فيمــا يتعلــق بحريــة التعبــ لوســائل ا-,

�ائيليــة. مــن المســائل ا-vساســية ا-vخــرى، و- يــزال بشــكل أســا»/ تحــت الســيطرة ا-,
ع+مي:  ب) المشهد ا=>

ــ*ث وزارات  . ثمــة ث /Tــ ــة إذا صــّح التعب ــزة مربك ــة وغ ــة الغربي / الضف ــة 9. ع*مي ــة ا-, «إن البيئ
/ حــال مــن الFاع  خيــص وتأجــT/ الموجــات الهوائيــة، والرســوم الماليــة، وكانــت 9. xTتتحكــم بال
. وتجــري  عــ*م عــ� خــ*ف مــع القانــون ا-vســا»/ حــ�x أواخــر عــام 2005. كمــا أن قانــون ا-,
 /Tون ان هنــاك عــدد كبــ /Tحاليــاً إعــادة صياغــة قانــون الصحافــة والمطبوعــات فيمــا يقــول كثــ

xviii .عــ*م مــن وســائل ا-,
عــ*م الرئيســية، وقــد أنشــئت عــام  ذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية وســيلة ا-, تعتــST هيئــة ا-,
/ ا-ســاس)،  / أيضــاً 9. / (وا-vر². / الوطــ�. vPكالتلفزيــون الفضــا ،« . 1995 مــع «تلفزيــون فلســط0/
ــاء الوطنيــة «وفــا»  ــة ا-vنب ــة، ووكال ذاعــة الوطني »، محطــة ا-, . ومــع إذاعــة «صــوت فلســط0/
ــزة،  ــت تبــث أصــ*ً مــن غ ــا كان ــة). بعدم ي STــة والفرنســية والع ي . /Tنجل ــة وا-, (باللغــات العربي
ــد حصــول  ــام 2007، عن / ع ــه 9. ــون الفلســطينية إu رام الل ــة والتلفزي ذاع ــة ا-, ــت هيئ انتقل
، فتــح وحمــاس، مــا أدى إu فصــل  . . الرئيســي0/ . الفلســطيني0/ . الفصيلــ0/ ا-نقســام بــ0/

ــة وقطــاع غــزة. ــة الغربي / الضف الحكومــات 9.
/ الضفــة الغربيــة وحدهــا،  / عــام xix ،2014   «توجــد 9. نيــوز» 9. xTتــه شــبكة «إن _̀ / اســتط*ع ن .9
ــية  ــدن الرئيس / الم ــودة 9. ــا موج ــة؛ غالبيته ــة إذاعي ــة و 72 محط ــون أرضي ــة تلفزي 17 محط

(الخليــل نابلــس ورام اللــه).»

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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ــتناداً  . اس / فلســط0/ ــ*م 9. ع ــائل ا-, ــة وس ــه اليونســكو بشــأن تنمي ــذي أعدت ــر ال ــا للتقري وفق
 / / عــام 2014، توجــد: «85 محطــة إذاعيــة - 70 منهــا 9. .9 _̀ ــ ات اليونســكو، والــذي نُ لمــؤ�_
/ قطــاع غــزة - و17 محطــة تلفزيــون محليــة تبــث مــن الضفــة الغربيــة.  الضفــة الغربيــة و 15 9.
/ الضفــة الغربيــة وا-vقــ³  توجــد أيضــاً أربعــة محطــات فضائيــة: «معــاً» و»فلســطينيات» 9.
عــ*م المحليــة، يشــاهد  ضافــة إu وســائل ا-, و «قنــاة الكتــاب الفضائيــة» مــن غــزة». xx    با-,
 / / تأسســت 9. xعــام 1996) و «العربيــة» (الــ� / / أنشــئت 9. xالفلســطينيون قنــاة «الجزيــرة» (الــ�

xxi .عــام 2003)، وأي مــن مجموعــة واســعة مــن القنــوات الفضائيــة المتاحــة
 / / الضفــة الغربيــة، وهــي: «القــدس» (وتصــدر 9. توجــد ايضــاً ثــ*ث صحــف رئيســية 9.
/ رام اللــه).  / رام اللــه) و «الحيــاة الجديــدة» (تصــدر ايضــاً 9. القــدس)، «ا-vيــام» (وتصــدر 9.
/ غــزة وتدعــى «الرســالة». «توجــد نحــو 18 وكالــة أنبــاء محليــة  هنــاك صحيفــة واحــدة تصــدر 9.
/ غــزة والضفــة الغربيــة.» xxii كمــا تملــك الصحــف نســخة تصــدر  / مناطــق مختلفــة 9. موزعــة 9.

نــت.  xTشــبكة ا-ن STعــ
، فــإن واحــدة مــن كل خمــس أ� فلســطينية  / بحســب الجهــاز المركــزي ل*,حصــاء الفلســطي�.

تبتــاع صحيفــة يوميــة وأكــT_ مــن النصــف تفضــل ا-ســتماع إu ا-vخبــار:
/ تبتــاع صحيفــة يوميــة 20.4 بالمائــة موزعــة عــ� النحــو  xالــ� . / فلســط0/ .9 �v-بلغــت نســبة ا»
/ قطــاع غــزة مقارنــة مــع 32.1 بالمائــة  / الضفــة الغربيــة و 14.1 بالمائــة 9. :  23.7 بالمائــة 9. /uالتــا
اوح أعمارهــم  xTشــخاص الذيــن تــv-ذلــك، فــأن 22.6 بالمائــة مــن ا uضافــة ا / عــام 2009. با-, .9
/ يقــرأ الصحــف: 26.9 بالمائــة مــن الذكــور  / المجتمــع الفلســطي�. . 10 ســنوات ومــا فــوق 9. بــ0/

نــاث «. و 18.2 بالمائــة مــن ا-,
ــك 57.3  / ذل ــا 9. ــة، بم ــة 60.8 بالمائ ذاعي ــات ا-, ــتمع إu المحط / تس xــ� ــبة ا-�v ال بلغــت نس
 uول بالنســبة اv-قطــاع غــزة. أمــا الخيــار ا / / الضفــة الغربيــة و 67.6 بالمائــة 9. بالمائــة 9.
امــج الدينيــة والموســيقى  STتليهــا ال ،uوv-خبــار المرتبــة اv-امــج، احتلــت ا STمــن حيــث ال �v-ا

xxiii . / .Pــا وا-vغ
/ العقــد الــذي يســبق عــام 2014،  عــ*م الجديــدة تطــوراً �يعــاً. 9. ذلــك، تشــهد وســائل ا-,
تضاعــف عــدد الشــباب الذيــن يتمتعــون بالوصــول إu الهواتــف الجّوالــة: 75.2 بالمائــة مــن 
 / ــة 9. ــل 68.5 بالمائ ــة مقاب / الضفــة الغربي ــة 9. ــاً محمــو-ً (79.4 بالمائ الشــباب يمتلكــون هاتف

/ عــام 2004. قطــاع غــزة) مقابــل 34.9 بالمائــة 9.
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ــاً، أصبحــت  . 35-18 عام ــ0/ اوح أعمارهــم ب xTــ ــن ت ــة مــن الشــباب الذي بالنســبة اu  28 بالمائ
. أن 25 بالمائــة مــن النــاس  / حــ0/ نــت ا-�ن المصــدر الرئيــ®/ للمعلومــات؛ 9. xTن شــبكة ا-,
اوح أعمارهــم  xTكمــا أن نحــو 49.9 بالمائــة مــن الشــباب الذيــن تــ . نــت يوميــاً xTن يســتخدمون ا-,
طــ*ق -  ــرأون الصحــف أو المجــ*ت عــ� ا-, / الفلســطينية - يق / ا-vرا². ــاً 9. . 29-15 عام ــ0/ ب
ــزي  ــاز المرك ــزة (بحســب الجه ــاع غ / قط ــة 9. ــة و 65.1 بالمائ ــة الغربي / الضف ــة 9. 40.4 بالمائ

.(2013 ، / ــطي�. ــاء الفلس ل*,حص
 15-29 . ــ0/ اوح أعمارهــم ب xTــ ــة مــن الشــباب الذيــن ت / عــام 2013، اســتخدمت 67.5 بالمائ .9
/ قطــاع غــزة)، و43.0  / الضفــة الغربيــة و 62.7 بالمائــة 9. عامــاً جهــاز كمبيوتــر (70.4 بالمائــة 9.

/ (بحســب الجهــاز المركــزي ل*,حصــاء، 2013). .Pو xTلكــ يــد ا-, STبالمائــة اســتخدموا ال
. ا-vصغــر، كمــا يتضــح مــن ا-vرقــام الصــادرة عــن  المشــهد يتغــT/ وينتقــل اu المســتخدم0/
/ عــام 2014، 60.2 بالمائــة مــن  / تشــT/ اu أنــه 9. xوالــ� ، / الجهــاز المركــزي ل*,حصــاء الفلســطي�.
. 10 أو أكــT_ اســتخدموا جهــاز الكمبيوتــر و53.7 بالمائــة  اوح أعمارهــم بــ0/ xTالســكان الذيــن تــ
 - ، /uبالتــا xxiv .(2014 ، / نــت. (بحســب الجهــاز المركــزي ل*,حصــاء الفلســطي�. xTن اســتخدموا ا-,
/ المــدارس. ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTتســهيل برامــج ال / بــد أن يســاهم كل ذلــك هــذا 9.
/ الفلســطينية  / ا-vرا². نــت 9. xTن / عــام 2012، ذكــرت اليونســكو أن نســبة مســتخدمي ا-, .9 xحــ�
المحتلــة بلغــت 58 بالمائــة، وكانــت أعــ� بنحــو 20 بالمائــة مــن المعــدل (40 بالمائــة) لمنطقة 

ــط. ق ا-vوس _̀ ال
ة إu أنــه «عــ�  /Tع*ميــة المجتمعيــة، مشــ تلفــت اليونســكو ا-نتبــاه إu تطويــر المؤسســات ا-,
عــ*م المجتمعيــة  نــت، تســتخدم وســائل ا-, xTن الرغــم مــن محدوديــة الوصــول إu شــبكة ا-,
تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت المتوفــرة لنقــل رســالتها اu المجتمــع وتشــجيع التفاعــل 
ــف  ــوط الهات ــة وخط ــف الجوال ــل الهوات ــة، مث ــال القائم ــائل ا-تص ــ*ل وس ــن خ ــام م الع
ا-vرضيــة.» xxv وقــد قامــت محطتــان إذاعيتــان (وهمــا «أجيــال» و»رايــة») بتطويــر تطبيقــات 
ــا  ددات. كم xTــ ــارج نطــاق ال ــع خ / تق xــ� / المناطــق ال ــة 9. ــف الذكي ــا عــ� الهوات ــث برامجه لب
تذكــر اليونســكو مثــا-ً آخــر عــ� وســائل ا-عــ*م المجتمعيــة، وهــي «هنــا القــدس» وإذاعــة 
/ مدينــة القــدس القديمــة الموجهــة اu المجتمــع المقــد»/ وتبــث  مجتمعيــة ووكالــة انبــاء 9.

xxvi .نــت xTن عــST شــبكة ا-,
 ، . . الفلســطيني0/ إ- أن وســائل التواصــل ا-جتماعــي تبقــى أســلوب التواصــل ا-vكــT_ شــعبية بــ0/

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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/ المقام ا-vول للدردشة  ، الشكل ا-vكT_ انتشاراً (يُستخدم 9. /Tحد كب uويشّكل موقع فيسبوك ا
/ مراقبة  كة «سوشيال بايكرز» (الرائدة 9. ومن قبل ما يقرب من نصف السكان، xxvii بحسب �_

كة اع*نات لصالح فيسبوك»). بيانات وسائل التواصل ا-جتماعي و�_
 _Tالمنطقــة، مــع أكــ / .9 . «إن عــدد مســتخدمي الفيســبوك هــو ثالــث أعــ� عــدد مســتخدم0/
/ ترتيــب كافــة إحصــاءات فيســبوك  مــن 1.987.000 مســتخدم، مــا يجعلــه يحتــل المرتبــة 81 9.
ــاً  ــرى، وفق ــرة أخ ــمة.» م . نس ــ0/ ــو 4 م*ي ــكانها نح ــدد س ــغ ع ــة يبل / منطق ــد 9. ــب البل بحس
ــام  ــتئثار باهتم / ا-س ــاً 9. ــxT كان بطيئ ــن أن توي ــم م ــ� الرغ ــرز»، «ع ــيال بايك ــة «سوش ك _̀ ل
 / / الســنوات الثــ*ث منــذ ا-نتفاضــة العربيــة. و9. ، ازداد ا-هتمــام وا-ســتخدام 9. . الفلســطيني0/

. 36.800 مســتخدم.» ــxT النشــط0/ عــام 2013، بلــغ عــدد مســتخدمي توي
ددات - EFج) ال

ددات البــث  xTلــ . وط اســتخدام فلســط0/ : «تقــررت �_ تلخــص اليونســكو الموضــوع بمــا يــ�/
ــة  ذاع ــات ا-, ددات لمحط xTــ ــت ال ــد ُمنح ــام 1995. وق ــام 1993 وع ــلو لع ــات أوس / اتفاق .9
والتلفزيــون الحكوميــة الفلســطينية فقــط وليــس بشــكل رســمي اu وســائل ا-عــ*م الخاصــة 
أو المجتمعيــة. ولــم تقــم الســلطة الفلســطينية حــ�x ا-�ن، بوضــع خطــة لتخصيــص الطيــف 
ــاً لوضــع خطــة ل*نتقــال الرقمــي، مــن المقــرر  وإدارتــه. وتســعى الســلطة الفلســطينية حالي
 /uوضعهــا ا-تحــاد الــدو / xان يتــم تنفيذهــا منتصــف عــام 2015، وفقــا لخارطــة الطريــق الــ�
/ ســليم يجعــل إدارة الطيف الفلســطينية مســألة  .Pإن غيــاب اي أســاس قانــو .(ITU) ل*تصــا-ت
�ائيــل  / أنــه يمكــن -, غــT/ واضحــة وغــT/ مســتقرة.»xxix غــT/ واضحــة وغــT/ مســتقرة، تعــ�.

اقفــال المحطــات الفلســطينية مــ�x شــاءت، بحجــة أنهــا تشــّوش عــ� اتصا-تهــا.
عــ*م التقليديــة، -  / مــا يتعلــق بوســائل ا-, إ- أن مــن شــأن ذلــك أن يتغــT/ قريبــاً. إذ أنــه و9.
. عامــي 2015 و  ــ0/ ع*مــي ب ــون، مــن المتوقــع أن يتغــT/ المشــهد ا-, ذاعــة والتلفزي ســيما ا-,
/ مــن البــث  SPكافــة أنحــاء العالــم العــر / 2020، مــع بــدء انتقــال تــرددات ا-ذاعــة والتلفزيــون 9.

xxx .البــث الرقمــي uالتماثــ�/ إ
/ معــرض  ــذي يعمــل عــ� هــذا الموضــوع، 9. / ال ــT/ الفلســطي�. ــون مطــر، الخب ــول مأم ويق
ات التحــول الرقمــي هــو أن الطيــف الحــاu/ ســيخلو مــن  . /Tمــر: «مــن أبــرز مــv-تعليقــه عــ� ا
كات الهاتــف  _̀ / يمكــن أن تحظــى باســتخدامات أخــرى. ســوف يســمح ذلــك لــ xددات الــ� xTالــ
المحمــول المحليــة باســتخدام تكنولوجيــات الجيــل الرابــع ’4 جــي‘، ويســمح لنــا بالتــاu/ ان 
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كات الهاتف  _̀ / ترفــض إ�ائيــل منحهــا لــ xنتخطــى المشــاكل حــول الجيــل الثالــث ’3 جــي‘، الــ�
xxxi «.ء بالفعــل دد الخــاص بالجيــل الثالــث م�/ xTالمحمــول الفلســطينية، بحجــة أن طيــف الــ

ــذي  ، ال / ــي الفلســطي�. ع*م ــن المشــهد ا-, ــزءاً م ددات ج xTــ ــأن ال ــاك بش ــذا ا-رتب ويشــكل ه
xxxii .ــهم . أنفس ــ0/ ــ� الصحفي ــة وع ــة التحتي ــن البني ــ� كّل م ــات ع ــن هجم يتضم

- /Tومشاكل بشأن حرية التعب ، . . الفلسطيني0/ د) انعدام ا-vمان بالنسبة للصحفي0/
ة  . ليســت مرتبطــة مبــا�_ / تواجــه الصحفيــ0/ xالــ� /Tأن مشــاكل الســ*مة وحريــة التعبــ . / حــ0/ .9
ــي  ع*م ــال ا-, ــ� المج ــا ع ه /Tــاكل تأث ــذه المش ــزال له ــة، - ت ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTبال
ع*مــي كمــا هــي الحــال  / المشــهد ا-, �ائيــ�/ يتغلغــل 9. . فا-حتــ*ل ا-, . / فلســط0/ الشــامل 9.
عــ*م  ، و «حيــث يوجــد جــو مــن الخــوف، - يمكــن لوســائل ا-, بالنســبة اu المشــهد الســيا»/
ــز الديموقراطيــة. كمــا أن  ̀_ المعلومــات اu الجمهــور وتعزي ــ / ن أن تــؤدي دورهــا بفعاليــة 9.
. رديئــة. وقــد ســجلت المؤسســات الدوليــة والمحليــة  / فلســط0/ .9 . معايــT/ الســ*مة للصحفيــ0/

xxxiii «. . . الفلســطيني0/ / ترصــد ا-نتهــاكات اعتــداءات عــدة ضــد الصحفيــ0/ xالــ�
/ ذلــك حرمانهــم  . لحريــة تحركهــم (بمــا 9. �ائيليــ0/ . بســبب تقييــد ا-, غالبــاً مــا يتأثــر الصحفيــ0/
ــاً  ــ�/ أحيان �ائي ــد الجيــش ا-, ــا يتعّم ــة الســكان. كم ــن دخــول القــدس) شــأنهم شــأن بقي م

́/ يثنوهــم مــن التنقــل بشــكل عــام.  ، لــ . التعــرض للصحفيــ0/
/ للتنميــة والحريــات  ̀_ عــام 2014 مــن قبــل المركــز الفلســطي�. ــ بحســب مــا أورده تقريــر نُ
. تتصاعــد. xxxiv «إن  . الفلســطيني0/ ع*ميــة (مــدى)، فــإن ا-نتهــاكات ضــد الصحافيــ0/ ا-,
/ القــدس  / ذلــك 9. / الضفــة الغربيــة بمــا 9. / رصدهــا مركــز ’مــدى‘ قــد تزايــدت 9. xا-نتهــاكات الــ�
ــات  . والحري ــ0/ ــة مــع ا-نتهــاكات ضــد الصحفي / عــام 2014، مقارن ــة، وقطــاع غــزة 9. قي _̀ ال
ــم  ــاu/ للجرائ ــغ العــدد ا-,جم / الســنوات الســابقة. بل ــدت 9. / رُص xــ� . ال / فلســط0/ ــة 9. ع*مي ا-,
/ عــام 2014. وقــد ارتكبــت قــوات  / الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس 465 9. وا-نتهــاكات 9.
ــة، أي 75 بالمائــة مــن إجمــاu/ ا-نتهــاكات.  نتهــاكات: 351 حال �ائيــ�/ أخطــر ا-, ا-حتــ*ل ا-,
/ فقــد بلغــت 114 انتهــاكاً، أي 25 بالمائــة مــن مجمــوع  نتهــاكات مــن الجانــب الفلســطي�. أمــا ا-,
/ عــام  / ارتكبــت 9. xــ� ــة ضعــف عــدد ا-نتهــاكات ال �ائيلي نتهــاكات. وشــّكلت ا-نتهــاكات ا-, ا-,
/ عــام  / عــام 2013 اu 351 اعتــداًء 9. �ائيليــة مــن 151 9. 2013، وارتفــع عــدد ا-نتهــاكات ا-,
/ تصعيــداً بنســبة 132 بالمائــة «. وأشــار مركــز ’مــدى» أيضــاً أن نصــف  2014، مــا يعــ�.
. وعــ*وة عــ� ذلــك، ُقتــل 17 صحفيــاً . ة حيــاة الصحفيــ0/ �ائيليــة تهــدد مبــا�_ الهجمــات ا-,

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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لو»/ نسيبة ومحمد أبو عرقوب

/ أطلــق  xالعمليــة ا-�ائيليــة الــ� / / صيــف عــام 2014 وحــده، 9. وموظفــاً إع*ميــاً فلســطينياً 9.
xxxv .«عليهــا اســم «الجــرف الصامــد

ــل  ــاً مث ، تمام . ــبة للفلســطيني0/ ــ*م بالنس ع ــFاع عــ� ا-, ــT/ ال ــول ان تأث ــن الق ، يمك /uــا بالت
ــة  بي xTانتشــار ال /Tــا تســبب بتأخــ ــات. كم ــد للحري ــم ومقّي ــ*ل، ظال ــب ا-vخــرى ل*حت الجوان
ــة  / بيئ / يمكــن أن تحــدث 9. xــ� ــة إu جانــب كافــة التطــورات ا-vخــرى ال ــة والمعلوماتي ع*مي ا-,
 . . بــ0/ /Tوري التمكــن مــن التميــ .Fمــن، مــن الــv-جــو مــن الخــوف وانعــدام ا / .9 . _Tمواتيــة أكــ
/ جــو مــن الســ*م وا-vمــان،  وري 9. . الحقيقيــة والوهــم، أكــT_ مــا هــو ±. الحــق والباطــل وبــ0/
/ يمكــن ان تحّســن الوضــع. xعــ*م ، الــ� / العمــل ا-, / العمــل، بمــا 9. والتمكــن مــن ا-نخــراط 9.
ــي  ع*م ــهد ا-, ــ� المش ــلبياً ع ًا س /Tــ ك تأث xTــ ــا ي ــده م ــس وح ــ�/ لي �ائي ــ*ل ا-, ــد أن ا-حت بي
/ ســلباً وبشــكل خطــT/ مــن جــراء الصــدع  ع*مــي الفلســطي�. . فقــد تأثــر المشــهد ا-, / الفلســطي�.

xxxvi .2007 ــو / ماي ــدأ 9. ، فتــح وحمــاس الــذي ب . . الرئيســي0/ ــ0/ . الفصيل ــ0/ / الع*قــات ب .9
ــن  ــون م ــة» تتك ــة وحــدة وطني ــن حصــول مصالحــة رســمية وإنشــاء «حكوم ــم م عــ� الرغ
ــه ليــس مــن الواضــح كــم سيســتمر هــذا  ــذ عــام 2014، فإن أعضــاء مــن فتــح وحمــاس من
، يبقــى الوضــع متوتــراً. وبمــا أن التحــزب المتطــرف وا-نقســامات العدوانيــة  /uمــر، وبالتــاv-ا
عــ*م والنظــر إليهــا عــ� أنهــا دعايــة وأدوات هجــوم بــد-ً مــن  تشــّجع اســتخدام وســائل ا-,
ك  xTأن تــ uع*ميــة الفلســطينية تميــل إ كونهــا مصــادر موثوقــة للمعلومــات، فــإن البيئــة ا-,
ــة  ــد-ً مــن تشــجيع التعددي ــة. وب ع*مي ــة ا-, بي xTاً ســلبياً عــ� وســائل ا-عــ*م وعــ� ال /Tــ تأث
 xوحــ� . /Tع*مــي بتشــجيع ا-نقســامات والتحــ نســان، يســاهم المنــاخ ا-, ام حقــوق ا-, xTواحــ

ــادل. ــداً مــن التفاهــم المتب العنــف، ويدفــع النــاس بعي
 . ــط0/ ــون فلس ــطينيون تلفزي ــاهد الفلس ــة، يش ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــق بال ــا يتعل فيم
ــة مــن  ، ويتمتعــون بمســتويات متفاوت (فتــح) أو تلفزيــون ا-vقــ³ (حمــاس) بشــكل أســا»/
ــل مــن التســامح  ــل، اu جانــب القلي ــل أو تحلي ــاد قلي ــاك انتق ــا ان هن ــق. كم ــة التصدي قابلي
ع*مــي  شــارة اu أن اللمحــة الســابقة عــن المشــهد ا-, لوجهــات النظــر المناقضــة. تجــدر ا-,
/ تغطيــة  .9 . /Tع*ميــة المحليــة حيــث ان التحــ بيــة ا-, xTهــي ذات صلــة خاصــة بال . / فلســط0/ .9

ــار قــد إزداد تطرفــاً. ا-vخب
 / ــه أن ا-نقســام الفلســطي�. ــا - شــك في ــزة: «مم / غ ــرس 9. ــس ب ــة فران ــون، مراســل وكال عن
/ ا-بتعــاد . ويتمّثــل التأثــT/ ا-vهــم 9. / عــ*م الفلســطي�. الداخــ�/ قــد أثــر ســلباً عــ� ا-,
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. عــن القيــم والمعايــT/ ا-vخ*قيــة والمهنيــة والموضوعيــة لصالــح  . الصحفيــ0/ التدريجــي بــ0/
/ المجــا-ت ذات  ــاء 9. ــا ينتــج عــن ذلــك مــن اســتغ*ل وكا-ت ا-vنب ــدات السياســية، وم ا-vجن
ــز ا-نقســام نفســه، مــن  / تعزي ــاء 9. ــد مــن وكا-ت ا-vنب ، فقــد ســاهم العدي /uــا ــة. بالت الصل

xxxvii «.خــ*ل الموافقــة عــ� أن يكــون أداة للتقســيم
عــ*م الفلســطينية لــم  / وســائل ا-, ــT/ عنهــا 9. ــّم التعب / ت xــ� ــة  ال / المواقــف الحزبي ــادة 9. الزي
 . . . والمدّونــ0/ / الهجمــات عــ� الصحافــة، وعــ� الصحفيــ0/ تقتــF عليهــم، بــل تجّلــت أيضــاً 9.

xxxviii .هــا مركــز «مــدى» (أعــ*ه) دليــ*ً عــ� ذلــك _̀ / ن xرقــام الــ�v-ا . ّ وتبــ0/
 /Tع*مية بحريــة التعب / ا-vخ*قيــات ا-, اجــع 9. xTفتــح وحمــاس وال . اع بــ0/ . .Tكمــا ترتبــط مشــكلة الــ
. -نــه - يمكــن أن  عــ*م xxxix – ويؤثــر الصــدع عــ� القوانــ0/ / ا-, ومســألة التعدديــة والتنــوع 9.

، يكــون النظــام بكامله مشــلو-ً.  /uتكــون هنــاك انتخابــات، وبالتــا
، بحيــث تنــّص المــادة 19 عــ� أنــه «-  / حريــة التعبــT/ هــي جــزء مــن الدســتور الفلســطي�.
ه بالقــول أو الكتابــة أو  _̀ / التعبــT/ عــن رأيــه ونــ مســاس بحريــة الــرأي. ولــكل إنســان الحــق 9.

xI «.أو الفــن، مــع مراعــاة أحــكام القانــون /Tذلــك مــن وســائل التعبــ /Tغــ
 . . متناقضة. ثمــة قوان0/ / الواقــع عدة قوانــ0/ ولكــن  المســألة ليســت بهــذه البســاطة، إذ توجــد 9.
/ وحريــة الصحافــة،  مختلفــة لتنظيــم الصحافــة تكفــل حريــة الــرأي والتعبــT/ لــكل فلســطي�.
. تنــص المــادة 7 أنــه «مــن  / حــ0/ .9 ، / ̀_ الفلســطي�. مثــل المــادة 4 مــن قانــون المطبوعــات والنــ

ء يخالــف النظــام العــام»، مــن دون تحديــد مــا يعنيــه ذلــك.» / ̀_ أي »_ عــي نــ _� /Tغــ
ــن  ــذي يمك ــوى ال ــود واســعة النطــاق عــ� المحت ــن القي ــدداً م ــون ع بالفعــل، يفــرض القان
ــع،  / الواق .9 xIi .ــول ــT/ مقب ــكل غ ــم بش ــامل أو مبه ــا ش ــT/ منه ــون كث ــا يك ــاً م ه، وغالب _̀ ــ ن
ــذ  ــزال ســارية المفعــول من . الموجــودة - ت ــ0/ ــة، والقوان / غــT/ واضــح للغاي .Pــو الوضــع القان

xIii .ردنv-ــن ا / وم .Pــا يط STــداب ال ــد ا-نت ــن عه ، م / .Pــا العــF العثم
ــة  / الضف ــق 9. ــنة 1960 المطب ــم 16 لس / رق .Pردv-ــات ا ــون العقوب ــال، قان ــبيل المث ــ� س ع
ــة إu شــخص -  ــادة معين ــذم : هــو إســناد م : «ال /uــا ــذّم عــ� النحــو الت ــة يعــرّف ال الغربي
 uفــه وآرامتــه أو تعرضــه إ / معــرض الشــك وا-ســتفهام - مــن شــأنها أن تنــال مــن �_ ولــو 9.
 xIiii «.- بعــض النــاس واحتقارهــم ســواء أآانــت تلــك المــادة جريمــة تســتلزم العقــاب أم
، وعــ� غــرار  /Tوهــذا يســمح بــأي عــدد مــن القيــود وا-عتقــا-ت عــ� أســاس الــذّم أو التشــه

الجرائــم الجنائيــة، هــي أفعــال يعاقــب عليهــا بالســجن.

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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/ غــزة تمــارس  تقــول اليونســكو إن «كل مــن الســلطة الفلســطينية وســلطات ا-vمــر الواقــع 9.
عــ*م. ففــي بعــض ا-vحيــان، جــرى  هــا وســائل ا-, _̀ / تن xرقابــة مشــددة عــ� المعلومــات الــ�
ــوا  ــم قام ــدوا -vنه ــون واضطه ــز الصحفي ــي واحتج ع*م ــوى ا-, . المحت ــ0. ــاع بعــض م اقتط

xIiv «.نســان ــ*غ عــن انتهــاكات ضــد حقــوق ا-, ب ــT/ عــن ا-�راء السياســية وقامــوا با-, بالتعب
/ أغلــب ا-vحيــان رداً عــ� المــواد المنشــورة  وتضيــف اليونســكو أن «الهيئــات الرســمية تحاكــم 9.
ّ با-vمــن القومــي وتحرض  .Fاً بحــق الشــخصيات السياســية أو تــ /Tيزعــم أنهــا تشــكل تشــه / xالــ�

xIv .«دقيقــة /Tعــ� الكراهيــة أو تحتــوي عــ� معلومــات غــ
ة مــع الرقابــة  /Tتوجــد أيضــاً مشــكلة خطــ ، /Tالقيــود الخارجيــة عــ� حريــة التعبــ uضافــة إ با-,

الذاتية.
 . ــ0/ ــة مــن الصحفي . أن 80 بالمائ ــ0/ / ديســمST كانــون ا-ول عــام 2014، تب ت 9. _̀ ــ / دراســة ن .9
الذيــن تــّم اســتط*عهم يمارســون الرقابــة الذاتيــة. وقــد أشــار المديــر العــام لمركــز «مــدى» 
ــر بشــكل خطــT/ عــ� نوعيــة الصحافــة  مــو» الريمــاوي إu أن انتشــار الرقابــة الذاتيــة يؤث
/ الحصــول عــ�  .9 . ضافــة إu إعاقــة حريــة التعبــT/ و حــق المواطنــ0/ الفلســطينية، با-,
ــة أن  ــذي يتوجــب عــ� الصحاف ــدور ال ــة تعرقــل ال ــة الذاتي المعلومــات. وأوضــح أن الرقاب

xIvi .ــع ديمقراطــي / مجتم ــه 9. تؤدي
عــ*م واضحــة مــن خــ*ل المشــاكل الناجمــة عن  / وســائل ا-, تظهــر مســألة التعدديــة والتنــوع 9.
 / عــ*م. ولكــن، كمــا يظهــر 9. / بعــض وســائل ا-, . الشــديد 9. /Tفتــح وحمــاس والتحــ . الصــدع بــ0/
عــ*م، هنــاك وصــول مفتــوح إu تلــك ا-�راء المتعارضــة. بشــكل  الكــّم الهائــل مــن وســائل ا-,
 / / المجتمــع الفلســطي�. ــاح والتســامح الســائد 9. عــ*م تقليــد ا-نفت عــام، تعكــس وســائل ا-,

نحــو مجموعــات مختلفــة.
/ وجــود  عــ*م، وليــس 9. / وســائل ا-, .9 . /Tــع إدراك التحــ ــن المشــكلة بشــكل خــاص هــي م لك
ورة أن هنــاك الكثــT/ مــن  .Fمجموعــة واحــدة تســيطر عليهــا. تقــول اليونســكو إن «- يبــدو بالــ
عــ*م الفلســطينية يميــل  عــ*م عمومــاً،»، xIvii وأن «عــدداً مــن وســائل ا-, الثقــة بوســائل ا-,
. لصالــح توجــه ســيا»/ واحــد، ويُقــال أنهــا تصّمــم برامجهــا عــ� أســاس ميولهــا  /Tالتحــ uا

xIviii «.هــا /Tالسياســية بــد-ً مــن احتياجــات جماه
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/ نظــام  ، ســواء 9. . / فلســط0/ ع*ميــة والمعلوماتيــة جديــداً نســبياً 9. بيــة ا-, xTيــزال مفهــوم ال -
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــ� ال ــذا الفصــل ع ــا ه ــرّف كاتب ــد تع . وق / .Pــد ــع الم / المجتم ــم أو 9. التعلي
 . . – خــ*ل عملهمــا عــ� مســائل ال*عنــف والمســاواة بــ0/ والمعلوماتيــة خــارج ســياق فلســط0/
/ ا-vردن. ع*ميــة 9. ، ومــع برنامــج ا-vمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات، وا-vنشــطة ا-, . الجنســ0/
ــد  ــا تزاي ــة. كم ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال ــد -vهمي اي . xTــام 2009، حصــل تقديرم ــذ ع من
ع*ميــة والمعلوماتيــة، وعــدد مــن المشــاريع، أي تطويــر  بيــة ا-, xTنشــطة المتعلقــة بالv-عــدد ا

/ العالــم الرقمــي اليــوم. المهــارات، وكيفيــة التنقــل 9.
ايــد اu الحاجــة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى النــاس حــول كيفيــة التفاعل  . xTايضــاً إدراك م _̀ انتــ
/ كافــة انحــاء قطاعــات  عــ*م والتعامــل معهــا. ويتــّم تنظيــم هــذه ا-vنشــطة 9. مــع وســائل ا-,

/ وا-vوســاط ا-vكاديميــة والحكوميــة والقطــاع الخــاص. .Pالمجتمــع، اي المجتمــع المــد
ــة  بي xTــوزارة ال ــة، كان ل ــة المعلوماتي بي xTــدارس وال ــق الم ــا يتعل ــال، «وفيم ــبيل المث ــ� س ع
ــT/ مــن  ــذ عــام 1995، ونفــذ الكث / من .Pو xTلكــ ــادرات متعلقــة ابلتعلــم ا-, والتعليــم عــدة مب
ــ�  . ع ــ0/ ــب المدرّس ــة بتدري ــت مرتبط / كان xــ� ــة ال ــل» التعليمي ــادرة «إنت ــل مب ــاريع مث المش
/ التعليــم وتدريبهــم عــ� مهــارات الكمبيوتر  اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت 9.
ــة  ــرى المتعلق ى ا-vخ STــ ــاريع الك ــن المش ــدرّس. م ــن 10 آ-ف م ــT_ م ــملت أك ــية، وش ا-vساس
 / xالتعليــم، مبــادرة «وورلــد لينكــس» الــ� / باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت 9.
 /uبتمويــل مــن الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدو SEED «؛ مبــادرة «ســيد / SPوروv-يمولهــا ا-تحــاد ا

ة. /Tــ ــة اu المشــاريع الصغ ضاف (JICA) ، با-,
/ مجــال التكنولوجيــا، كان للــFاع المتواصــل و- يــزال التأثــT/ ا-vكــST عــ� كل  عــدا التطــورات 9.
. مــن الجوانــب  . ع*ميــة بالنســبة للفلســطيني0/ بيــة ا-, xTذلــك ال / عــ*م، بمــا 9. مــا لــع ع*قــة با-,
 / المختلفــة ل*حتــ*ل، عــ� ســبيل المثــال، هــي القيــود الصارمــة عــ� الحركــة المفروضــة 9.
 / xعــ*م واحــدة مــن الوســائل الــ� . ويعتــST ا-, . كثــT/ مــن ا-vحيــان عــ� الســكان الفلســطيني0/
ــدروس  ــطة ال ــال بواس ــم ا-vطف ــن تعلي ــود. م ــك القي ــ� تل ــب ع / التغل ــاعد 9. ــن أن تس يمك
 . / الخليــل)، اu الفيســبوك، وا-جتماعــات عــن طريــق الفيديــو الرقمــي بــ0/ المتلفــزة، (9.
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، عــ� الرغــم مــن أنهــا غالبــاً مــا تكــون غــT/ ممكنــة نظــرا لغيــاب 

I .التغذيــة الكهربائيــة الكافيــة

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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، مــع اســتمرار ا-حت*ل  . . صفــوف الفلســطيني0/ ذم بــ0/ _̀ يســود حاليــاً وضــع مــن ا-,حبــاط والت
/ ا-vمــل  ي وتــ*»_ _̀ ايــد، ومــع تراجــع مســتوى ا-vمــن البــ . xTوترســخه عــ� نحــو م ، �ائيــ�/ ا-,
. كمــا  . / حيــاة جميــع الفلســطيني0/ ة المهيمنــة 9. . /Tحــل عــادل. ويبقــى ا-حتــ*ل المــ uبالتوصــل ا
عــ*م مــن أجــل مواكبــة مــا يحــدث  يبقــي الجــزء ا-vكــST مــن الســكان مركزيــن باســتمرار عــ� ا-,

ــن حولهم. م
/ الوعــي  .Pومــع تنــا . . ع*ميــة أمــراً مهمــاً بشــكل خــاص بالنســبة للفلســطيني0/ بيــة ا-, xTال STتعتــ
ــد  ــا، ق ــ� تحليله ــدرة ع ــع الق ــب م ــاً إu جن ــة، جنب ــائله المختلف ــادره ورس ــي ومص ع*م ا-,
يتمكــن الفلســطينيون ربمــا مــن الســيطرة بشــكل أفضــل عــ� حياتهــم وعــ� عمليــة الــFاع، 
 . / تحســ0/ ــدء 9. ــال» Ii، والب ــا بشــكل فع / ظله / يعيشــون 9. xــ� ــد الظــروف ال ، تحدي /uــا «وبالت

. / .Pأمنهــم ا-نســا
، اعتــاد الفلســطينيون عــ�  / -الفلســطي�. �ائي�/ . الــدوu/ عــ� الــFاع ا-, /Tكــ xTونظــرا لشــدة ال
. ا-vجانــب الذيــن يغطــون  عــ*م. ويبلــغ عــدد الصحفيــ0/ / وســائل ا-, .9 . رؤيــة أنفســهم ممثلــ0/
ــT/ مــن ا-vحيــان ســلبياً، ســواء  / كث . يكــون 9. اع المئــات. لكــن هــذا التمثيــل الفلســطيني0/ . .Tــ ال
ــة القائمــة.  ــاu/ يغــذون الصــور النمطي ، وبالت . ــ0/ ــة وعنيفــة وإرهابي ــا أو كجهــات فاعل كضحاي
مــا هــو أكــT_ مــن ذلــك، تؤثــر هــذه الصــور الســلبية عــ� الصــورة الذاتيــة وتــؤدي إu عــدم 

. . . الفلســطيني0/ ̀_ ا-,حبــاط بــ0/ ــ . واu ن التمكــ0/
. عــ� الهــروب مــن بعــض هــذه الس*ســل،  ع*ميــة يمكــن أن تســاعد الفلســطيني0/ بيــة ا-, xTال
فيمــا يتواصلــون بشــكل أكــT_ وأفضــل مــع العالــم الخارجــي، وفيمــا يبنــون الحريــة الداخليــة 

، ويتأكــدون أكــT_ مــن هويتهــم المحطمــة.  / / داخــل المجتمــع الفلســطي�. والديمقراطيــة 9.
ع+مية من خ+ل الجامعات: بية ا=> EFال

ــط،  ــة فق ــة المعلوماتي بي xTــل ال / مقاب ــة، 9. ع*مي ــة ا-, بي xTــول ال ــاريع ح ــدة مش ــذ ع ــدأ تنفي ب
ــن  ــب ســنوياً م ــاً. ويتخــّرج نحــو 300 طال اً مهم /Tــ ــدأت تحقــق تأث ــن خــ*ل الجامعــات وب م
قيــة وقطــاع غــزة  _̀ / الضفــة الغربيــة والقــدس ال ̀_ الموجــودة 9. الجامعــات الفلســطينية العــ
 / ع*ميــة، 9. / ا-vشــكال المختلفــة مــن الدراســات ا-, / تقــدم حاليــاً درجــة البكالوريــوس 9. xوالــ�
ع*ميــة.  بيــة ا-, xTحــول ال / زيــت» و»القــدس» فقــط تقومــان بعمــل إضــا9. /Tب» / xأن جامعــ� . حــ0/
/ تقــدم درجة  xا-�ن الــ� xغــزة هــي المؤسســة الفلســطينية الوحيــدة حــ� / ســ*مية 9. الجامعــة ا-,
ع*ميــة تخصصــاً منفصــ*ً أو مجــال  بيــة ا-, xTعــ*م. و- تشــّكل ال / الصحافــة وا-, .9 /Tالماجســت



83

ع*ميــة، عــ� الرغــم مــن أنــه يتــم تضمينهــا بشــكل عــام  . تحــت مظلــة الدراســات ا-, /Tتركــ
عــ*م»  / دورات تشــمل كافــة المجــا-ت مــن المجــا-ت النظــري عــST «مقدمــة إu وســائل ا-, .9
ــة حــول التقنيــات  ــدورات العملي ــة،» اu مجموعــة متنوعــة مــن ال عــ*م الدولي و»وســائل ا-,

ع*ميــة المختلفــة. ا-,
/ القــدس،  / تشــّكل كيانــاً مختلفــاً تمامــاً عــن جامعــة القــدس 9. xجامعــة القــدس المفتوحــة (الــ�
اً جــداً، يبلــغ  /Tاضيــاً كبــ xTتملكهــا وتمولهــا الســلطة الفلســطينية وتملــك جســماً ط*بيــاً اف / xالــ�
/ كافــة المراكــز الســكانية الرئيســية)، ومــن خــ*ل تعاونهــا مــع وزارة  ات ا-�-ف، ومكاتــب 9. _̀ عــ
عــ*م لطلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة.  / ا-, ا-عــ*م الفلســطينية، قدمــت تدريبــاً تثقيفيــاً 9.
ــن  ــا م ه /Tــطينية أو غ ــة فلس ــات إع*مي ــة اu مؤسس ــارات ميدياني ــب زي ــذا التدري ــمل ه وش
عــ*م كوســيلة يمكــن مــن خ*لهــا  ع*ميــة، بهــدف لفــت إنتبــاه الطلبــة اu ا-, المؤسســات ا-,
. . ع*ميــة كوســيلة للتمكــ0/ بيــة ا-, xTالمجتمــع. كمــا يوفــر تعريفــاً بال / .9 /Tوإحــداث التغيــ /Tالتأثــ
ــام 2013،  ــذ ع ــة، ومن ع*مي ــة ا-, بي xTــع ال ــط م / فق ــر². ــكل ع ــط بش ــكل مرتب اً، وبش /Tــ وأخ
ــتقصائية،  ــة ا-س ــول الصحاف ــب ح ــات التدري ــن كتيب ــلة م ــدس سلس ــة الق ــت جامع وضع
ــن  ــ*ً ع ــب 30 ممث ــك تدري / ذل ــا 9. / (بم .Pــد ــع الم ، والمجتم . ــ0/ ف xTالمح . ــ0/ ــح الصحفي لصال
ايــر 2014، تمــت الموافقــة عــ�  STمنــذ ف . . المنظمــات غــT/ الحكوميــة)، والطــ*ب الجامعيــ0/
وع ممــول مــن قبــل  _̀ . هــذا جــزء مــن مــ . ط لجميــع الطــ*ب الجامعيــ0/ _̀ الــدورة وأدرجــت كــ
صنــدوق ا-vمــم المتحــدة للديمقراطيــة (UNDEF)، شــمل أيضــاً إنتــاج 36 تقريــراً اســتقصائياً، 
عــ*م الفلســطينية. بهــدف رفــع مســتوى التوقعــات مــن جانــب الجمهــور بشــأن وســائل ا-,
. أن مــا ســبق - يُعتــST تربيــة إع*ميــة ومعلوماتيــة عــ� وجــه التحديــد، مــن خــ*ل رفــع  / حــ0/ .9
/ وقــت بــدأت  .9 ، ع*ميــة بشــكل غــT/ مبــا�_ بيــة ا-, xTالتوقعــات بشــأن التقريــر، فهــو يشــجع ال
ــر  ــام تنظــر اu التقاري ــة وبشــكل ع ــن العمــق والدق ــد م ــه الجماهــT/ البحــث عــن المزي في

ا-,خباريــة بمزيــد مــن ا-نتقــاد.
ع+مية بية ا=> EFمشاريع ال

بيــة  xTزيــت بشــكل محــدد عــ� مشــاريع ال /Tــدس وجامعــة ب عملــت كل مــن جامعــة الق
اك مــع معهــد «فوجــو» الســويد،  xTزيــت، با-شــ /Tع*ميــة والمعلوماتيــة. وتولــت جامعــة ب ا-,

ــة. ــدارس الثانوي / الم ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــول ال وع ح _̀ ــ ــادة م قي
ع*ميــة والمعلوماتيــة مــن خــ*ل المشــاريع  بيــة ا-, xTوقــد دمجــت جامعــة القــدس برامــج ال

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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ــة  . «للمقاوم ــ0/ . التابع ــلمي0/ . الس ــب الناشــط0/ ــل تدري ــة، مث ــة والمحلي ــية المجتمعي المدرس
. الذيــن ينظمــون اســبوعياً ومنــذ عــام 2005،  الشــعبية»، (مجموعــات مــن الفلســطيني0/
) حــول  �ائيــ�/ / محاولــة لتغيــT/ مســار جــدار الفصــل ا-, / قراهــم، 9. المظاهــرات الســلمية 9.

ــا. عــ*م وتحليله ــة اســتخدام وســائل ا-, كيفي
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــال ال / مج وع 9. _̀ ــ ــت أول م زي /Tــة ب / جامع ــ*م 9. ع ــر ا-, ــز تطوي ــق مرك أطل
 / . عــ� أن يصبحــوا ماهريــن 9. والمعلوماتيــة تحــت عنــوان «مســاعدة ا-vطفــال الفلســطيني0/
/ تعميــق فهــم ا-vطفــال  وع 9. _̀ / عــام 2007. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا المــ عــ*م» 9. مجــال ا-,
ع*ميــة عــ�  عــ*م؛ وتزويدهــم بــا-vدوات ال*زمــة للتحليــل والنقــد للرســائل ا-, . ل*, والمراهقــ0/
Iii.ع*مــي الخــاص اختــ*ف أنواعهــا. ويهــدف ايضــاً اu تشــجيعهم عــ� القيــام بانتاجهــم ا-,
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTمجــال ال / وع عــ� مجموعــة أدوات جديــدة 9. _̀ «واشــتمل المــ
ع*م».  / مجــال ا-, ́/ يصبحــوا «ماهرين 9. لصالــح المــدارس الفلســطينية ولمســاعدة ا-vطفال لــ
عــ*م التابــع لجامعــة  . كّل مــن مركــز تطويــر ا-, ك بــ0/ xTوع مشــ _̀ كانــت تلــك ا-vدوات ثمــرة مــ
. الســويدي «فوجــو». وقــد تــم  / للصحافيــ0/ ضــا9. / رام اللــه، ومعهــد التعليــم ا-, زيــت 9. /Tب
 / ــطينية 9. ــدارس الفلس ــة لطــ*ب الم ــل تجريبي ــة عم ــار ورش / إط ــطة 9. ــار بعــض ا-vنش اختب
 . . 9 و14 عامــاً. وقــد أمــ³. ث*ثــة مدرّســ0/ اوح أعمارهــم بــ0/ xTمنطقــة رام اللــه - 21 طفــ*ً تــ
ــ*م،  ع ــز وســائل ا-, ــا يحف / مناقشــة م ــت، 9. زي /Tــي لجامعــة ب ع*م ــز ا-, / المرك ــ*ً 9. ــاً كام يوم
ــن  ــ*م، م ع ــائل ا-, ــواع وس ــة أن ــل كاف ــال تحلي ــوu ا-vطف ــا. وت ــ� حياتن ــا ع ه /Tــة تأث وكيفي
ــة. وبعــد مناقشــة مســهبة، انهــى ا-vطفــال ورشــة  نــت والكتابــات الجداري xTن الصحــف إu ا-,
 / .9 . العمــل بانتــاج «مجلــة متخصصــة» خاصــة بهــم. وكانــت تFيحــات ا-vطفــال المشــارك0/

الورشــة تعــST عــن حماســة شــديدة:
 / xالهامة ال� /Tخبار غــv-خبار الهامــة واv-ا . / خــ*ل ورشــة العمــل كيفيــة التفريق بــ0/ * «تعلمــت 9.
- تمــس حياتنــا أو اهتماماتنــا، لكنهــا ل*vســف تمــ*v الصحــف. انــا أحلــم بصحيفــة فلســطينية 
. وا-�vة واحتياجاتهــم.» آيــة  / بشــكل علــم أذواق ا-vطفــال والمراهقــ0/ Sمتكاملــة أو مجلــة تلــ�

الجيــو»/ - الصــف الســادس، 12 عامــاً.
/ نفــذت خــ*ل عــام 2008/2009، تضمنــت إنتــاج  xــ� وع، ال _̀ ــة ا-vوu مــن هــذا المــ المرحل
ع*مــي لطلبــة الصــف الســابع، ودليــل آخــر اســتهدف  : أول دليــل للتثقيــف ا-, . دليلــ0/
ات مــن المقابــ*ت وا-جتماعــات وورش العمــل  _̀ . بعــد العــ . وجــاء إعــداد الدليلــ0/ . المعلمــ0/
،  وأطفال  . ، وأدبــاء ومثقفــ0/ . ، ومعلمــ0/ . مــع مؤسســات متخصصــة بإعــ*م الطفــل، وإع*ميــ0/
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. وأولياء أمور. ومراهق0/
. وهمــا غــT/ متوفريــن  . ̀_ نحــو 2000 نســخة ورقيــة مــن هذيــن الدليلــ0/ / ا-,جمــال، تــم نــ .9
ــة،  ــدارس حكومي / م .Pــا / ثم ــل 9. ــار الدلي ــم إختب ــام 2009 فت / ع ــا 9. ــت. أم ن xTن عــ� شــبكة ا-,
 . . الفلســطيني0/ ــ0/ ــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل ال*جئ ــة ا-vم ــة لوكال وخاصــة، وأخــرى تابع
/ حــول فنــون  (ا-ونــروا). . وأثمــرت مرحلــة التقييــم والمزيــد مــن المشــاورات عــن فصــل إضــا9.
/ الدليــ*ن عــ�  . وقــد بـُـ�. . عــ*م، أضيفــت للدليلــ0/ / ا-, الكتابــة الصحافيــة، وتماريــن عمليــة 9.
ات مــن أوراق  _̀ ات وطنيــة، وباســتخدام مــواد إع*ميــة ونمــاذج فلســطينية، ورُفــدا بعــ STخــ
ع*ميــة، ليكــون المضمــون بذلــك شــام*ً لمقابــ*ت متخصصــة  بيــة ا-, xTال / العمــل التدريبيــة 9.

عــ*م، وأوراق عمــل تدريبيــة. وأخــرى متنوعــة، ومــواد نظريــة عــن ا-,
ــاركة 17  ــات، بمش ــع الكتيب . وتوزي ــ0/ ــر الدليل ــن تطوي . وتضم ــ0/ ــدة عام وع لم _̀ ــ ــتمر الم اس
ــ�  ــتمر ع ــكل مس ــل بش ــه، وتواصــل العم / طبيعت ــداً 9. ــاركياً ج وع تش _̀ ــ ــة. وكان الم مدرس
ــردود الفعــل.  ــة اســتقاء ودمــج منتظمــة ل . بصفتهمــا مســودة للعمــل، وشــهد عملي ــ0/ الدليل
ايــر  STف / وع، فقــد ُعقــد آخــر اجتمــاع 9. _̀ / المــ وعــ� الرغــم مــن وجــود مخطــط ل*ســتمرار 9.

مــن عــام 2011. 
/ المــدارس، أن  وع، عــ� الرغــم مــن مســتوى التعليــم الرســمي 9. _̀ وتكمــن أهميــة هــذا المــ
. عــ� المناهــج الدراســية  /Tكــ xTهنــاك دائمــاً معوقــات بســبب الضغــط المســتمر مــن اجــل ال

/ الوقــت المخصــص لــه. الرســمية كل عــام، واســتكماله 9.
اً بحيــث يشــهد العــام  /Tمــر تحديــاً كبــv-الفلســطينية المحتلــة، قــد يشــّكل هــذا ا / / ا-vرا². .9
، وذلــك بســبب التدخــل «العــادي» مــن  الــدرا»/ اضطرابــات وتوقــف طــوال العــام الــدرا»/

، مثــل إغــ*ق الطــرق والتوغــ*ت، وتفاقــم الــFاع الشــامل. �ائيــ�/ قبــل ا-حتــ*ل ا-,
ع*ميــة  بيــة ا-, xTنشــطة» مثــل الv*ســبوع مخصصــة «لv-ا / توجــد رســمياً حصــة واحــدة 9.
ــام  ــع نظ ــة م ــل بفعالي ــل العم ــن أج ــن م ــا، لك ــة، أو الدرام ــة المدني بي xTــة وال والمعلوماتي
 / ــة) 9. ع*مي ــة ا-, بي xTــي (ال ع*م ــف ا-, ــج التثقي وري دم .Fــ ــن ال ــم الرســمي، ســيكون م التعلي
ــة  بي xTــم، وخصوصــاً إدراج ال ــة والتعلي بي xTــق وزارة ال ــن طري المناهــج الدراســية الرســمية ع

ــة. ــية النهائي ــات المدرس / ا-متحان ــادة 9. ــة كم ع*مي ا-,
ع*ميــة)  بيــة ا-, xTع*مــي (ال / أن الكثــT/ مــن العمــل الحــاu/ عــ� برامــج التثقيــف ا-, هــذا يعــ�.
مــع طــ*ب المــدارس ينبغــي أن يتــّم عــن طريــق التعليــم غــT/ الرســمي، مــن خ*ل المشــاريع 

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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ع*مية والمنظمات غT/ الحكومية. مع المؤسسات ا-,
ع*ميــة والمعلوماتيــة يتــّم مــن  بيــة ا-, xTمــن برامــج ال STكــv-أن الجــزء ا uبــد مــن ا-شــارة ا -
ــة  ــT_ مــن 2400 منظم ات مــن المشــاريع (توجــد أك _̀ ــ ــاك الع . هن / .Pــد خــ*ل المجتمــع الم
 (Iiv 2010 الفلســطينية المحتلــة، بحســب التقديــرات مــن عــام / / ا-vرا². غــT/ حكوميــة 9.
ذاعيــة أو فيلــم  ، مثــل المناقشــة ا-, . ع*مــي والتمكــ0/ / تشــمل بعــض عنــا± التدريــب ا-, xوالــ�
ضافــة اu المدّونــات أو عنــا± خاصــة بمواقــع التواصــل ا-جتماعــي. إ- أن قلــة  ، با-, / vPســينما
ع*ميــة مثــل التوعيــة ا-ع*ميــة، إ- أنهــا موجــودة  بيــة ا-, xTاً محــدداً مــن الFمنهــا تدمــج عنــ

أيضــاً.
/ تمّولهــا أساســاً الوكالــة ا-vمريكيــة  xة المشــاريع الــ� /Tكمــا تنفــذ المنظمــات الشــبابية احيانــاً كثــ

نتــاج. ع*مــي وا-, / تشــمل التدريــب ا-, xوالــ� ، / SPوروv-وا-تحــاد ا (USAID) للتنميــة الدوليــة
/ عــام -2013 2014 بتنفيــذ  . الشــباب، قامــت جامعــة القــدس 9. وع تمكــ0/ _̀ وكمثــال عــ� مــ
 / xالــ� ((MEPI) ق أوســطية للتعليــم _̀ اكــة ا-vمريكيــة الــ _̀ وع ممــول مــن خــ*ل مبــادرة ال _̀ مــ
قيــة، وكثــT/ منهــم لــم يكملــوا دراســتهم،  _̀ شــملت تدريــب 30 شــاباً مهمشــاً مــن القــدس ال

.« . . مواطنــ0/ ليصبحــوا «صحفيــ0/
ــT/ منهــم  ، اســتطاع الكث . . والمتمكنــ0/ نتيجــة لذلــك، بــرزت مجموعــة مــن الشــباب الواثقــ0/
ا وعــST كافــة  /Tعــن نفســه امــام الكامــ /Tالعثــور عــ� عمــل، وجميعهــم قــادر ا-ن عــ� التعبــ
ع*ميــة وكذلــك  بيــة ا-, xTي. وركــز التدريــب الــذي خضعــوا لــه عــ� الFعــ*م العــ أشــكال ا-,

عــ� المهــارات والكفــاءات المحــددة.
/ تتمحــور حــول الشــباب والممــول مــن الوكالــة  xمــن المشــاريع الواســعة ا-متــداد والــ�
/ عــام 2009 بتدريــب ثــ*ث  وع الــذي بــدأ 9. _̀ ا-vمريكيــة للتنميــة الدوليــة (USAID)، هــو المــ
/ ث*ثــة  ع*ميــة وإنشــاء مراكــز إع*ميــة للشــباب 9. مجموعــات مــن الشــباب عــ� المهــارات ا-,
بيــة المعلوماتيــة، وليــس  xTع*ميــة وال مــدن رئيســية. مــرة أخــرى، هــذا مرتبــط بالمهــارات ا-,
ــن  ــام 2015 م / ع وع 9. _̀ ــ ــ*ق الم ــد إط ــك، أعي ــع ذل ــدد. م ــكل مح ــة بش ع*مي ــة ا-, بي xTبال
/ إطــار  اكــة مــع الشــباب». و9. _̀ ــادل الــدوIREX» /u» بإســم «ال قبــل مجلــس ا-vبحــاث والتب
/ الضفــة الغربيــة عــ� تطويــر مهــارات مــا قبــل التوظيــف  وع، يتــم تدريــب الشــباب 9. _̀ المــ
ــج  ــة وبرام ع*مي ــطة ا-, / ا-vنش ــة 9. ــاركة الفعال ــ*ل المش ــن خ ــف م ــة التوظي ــارات قابلي ومه
ــة، والرياضــة،  ي . /Tنجل ــل اللغــة ا-, ــات وا-تصــا-ت ومجــا-ت أخــرى مث ــا المعلوم تكنولوجي



87

ــFي،  ــ*م الع ع ــات ا-, / تقني ــام*ً 9. ــ�/ ش ــب العم ــمل التدري ــذا يش ــة. وه ــا، والبيئ والدرام
بيــة  xTع*مــي للشــباب، مــع بعــض مكونــات ال وع إنتــاج دليــل التدريــب ا-, _̀ كمــا تضمــن المــ

ع*مــي). ــة (التثقيــف ا-, ع*مي ا-,
/ تركــز فعــ*ً عــ� التثقيــف  xخــرى والــ�v-ع*ميــة والمعلوماتيــة المهمــة ا بيــة ا-, xTمــن مشــاريع ال
عــ*م.  ــون مــع التعلــم عــن ا-, . التعلــم عــن القان ــ0/ هــا عــ� المهــارات، مــزج ب . /Tبقــدر ترك
ع*مــي  عــ*م العــFي التابــع لجامعــة القــدس التثقيــف ا-, / ينايــر 2012، بــا�_ معهــد ا-, .9
/ مــن خــ*ل سلســلة مــن المشــاريع الراميــة إu تعزيــز العدالــة وســيادة القانــون  xPوالمعلومــا

عــ*م. مــن خــ*ل اســتخدام وســائل ا-,
 (PEJP) ــطينية ــة الفلس ــز العدال ــج تعزي ــل برنام ــن قب ــاريع م ــذه المش ــل ه ــم تموي ــد ت وق
الممــول مــن الوكالــة ا-vمريكيــة للتنميــة الدوليــة «USAID» بهــدف رفــع مســتويات المعرفــة 
ــات  / المحافظ .9 . ــ0/ ــدارس والمدرّس . طــ*ب الم ــ0/ ــون ب ــيادة القان ــادئ س ــأن مب ــي بش والوع
 .( . ــ0/ ــاً و10 مدرّس ــ�/ (20 طالب ــي الداخ ــف المجتمع ــة العن ــيلة لمكافح ــطينية؛ وكوس الفلس
ع*ميــة  / ورش عمــل تناولــت كيفيــة إعــداد الرســائل ا-, Ivi كمــا شــارك الطــ*ب والمدرّســون 9.
وتحليلهــا. وقــد تلقــوا أيضــاً التدريــب عــ� اســتخدام ومســاءلة وســائل ا-عــ*م فيمــا يتعلــق 
. وقــد  / / المجتمــع الفلســطي�. ــراد 9. / تهــم كل مــن المجتمــع وا-vف xــ� ــا ال ــT/ مــن القضاي بالكث
ــراً  أنتجــوا ث*ثــة أفــ*م وثائقيــة، وأربعــة برامــج حواريــة، خمســة تقاريــر إذاعيــة، و 20 تقري

ــاً. مكتوب
ــاه  ــة المختلفــة لضمــان الحصــول عــ� انتب بوي xTســاليب الv-تضمــن التدريــب سلســلة مــن ا
/ يتــم تدريســها. كانــت ردود فعــل المــدرب  xــ� ا-vطفــال وتفاعلهــم مــع المــدرب والمــواد ال
ــت  . تضمن ــ0/ ــب المدرّس ــال إن دورة تدري ــد ق ــة؛ فق ــة للغاي . إيجابي ــ0/ ــب المدرّس ــ� تدري ع
ة ل*هتمــام وحيويــة تناولــت الغيــاب الحــاu/ لجهــود إنفــاذ القانــون، والعقبــات  /Tمناقشــة مثــ

ــا. والفــرص المتوفــرة للتغلــب عليه
 / . كانــت إحــدى المشــاركات 9. / الـــ 15 مــن العمــر مــن مدينــة جنــ0/ جــ�. حمارشــة، طالبــة 9.
/ اجريــت معهــا، قالــت جــ�. إنهــا كانــت ســعيدة جــداً خــ*ل  xالمقابلــة الــ� / ورشــة العمــل. و9.
ــا  ــز فهمه ــا وســاهمت بتعزي ة جــداً بالنســبة له . /Tــة ممــ ــب، وكانــت تجرب / التدري مشــاركتها 9.
طــ*ع المجتمــع، يمكــن يمكــن اســتخدامها  عــ*م كأداة -, ــون، وقطــاع القضــاء ودور ا-, للقان

لتعزيــز ســيادة القانــون.

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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. عــ� كيفية  وأضافــت جــ�. أنهــا اســتمتعت شــخصيا بالجــزء الــذي يتــم فيــه تدريب المشــارك0/
. طلبــوا مــن طــ*ب المــدارس  ذاعيــة. وأضافــت أن المدربــ0/ إعــداد التقاريــر التلفزيونيــة وا-,
 / إعطــاء أمثلــة مــن حياتهــم اليوميــة، مثــل مشــكلة تغيــب الطــ*ب عــن المدرســة أو الحــق 9.
 / ــون المســاعدة 9. ــح كيــف يمكــن لســيادة القان ــال لتوضي ــت، واســتخدموا هــذا المث التصوي
̀_ المعلومــات والوعــي حــول هــذا  عــ*م لنــ حــل هــذه المشــكلة وكيــف يمكــن إســتخدام ا-,
/ ورشــة العمــل هــذه  / اكتســبتها 9. xة الــ� STالموضــوع. وقالــت جــ�. انهــا تخطــط لمشــاركة الخــ

مــع زم*ئهــا. 
ــر  وع آخ _̀ ــ ــاهم م ــة، س ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي .Tــ*ل ال ــن خ . م ــ0/ ــ� التمك ــال ع وكمث
نفذتــه جامعــة القــدس عــام 2008، تحــت عنــوان «جميــع ا-vطفــال معــا»(ACT) بتمويــل مــن 
الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة (CIDA)، بتعليــم ا-vطفــال ذوي ا-حتياجــات الخاصــة تدرس 
/ احتياجاتهــم. فقــد  Sكيفيــة اســتخدام ا-عــ*م للخلــق وإعــداد التقاريــر مــن خــ*ل برامــج تلــ�
/ نظــام التعليــم العــام الــذي  مكنهــم ذلــك مــن التعبــT/ عــن حاجتهــم -vن يتــم إدراجهــم 9.

اً مــا يســتبعدون منــه. /Tكثــ
? وا=ع+م >fمؤسسات المجتمع المد

، وعــ� عكــس الجامعــات، كان لمؤسســة المســتقبل إهتمــام  / .Pعــ� صعيــد المجتمــع المــد
/ عــ� المســاءلة المجتمعيــة عــST ا-عــ*م. وقــد نفــذت  بتدريــب أفــراد المجتمــع الفلســطي�.
/ بيــت لحــم  اكــة مــع شــبكة معــا ا-خباريــة 9. _̀ / هــذا ا-طــار برنامجــاً تدريبيــاً بال المؤسســة 9.
ــة اداء  / مراقب ــة اســتخدام ا-عــ*م 9. ــه عــ� كيفي ــدرب المشــاركون خ*ل ــام 2011، ت ــدأ ع ب
. عــن ا-خطــاء وقضايــا  / المجتمــع ومحاســبة المســؤول0/ مختلــف المؤسســات العاملــة 9.

الفســاد.
عــ*م مــن طلــب المســاءلة  / وا-, .Pوالمجتمــع المــد . . المواطنــ0/ وع عنــوان «تمكــ0/ _̀ حمــل المــ
ــ�  ــا»/ ع ــكل أس وع بش _̀ ــ ــز الم ــة». ورك ــطينية المحتل / الفلس / ا-vرا². ــيد 9. ــم الرش والحك
/ عــ� كيفيــة  .Pمــن المجتمــع المــد . . فاعلــ0/ . وممثلــ0/ . فلســطيني0/ تدريــب 10 صحفيــ0/
/ مواقــع الســلطة  . والذيــن 9. . الســكان الفلســطيني0/ . بــ0/ التــFف كمحاوريــن أقويــاء ومســتقل0/
. عــ�  /Tــ ك xTــد لل ــة الفلســطينية. وقــد صمــم التدريــب عــ� وجــه التحدي / الســلطة الوطني .9

ــز الوعــي بأفضــل الممارســات. ــرة وتعزي ــة المبتك ع*مي اســتخدام ا-vنشــطة ا-,
»، وهــو شــكل مــن أشــكال /Âهــو «الفيديــو التشــار / .Pمــن المقاربــات ا-خــرى للمجتمــع المــد
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ة مــن  /Tــر ا-فــ*م لمجموعــات صغــ . مــن خــ*ل تدريــس تقنيــات الفيديــو / وتصوي التمكــ0/
. – غالبــاً مــا يكونــون مــن الجماعــات المهمشــة، مثــل النســاء والشــباب -  ا-شــخاص العاديــ0/

حيــث يتعلمــون التصويــر والمشــاركة بالتصويــر وكيــف يدركــون صورتهــم الخاصــة.
ق ا-vوســط ل*عنــف والديمقراطية  _̀ / مركز الــ وقــد اســتخدمت هــذه الطريقــة بشــكل خــاص 9.
ــدوق  / (UNDP)، وصن vPــا نم ــا برنامــج ا-vمــم المتحــدة ا-, / يدعمه xــ� / المشــاريع ال .9 (MEND)
 / .9 (IDS) ــة / معهــد دراســات التنمي / للمــرأة (اليونيفيــم)، ومؤخــرا 9. vPنمــا ا-vمــم المتحــدة ا-,

Ivii .جامعــة ساســكس
ــم  ــذي أقي ــة (MEND) ال ــف والديمقراطي ق ا-vوســط ل*عن _̀ ــ ــز ال وع مرك _̀ ــ ــري م ــد أج وق
 Fوأهميــة المشــاركة كعنــ ، /Tســياق البحــوث عــن التغيــ / بالتعــاون مــع جامعــة ساســكس 9.
، وذلــك بهــدف إثبــات مــدى أهميــة النهــج التشــارÂ/ لصياغــة المجموعــة  /Tإحــداث التغيــ / .9

التاليــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
/ ســبتمST عــام  / صنــدوق ا-vمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) 9. وقــد عرضــت ا-vفــ*م 9.
2013، كجــزء مــن حملــة للتأثــT/ عــ� صانعــي السياســات -عتمــاد نهــج تشــارÂ/ بشــأن 
 . / أنتجتهــا مجموعتــ0/ xة والــ� /Tفــ*م القصــv-أهــداف التنميــة المســتدامة. وقــد تــم تصميــم ا
/ انقطعــت تمامــاً عــن  xمــن النســاء الريفيــات مــن القــرى الواقعــة عــ� مشــارف القــدس والــ�
ة إع*ميــة مســبقة،  STورغــم عــدم تمتعهــّن بــأي خــ . �ائيــ�/ المدينــة بســبب جــدار الفصــل ا-,
وبعــد 52 ســاعة مــن التدريــب، كانــت النســاء مســؤو-ت بشــكل مبــا�_ عــن كل مرحلــة مــن 
. الســيناريو الخــاص بهــن، وتوّلــن  S0ن مواضيعهــن الخاصــة، وكتــ xTمراحــل كل فيلــم؛ إذ اخــ
ــرر  ــع المح ــاً م ــن ايض ــن عمل ــاج. لكنه ــدا المونت ــا ع ء م / ــهن. كل »_ ــر بأنفس ــة التصوي عملي

/ اليــوم الــذي أعطــي لــكل فيلــم. (منفــذ المونتــاج) 9.
قيــة، حيــث عــ� الرغــم  _̀ ا-vمثلــة المذكــورة أعــ*ه مســتمدة مــن الضفــة الغربيــة والقــدس ال
ــزال  نســان بســبب ا-حتــ*ل، - ي ــود المفروضــة عــ� حقــوق ا-, ة والقي /Tــ مــن المشــاكل الكث

عــ*م. هنــاك قــدر مــن حريــة ا-,
/ قطــاع غــزة  يمكــن القــول أن الجهــود المتعلقــة بالتثقيــف ا-ع*مــي ومحــو اميــة ا-عــ*م 9.
/ يعيشــها قطــاع غــزة منــذ عام  xة نظــرا للظــروف ا-منيــة وظــروف الحصــار الــ� /Tكانــت أقــل وتــ
ــة المــدراس وا-طفــال  ــة هدفــت اu تثقيــف طلب 2007. لكــن جهــودا بذلــك وإن كانــت قليل
/ غــزة  بهــذا بكيفيــة التعامــل والتعاطــي مــع ا-عــ*م. فقــد نفــذت وزارة الشــباب والرياضــة 9.

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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ــاة،  ــ�x وفت ــاركة 20 ف ــوزارة، بمش ــر ال / مق ــال، 9. ــي ل*vطف ع*م ــف ا-, ــام 2010 دورة التثقي ع
ــل».  ــه «طف ــه ان ــال عن ــداً ، لدرجــة أن احدهــم كان يُق ــع ج بعضهــم ياف

. لمناقشــة وضــع تصــور لتفعيل  كمــا نظمــت الــوزارة ورشــة عمــل إضافيــة بمشــاركة المختصــ0/
الرياضــة المدرســية. وقــد نفــذت الــدورة بواقــع 12 ســاعة تدريبيــة، وشــملت تعريفــاً مبســطاً 
ونية  xTلك ضافــة لطبيعــة عمــل المواقــع ا-, لمفاهيــم الصحافــة والخــST والتقريــر والمقابلــة، با-,

. والتعامــل معهــا والتفاعــل الجيــد مــع وســائل ا-عــ*م. ا-,خباريــة، وكيفيــة تحليــل المضامــ0/
/ اندلعــت صيــف عــام  xغــزة، - ســيما خــ*ل الحــرب الــ� / ل*vســف، ومــع تدهــور ا-vوضــاع 9.

Iix .ساســية العاجلــةv-ا-حتياجــات ا uإ . /Tكــ xT2014، تحــول ال
? سياق بناء الس+م: >̂ ع+مي)  ع+مية (التثقيف ا=> بية ا=> EFال

 . إن العيــش تحــت نــT/ ا-حتــ*ل غالبــاً مــا يكــون مهينــاً، ســواء بشــكل مبــا�_ أو غــT/ مبــا�_
راً عــ� ا-,حســاس بالــذات.  ام الــذات يشــكل ايضــاً ±. xTهــذا ا-ذى الــذي يلحــق بالكرامــة واحــ
) مــن خــ*ل ما  / xPع*مــي والمعلومــا ع*ميــة والمعلوماتيــة (التثقيــف ا-, بيــة ا-, xTيمكــن لعمليــة ال
ام الــذات وا-,حســاس القــوي بالهويــة.  xTإعــادة بنــاء احــ / ، أن تســاعد 9. . تســمح بــه مــن تمكــ0/
ــاء  . الثقافــات وبن ــ0/ / الحــوار ب وهــي تشــكل أيضــاً قاعــدة أساســية للقــدرة عــ� ا-نخــراط 9.

الســ*م.
ــات،  . الثقاف ــ0/ ــية للحــوار ب ــات ا-vساس ــن المقوم ــة هــي م ــة الذاتي ــة تشــكيل الهوي إن عملي
 / ــاu/ الدخــول 9. ــة الخاصــة بهــم، وبالت ــاس بفهــم نقــاط ا-نطــ*ق الثقافي وهــي تســمح للن
ــT_ ادراكاً بالطــرق  ــه «يصبحــون اك ــذي مــن خ*ل ــل» ال حــوار عــ� أســاس «التواصــل ا-vصي
/ تؤثــر فيهــا الســلطة  xكــراه وإدراكاً بالطــرق الــ� / قــد يتعرضــون  بواســطتها للت*عــب أو ا-, xالــ�

Ix .«ــع / المجتم ــة 9. التفاضلي
ع*ميــة والمعلوماتيــة مــن المقومــات الهامــة  بيــة ا-, xTذلــك، يمكــن أيضــاً إعتبــار ال uأضــف ا
 . /Tــ ــأن التح ــي بش ــن والوع ــي با-�خري / والوع xPــذا ــي ال ــكل الوع ــا تش ــ*م باعتباره ــاء الس لبن

Ixi .ــة السياســية ــا للدعاي ــا، وعموم ــة له ــاء مقاوم ــاu/ بن ــط، وبالت والتنمي
/ كأداة لبنــاء الســ*م  xPع*مــي والمعلومــا / تســتخدم التثقيــف ا-, xيمكــن ان تكــون للمشــاريع الــ�
 / xبعــض الصــور النمطيــة الســلبية ال� /Tمكانيــات، ويمكــن أن تكــون وســيلة لتغيــ الكثــT/ مــن ا-,
ــ*ل، والعمــل عــ� التغلــب عــ� بعــض  ة) باســتمرار ا-حت ــا�_ ة أو غــT/ مب ــا�_ تســاهم (مب

العقبــات النفســية امــام الســ*م.
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ع*مــي كنهــج لصنــع الســ*م، بتمويل من  قــد ُســّجلت محاولــة واحــدة للعمــل مــع الثقيــف ا-,
-إ�ائيل الفصليــة  . / مجلــة فلســط0/ / توّلــت تنفيذهــا مــن الجانــب الفلســطي�. SPوروv-ا-تحــاد ا
كة  xTــ ــطينية مش ــة فلس ــر إ�ائيلي ــة تحري ــك هيئ / تمل xــ� ــة، وال ــاد والثقاف ــة وا-قتص للسياس
 ، �ائيــ�/ كاً، يركــز عــ� الوصــول إu الجانــب ا-, xTوعــاً مشــ _̀ ك. كونــه م xTوفريــق عمــل مشــ
. وركــز  فهــو يــكاد يطــال نطــاق هــذا الفصــل، لكنــه نجــح مــع بعــض الشــبان الفلســطيني0/
عــ*م «بهــدف تشــجيع الطــ*ب عــ� تطبيــق التفكــT/ النقــدي لــدى  بشــكل خــاص عــ� ا-,
عــ*م القديــم والحديــث، ولتقديــم أســاليب بديلــة، ورســائل حــول تغطيــة  تحليــل عمــل ا-,

الFاعــات.
وعــه «تعليــم الســ*م مــن  _̀ / إطــار م .9 / SPوروv-تحــاد ا وع، الممــّول مــن ا-, _̀ ــ «تضمــن الم
 / ــد 9. ) وعق ــاركاً اء (15 20- مش STــ . الخ ــ0/ ــة ب ــاش حواري ــات نق ــ*ث جلس ــ*م»، ث ع ــ*ل ا-, خ
ــادئ  ــة عــن «المب ــة مفصل / عــام 2010 وعــام 2011. تضمــن ايضــاً وثيقــة توجيهي القــدس 9.
ق ا-vوســط»،Ixii تــم تصميمهــا عــ� غــرار  _̀ / الــ اع 9. . .Tع*ميــة التوجيهيــة لتغطيــة الــ ا-,
ع*مــي النقــدي لغــرض تطويــر التحليــل النقــدي لــدى الطــ*ب  ا-vســس النظريــة للتثقيــف ا-,
. وهــو يقــوم عــ� المــوارد تجريبيــة  / �ائيــ�/ الفلســطي�. ع*ميــة للــFاع ا-, وتقييــم ا-vطــر ا-,
/ تشــجع  xال� ،( . / إ�ائيــل (اثنــان منهــم مؤسســات تدريــب المعلم0/ لثــ*ث كليــات ا-vكاديميــة 9.
عــ*م القديمــة والجديــدة، وتقديــم  الطــ*ب عــ� تطبيــق التفكــT/ النقــدي لعمــل وســائل ا-,
ــد الطــ*ب  وي . xTــة، يســاهم ب ــذه الطريق ــFاع. به ــة ال ــة ورســائل حــول تغطي أســاليب بديل
عــ*م الرقمــي  . ناقديــن ل*, . عــ� حــد ســواء، ليكونــوا مواطنــ0/ . ومنتجــ0/ ة، كمســتهلك0/ STبالخــ

Ixiii .«ــد الحــاu/ الجدي
ق ا-vوســط «MEET» يركــز  _̀ / الــ ك ا-�خــر: يركــز مركــز رجــال أعمــال الغــد 9. xTوع المشــ _̀ المــ
/ عــام 2005 تحــت  ء 9. ). المركــز، الــذي أنــ®_ / xPبيــة المعلوماتيــة (التثقيــف المعلومــا xTعــ� ال
 . رعايــة معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، يعمــل مــع طــ*ب المــدارس الثانوية الفلســطيني0/
. باكتســاب ا-vدوات  ــ*ث ســنوات «يســمح للمشــارك0/ ــه ث ــج مدت / إطــار برنام .9 . ــ0/ �ائيلي وا-,
/ الوقــت نفســه مــن إحــداث تغيــT/ اجتماعــي  التكنولوجيــة والقياديــة المتقدمــة، ويمكنهــم 9.
ــا هــي الحــال  ــة. وكم ي STالجامعــة الع / ــس 9. ــم التدري / داخــل مجتمعاتهــم». Ixiv يت SPــا إيج
 ، . ــطيني0/ ــ� وصــول الفلس ــة المفروضــة ع �ائيلي ــود ا-, ــبب القي ــة، وبس قي _̀ ــدس ال / الق .9

. مــن القــدس. فالتدريــس مفتــوح فقــط لــ*vو-د الفلســطيني0/

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال



92

لو»/ نسيبة ومحمد أبو عرقوب

ا=حتياجات التعليمية:
 ، �ائيــ�/ / باســتمرار مــن ا-�ثــار الســلبية ل*حتــ*ل ا-, .Pتعــا / xالتعليــم هــو أحــد الجوانــب الــ�
ــر  ــك تفج ، وكذل . ــتوطن0/ ــف المس ــبب عن ــرق، أو بس ــدارس والط ــ*ق الم ــبب إغ ــك بس وذل

Ixv .اعFــ ال
ع*مــي)  ع*ميــة (التثقيــف ا-, بيــة ا-, xTالمطبوعــة الوحيــدة المنتجــة محليــاً بشــكل محــدد عــن ال
وع الممــول مــن مجلــس  _̀ وع معهــد فوجــو / جامعــة بــT/ زيــت. ويشــمل المــ _̀ هــو عــST مــ
ا-vبحــاث والتبــادل الــدوIREX» /u» يتضمــن دليــ*ً تدريبيــاً باللغــة العربيــة، لكنــه يركــز بشــكل 
بيــة  xTعــ� المنهــج التحليــ�/ لل . /Tكــ xTع*ميــة العمليــة بــد-ً مــن ال محــدد عــ� المهــارات ا-,
. انــه يوجــد دليــل ممتــاز  / حــ0/ ). و9. / xPع*مــي والمعلومــا ع*ميــة والمعلوماتيــة (التثقيــف ا-, ا-,
، مــن إنتــاج اليونســكو باللغــة العربيــة، Ixvi ل*vســف، ليــس هــذا ا-vمــر  . لتدريــب المدرّســ0/
ــة  ــوع باللغ ــول الموض ــوارد ح ــن الم ــد م ــع العدي ــة م ــع، مقارن ــاق واس ــ� نط ــاً ع معروف

يــة. . /Tنجل ا-,
/ تقديــم  يعكــس هــذا ا-vمــر مشــكلة حقيقيــة، إذ يرغــب العديــد مــن المؤسســات التعليميــة 9.
/ العثــور عــ� المــواد التعليميــة والتدريبيــة لتنفيــذ  ع*ميــة، إ- أنهــا تجــد صعوبــة 9. بيــة ا-, xTال
/ هــذا الفصــل عــST المــواد  Sبرامجهــا بشــكل موثــوق. عــ� ســبيل المثــال، تــم التعريــف بكاتــ�

جمــة وعــST مشــاريع أخــرى. xTالمقدمــة بواســطة ال
بيــة ا-ع*ميــة  xTإذاً، وبشــكل عــام، يمكــن القــول أن البيئــة التعليميــة الفلســطينية تعيــق ال
ــتند  ــتع*م. ويس ــدي وا-س ــT/ النق ــكال التفك ــة كل أش ــ*ل اعاق ــن خ ــي) م ع*م ــف ا-, (التثقي
، الــذي يُعــرف با-متحــان التوجيهــي، عــ� التعلــم عــن  / vPــة النهــا امتحــان المدرســة الثانوي
ــل درجــة 99  ــن ني ــن الممك ــوم، م / العل .9 xحــ� Ixvii .ــواد الدراســية ــة الم / كاف ــب 9. ــر قل ظه
بالمائــة مــن دون أجــراء أن يكــون الطالــب قــد أجــرى تجربــة علميــة مــن قبــل. Ixviii بالمقابــل، 
 ، ع*مــي) كمهــارة بتطويــر نهــج غريــب، نقــدي وتحليــ�/ ع*ميــة (التثقيــف ا-, بيــة ا-, xTتســمح ال

Ixix .المــدارس ا-بتدائيــة / .9 xيمكــن وينبغــي أن تــدرّس حــ�
نت  xTن / مجــال ا-, . يبــدو أن التثقيف 9. / حــ0/ نــت. لكن 9. xTويشــمل ذلــك التعريــف والتثقيــف با-ن
يوفــر نقطــة دخــول محتملــة، ل*vســف الغالبيــة العظمــى مــن الحكومــة وا-vونــروا، عــ� الرغــم 
 /Tــ ، - يملــك الكث ــا كمــادة إلزاميــة مــن الصــف الخامــس اu العــا�_ مــن إدخــال التكنولوجي
نــت.  xTن ددي ا-, xTمــن المــدارس الحكوميــة مــا يكفــي مــن أجهــزة الكمبيوتــر أو عــرض النطــاق الــ
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، لمديــر المدرســة وليــس  _Tكــv-وغالبــاً مــا تملــك تلــك المــدارس جهــاز كمبيوتــر واحــد عــ� ا
ــت بشــكل  ن xTن ــ� ا-تصــال با-, ــن الحصــول ع ــز ع ــدارس يعج ــا أن بعــض الم للطــ*ب. كم

/ الشــهر). ــان (بتكلفــة نحــو 40 دو-راً 9. ــT/ مــن ا-vحي / كث مســتمر 9.
/ توفــT/ المــواد والمعــدات وتكنولوجيــا المعلومــات  .9 /Tوعــ� الرغــم مــن التقــدم الكبــ
 / ــرز هــو الحصــول عــ� دليــل عــ� اســتخدامها الفعــ�/ 9. وا-تصــا-ت، يبقــى التحــدي ا-vب
/ ا-ســتع*م عــن مدى اســتخدامها، وكثافة اســتخدامها  المــدارس والصفــوف. Ixxx   هــذا يعــ�.
/ ايــة مواضيــع، ومســتوى التكامــل مــع المنهــج؛ وا-vهــم مــن ذلــك، ا-vثــر عــ� نتائــج أداء  و9.
 . الطالــب وقدرتــه عــ� التعلــم. كلهــا عنــا± رئيســية لجــدول ا-vعمــال المســتقب�/ لتحســ0/

/ الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. نوعيــة وم*ءمــة التعليــم 9.
/ يمكــن أن يقــال  / المناهــج الفلســطي�. ــة) 9. ع*مي ــة ا-, بي xTان موضــوع التثقيــف ا-ع*مــي (ال
ع*ميــة  بيــة ا-, xTموجــود. ولــم تكــن هنــاك مناقشــات بشــأن ال /Tعنــه انــه ضعيــف جــداً أو غــ
، ولــم يتخــذ قــرار  / ) عــ� المســتوى الوطــ�. / xPــا ع*مــي والمعلوم ــة (التثقيــف ا-, والمعلوماتي
ــن  ــم م ــ� الرغ ــارز، ع ــكل ب / بش ــطي�. ــاج الفلس ــن المنه ــذا الموضــوع ضم ــإدارج ه ــد ب بع
هــا  /Tا-عــ*م ووجــود وســائل التواصــل ا-جتماعــي واتســاع تأث / التطــور الكبــT/ والمتســارع 9.

عــ� الطــ*ب والمــدارس. 
ــذه  ــع ه ــل م ــة للتعام ــليمة وأدوات تعليمي ــات س ــد مقارب ــة لتحدي ــة ملح ــد حاج ــا توج كم
/ وســائل  التطــورات الجديــدة وتعليــم الشــباب كيفيــة تحليــل الكــم الهائــل مــن المعلومــات 9.
ع*مــي)،  ع*ميــة (التثقيــف ا-, بيــة ا-, xTال uان الحاجــة شــديدة ا . / حــ0/ عــ*م المختلفــة. و9. ا-,
ق  _̀ / منطقــة الــ . والجميــع 9. / عالــم اليــوم بالنســبة للفلســطيني0/ ة 9. /Tوهــي ذات أهميــة كبــ
بيــة والتعليــم  xTمــع وزارة ال / .Pوســط، - بــد مــن تكريــس الوقــت الطويــل والعمــل المتفــاv-ا
/ المناهــج الدراســية  . منفصــل 9. /Tقنــاع صانعــي السياســات بمــدى أهميتهــا كموضــوع تركــ ,-

قبــل أن يتــم تعميمهــا.
التوصيات:

عــ*م والقــدرة عــ� التحليــل  ــه مــن فهــم ل*, ــا تعني ــة، بم ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTإن ال
ــتخدام  ــن خــ*ل اس ــيما م ــاركة، - س ــ*م والمش ــتخدام ا-ع ــة اس ــة كيفي ــاد، ومعرف وا-نتق
. كّل مــن ا-vفــراد والمجتمعــات.  ا-vدوات الرقميــة، تشــكل جانبــاً أساســياً لتنميــة وتمكــ0/
 / / ا-vرا². ــم الرســمي 9. / نظــام التعلي ــا 9. وري إدراجه .Fــ ــن ال ــه م ــون أن ــST المؤلف Ixxi ويعت

ــات. ــو-ً اu الجامع ــة وص ــدارس ا-بتدائي ــن الم ــة، م ــطينية المحتل الفلس

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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لو»/ نسيبة ومحمد أبو عرقوب

اتيجية  xTفعاليــة باســتخدام اســ _Tع*ميــة والمعلوماتيــة بشــكل أكــ بيــة ا-, xTيمكــن تعميــم ال
ــاء الضــوء عــ�  ــن إلق ــد م ــن أســفل -vعــ� للتأك ــن أعــ� -vســفل. م ــن أســفل -vعــ� وم م
احتياجــات الجمهــور، وخاصــة النســاء والشــباب والفئــات المهّمشــة، وتلبيــة تلــك ا-,حتياجــات 
ــة  / كاف ــة 9. ــق العملي ــكان تطبي ــن أن إم ــد م ــن أعــ� -vســفل، للتأك ــج. م ــن خــ*ل أي برنام م

، والرســمي وغــT/ الرســمي. /uــوي والعــا / والثان vPــدا ــة - التعليــم ا-بت ا-vنظمــة التعليمي
وبالتاu/ يمكننا أن نطلق التوصيات المحددة التالية:

< أصحاب المصلحة المتعددين: 1. تشاور رفيع المستوى ب@?
ع*ميــة والمعلوماتيــة ومنحهــا الزخــم الفــوري  بيــة ا-, xTامــج ال STة ب إن أفضــل الســبل للمبــا�_
. عــن كّل مــن برنامــج ا-vمــم  ســيكون بتنظيــم مشــاورات رفيعــة المســتوى مــع ممثلــ0/
ة  STتتمتــع بالخــ / xهــا مــن وكا-ت التنميــة الــ� /Tالمتحــدة لتحالــف الحضــارات، واليونســكو، وغ
. رفيعــي  اك مســؤول0/ / يمكــن أن تقــوم بــإ�_ xــ� ع*ميــة والمعلوماتيــة وال بيــة ا-, xTمجــال ال / .9
ع*ميــة  بيــة ا-, xTتقديــر أهميــة ال / المســتوى مــن الســلطة الفلســطينية والمجتمــع التعليمــي 9.

ــة. اتيجية وطني xTــة وصياغــة اســ والمعلوماتي
 / وع 9. _̀ كمــا ســيكون مــن المهــم إدراج الرصــد والتقييــم منــذ البدايــة للتأكــد مــن تنفيــذ المــ
. بوضعــه جانبــاً. مــن ا-vفضــل البــدء  موعــده المقــرر وأ- يقــوم كّل مــن المــدارس والمدرّســ0/

ع*ميــة والمعلوماتيــة.  بيــة ا-, xTة وإثبــات فعاليــة ال /Tبخطــوات صغــ
? والثانوي: gf2. إعادة: التعليم ا=بتدا

ــدارس  ــي) للم لزام ــ®/ (ا-, ــة إu المنهــج الرئي ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــن إدراج ال ــد م - ب
ا-بتدائيــة والثانويــة، بــدءا مــن الصــف ا-vول. - بــد ايضــاً مــن اعتبــار هــذا الموضــوع شــك*ً 
. عــ� التماريــن العملية،  /Tك xTوينبغي أن يكــون ال .Fهــذا العــ / أساســياً مــن أشــكال التثقيــف 9.
وليــس عــ� النظريــات، وعــ� تشــجيع ا-vطفــال عــ� طــرح ا-vســئلة، وليــس ا-كتفــاء بالتعلم 

عــن ظهــر قلــب.
/ المناهــج بــدءاً  ع*ميــة والمعلوماتيــة كخيــار. بــل ينبغــي إدراجهــا 9. بيــة ا-, xTاح ال xTيكفــي إقــ -

/ «التوجيهــي» (المدرســة الثانويــة). vPا-متحــان النهــا uمــن المدرســة ا-بتدائيــة وصــو- إ
اف ا-vمــم المتحــدة،  يمكــن أن تكــون الخطــوة ا-vوu ورشــة عمــل / أو جلســة تشــاور تحــت إ�_
 GAPMIL) Ixxii) ــة ــة والمعلوماتي ع*مي ــدوu/ للثقافــة ا-, امــن مــع التحالــف ال . xTوخصوصــاً بال
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ع*ميــة  بيــة ا-, xTدوات مثــل منهــج الv-ســياقات أخــرى، وتقاســم ا / لتعزيــز الوعــي بالنجــاح 9.
يعطــى  أن  المناســب  مــن  خــاص،  بشــكل  التقييــم.  ونظــام   ، . للمدرّســ0/ والمعلوماتيــة 
ــل ورشــة  ــد. مث ــك البل / ذل ــار 9. ــال الصغ ــع ا-vطف . والعمــل م ــ0/ ــل ا-vرجنت الفلســطينيون مث
ــة  ــة وكال ، وخاص . ــ0/ ــة المحلي ــاب المصلح ــع أصح ــمل جمي ــتحتاج -vن تش ــذه س ــل ه العم
الغــوث (ا-vونــروا)، وهــي المســؤولة عــن مــا يقــرب مــن نصــف المــدارس الفلســطينية. وبمــا 
 / xالطريقــة ال� uونــروا تملــك برنامجــاً نفســياً واجتماعيــاً شــام*ً، يمكــن أن يســاهم ذلــك اv-أن ا
ع*ميــة والمعلوماتيــة بتلبيــة هــذه ا-حتياجــات، ســواء  بيــة ا-, xTيمكــن مــن خ*لهــا ان تقــوم ال
ــا. ق ا-vوســط وافريقي _̀ ــ ــة ال / منطق ــدان أخــرى 9. / بل ــة، او 9. / الفلســطينية المحتل / ا-vرا². .9
. للتدريــب، أو عــ� ا-vقــل إعطاؤهــم مقدمة  . والمســؤول0/ لهــذا، - بــد مــن خضــوع المدرّســ0/

ع*ميــة والمعلوماتية. بيــة ا-, xTشــاملة عــن ال
 . وريــ0/ شــارة إu أن الرصــد والتقييــم ســيكونان عنFيــن ±. ضافــة اu ذلــك، - بــد مــن ا-, ب*,

/ كافــة مراحــل العمليــة. .9
: 3. إعادة: الجامعات / التعليم العا3?

 . ع*ميــة والمعلوماتيــة مطلبــاص أساســياً لجميع الطــ*ب الجامعي0/ بيــة ا-, xTينبغــي أن تكــون ال
. عــ�  /Tكــ xTســ*مية، الــخ.)، ويجــب أن يكــون ال (إu جانــب الــدروس ا-vساســية مثــل الثقافــة ا-,

الجانــب العمــ�/ وليــس النظري.
ضافــة إu المشــاورات الرفيعة  ، با-, /uنحــو دعــم التعليــم العــا uوv-يمكــن ان تكــون الخطــوة ا
 . المســتوى، عقــد مؤتمــر كبــT/ تحــت رعايــة ا-vمــم المتحــدة، يجمــع عــدداً مــن المتحدثــ0/
/ ســياق الحديــث. يمكــن أن يُعقــد  دخــال الموضــوع 9. ع*ميــة -, . التغطيــة ا-, . وتأمــ0/ الدوليــ0/
يومــان للمؤتمــر ويــوم واحــد للمناقشــات العمليــة جــداً حــول بنــاء الــدورات لمســاعدة كل 

جامعــة مشــاركة عــ� ابتــكار دوراتهــا الخاصــة لهيئــة ط*بهــا المحــددة.
ــات  ــع الجامع ــ� أن تجتم ــدورات؛ ع / ال ــم 9. ــد والتقيي ــج الرص ــب أن يُدم ــرى، يج ــرة أخ م
هــا مــن مؤسســات التعليــم العــاu/ كل بضــع ســنوات لعقــد مؤتمــر متابعــة  /Tالمشــاركة وغ

ــج. ــار والنتائ ــل ا-�ث لتحلي
: ? >f4. إعادة: المجتمع المد

عــ*م  / – حــول كيفيــة التعامــل مــع ا-, .Pبــد مــن انتــاج دليــل - دليــل عمــ�/ للمجتمــع المــد -

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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. يمكــن أن يصــدر هــذا ا-vمــر أيضــاً عــن مؤتمــر ل*مــم المتحــدة، وينبغــي  /uالمحــ�/ والــدو
/ تظهــر خــ*ل المؤتمــر. وســيكون مــن المثــاu/ إعــداد اســتبيان ودراســة  xســئلة الــ�v-أن يشــمل ا
/ تعزيــز الوعــي حــول الموضــوع، ويســاعد  مقارنــة أساســية أو-ً. مــن شــأن ذلــك ان يســاعد 9.
/ إنتــاج المــواد التعليميــة والتدريبيــة ذات الصلــة. كمــا يســاهم  / المؤتمــر او 9. ســواء 9.
حــة. xTامــج المق STســاس لعمليــات القيــاس والتقييــم لمختلــف الv-ا /Tا-ســتط*ع أيضــاً بتوفــ

/ وينبغــي  .Pع*ميــة للمجتمــع المــد بيــة ا-, xTمجــال ال / ينبغــي إعــداد برامــج تدريبيــة محــددة 9.
/ ُجمعــت  xجوبــة الــ�v-ا uالحكوميــة ولصالحهــا، اســتناداً إ /Tتنفيذهــا مــن قبــل المنظمــات غــ

/ ا-ســتط*ع. .9
هــا مــن المشــاريع  /Tأن يدعــم هــذه التطــورات والتدريــب وغ . ينبغــي عــ� مجتمــع المانحــ0/
ذات الصلــة، مــن اجــل تعزيــز الوعــي وخلــق مســتوى أســا»/ مــن الوعــي عــ� ا-vقــل بشــأن 
 /́ ــ ــة التدريــب ل / عملي / المؤتمــر و9. ــدرج هــذه ا-مــور 9. عــ*م. ســيكون مــن المهــم أن ت ا-,

يصبــح جهــداً -vصحــاب المصلحــة المتعدديــن.
ع+م: 5. إعادة: وسائل ا=>

عــ*م المختلفــة لتعلــم كيفيــة التعامــل مــع ردود الفعــل،  - بــد ايضــاً مــن تدريــب وســائل ا-,
ع*ميــة للعمــل معهم  ع*ميــة، وتشــجيع النــاس بواســطة التوعيــة ا-, لمشــاركة إنتــاج المــواد ا-,
ع*ميــة. Ixxiii ينبغي أن  ع*ميــة وا-vخ*قيــات ا-, نحــو مزيــد مــن ا-نفتاح وتشــجيع المســاءلة ا-,
/ الفلســطينية  / ا-vرا². عــ*م 9. / تواجــه وســائل ا-, xتعالــج إحــدى هيئــات المؤتمــر المشــاكل الــ�

/ كافــة المراحــل كالمشــاورات والمؤتمــر نفســه. عــ*م 9. المحتلــة، وينبغــي أن تــدرج وســائل ا-,
/ حملــة (حــ�x عــ� مســتوى منطقــة  عــ*م 9. ضافــة إu ذلــك، يمكــن أن تشــارك وســائل ا-, با-,
ع*ميــة والمعلوماتيــة، مــن خــ*ل  بيــة ا-, xTوســط وإفريقيــا) وطنيــة لتعزيــز الv-ق ا _̀ الــ
ــن  ــخ. ويمك ــاب، ال ــات، وا-vلع ــون، والتطبيق ــو والتلفزي ــ� الرادي ــات ع ــن ا-ع*ن ــلة م سلس
ــتبيانات  ــج ا-س ــرات واســتخدام نتائ / إطــار المشــاورات والمؤتم ــة 9. / البداي ــك 9. مناقشــة ذل
ــة  ــر شــخصية كرتوني ــا تتمكــن إحــدى وســائل ا-عــ*م مــن تطوي ــك، ربم ــة. كذل لهــذه الغاي
ــا  ــن التعــرف اليهم ــكاب ا-vخطــاء، ويمك ــم، وارت ــون بالتعل ــرأة)، يقوم . - رجــل وام ــ0/ (أو اثنت

ــا. ــة وجدواه ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال ــراز أهمي ــهولة، -ب بس
? ككل: >d6. إعادة: المجتمع الفلسطي

ــور. ــ*م، والجمه ع / وا-, .Pــد ــع الم . المجتم ــ0/ ــة ب ــT_ نقدي ــج أك ــدء بوضــع نه ــن الب ــد م - ب
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ع*ميــة. يمكــن ان يســاهم المؤتمــر مــن خــ*ل تعزيــز  العــام، وتعزيــز مفهــوم المســاءلة ا-,
اك الجمهــور، يمكــن ربطهــا مــع مبــادرة  _� الوعــي وينبغــي أن يقــوم بإعــداد صفحــة تفاعليــة -,

ع*ميــة والمعلوماتيــة (GAPMIL)، لمواكبــة المناقشــات الجاريــة. التحالــف الــدوu/ للثقافــة ا-,
ــة  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــال ال / مج ــة 9. ــات الصيفي ــن للمخيم ــباب، يمك ــبة للش بالنس
ــم تدريبهــم  ــن ت ــح الشــباب الذي ــة. ويصب ــت دولي ــاً، - ســيما إذا كان ــاراً جذاب أن تشــّكل خي
ــر  / تطوي ــا يســاعدون 9. . وربم ــ0/ ــة أن يصبحــوا مدرب ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTمجــال ال / .9

ــة. ــة والثانوي ــدارس ا-بتدائي / الم ــع 9. ه بشــكل موســع و�ي _̀ ــ ــج ون نام STال

اتيجية،  xTع*مية والمعلوماتية والمبادىء التوجيهية ل*س بية ا-, xTمجال ال / i سياسة اليونيسكو 9.
اليونيسكو 2013، الصفحة 8:
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اليونيكسو – الموقع نفسه. الصفحة 47  iii
اليونيكسو – الموقع نفسه. الصفحة 48  iv

بية والتعليم  xTلدى وزارة ال / .Pو xTمستشار التعلم ا-لك : / الدكتور رشيد الجيو»_  v
الفلسطينية

vi  اليونيكسو – الموقع نفسه. الصفحة 54
2010 ، . S0ع*مية والرقمية: خطة عمل، معهد أس بية ا-, xTرينيه هوبس: ال vii
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اليونيكسو – الموقع نفسه. الصفحة 22  viii
اليونيكسو – الموقع نفسه. الصفحة 151  ix

ق ا-vوسط  _̀ / منطقة ال »/ كور» الدولية: المشاركة المدنية للشباب 9. /Tمنظمة «م  x
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/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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القانــون عندمــا كان ا-ردن يحكــم الضفــة الغربيــة، ويبــدو أكــT_ م*ءمــة للملكيــة منــه الدولــة 

ــة. الحديث
نامج الدوu/ لتنمية ا-تصال(IPDC). المرجع نفسه، ص. 11 STاليونسكو - ال  xIiv

اليونسكو - المرجع نفسه، ص 38  xIv
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http://www.madacenter.org/news.php?lang=1&id=161  xIvi
اليونسكو - المرجع نفسه الصفحة 75   xIvii

اليونسكو - المرجع نفسه، الصفحة 31   xIviii
. / .Pو xTيد ا-لك STال STا-تصال ع ، / رشيد الجيو»_   xIix

I  لمزيد من التفاصيل، وخاصة عن موضوع غزة، يرجى مراجعة تقارير مكتب تنسيق الشؤون 
نسانية المشار إليها أع*ه ا-,

/ - ص. 107 .Pع*مية والمعلوماتية - ص. 151 الثا بية ا-, xTاليونسكو – ال   Ii
http://milunesco.unaoc.org/helping-palestinian-children-become-me-  Iii

/dia-smart
ا-vونــروا هــي هيئــة تابعــة ل*vمــم المتحــدة مســؤولة عــن ا-حتياجــات ا-vساســية، و-    Iiii
/ أنهــا مســؤولة عــن مــا يقــرب  . هــذا يعــ�. . . الفلســطيني0/ ســيما الصحيــة والتعليميــة ل*جئــ0/

ــة. / المحتل / ا-vرا². ــدارس 9. ــن نصــف الم م
http://www.palestine.rosalux.org/fileadmin/ab_palestine/pdf/RLF_news-  Iiv

letters_EN/RLF_PAL_Gerster_PNGOs.pdf
https://www.irex.org/projects/partnerships-with-youth  Iv

/ -6 تقرير ا-نجازات رقم 1) SP وع – الملحق _̀ (تقرير الم   Ivi
ت جامعــة «ساســكس» كتابــاً عــن هــذا الموضــوع، يتضمــن فصــ*ً عــن الفيديــو  _̀ Ivii  نــ
التشــارÂ/ وآخــر عــن قــوة روايــة القصــص الرقميــة: «المعرفــة مــن الهوامــش: مختــارات مــن 
شــبكة عالميــة عــ� الممارســة القائمــة عــ� المشــاركة والتأثــT/ عــ� السياســة». يمكن مشــاهدة 

 : /uالرابــط التــا STأو تحميــل المنشــور عــ
http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/4199#.U8aGllGfj2s

https://www.irex.org/projects/partnerships-with-youth
الروابط ل*ف*م:    viii

https://www.youtube.com/watch?v=nHs3otiFHfA (عيد مي*د تعيس)
https://www.youtube.com/watch?v=HZiFSBZfezw (ا-vرجوحة)

https://www.youtube.com/watch?v=81pcETn6sxI  (أحتاج اu عمل)

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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اء) .Fالهوية الزرقاء والهوية الخ)  https://www.youtube.com/watch?v=EWTFunqqicE
/ صموئيل) Sالن�)  http://www.youtube.com/watch?v=48W2j1sN8Ag&feature=youtu.be
 xنسانية التفاصيل حول هذه - كيف أنه وح� تعطي تقارير مكتب تنسيق الشؤون ا-,   Iix
/ قطاع غزة.  قبل عملية «الجرف الصامد» ا-�ائيلية، كان هناك نقص بنسبة 200 مدرسة 9.

https://www.ochaopt.org/documents/gaza_mira_report_9september.pdf
اليونسكو - المرجع نفسه، الصفحة 18   Ix

اليونسكو - المرجع نفسه   Ixi
http://www.pij.org/policypapers/PETMed_PolicyPaper.pdf  Ixii

، عملت فقط  / SPوروv-وع، الممول أيضاً من قبل ا-تحاد ا _̀ المرحلة الثانية من هذا الم  Ixiii
. . ، وشملت وضع دليل تدريب المعلم0/ . �ائيلي0/ مع ا-,

/http://meet.mit.edu  Ixiv
خارج نطاق هذا الفصل، تقدم تقارير المنظمات غT/ الحكومية مثل منتدى شارك    Ixv

/ ع� معلومات إضافية:  SPالشبا
www.youthpolicy.org/national/Palestine_2009_Youth_Study.pdf

http://unesdoc.unesdoc.org/images/0019/001929/192971a.pdf  Ixvi
Ixvii  شارك، الصفحة 23

ات. «وعــ� الرغــم مــن النجــاح الشــامل الــذي  STمــن المــدارس المختــ /Tيملــك الكثــ -  Ixviii
 / xــ� ــة ال ــإن ا-vدل ــد، ف / الجدي ــر المنهــاج الفلســطي�. ــة تصميــم وتطوي ــكاره لعملي - يمكــن إن
ة هــي  /Tــذ تكشــف عــن مشــكلة خطــ ــة ا-vوu مــن التنفي ــا خــ*ل الســنوات القليل تــم جمعه
. وأوليــاء ا-vمــور والطــ*ب  «الحمولــة الزائــدة». ويتفــق كّل مــن مديــري المــدارس والمدرّســ0/
ــب  » و «متطل ــداً ــل ج ــو «طوي ــد ه ــج الجدي ــ� أن المنه . ع ــ0/ / المدرس SPــدر . وم ــ0/ ف _̀ والم
 /Tوتتعــرض فــرص التعلــم للتقويــض عندمــا يكــون هنــاك وقــت قليــل مخصــص لكثــ .« جــداً
. والطــ*ب يمــددون طوعــاً وقــت  مــن الموضوعــات الرئيســية؛ كمــا ان حقيقــة أن المدرســ0/

ــوا مــن تغطيــة المنهــاج. / بعــض المــدارس ليتمكن الدراســة 9.
إن النهــج التقليــدي الــذي يلقــي الضــوء عــ� الحقائــق والمعرفــة الوصفيــة والنظريــة المجردة 
/ الفصــول الدراســية، لتنميــة المهــارات المعرفيــة  / المناهــج أو وقتــاً 9. ك مجــا-ً 9. xTيــ -
يــن. لمزيــد مــن المعلومــات،  _̀ / القــرن الحــادي والع .9 . والمواطنــة المطلوبــة مــن الخريجــ0/
ات العلــوم وتكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت،  STذلــك تفاصيــل عــن أعــداد مختــ / بمــا 9.
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 http://unispal.un.org/pdfs/ESASept06.pdf :يرجى ا-ط*ع ع� الرابط
. تحليل قطاع التعليم 2006، الصفحة 28 و 29 /uمجموعة البنك الدو

xix
فشــل محاولــة للعمــل مــع «تويــغ»، وهــي مؤسســة تعليميــة مبتكــرة ومقرهــا بريطانيــا   Ixx
ــح واســتكمال المناهــج الدراســية  ــق لتوضي ــ*ث دقائ ــا ث ــة مدته ــ*م تعليمي ــاج أف ــوu إنت تت
ــ*ل  ــن خ ــل م / العم ــغ» 9. ــل «توي ــة الصــف. وتأم ــز بيئ ــة وتعزي ــدارس الثانوي الخاصــة بالم
ــرت  ، اذ اظه xــ� ــك ح ــدء بذل ــن الب ــن م ــم تتمك ــا ل ــدارس الفلســطينية، لكنه / الم ــا 9. اف*مه
نــت لعــرض ا-vفــ*م خــ*ل الفصول الدراســية. xTن ا-ختبــارات، ان المــدارس تفتقــر اu قــدرة ا-,

ع*مية والمعلوماتية – كما هو مذكور سابقاً بية ا-, xTمجال ال / اتيجية اليونسكو 9. xTاس  Ixxi
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/  Ixxii

media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-me-
/dia-and-information-literacy

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-deve-
lopment/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-media-and-informa-

/tion-literacy
وبالنسبة للخطط: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/gap-
mil_framework_and_plan_of_action.pdf

/ قطــاع غــزة  Ixxiii  كخطــوة هامــة نحــو إعــداد قواعــد الســلوك، مايــو ويونيــو عــام 2015، 9.
/ الضفــة الغربيــة و9.

http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/introdu-
cing_best_practices_for_code_of_conduct_and_ethics_among_journalists/#.

VZrKR6bvs7A
ع*مية والمعلوماتية – كما هو مذكور سابقاً بية ا-, xTمجال ال / اتيجية اليونسكو 9. xTاس  Ixxi

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/  Ixxii
media-development/media-literacy/global-alliance-for-partnerships-on-me-

/dia-and-information-literacy
وبالنسبة للخطط: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/gap-
mil_framework_and_plan_of_action.pdf

/ الفلسطينية المحتلة / ا-vرا². ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTلمحة عامة عن ال
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 / / قطاع غزة و9. Ixxiii  كخطوة هامة نحو إعداد قواعد السلوك، مايو ويونيو عام 2015، 9.
الضفة الغربية

http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/introdu-
cing_best_practices_for_code_of_conduct_and_ethics_among_journalists/#.

VZrKR6bvs7A
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ع*م الرقمي: إعداد المشهد من فاس والقاهرة الشباب وا-,

ع+م الرقمي:  الشباب وا=>
إعداد المشهد من فاس والقاهرة

جوردي تورنت

 (UNAOC) مــم المتحــدة لتحالف الحضــاراتv-ايــر 2014، نظــم برنامــج ا ST2013 وف STنوفمــ / .9
/ القاهــرة، بمــF، وفــاس،  .9 . ع*ميــة والمعلوماتيــة للمدرّســ0/ بيــة ا-, xTعمــل حــول ال / xحلقــ�
/ المغرب، جامعة ســيدي  / مــF هــو جامعة القاهــرة (i)، و9. بالمغــرب. كان المنظــم المحــ�/ 9.
ع*ميــة  بيــة ا-, xTالشــبكة الجامعيــة لل / .9 . يكتــ0/ محمــد بــن عبــد اللــه (ii). كانــت الجامعتــان �_
. الثقافــات (MILID Network)  وتحظــى بدعــم اليونيســكو وبرنامــج  والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/
ا-vمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات. (iii). وقــد تمكنــت الجامعتــان مــن الحصــول عــ� دعم 
 . / بلدهمــا، ا-vمــر الــذي ســاهم بتســهيل مشــاركة المدرّســ0/ بيــة والتعليــم 9. xTومشــاركة وزارة ال
ع*ميــة والمعلوماتيــة خــ*ل  بيــة ا-, xTالتدريــب عــ� ال / مــن المــدارس المتوســطة والثانويــة 9.
كاء  _̀ ــ ــرز ال ــن أب ). وم / ــ�. ــر المه ــا فرصــة للتطوي ــن اعتباره / يمك xــ� ــات العمــل هــذه (ال حلق
 / عــ*م، و، 9. / حلقــات العمــل تلــك، نذكــر اليونســكو؛ ومركــز الدوحــة لحريــة ا-, ا-�خريــن 9.
 .(iv) كة xTفــاس، منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــ / / نظمــت 9. xمــا يتعلــق بحلقــات العمــل الــ�
 / xحلقــات العمــل الــ� / / فــاس؛ 9. / القاهــرة و 27 مدرّســاً 9. وقــد شــارك مــا مجموعــه 36 مدرّســاً 9.
نُظمــت باللغــة العربيــة. وكان الغــرض الرئيــ®/ مــن حلقــات العمــل هــذه إدخــال مفاهيــم 
، باســتخدام النســخة العربيــة مــن  . ع*ميــة والمعلوماتيــة وإطــار عمــل للمدرّســ0/ بيــة ا-, xTال
 uــة ا ضاف » الخــاص باليونســكو (v)، با-, . ــ0/ ــة للمدرّس ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTمنهــج ال»
/ يقدمهــا  xع*ميــة والمعلوماتيــة الــ� بيــة ا-, xTحــول ال . المــوارد التدريبيــة المتقدمــة للمدرســ0/
 . عــ*م(vi). وقــد شــّكلت حلقــات العمــل فرصــة لمعظــم المدرّســ0/ مركــز الدوحــة لحريــة ا-,
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــم ال ــية لتعلي ــز ا-vساس ــية والركائ ــم الرئيس ــرة المفاهي ــوا -vول م ́/ يناقش ــ ل
ــراءة ــة وق ــة (كتاب ــراءة والكتاب ــة الق ــة لمعرف ــم التقليدي ــوا أن المفاهي ــة، وليفهم والمعلوماتي
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 . . مشــارك0/ ́/ يكونــوا مواطنــ0/ النصــوص المطبوعــة) لــم تعــد تعتــST مهــارات كافيــة ل*vفــراد لــ
/ المجتمعــات المعــا±ة. وخــ*ل حلقــات العمــل، تــم التأكيــد أيضاً عــ� أن مجرد  .9 . ونشــط0/
تدريــس «مهــارات التكنولوجيــا الرقميــة» (كيفيــة اســتخدام جهــاز كمبيوتــر، إنشــاء مدّونــة، 
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTإطــار تعليــم ال / ، ومــا إu ذلــك) - يدخــل 9. . ا-vســا»/ /Tمــ xTال
ع*ميــة، وإدخــال  / تطبــق عــ� الرســائل ا-, xالنقــدي الــ� /Tبحــد ذاتــه. إن تطويــر مهــارات التفكــ
/ الدراســات ا-جتماعيــة، وتشــجيع الطــ*ب  ع*مــي ل*vحــداث التاريخيــة 9. تحليــل التمثيــل ا-,
ع*ميــة ا-vخ*قيــة ذات الصلــة، الــخ... كّل مــا ســبق يشــّكل جــزءاً مــن  عــ� إنتــاج الرســائل ا-,

ع*ميــة والمعلوماتيــة. بيــة ا-, xTتعليــم ال
ــوم  ــدة «العل ــكال ع ــد بأش ــة تجس ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــح أن ال ــن التوضي ــد م - ب
ع*ميــة والمعلوماتيــة هــو  بيــة ا-, xTمــن «التكنولوجيــا»، وأن تعليــم ال _Tنســانية» أكــ ا-,
 uــاً إ ــل حالي ــي، يمي ــار تعليم / إط ــانية 9. نس ــات ا-, ــم الموضوع ــادة تقدي ع ــدة -, ــة جي منص
 / ــة 9. ــخ والدراســات ا-جتماعي ــا عــ� الفلســفة والتاري ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــاء ا-vولوي إعط
أنحــاء العالــم. خــ*ل حلقــات العمــل ايضــاً، تمــت مناقشــة مســائل مختلفــة، مثــل ســلطة 
 . ــة للمواطنــ0/ ــؤوليات ا-vخ*قي ، المس /Tــ ــة التعب ــ*م، وحري ع ــائل ا-, ــة وس ــة، ومراقب الدول
/ وســائل التواصــل ا-جتماعــي،  ، والرقابــة، وخطــاب الكراهيــة 9. . . إع*ميــ0/ بصفتهــم منتجــ0/
ــة  ــا دول معين / تعرفه xــ� ــة ال ــة الصعب ــية وا-جتماعي ــركات السياس ــراً للح ــك. نظ ــا إu ذل وم
ــّم  . عــن مخاوفهــم مــن أن يت ــ0/ ّ بعــض المدرّس STــ ــا، ع ق ا-vوســط وإفريقي _̀ ــ ــة ال / منطق .9
/ مدارســهم عــ� أنــه شــكل مــن  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTقيامهــم بتعليــم ال /Tتفســ
أشــكال النشــاط ا-جتماعــي ذات تداعيــات سياســية يمكــن أن تعــرض للخطــر ســ*مة ط*بهــم 
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــه عــ� الرغــم مــن أن التعليــم الحقيقــي لل ــال آخــرون إن ومســتقبلهم. وق
والمعلوماتيــة ينطــوي عــ� بعــض جوانــب النقــد ا-جتماعــي، فمــن الصحيــح أيضــاً أن تعلــم 
ع*ميــة  بيــة ا-, xTفــإن تعليــم ال ، . بهــذا المعــ�. القــراءة والكتابــة هــو بالفعــل عمــل ســيا»/
» ممــا هــو عليــه تعليــم القــراءة  والمعلوماتيــة ليــس تعليمــاً مختلفــاً عــن «النشــاط الســيا»/
والكتابــة – إ- أنــه طريقــة أفضــل وأكــT_ قابليــة للتطبيــق، لتعليــم «مهــارات القــراءة والكتابة» 

ــه. ــذي نعيــش في ــاط با-عــ*م ال / العالــم الوثيــق ا-رتب .9
استبيان حول استخدامات وسائل ا=ع+م

/ صفوفهــم، بهــدف تقييــم  . توزيــع اســتبيان 9. / نهايــة حلقــات العمــل، ُطلــب مــن المدرّســ0/ .9
ع*ميــة لط*بهم.  العــادات ا-,
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? مــ{ والمغــرب 2014 – 15  >̂ < فئــة الشــباب  الجــدول 1: اســتخدام وســائل ا=عــ+م بــ@?
(بالنســبة المئويــة)

< 20-10 سنة  فاس، المغربالقاهرة، م{ الشباب ما ب@?
 uمشاهدة التلفزيون من 1ا

/ اليوم  3 ساعات 9.
67%62%

 uمشاهدة التلفزيون من 4 إ
/ اليوم 6 ساعات 9.

18%11%

نت من المدرسة xTن %4%13تصفح ا-,
ل . .Tنت من الم xTن %32%65تصفح ا-,

نت باستخدام  xTن تصفح ا-,
الهاتف الخليوي

39%16%

 uنت من ساعة ا xTن تصفح ا-,
/ اليوم 3 ساعات 9.

45%38%

 6 uنت من 4 ا xTن تصفح ا-,
/ اليوم ساعات 9.

16%15%

نت لتصفح  xTاستخدام ا-ن
وسائل التواصل ا-جتماعي 

والتسلية

90%36%

نت للحصول  xTاستخدام ا-ن
ع� ا-vخبار

15%5%

طة  تحميل الصور وأ�_
الفيديو ع� وسائل التواصل 

ا-جتماعي

78%49%

طة  تحميل الصور وأ�_
الفيديو ع� وسائل التواصل 

ا-جتماعي، كل يوم

31%7%

طة  تحميل الصور وأ�_
الفيديو ع� وسائل التواصل 

/ ا-vسبوع ا-جتماعي، مرة 9.

42%40%

%70%92اقتناء هاتف خليوي
استخدام الهاتف الخليوي 

للصور
80%90%
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استخدام الهاتف المحمول 
طة الفيديو _�v-

39%80%

استخدام الهاتف الخليوي 
ة - أكT_ من  /Tللرسائل القص

/ اليوم 10 رسائل 9.

13%30%

%25%21قراءة الكتب، كل يوم
 / قراءة الكتب، مرة واحدة 9.

الشهر
10%34%

الواجبات المدرسية، أقل من 
/ اليوم 15 دقيقة 9.

16%9%

الواجبات المدرسية، نحو 30 
/ اليوم دقيقة 9.

25%34%

لقاء مع ا-vصدقاء بعد 
المدرسة، كل يوم

57%30%

لقاء مع ا-vصدقاء بعد 
 / المدرسة، مرة واحدة 9.

ا-سبوع

8%44%

التحادث مع ا-�vة، ومرة 
/ ا-vسبوع واحدة 9.

22%16%

التحادث مع ا-�vة، مرة 
. اu آخر واحدة من ح0/

20%12%

/ المغــرب 201 طالبــاً و 233 طالبــاً آخــراً مــن القاهــرة. كان  .9 . م*حظــة: بلــغ عــدد المســتطلع0/
 . . بــ0/ . تراوحــت اعمــار المســتطلع0/ / حــ0/ نــاث متعــاد-ً، بنســبة 50/50، 9. تمثيــل الذكــور وا-,

10 و20 ســنة.
ــؤ-ء  ــدى ه ــة ل ــيلة المفضل ــزال الوس ــون - ي ــّر أن التلفزي ــث، نق ــج البح ــد تفحــص نتائ عن
. ســاعة  / القاهــرة وفــاس) يقضــون مــا بــ0/ الشــباب، إذ أن أكــT_ مــن 60 بالمائــة مــن الشــباب (9.
/ القاهــرة يقضــون  . أن 18 بالمائــة منهــم 9. / حــ0/ / مشــاهدة التلفزيــون. 9. اu 3 ســاعات يوميــاً 9.
. 4 اu 6 ســاعات يوميــاً أمــام شاشــة التلفزيــون. وهــم - يختلفــون عــن الشــباب مــن  مــا بــ0/
ت عــام 2015 أن  _̀ / نــ xبلــدان أخــرى. وأفــادت دراســة نيلســن الــ� / نفــس الفئــة العمريــة 9.
 / كا الشــمالية مــن نفــس العمــر يشــاهدون التلفزيــون بمــا معدلــه 2.8 ســاعة 9. /Tأمــ / الشــباب 9.
اليــوم (viii). ونظــراً لكــون هــذا الرقــم حســاباً تقريبيــاً، يمكننــا أن نســتنتج أن 18 بالمائــة عــ� 
/ . يقضــون أيضــاً 4 اu 6 ســاعات يوميــاً 9. كيــ0/ /Tمv-ا . ، مــن المراهقــ0/ _Tقــل، إن لــم يكــن أكــv-ا
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/ اقتبــاس -vن الشــباب  xع*مــ� . «مشــاهدة التلفزيــون». أضــع عبــارة «مشــاهدة التلفزيــون» بــ0/
اليــوم - يشــاهدون التلفزيــون فقــط (لــم يعــد هــذا الجمهــور المأســور والمفتــون بالشاشــة 
ع*م  نــت)، فهــو يســتهلك أشــكا-ً أخــرى مــن وســائل ا-, xTن / عــF مــا قبــل ا-, الــذي كان عليــه 9.
/ فــاس والقاهــرة ممــن  أثنــاء مشــاهدة التلفزيــون. وجدنــا أن نحــو 16 بالمائــة مــن الشــباب 9.
نــت. ويشــاهد  xTتصفــح ا-ن / . 4 اu 6 ســاعات يوميــاً 9. / ا-ســتبيان، يقضــون مــا بــ0/ شــاركوا 9.
ة مــن هواتفهــم  /Tنــت ويرســلون الرســائل القصــ xTن الشــباب التلفــاز أثنــاء تصفحهــم ا-,
/ الوقــت عينــه. هــذا مــا يســمى  -vصدقائهــم، والبعــض منهــم يســتمع اu الموســيقى أيضــاً 9.
بظاهــرة تعــدد المهــام: الوســائط المتعــددة (المنصــات المتعــددة، والشاشــات المتعــددة) 
شــارة إu أن هــذه الظاهــرة تتكــرر عــ� الصعيــد  / وقــت واحــد. تجــدر ا-, / تســتخدم 9. xــ� ال
عــ*م (ix). كمــا  العالمــي؛ إذ تشــهد بلــدان أخــرى تفاعــ*ت مماثلــة للشــباب مــع وســائل ا-,
أظهــرت الدراســة أن الشــباب مــن فــاس والقاهــرة يقومــون بتحميــل الصــور و / أو الفيديــو 
/ يختارونهــا مــرة واحــدة عــ�  xمواقــع التواصــل ا-,جتماعــي الــ� STعــ� صفحتهــم الخاصــة عــ
/ فــاس، يقــوم  / ا-vســبوع، فيمــا يفعــل نحــو 31 بالمائــة منهــم ذلــك بشــكل يومــي. 9. ا-vقــل 9.
ة إu أصدقائهــم كل يــوم.  /Tمــن 10  رســائل قصــ _Tنحــو 30 بالمائــة مــن الشــباب بإرســال أكــ
 / ــرة واحــدة فقــط 9. ــراد أ�تهــم م ــع أف ــة منهــم بالتحــادث م ــوم 16 بالمائ ــل، يق / المقاب .9
. حــواu 30 دقيقــة أو  / كلتــا المدينتــ0/ / نحــو 40 بالمائــة مــن الشــباب 9. ا-vســبوع. كمــا يقــ³.
. أن ربــع هــذا العــدد فقــط يقــرأ كتابــاً  / حــ0/ / إنجــاز فروضهــم المدرســية؛ 9. / اليــوم 9. أقــل 9.
ــة الشــباب مــن  / تنمي ة 9. /Tــ عــ*م مصلحــة كب ــدى وســائل ا-, ــوم. مــن الواضــح إذاً أن ل كل ي
ــن خــ*ل  ــه م ــن هويتهــم وشــخصيتهم. إذ أن / تشــكيل كّل م ــك 9. ــة وكذل ــة ا-جتماعي الناحي
ع*ميــة وإنتاجهــا يمكــن للشــباب أن يبنــوا شــخصيتهم ا-جتماعيــة، وأن  اســته*ك المــواد ا-,

يبنــوا فهمهــم -vنفســهم، ولمجتمعهــم، والعالــم بــأ�ه، وفهمهــم «ل*�خــر».
 / ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــد مــن إدمــاج ال ــكل هــذه ا-vســباب المذكــورة أعــ*ه، - ب ل
ــ�/  اً لتمكــن ممث /Tــ ــا كث ــة. �رن / المــدارس المتوســطة والثانوي ــة 9. لزامي المناهــج الدراســية ا-,
ــم  ــن فه ــل م ــات العم ــاء حلق ــن أثن ي ــF الحا±. ــرب وم / المغ ــم 9. ــة والتعلي بي xTال / xPوزار
ــوا اu رؤســائهم  ــد نقل ــوا ق ــل أن يكون ــة. ونأم ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال نطــاق وأهمي
/ السياســات التعليميــة  / ســيتم تطويرهــا قريبــاً وإدراجهــا 9. xالمعلومــات والمعرفــة الــ�
ــل ا-vهــم  ــة فحســب، ب ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTاف بال xTتكتفــي با-عــ - / xــ� ــدة ال الجدي
 uبلدانهــم. وإذ نقــّر بأهميــة الحاجــة ا / / المناهــج الدراســية 9. مــن ذلــك، تقــوم بإدراجهــا 9.
ــة، نأمــل أيضــاً ع*ميــة والمعلوماتي ــة ا-, بي xTعــ� مفاهيــم ال . ــT/ مــن المدرّســ0/ تدريــب الكث
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ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTعــ� ال . نامــج تدريــب المدرّســ0/ STــداً ل أن تكــون حلقــات العمــل هــذه تمهي
/ تعمــل بنشــاط  xمــن المنظمــات الــ� /Tالمنطقــة. نحــن نرحــب بجهــود الكثــ / والمعلوماتيــة 9.
ق ا-vوســط وإفريقيــا، وقــد ذكرنــا  _̀ / منطقــة الــ ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTعــ� تعزيــز ال
صــدار والتقاريــر الــواردة فيــه. يفهــم برنامــج ا-vمــم المتحــدة  / مقدمــة هــذا ا-, الكثــT/ منهــا 9.
لتحالــف الحضــارات جيــداً أن ا-vفــراد الذيــن يتمتعــون بثقافــة إع*ميــة هــم أقــل عرضــة -vن 
ــة عــ� رســائل قــد تكــون  ع*مي / خياراتهــم ا-, ــور 9. ــد العث يتــم إبعادهــم بشــكل عنيــف عن
مهينــة لعقيدتــه أو عقيدتهــا. المواطــن الــذي يتمتــع بثقافــة إع*ميــة قــادر عــ� خلــق الفــرص 
/ مواجهــة عنيفــة. لهــذه ا-vســباب، قــام برنامــج ا-vمــم المتحــدة  / محادثــة، وليــس 9. للدخــول 9.
ع*ميــة عــ� أنهــا مبــادرة تعليميــة - بــد  بيــة ا-, xTلتحالــف الحضــارات منــذ نشــأته، بتعريــف ال
وu/ لفريــق برنامــج تحالــف 

v-التقريــر ا / مــن دعمهــا وتشــجيعها، كمــا هــو مذكــور بوضــوح 9.
(x).الحضــارات رفيــع المســتوى

م+حظات:
وفسور سامي طايع من جامعة القاهرة STشكر خاص لل  i

وفسور عبد الحميد النفي®/ من جامعة سيدي محمد بن عبدالله  STشكر خاص لل  ii
http://milunesco.unaoc.org/unitwin : /uالرجاء زيارة الرابط التا  iii

www.unesco.org/new/en/gapmil و
يتضمن المدربون ا-�خرون ك*ً من: أيمن بردويل؛ يوسف عمر؛ فؤاد حلمي؛ عدu/ رضا؛    iv

؛ دريسيا شويت؛ خالد عطيل؛ راوية الحميدان؛ أحمد المهندي؛  / حسن عماد؛ أمل الشا9.
محمد فوبار؛ صفيانا الحمدي؛ محمد عزمي؛ يوسف بن عبد الرزاق.

http://www.unesco.org/new/en/communica- : /uالرجاء زيارة الرابط التا   v
tion-and-information/resources/publications-and-communication-materials/pu-

blications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers
http://www.dc4mf.org/en/content/media-litera- : /uالرجاء زيارة الرابط التا   vi

cy-another-vision-teaching
شكر خاص اu محمد سامي عبد الرؤوف ونورا س. عبد الرؤوف محمد (القاهرة)    vii

ومحمد فوبار (فاس) لدعمهم هذا البحث
: /uالرجاء زيارة الرابط التا  viii

http://www.adweek.com/news/television/infographic-look-kids-media-consump-
tion-163087
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ع*م الرقمي: إعداد المشهد من فاس والقاهرة الشباب وا-,

ع*م والمواقف 2015» ix  الرجاء ا-ط*ع ع� التقرير: «تقرير أوفكوم حول استخدام ا-,
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/media-lit-

10years/2015_Adults_media_use_and_attitudes_report.pdf
http://www.unaoc.org/repository/report.htm : /uالرجاء زيارة الرابط التا  x
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/ العراق .9 / xPالمشهد المعلوما

? العراق >̂  ? Efالمشهد المعلوما
عبد ا-مT/ الفيصل

ــدان  ــد مــن  البل ــز النمــو والتطــور -ي بل ة اساســية  مــن ركائ . /Tــ ــة رك ــم والمعرف يشــكل العل
/ بنــاء العلــم واثــراء المعرفــة،  حيــث تعتــST المعلومــات احــدى الجوانــب الرئيســية والمهمــة 9.
/ عمليــة اتخــاذ القــرارات وعليــه فــان فشــل وانجــاح أي  اضافــة اu كونهــا اداء مهمــة تســاعد 9.
/ تحقيــق اهدافهــا يبقــى مرهونــا عــ� صحــة ومصداقيــة ودقــة المعلومــات  منظمــة اداريــة 9.
ــدوره  ــذا ب ــا وه ــل ا-دارات العلي ــن قب ــرارات م ــاذ الق ــة واتخ ــة صياغ / عملي / تســاهم 9. xــ� ال
ايــد ورصــد مبالــغ  . xTاعطــاء ا-هتمــام الم / كان الدافــع ا-ســا»/ للعديــد مــن دول العالــم 9.

. حصولهــا عــ� الملعومــات. لغــرض تأمــ0/
والعــراق لــم يكــن بمعــزل عــن دول العالــم اذ يشــهد تحــو- جذريــا عــ� جميــع ا-صعــدة 
/ مقدمــة هــذه التحــو-ت هــو التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الــذي يشــهده  والمياديــن وكان 9.
. الحيــوي  العــراق وتعتــST المكتبــات ومراكــز البحــوث واســتط*عات الــرأي العــام هــي المعــ0/
ــات  ــكل مقوم ــة ب ــة والتكنولوجي ــة العلمي ــداد الحرك ــق -م ــد المتدف ــذي - ينضــب والراف ال

. / x9التقــدم والــر
/ بلد  / العــراق كونــه مشــهد يتشــكل 9. .9 / xPوقــد - نســتطيع ا-لمــام باطــراف المشــهد المعلومــا
/ ظــل اســتخدام  / كل مفاصلــه بشــكل �يــع وعميــق  9. يتحــول اu اســتخدام المعلومــات 9.

نــت مفتوحــة مــن دون قيــود . xTعــام للتكنولوجيــا باحــدث اجيالهــا وبشــبكة ان
فكلمــا تطــورت المجتمعــات، وتعقــدت أســاليب الحيــاة تراكمــت المعلومــات، واتســع نطــاق 
ــاذ  / اتخ ــاعدنا 9. / تس xــ� ــات ال ــن المعلوم ــد م ــا اu المزي ــزداد حاجاتن ــاu/ ت ــتخدامها، وبالت اس
ــرد.  القــرارات الســليمة، فالمعلومــات مــورد - ينضــب، وعنــF - غــ�. -vي مجتمــع و-vي ف
ــات  ــا احتياج ــاع، أملته يق ــة ا-, ــة �يع ــات» لتطــورات حيوي ــال «المعلوم ــد تعــرض مج وق
/ مختلــف  ة أساســية 9. . /Tــ ــرزت دور المعلومــات كرك ــة أب ــورة تكنولوجي ــا ث ــة، وصاحبته حضاري
ــج  ــن خطــط وبرام ــورد أســا»/ فعــال يشــكل جــزءاً - يتجــزأ م ، وم / .Pنســا أوجــه النشــاط ا-,
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التنميــة ا-جتماعيــة وا-قتصاديــة، ومــن ثــم أطلــق عــ� العــF الحــاu/ «عــF المعلومــات» 
ة . . /Tباعتبــار ان المعلومــات هــي أبــرز ع*ماتــه الممــ

. هــو «مجتمــع المعلومــات» وهــو البديــل  فالمجتمــع ا-�ن، كمــا يــراه العديــد مــن المراقبــ0/
يــن، والدليــل عــ� هــذا  _̀ الجديــد «للمجتمــع الصناعــي» الــذي عايشــناه معظــم القــرن الع
/ مجــال المعلومــات information occupation قــد زادت  ا-ســتنتاج هــو حقيقــة ان العمــل 9.
ــة أخــرى تناقــص  ــة اu حــواu/ ٪30، ومــن ناحي نســبته مــن ٪10، مــن حجــم القــوى العامل

/ المهــن الزراعيــة اu اقــل مــن ٪4 فقــط. حجــم العمالــة 9.
/ ينهــل منها الفــرد والمنظمة  xنمــو وتكاثــر المعلومــات ال� / وواكــب العــراق الطفــرة المعــا±ة 9.
ــا  ــات وتجميعه / المعلوم ــة للتحكــم 9. ــة متقدم ــج تطــورات تكنولوجي عــ� حــد ســواء، تروي
جاعها ونقلهــا واســتخدامها، ومــن امثلــة هــذا الحاســبات ا-�ليــة  xTانهــا واســ . xTومعالجتهــا واخ
او اجهــزة الكمبيوتــر بــكل اجيالهــا، وتقنيــات المصغــرات الفيلميــة، ووســائل ا-تصــا-ت عــن 

/ اطــار مــا نطلــق عليــه «تكنولوجيــا المعلومــات». بعــد، وتزاوجهــا وارتباطهــا معــا 9.
نت ووسائل ا=ع+م: EFشبكة ا=ن

/ ا-vوســاط ا-ع*ميــة كســابقاتها من ا-كتشــافات الجديدة  ا 9. /Tنــت تاثــ xTاحدثــت  تكنولوجيــا ا-ن
ــخصيتها  ــ� ش ــيلة ع ــر حافظــت كل وس ــة ا-م / نهاي ، و9. / xPــا ــاu/ والمعلوم ــدان ا-تص / المي .9

وقوتهــا وشــعبيتها ..
/ عالــم الصحافــة العراقيــة  حيــث ان  نــت  احدثــت ثــورة عارمــة 9. xTالصناعــة ا-ع*ميــة ا-ن / .9
نت  xTا-ن STالقــراء عــ uالشــبكة، وتقديــم الصحيفــة ا / غالبيــة الصحــف  لجــأت لحجــز موقــع 9.
ــكار  ــداع وا-بت ورة ا-ب ــف ±. ــ� الصح ــال ع ــة الح ــم بطبيع ــدة تحت ــة الجدي ــذه التقني وه
ــدا  / ان الشــبكة فرضــت منطقــا جدي والخــروج عــن المألــوف وتجنــب التقليــدي، هــذا يعــ�.
نــت تحتــوي عــ�  xTالعمــق ميــدان صناعــة ا-خبــار وتبادلهــا، وللعلــم فــإن شــبكة ا-ن / .9 /Tغــ
اكــT_ مــن 134مواقــع لجرائــد ورقيــة و47 مجلــة مطبوعــة  با-ضافــة اu ا--ف مــن المواقــع 

/ مختلــف انحــاء العــراق . ونيــة المختلفــة 9. xTا-لك
والصحافــة العراقيــة  اصبحــت تهتــم أكــT_ فاكــT_ بالتحليــ*ت والدراســات والتعليقــات الجادة 
/ تتطلــب تعمقــاً  xخدمــة هــذه ا-نــواع الصحفيــة الــ� / نــت مصــدراً ووســيلة مهمــة 9. xTوتعــد ا-ن
نــت تحتــوي عــ�  xTفشــبكة ا-ن ، /Tا-قنــاع والتأثــ / / المعلومــات، وقــوة 9. / التحليــل وغــزارة 9. .9
مئــات الصحــف والمجــ*ت ومحطــات ا-ذاعــة والتلفزيــون ووكا-ت ا-نبــاء، كل هذه الوســائط 

/ تبحــث عنهــا الصحيفــة لتقديمهــا للجمهــور . xتعــد روافــد مهمــة للمعلومــات الــ�



115

? Ê ? العرا >dوع الوط ا=ع+م وخدمة الم��
/ شــهدها العــراق عــ� كافــة الصعــد السياســية وا-قتصاديــة  xة الــ� /Tتســتدعي التحــو-ت الكبــ
/ ابريــل 2003  وجــود حركــة اع*ميــة وطنيــة  .9 /́ وا-جتماعيــة وا-منيــة بعــد  ا-جتيــاح ا-مريــ
ات وفــق اســس واليــات مهنيــة عاليــة ، نســتطيع  /Tنشــيطة قــادرة عــ� اســتيعاب تلــك المتغــ
/ تمكنــه مــن  xويمتلــك الوســائل والمؤهــ*ت الــ� . مــن خ*لهــا بنــاء عــراق حــر لــكل العراقيــ0/
ــل اداء  ــن اج ــا وم ــا ومفاصله ــا وصوره ــة انواعه ــدة بكاف ــات الجدي ــه التحدي ــود بوج الصم
. ا-قليمــي  / المحيطــ0/ / ظــل وجــود حركــة اع*ميــة عامــرة 9. مهامهــا ووظائفهــا المتعــددة ،9.
ــة  ــال بالنســبة للمؤسســات ا-ع*مي ــة مناقشــتها امــر صعــب المن ــدوu/ ،اذ اضحــت عملي وال
ة مــا بعــد نيســان 2003  ، انتشــار وســائل  xTووســائل ا-عــ*م العراقيــة الفتيــة اذ شــهدت الفــ
/ فضائها الواســع مئات  ي بشــكل منقطــع النظــT/ حيــث ازدادت 9. /Tا-عــ*م وا-تصــال الجماهــ
ــص  ــك تخصي ــاعد ذل ــد س ــة وق وني xTــات ا-لك ــات وا-ذاع ــات والفضائي الصحــف والمطبوع
  / x9ــرا ــي الع ــاع ا-ع*م ــم القط ــام 2004 لدع ــة  ع ــة ا-مريكي ــل الحكوم ــن قب ــار دو-ر م ملي
ــة وكان  وني xTــع ا-لك ــات – الصحــف – المواق ــات – ا-ذاع ــن الفضائي ــل م ــم هائ / اطــ*ق ك .9
/ وســائل  وع اع*مــي هدفــه التغطيــة ا-خباريــة  9. _̀ اهتمــام الحكومــات المتعاقبــة لبنــاء مــ
ا-عــ*م المرئيــة والمســموعة والمطبوعــة وابــراز القضايــا ا-جتماعيــة وا-قتصاديــة والسياســية 
 / xالمــوارد الــ� /Tيطــة طــرح ا-فــكار وتوفــ / يمــر بهــا البلــد وا-هتمــام با-عــ*م الهــادف �_ xالــ�
مــن شــأنها ان تســاعد وســائل ا-عــ*م المحليــة وتوفــT/ التغطيــة المتعمقــة للقضايــا المحليــة 

́/ يتفاعــل المواطــن مــع الوســيلة ا-ع*ميــة . ــ ام بواقعيــة الحــدث ل . xTوا-لــ
فقــد شــهد  تجربــة اع*ميــة غــT/ مســبوقة نتيجــة لتغــT/ فلســفة النظــام الســيا»/ الجديــد 
/ المــادة (2) مــن  / اقرهــا الدســتور 9. xوالممارســات الديمقراطيــة الــ� /Tالقائــم عــ� حريــة التعبــ
المبــادئ ا-ساســية او-ً والفقــرة ب- -يجــوز ســن قانــون يتعــارض  مــع مبــادئ الديمقراطيــة 

امــا المــادة (36) مــن الدســتور  تكفــل  الدولــة بمــا - يخــل بالنظــام  العــام وا-داب
او-: حرية التعبT/ عن الرأي بكل الوسائل

_̀ ثانيا :حرية الصحافة والطباعة وا-ع*ن وا-ع*م والن
ثالثا : حرية ا-جتماع والتظاهر السلمي وتنظيم بقانون

/ العراق .9 / xPالمشهد المعلوما
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? العراق >̂ اتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات  EFا=س
ــن  ــة م ــراق مجموع / الع ــات 9. ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة العام اتيجية الوطني xTــ ــن ا-س تتضم

: / xP-ــا ــا ب ــن اجماله ــداف يمك ا-ه
ــة العمــل  ــم وحماي ــط وتنظي ــة لضب ــة والتنظيمي ــة القانوني ــر البيئ / تطوي ا-ســتمرار 9.  1-
/ مجــال اســتخدام تطبيقــات ونظــم  / هــذا المجــال بمــا يت*ئــم مــع التطــورات 9. والتعامــل 9.

المعلومــات التكنولوجيــة.
ــغيل  ــط ، وا-دارة ، والتش ــ� التخطي ــدرة ع ــابها الق ــة واكس ي _̀ ــوارد الب ــل الم تاهي  2-

وا-تصــا-ت. المعلومــات  تكنولوجيــا  لتطبيقــات  ا-مثــل  وا-ســتخدام 
تعميــم ثقافــة المعلوماتيــة وتعزيــز القــدرة عــ� امتــ*ك واســتخدام التقنيــات   3-

الحاســوبية. ا-vميــة  ومحــو  كافــة  المجتمــع  فئــات  لــدى  الحديثــة 
زيادة وتشجيع القدرات البحثية ا-كاديمية ودعم ا-بتكار.  4-

Open-)وتشــجيع ثقافــة اســتخدام وتطويــر برمجيــات المصــادر المفتوحــة _̀ نــ  5-
/ عمليــات تطويــر حــزم برامجيــات جديــدة. / يمكــن اســتخدامها 9. xبخاصــة تلــك الــ��(Sources

ائح المجتمع . نت لجميع �_ xTالمعلومات واستخدام ا-ن uتسهيل الوصول ا  6-
/ مجــال وضــع  . القطاعــات الحكوميــة والخاصــة 9. اكــة الحقيقيــة بــ0/ _̀ / مفهــوم ال تبــ�.  7-
. تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات ومصــادر المعرفــة  وتنفيــذ الخطــط المتعلقــة بنقــل وتوطــ0/

محليــا.
حماية البيانات الفردية وقواعد البيانات المؤسسية.  8-

حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية.  9-
? العراق   >̂ اتيجية التنمية الوطنية  EFالمعلومات واس

/ كل عمــل ،وعــ� فهمهــا وتنظيمهــا وكيفيــة إســتخدامها  تعــد المعلومــات المحــور الرئيــ®/ 9.
ــات احــد  ــة ، فالمعلوم ــات المهم ــداف والغاي ــاح او الفشــل للوصــول اu ا-vه ــف النج يتوق
ــد بالدرجــة  ــط تعتم ــة التخطي اتيجية لعملي xTســ ــة ،-vَن الخطــة ا-, قتصادي وة ا-, _Tــ مصــادر ال
/ ضوئهــا إتخــاذ القــرار الســليم الــذي يحقــق  / يتــم 9. xعــ� المعلومــات الصحيحــة الــ� uوv-ا

ــج الصحيحــة . النتائ
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ــة وإجتماعيــة وثقافيــة وسياســية مــن خــ*ل المكتبــات ومراكــز  وللمعلومــات أبعــاد إقتصادي
المعلومــات والنظــم فهــي القنــوات لتســويق المعلومــات وتنميــة مصــادر المعلومــات 
/ مجــال التنميــة ،وإســتخدام  .9 . . والدارســ0/ . والعاملــ0/ وإيصالهــا اu المســتفيدين مــن الباحثــ0/
/ تضمنــت برنامجاً  xالعــراق ، الــ� / اتيجية الوطنيــة  9. xTوســائل التقنيــة المتاحــة ، وبالنســبة ل*ســ
ــة ودقيقــة أعــدت تلــك  ــا شــام*ً وتعتمــد عــ� معلومــات مفصل ــا وإجتماعي ــا إقتصادي تنموي
كة تحــت عنــوان تقويــم إحتياجــات  xTبصــورة مشــ /uمــم المتحــدة والبنــك الــدوv-الدراســة ا

العــراق وقدمــت اu مؤتمــر مدريــد  . 
ســتثمارات -vغــراض إعــادة إعمــار العــراق بحــدود (136) مليــار دو-ر ،  وقــد قــدرت كلفــة ا-,
اتيجية  xTوضــع اســ uاتيجية الوطنيــة لــم تتطــرق ا xTان عنــا± ا-ســ /Tومــن الممكــن ان نشــ
ــات  ــا المعلوم ــية لتكنولوجي ــة ا-ساس ــا م بالبني ــر وا-هتم / القط ــات 9. ــات المعلوم اu سياس
وا-تصــا-ت ، وضعــف الدعــم الحكومــي لهــذا القطــاع ، وهــو مــن اختصــاص  وزارة العلــوم 
/ عمليــة التحــول نحــو تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات . / العــراق الريــادة 9. والتكنولوجيــا 9.

عنا� السياسة الوطنية للمعلومات 
 / .Pــو طــار القان ــة عــ� قيمــة المعلومــات وعــ� ا-, تؤكــد عنــا± سياســة المعلومــات الوطني
/ هــذا المجــال . وتتنــاول هــذه  / ذلــك دور الحكومــة 9. ويجهــا وأدارتهــا ، بمــا 9. xTوالتنظيمــي ل
ــات  ــا المعلوم ــات وتكنولوجي ــة للمعلوم ــة التحتي ــة بالبني ــة المتعلق ــا السياس ــا± أيض العن
ــات  / سياس ــة 9. ــا± هام / عن .Pــا نس ــل ا-, ــة والعام ــب الثقافي ــد الجوان ــا وتع ــدف تطويره به
/ هــذا المجــال الحيوي  .9 /uقليمــي والــدو المعلومــات الوطنيــة ، فضــ* عــن أهميــة التعــاون ا-,
/  العــراق ، لــذا فــان ا-طــار العــام  طــار العــام لسياســة المعلومــات الوطنيــة 9. ، وتعــد ا-,

:uــة يدعــم كل النشــاطات الهادفــة ا لسياســة المعلومــات الوطني
 / / تشــمل التطــورات الحاصلــة 9. xكة الــ� xTالمشــ /Tتحديــد واســتخدام وتعزيــز المعايــ -  1

مجــال تكنولوجيــا المعلومــات.
/ عمليــة صنــع  - تجميــع مصــادر المعلومــات بهــدف اســتغ*لها مــن اجــل المســاعدة 9.  2

ــموليته. ــرار وش الق
ــراد  ــؤوليات ا-ف ام مس xTــ ــع اح ــات م ــادل المعلوم ــع تب / تمن xــ� ــز ال ــة الحواج - إزال  3

ووحدتهــا. المعلومــات  خصوصيــة  تؤكــد   / xالــ� والمؤسســات 

/ العراق .9 / xPالمشهد المعلوما
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عبد ا-مT/ الفيصل

- تشــجيع ا-vســلوب ألتشــارÂ/ ضمــن آليــة تنســيقية جيــدة تتنــاول القضايــا ا-جتماعيــة   4
والقطاعيــة والتنظيميــة.

/ تعــد  xــ� ــة ل*تصــا-ت المعلومــات وال ــة تحتي نشــاء بني ــة -, - تشــجيع الجهــود الرامي  5
. المعلومــات وتبادلهــا. حاجــة ملحــة مــن اجــل الربــط بــ0/

- تشجيع الجهود الهادفة لجعل العراق مركز معلومات إقليمي .  6
/ جميــع المياديــن العلميــة والتقنيــة ومــا صاحبهــا مــن تطــورات  لقــد ادى التطــور المذهــل 9.
ــك التضخــم  ــورة ,وكان لذل ــات المنش ــن حجــم المعلوم ــة م ــادة هائل ــة ,اu زي ــة حديث تقني
ــة ممــا ادى اu إنشــاء  / كل دول ــة 9. ــة وا-جتماعي ــة ا-قتصادي ة عــ� التنمي ــا�_ انعكاســاته المب
جاعها ومن ثــم توصيلها  xTجمــع المعلومــات وتنظيمهــا وتخزينها واســ / مؤسســات متخصصــة 9.
 / هــم بالقــدر المناســب و9. /Tوصانعــي قــرارات وعلمــاء وغ . . ودارســ0/ اu طالبيهــا مــن باحثــ0/

الوقــت المناســب ايضــا.
? العراق   >̂ البنية ا=gساسية لتكنولوجيا المعلومات وا=تصا=ت 

/ المســاجد والجوامع  يــن وجــدت كثT/ مــن المكتبــات 9. _̀ ̀_ والع . التاســع عــ / بدايــة القرنيــ0/ .9
ة  /Tالمــدن الكبــ / ت المكتبــات 9. _̀ اف و�عــان مــا انتــ _�v-والمكتبــات الخاصــة عنــد البيــوت وا
ــة  ــة عام ــي مكتب ــام 1920 وه ــداد ع / بغ ــأت 9. ــة أنش ــي , إن أول مكتب ــة والنواح إu ا-قضي
هــا  /Tة وغFالموصــل والبــ / وســميت ب(مكتبــة الســ*م) ثــم توالــت افتتــاح مكتبــات أخــرى 9.

. /uهــا
v-ع مــن ا STمــن مــدن العــراق , وكانــت نــواة مجاميــع تلــك المكتبــات عــن طريــق التــ

ــن  ــرت بها.ولك / م xــ� ــروب ال ــراء الح ــراق ج ــ� الع ــي ع / والعلم ــا9. ــرض الحصــار الثق ــد ف لق
.ِ عزيمتهــم عــن المواصلــة حيــث عقــدت  / مجــال المعلومــات لــم تــ0_ عزيمــة مــن يعمــل 9.
/ العديــد مــن التواريــخ منــذ عــام 1995 حيــث  المؤتمــرات والنــدوات والحلقــات والملتقيــات 9.
ــا أجــاز قســم  ــن دور المعلومات.كم ــم تخــل م / ل xــ� / جامعــة الموصــل ال ــدوة  9. ــدت ن عق
المعلومــات والمكتبــات /كليــة ا-�داب رســائل  بهــذا الخصــوص هــذا عــ� الصعيــد المحــ�/ 
ــة لمجتمــع المعلومــات  / والعالمــي هــو التحضــT/ للقمــة العالمي SPأمــا عــ� الصعيــد العــر,
ــدت  ــا عق ــون ا-vول 2003 ، كم ــهر كان ــ*ل ش ــف خ / جني .9 uوv-ــا ا / مرحلته ــد 9. ــذي انعق ال
اء  STــا للخــ / آســيا(  اجتماع SPــة لغــر ــة وا-جتماعي ــة ا-vمــم المتحــدة ا-قتصادي ا-ســكوا ) لجن
ــت  / بي ــران 2005 9. ــن 5-3 حزي ة م xTــ / الف ــك 9. ــة وذل ــي العربي ــوى الرقم ــز المحت حــول تعزي
. وت ، وكان الهــدف مــن ا-جتمــاع هــو بحــث أفضــل الســبل لتمكــ0/ /Tبــ / ا-vمــم المتحــدة 9.
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نــت  xTعــ� ا-ن / SPالبلــدان العربيــة عامــة وبلــدان آســيا خاصــة مــن ا-رتقــاء بالمحتــوى العــر
 / اتيجيات وا-�ليــات ا-vكــT_ ممــا عليــه 9. xTوعــ� الوســائط الرقميــة المختلفــة ، وتحديــد ا-ســ

هــذا المضمــار.
? العراق >̂ مؤسسات المعلومات 

/ عــ� اثــر  / منتصــف الخمســينات مــن القــرن المــا². / العــراق 9. ت المكتبــات العامــة 9. _̀ انتــ
دارات بدعــم  / عــام 1945.وقــد دأبــت تلــك ا-, دارات المحليــة للمحافظــات 9. يــع قانــون ا-, _̀ ت
دارتهــا وتنظيمهــا  ,- . . الفنيــ0/ . الموظفــ0/ المكتبــات وتزويدهــا بالكتــب والمجــ*ت وتعيــ0/
. وزارة الحكــم المحــ�/  ــ0/ ــا ب ــا م ــات وتذبذبه ــك المكتب ــة تل ــن تبعي ــوال ، ولك ــا با-vم ودعمه
ووزارة الداخليــة ممــا جعلتهــا غــT/ فعالــة ولــم تــؤد خدماتهــا  عــ� الوجــه المطلــوب عــدا 
. مــن ا-ســاتذة والطلبة  / تقــدم خدماتهــا للباحثــ0/ xالمكتبــة الوطنيــة  ودار الوثائــق والكتــب الــ�

هــم . /Tوغ
/ محافظــات  / محافظــة بغــداد 54 مكتبــة عامــة و(176) مكتبــة عامــة 9. بلــغ عــدد المكتبــات 9.

القطــر.
/ المدرس  بيــة وخاصــة 9. xTكل مدرســة ينبغــي أن يكــون هــدف وزارة ال / وجــود مكتبــة مدرســية 9.
ــع  / تطل xــ� ــة ال بوي xTــة وال ــج التعليمي ام STــداف وال ــل ل*vه ــزء مكم ــة ج ــة ,إذ أن المكتب الثانوي
. المكتبــة  . أمــ0/ إليهــا الدولــة و-يمكــن تعزيــز المناهــج الدراســية دون أن يتــم التعــاون بــ0/
. وإدارة المدرســة,وان يتــم  . المدرســ0/ / الهيئــة التدريســية وبــ0/ الــذي يكــون بالطبــع عضــوا 9.
ــار المصــادر وحســب توجيهــات المدرســة  ــات المدرســية -ختي ــة المكتب التعــاون مــع مديري
طــ*ع الواســع وربــط  ومناهجهــا وتطلعــات الطلبــة بحيــث تســمح للطالــب مجــال المقارنــة وا-,
ــا صالحــا  ــح مواطن ــاة وليصب ــة الحي عــداد الطالــب لمواجه ــك -, الموضوعــات الدراســية وذل
/ أنشــطة  .9 . /Tمــدركا لجميــع نواحــي حياتــه ا-قتصاديــة وا-جتماعيــة والسياســية . أن تركــ
المكتبــة المدرســية عــ� توفــT/ الوســائل وأوعيــة المعلومــات  وا-vجهــزة والتكنولوجيــا الحديثــة 

يدفــع الطالــب إu تفهــم أوضــاع بــ*ده وتاريخهــا وواقعهــا
: / المدارس بأنواعها وكما ي�/ أدناه عدد المكتبات 9.

/ العراق .9 / xPالمشهد المعلوما
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عبد ا-مT/ الفيصل

الجدول رقم ( 1 ):
? العراق، حسب السنوات (1971، 1988، 2005 و2013) >̂ ? المدارس  >̂  عدد المكتبات 

عدد مكتبات السنة
المدارس ا=بتدائية

عدد مكتبات 
المدارس الثانوية

عدد مكتبات 
المدارس المهنية

1971358648305
198856921524-
20051783217-
2013237175432156

ــة  ــاء الهيئ ــات اعض / طموح Sــ� ــية - يل ــات المدرس ــدد المكتب ــم ( 1 ) ان ع ــدول رق دّل الج
ــم ( 2 ) ــدول رق / الج ــر 9. ــا يظه ــية كم التدريس

الجدول رقم ( 2 )
? العراق (السنة؟) >̂ عدد المدارس وط+بها وعدد اعضاء الهيئة التدريسية للمراحل كافة 

عدد أعضاء الهيئة عدد الط+بعدد المدارسالمراحل
التدريسية

/ vP91153507975165738التعليم ا-بتدا
3138113210665681التعليم الثانوي

(المتوسط 
عدادي) وا-,

/ 234653776636التعليم المه�.

معاهد إعداد       
. المعلم0/

151426691620

186000369الكليات المفتوحة
ــبات  ــن الحاس ــة م ــات الحديث ــة والتقني ــمعية والبFي ــواد الس ــود الم ــبة إu وج ــا بالنس أم
نــت والحصــول عــ� المعلومــات غــT/ الــو  xTريــة وا-تصــال عــن بعــد أي  ا-ن . /Tقــراص اللv-وا
. اوســاط الشــباب  رقيــة فحالهــا مختلــف حيــث شــاع اســتخدامها بشــكل واســع وخاصــة بــ0/
ــة  ــة ومهني ــة ابتدائي ــ� 12.600 مدرس ــد ع ــا يزي ــراق م / الع ــر إu أن 9. ــن بالنظ ــة. لك والطلب
 ، وثانويــة ، وحــواu/ 4.75 مليــون طالبــاً ، ومــا يناهــز مــن ربــع مليــون عضــو هيئــة تدريــ®/

ــات للعــراق.   ــم خدم طــ*ع والتثقيــف لتقدي ــون مــن هــؤ-ء بحاجــة إu ا-, ــان (13) ملي ف
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. الجــدول رقــم (3) عــدد المكتبــات ا-vكاديميــة والجامعــات والكليــات والمراكــز البحثيــة  ّ يبــ0/
. الجدول  ّ . بــ0/ / حــ0/ المرتبطــة بــوزارة التعليــم العــاu/ والبحــث العلمــي حســب ا-,حصائيــات. 9.

/ اقليــم كردســتان. رقــم ( 4) عــدد الجامعــات العراقيــة 9.
الجدول رقم (3):

 الجامعات العراقية
عدد عدد المراكزالجامعاتت

الكليات
عدد 

ا=قسام
عدد 

> التدريس@?
عدد الطلبة 
? الدراسة  >̂

ا=ولية

نسبة 
تدري�? ا3 

طالب

عدد 
 ? >̂ الطلبة 

الدراسات 
العليا

سنة 
التأسيس

112410043916328915:115561956بغداد1
8176117283287713:1551963البFة2
5217125482680211:14181964الموصل3
6114817883913722:12251965المستنFية4
بمثابة 713التكنولوجيا5

كليات
8321366017:12641975

210295491039919:11521987الكوفة6
11141674772812:12481987تكريت7
112314921194724:1521987القادسية8
11247596934316:1891987ا-نبار9

361332416765:14541988النهرين10
041074231531:1831989العراقية11
413396481362521:11981991بابل12
13u29333741260834:1771999ديا
2613223456421:142001كرب*ء14
1614245485820:1102001ذي قار15
1718154450229:1112002كركوك16
0414130490138:1182002واسط17
هيئة 18

التعليم 
 / التق�.

المركزية

4362802300130006:11291969

/ العراق .9 / xPالمشهد المعلوما
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عدد عدد المراكزالجامعاتت
الكليات

عدد 
ا=قسام

عدد 
> التدريس@?

عدد الطلبة 
? الدراسة  >̂

ا=ولية

نسبة 
تدري�? 

ا3 
طالب

عدد 
 ? >̂ الطلبة 

الدراسات 
العليا

سنة 
التأسيس

المجلس 19
 / x9العرا

ل*ختصاصات 
الطبية

---16--438-

الهيئة20
العراقية 

للحاسبات 
والمعلوماتية

---47--12-

الكليات 21
ا-vهلية

-188967124719--1988

-4493-59240134218804291950المجموع
? اقليم كردستان >̂ الجدول رقم (4): الجامعات العراقية 

عدد الجامعاتت
المراكز

عدد 
الكليات

عدد 
ا=gقسام

عدد 
> التدريس@?

عدد 
الطلبة 

(با=�=ف)

سنة 
التأسيس

/صباحي vPعليامسا
ص*ح 1

الدين
-1949102312741--1968

1992-164148681971795-السليمانية2
1992-11343774041408-دهوك3
2005-10231221522426-كويه4
هيئة 5

التعليم 
/ / التق�.
اربيل

-845-----

هيئة 6
التعليم 
/ / التق�.
سليمانية

-74212410---

712342020269112629المجموع



123

/ و240 كليــة و1342 قســم تابــع إu وزارة  . (3) و(4)، هنــاك 59 مركــز بحــ�_ بحســب الجدولــ0/
/ اقليــم كردســتان هنــاك 71 كليــة و234 قســم. إي  التعليــم العــاu/ والبحــث العلمــي ،أمــا 9.
ــة  ــات ا-vهلي ــات الكلي ــة الرســمية فضــ* عــن مكتب / الجامعــات العراقي ــة 9. وجــود 1946 مكتب
. مكتبــة كليــة بعضــا منهــا تحتــاج إu رفدهــا  / هــي بحاجــة إليهــا وتعــد أكــT_ مــن خمســ0/ xالــ�
ــن  ــة م ــاج إu وســائل ا-تصــال الحديث ــة التأســيس وتحت ــا حديث ــة ولكونه بالمصــادر الحديث
ــتعمال  ــتخدام واس ــ� اس ــل ع ــكادر المتخصــص والمؤه ــة ال ــزة واu تهيئ ــت وا-vجه ن xTا-ن

ــزة المتطــورة. ــا وا-vجه التكنولوجي
/ مجــال  مــن المعلــوم ان المكتبــات المتخصصــة تهتــم بالنتــاج الفكــري المتخصــص 9.
. فهنــاك أشــكال مــن المكتبــات المتخصصــة وتختلــف فيمــا بينهــا باختــ*ف  موضوعــي معــ0/
 / xتعــد المكتبــة واحــدة منهــا . فهنــاك المكتبــات الــ� / xأهــداف ووظائــف المؤسســة ا-م الــ�
ــفيات  ــوزارات ، والمستش ــات ال ــن مكتب ــا م ه /Tــة وغ ــة او التجاري كات الصناعي _̀ ــ ــدم ال تخ
والمســاجد والمتاحــف والســجون او مكتبــات النقابــات المتخصصــة المهنيــة كالحقــوق 

ــات المتخصصــة:  ــواع المكتب ــن أن ــخ وم والطــب ...ال

المســتنFية.

(وزارة الدولــة) . . العراقــ0/ المهندســ0/

 / نســانية 9. / العلــوم ا-جتماعيــة وا-, / هــي مــن أفضــل المكتبــات 9. x9مكتبــة المجمــع العلمــي العــرا
/ موضوعــات اللغــة العربيــة والكرديــة وال`يانيــة وآدابهــا والتاريــخ والجغرافية  البــ*د وخصوصــا 9.

. بالمعلومــات . / وا-,ســ*مي ، وهــي ترفــد ا-vســاتذة والباحثــ0/ SPاث العــر xTوالرحــ*ت والــ
هــا المكتبــة العربيــة وتضــم (160000) كتــاب ومجلــد  STخمســة أقســام اك uالمكتبــة مقســمة ا
للدوريــات وهنــاك اربعــة مكتبــات وهــي مكتبــة المخطوطــات والمكتبــة ا-جنبيــة والمكتبــة 
اء او ا-هــداء وتصــل مــا  _̀ الكرديــة والمكتبــة ال`يانيــة . وتصــل المجاميــع امــا عــن طريــق الــ

يزيــد عــن (30) مجلــة شــهريا اu المكتبــة.

/ العراق .9 / xPالمشهد المعلوما
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ــرة  ــس وا-vدي ــينيات والكنائ ــع والحس ــاجد والجوام ــات المس ــل مكتب ــة مث ــات الخاص المكتب
ســ*مي وا-ديــان ا-vخــرى   / وا-, SPاث العــر xTحفــظ الــ / . و9. وا-بريشــيات منهــ* للعلمــاء والباحثــ0/
هــا وا-هتمــام بهــا وقــد رفــدت مكتبــات تلــك ا-vماكــن  /Tمنــذ القــدم وقــد أولــت الدولــة بتعم
بالكتــب النــادرة وخاصــة المخطوطــات واغلــب مجاميعهــا تخــص ا-vديــان واللغــات وا-�داب 
 uــة ا ــا تابع ــابقا) وبعضه ــاف (س ــة اu وزارة ا-vوق ــت تابع ــا كان ــخ ، بعضه والفلســفة والتاري
/ تصــل  xــ� ــادر ال ــوادر المص ــا تضــم ن ــة واغلبه ــات الخاص ــن المكتب ــد م ــخصيات وتع الش

اء.  ع وا-هــداء والوقــف وبعضهــا �_ STالمكتبــات عــن طريــق التــ

ــف  ــات بمختل ــات المتخصصــة بالمخطوط ــن المكتب ــات م / للمخطوط ــ�. ــز الوط ــّد  المرك يع
الموضوعــات واللغــات وتضــم انــدر وانفــس المخطوطــات ترجــع اu تاريــخ العــراق وا-مــة 
ــد جمعــت تلــك المخطوطــات  ــغ عددهــا نحــو 42.146 مخطوطــة. وق / يبل xــ� ا-ســ*مية وال
اء او ا-هــداء مــن المؤسســات او الشــخصيات او عــن طريــق ا-ســتي*ء والمصــادرة  _̀ امــا بالــ

لبعــض المكتبــات اومــن الجوامــع والمــدارس الدينيــة.

الخاتمة :
/ العــراق بعــد 2003 وحــ�x يومنــا  .9 / xPوخ*صــة القــول مــن كل مــا تقــدم ان المشــهد المعلومــا

ــهد الحا±. ش

 / ــة 9. ات واضح /Tــ ــداث تغي ــن اح ــن م ــد تمك ــا ، فق ــوف عنده ــتحق الوق ــة تس ــزات نوعي قف
/ xPمجمــل ا-داء المعلومــا

باخت*ف وسائله ومؤسساته.

(م*حظة للمحررين: - مراجع متوفرة لهذا المقال)
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/ الجزائر بية بواسطة وسائل ا-ع*م وتكنولوجيات ا-ع*م وا-تصال 9. xTال
/ مواجهة  تحديات النوعية  ا-نجازات الكمية 9.

بية بواسطة وسائل ا=ع+م وتكنولوجيات ا=ع+م  EFال
? الجزائر >̂ وا=تصال 

? مواجهة  تحديات النوعية  >̂ ا=نجازات الكمية 

أ.د.رضوان بوجمعة

مقدمة:
ة حــول قضايــا المعرفةوالثقافــة  /Tيــة منــذ القديــم نقاشــات فلســفية كثــ _̀ عرفــت  الب
ــت  ــا كان ــا م ــة مختلفة،غالب ــية وأيديولوجي ــة وسياس ــات اجتماعي ــت ±اع ــا عاش والحياة،كم
بيــة موضــوع هــذه النقاشــات والFاعــات، ولــم يشــد عFنا عــن هذه النقاشــات  xTمؤسســة ال
ي قــد  /Tــة ومؤسســاتها، إ- أن مســألة ا-تصــال الجماهــ بي xTاعــات حــول منظومــات الFوال
/ تضخيــم هــذه  / عــ� ا-vقــل، دورا مركزيــا 9. يــة الثانيــة مــن القــرن المــا². _̀ لعــت، منــذ الع

ــة - أو التقليــل مــن أهميتهــا. بي xTالمســألة–أي، مســألة ال
ا، عــ�  المجتمــع الجزائــري، فقــد عــاP. هــذا المجتمــع  /Tمــر نفســه ينســحب، قليــ* أوكثــv-وا
ا مــن اتســاع ا-vميــة، بســبب الظاهــرة ا-ســتعمارية وآثارهــا الســلبية بشــكل خــاص. إ- أنــه  /Tكثــ
/ البدايــة  ســعى، منــذ فجــر ا-ســتق*ل،إu بنــاء منظومــة تعليميــة ، تمثــل هدفهــا المركــزي 9.
ات  ه، وهــو هــدف يمكــن القــول أنــه: تحقــق نســبيا، وفقــا لمــؤ�_ _̀ ــ / توســيع التعليــم ون .9
/ هذه المنظومــة التعليمية قد ظل  . أن تحــدي الننوعيــة 9. / حــ0/ المعطيــات الكميــة المتوفــرة؛ 9.
بيــة عــ� وســائل ا-عــ*م  xTمجــال إدخــال ال / .9 / / مجــال اهتمامنــا هــذا، نعــ�. قائمــا، خاصــة 9.
وع  _̀ ــ ــل م ــث ظ ــدة؛ حي ــات ا-تصــال الجدي ــتخدام تكنولوجي ــم ، واس ــة التعلي / منظوم .9
رقمنــة المدرســة تحديــا قائمــا ينبغــى رفعــه  منــذ ســنة 2001 وانشــغا- أساســيا من انشــغا-ت 
يا،مــن خــ*ل  Áكم . ّ : حيــث ســنب0/ بيويــة الجزائرية.ا-vمــر الــذي ســنعرضه كمــا يــ�/ xTالمنظومــة ال
، المتعلــق . /Tمجــال التكويــن والتجهــ / بعــض ا-vرقــام  وا-حصائيــات، مختلــف المنجــزات 9.
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/ منظومــة التعليــم - تكويــن ا-vســاتذة  اتجية ادخــال تكنولوجيــات ا-تصــال الجديــدة  9. xTباســ
والت*ميــذ عــ� مختلــف أنــواع التقنيــات الحديثــة ل*تصــال -  ولكــن قبــل ذلــك ينبغــي علينــا، 
 STبيــة عــ xTمنهجيــا، التوقــف عنــد بعــض المنطلقــات النظريــة، الخاصــة بتطــور مفهــوم ال

بيــة ومنظومــة ا-عــ*م عمومــا. xTمنظومــة ال . وســائل ا-عــ*م، وبالع*قــة أيضــا بــ0/
بية ا=ع+مية:تطور المفهوم وانفجار التقنية  EFال

ــST وســائل ا-عــ*م لوحــده إu دراســة مســتقلة، نظــرا  ــة ع بي xTيمكــن أن يتحــول مفهــوم ال
/ علــوم ا-عــ*م  بيــة و9. xTعلــوم ال / للنقــاش الواســع الــذي غــذى الســاحة ا-vكاديميــة 9.
وا-تصــال، غــT/ أن ذلــك يمكــن أن يخرجنــا مــن عمــق ا-شــكالية، لذلــك ســنكتفي باســتعراض 

ــال وباســتخ*صها. / هــذا المق ــم ا-vساســية 9. أهــم المفاهي
/ مقاربة  / انطلقــت من وســائل ا-عــ*م 9. xهــذا المجــال، تلــك الــ� / . أهــم التعاريــف 9. فمــن بــ0/
بيــة ا-ع*مية هــي: عــمـــليةتوظيفوسائ*-تصالبطريقة xTأكــدت أن ال / xبويــة، والــ� xTالعمليــة ال
ع*ميةللدولة،  بويةالمرســـــومةفيالسياســـةالتـعليميةوالسياسةا-, xTهدافالv-مثلىمنأجلتحقيـقا
. تؤكــد تعاريــف أخــرى أنها:عمليةتهدفإلىتعليمالت*ميــذ والط*ب،وتدريبهمعــ� التــع / حــ0/ .9
دراك، بغيــة تجنــب ا-�ثــــــارالسلبية؛مما يــؤدي، مــع تراكــم  عـ*مفيا-نتقــــاءوا-, املمعمحتوىا-,
/ التعامــل مــع الرســائل والصــور ا-ع*ميــة. وقــد شــكل  بيــة ا-ع*ميــة، إu تشــكيل وعــي 9. xTال
بيــة عــST وســائل ا-عــ*م، مجــا- واســعا ل*هتمــام مــن قبــل مختلــف المنظمــات   xTمفهــوم ال
/ هــذا المجــال، فقــد عــرف تقريــر تومــاس  ات التقاريــر 9. _̀ والهيئــات الدوليــة، وتــم انتــاج عــ
ع*ميــة بـــــــأنـــها: المقــدرة عــ� القــراءة ومعالجــة المعلومــات،  بيــة ا-, xT(1990)، مثــ*، ال

/ المجتمــع ́/ تتــم المشــاركة بشــكل كامــل  9. لــ
عــ*م والتقنيــة الرقميــة (1999) بأنهــا:  بيــة مــن أجــل عــF ا-, xTعــــرفها مـــــــؤتمر ال . / حــ0/ .9
عــ*م وا-تصـــــال، وتشــمل الكـــــلمات  / التعــــامل مــع كل وســائل ا-, / تختــص 9. xبيــة الــ� xTال»
ــن  ــا ع ــتم تقديمه / يـ xــ� ــة الـ ــاكنة والمتحرك ــة والصــوت والصــورة الس ــوم المطبوع والـرسـ
 / ــة 9. ــواع التقنيــات». وهــو التعريــف الــذي شــمل التطــورات الحاصل طريــق أي نــوع مــن أن
ــ�  ــة ع ات بنيوي /Tــ ــور، أدخــل تغي ــذا التط ــة، خاصــة وأن ه ــات ا-تصــال الحديث تكنولوجي
ات زادت مــن التنافــس والتســابق  /Tــ ــة عــ� حــد ســواء؛ تغي بوي xTــة وال . ا-ع*مي ــ0/ المنظومت
 uبيــة، وهــو التنافس الذي ســيؤدي إ xTمنظومــة ا-عــ*م وا-تصــال ومنظومــة ال . الحاصــل بــ0/
بيــة ا-ع*ميــة،  xTبيــة وا-عــ*م وال xTاحتــدام النقــاش النظــري والمفاهيمــي، حــول مفاهيــم ال
مــع تجــاوز التعليــم لحــدود الزمــان والمــكان، خاصــة مــع تطــور التعليــم عــن طريــق الــواب. 
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/ الجزائر بية بواسطة وسائل ا-ع*م وتكنولوجيات ا-ع*م وا-تصال 9. xTال
/ مواجهة  تحديات النوعية  ا-نجازات الكمية 9.

? الجزائر: أو ث+ثية التنافس والتناقض والتجانس >̂ بية وا=ع+م  EFمنظومتا ال
/ بعــض  ــل و حــ�x التناقــض 9. ــة العظمــى مــن المجتمعاتاليوماتســاع التنافــس ب عرفتالغالبي
ــعبةفيإدراكاتا-vفرا ــرز هذاالتنافستناقضاتمتش ــث أف ع*مي،حي بويوا-, xTالمحطات،بينالنظامينال
بوييقومعلىعلىالتنافســفيالتحصيلوا-نجاز، وعــ�  xTــإذا كان النظــام ال هــم. ف /Tطرقتفك / د،و9.
ي، الذي  /Tعــــــــ*مي يقــوم علىا-تصا-لجماهــ . فــإن النظاما-, /Tوتعليــم الفــرد التفكــ . التلقــ0/
امـــ STمحتواه،مــع تقديمالــــ / ̀_ الجديد،دونالتوقــف والتأمــل 9. غالبــا مــا ينغلــق عــ� قيمــة نــ
فيهيةالمـــــمتعة،التييسهلفهمها،بغضالنظرعنضعف ا-vســلوب أو ركاكــة البنيــة اللغويــة،  xTـجال
ع*مــي. بويوا-, xTبوضوح،التناقــض الموجودبينالنظامينال ، . هاتبــ0/ /Tو كل هــذه المعطيــات وغ
ع*مية،وظهورتباينواض بويةوا-, xTتناقض أفرز نوعامنالصداميةفيالـع*قةالقـائمةبينالمؤسساتال
و xTع*ميةالـــتي ـحبينالثقافةالمدرسيةالتيتعتمدعلىالــــمعرفةذاتالطابعا-vكاديمي،وبينالثقافةا-,

ز بنيــة  STويــج وا-ثــارة و الدعايــة، وهــي مســتويات تــ xTعـــــ*موالقائمة عــ� ال جهاوسائـــ*-,
/ ع*قتهــا بالمؤسســة التجاريــة و المؤسســة السياســية و ا-vمنيــة.  المؤسســة ا-ع*ميــة 9.

بيــة وا-ع*م،،إ-أنهــ* يمكــن إغفالمجا-تالتجــان xTال  / xــ� . بني ــ0/ ورغــم التناقــض الموجــود ب
ــة  / إطــار عملي ــا 9. ــان عملهم ع*مية، فالمؤسســتان تؤدي بويةوا-, xTــمؤسستينال سوالتشابهبينالـــ
التنشــئةا-جتماعيةل*vفرادالذينيخصصون  ورة  /Tفيصــ منهمــا  كل  يســاهم  كمــا  ا-تصــال، 
ع*مأوكمتعلمينفي ا-vقســام الدراســية،رغم أن  أوقاتاطويلةمنحياتــــهمفي التعرضلوســائ*-,
 / / فرنســا، مثــ*، يقــ³. ، أن الطفــل 9. / ات أكــدت منــذ نهايــة القــرن المــا². الكثــT/ مــن المــؤ�_
/ معــدل 900ســاعة ســنويا فقــط  . يقــ³. / حــ0/ مــا معدلــه 1200ســاعة ســنويا أمــام الشاشــة، 9.

/ مقاعــد الدراســة.  .9
تشــدد  الثقافيــة،  الدراســات   / و9. ا-تصــال،  اجتمــاع  علــم   / .9 الدراســات  مــن  فالعديــد 
 / .9 الجديدة،وكذلــك  ل*vجيــال   / الثقــا9. يةفيالتكوين  /Tع*مالجماه اتوســائ*-, /Tتأث أن  عــ� 
اًفيظلتقدمتقنيــةا-ت /Tغــرس القيموالعاداتوا-تجاهات،قــد تعاظمكث / تحديدأنماطســلوكها،و9.
امجهادون انقطاع،ا-vمــر الذي دعا  STقمارالصناعيةالتيتبثv-صا-توالمعلومات،وازدحـــامالفضاءبا
xTتجاوزالقطيعـــــــةالقائمةبينال uبــوي وا-ع*مــي إ xTال . / القطاعــ0/ .9 . الكثــT/ مــن المتخصصــ0/

بو xTغراضالv-ع*مفيخدمةا ،والعمــل ع� ارســاء أســس التعاونفيتوظيفوســائ*-, . ع*مي0/ بويينوا-,
ع*مية.  بيةفيتفــــعي*لرسائ*-, xTية،وتــوظيفال

وقــد وجــدت هــذه الدعــوة صداهــا معالتطوراتالتقنيةالحديثــة،إذ ومــع نهايــة التســعينيات
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بويــة وا-تصاليــة عهــد التجانــس،وأ xTال . . المؤسســت0/ ، عرفــت الع*قــة بــ0/ / مــن القــرن المــا².
بوية،واستــــخـدامالمع xTعـــ*موتــــقـنيةالمعلوماتتستخدمفيصلبالعمليةال صبحتوســـــــائ*-,
اتالتعليميةوتــــوصيلهاللط*ب،وأص STلمالوسائطالمتعددةوشبكةالمعلوماتالدولية،فيإعدادالخ
اضية، وكــذا المواقعالتعليمية،مجا-تمهمة xTونيوالجامعةا-ف xTلك بحالتعليمعنبعـــــدوالتعلما-,

/ البلــدان المتقدة تكنولوجيــا، وأصبح  بوية، وهــو العهــد الــذي بــدأ 9. xTتعتمدعليهاالمؤسســةال
/ طريــق التنميــة، أو الناميــة ا-vخــرى، عــ�  يشــكل تحديــا حقيقيــا بالنســبة للبلــدان  الســائرة 9.

غــرار الجزائــر.
? الجزائرغداة ا=ستق+ل تفوق86بالمائة >̂  نسبة ا=gمية 

ــع  ــن واق ــدأ م ــر، دون أن نب / الجزائ ــ*م  9. ــائل ا-ع ــ� وس ــة ع بي xTــع ال ــم واق ــن فه - يمك
/ الجزائــر، ففــي هــذا البلــد الــذي  اســتقل عــن نظــام اســتعماري عــرف  التعليــم وتاريخــه 9.
ــن  ــام  1962 - ســنة التحــرر م ــه ع ــة في ــت تشــكل ا-vمي ــة. كان ــه التعليمي ــة منظومت بعنFي
بيــة  xTنســبة تفــوق 86 بالمائــة؛ وهــو معطــى أســا»/ لفهــم نقــص ال  - ا-ســتعمار الفرنــ®/
/ إدراج تكنولوجيــات  بويــة، ولفهــم النقائــص النوعيــة 9. xTالمنظومــة ال / عــ� وســائل ا-عــ*م 9.
ــدا،  ــدودا ج ــنة 1962 مح ــم س ــد كان التعلي ــم. فق ــة التعلي / منظموم ــدة 9. ا-تصــال الجدي
ــا  ــن بلغــوا ســن التمــدرس. كم ــة مــن مجمــوع ا-vطفــال الذي إذ لــم يتجــاوز نســبة 20 بالمائ
طــارات الجزائريــة وســيطرة  ورثــت الجزائــر هيــاكل اســتقبال تربويــة قليلــة جــدا، مــع قلــة ا-,
/ مناطــق محــدودة وعلــ� طبقــات أو  شــبه تامــة للغــة الفرنســية، زاده انحصــار التعليــم 9.
فئــات محــددة دون أخــرى ضعفــا مضاعفــا. ا-مــر الــذي ســعت الجزائــر المســتقلة منــذ ذلــك 
 /Tــ ــة، وتداب بيــوي، غــT/ المقبــول، باعتمادسياســات بديل xTــدارك هــذا الوضــع ال / ت الوقــت 9.

ــة مختلفــة. إص*حي
ويمكــن تلخيــص أهــم محطــات هــذه السياســات والتدابــT/ ا-,ص*حيــة، الخاصــة بالمنظومــة 
/ ثــ*ث مراحــل، المرحلــة ا-vوu: وقد امتدت مــن 1962 إu 1976، وتعد  / الجزائــر، 9. بويــة 9. xTال
هــذه المرحلــة مرحلــة انتقاليــة ســادتها عــدة نقائــص؛ حيــث اقتــFت عــ� إدخــال تعديــ*ت 
ــة هــذه  ــدا لتأســيس نظــام تربــوي يســاير متطّلبــات التنميــة. و كانــت أولوي ــة، تمهي تدريجي
المرحلــة تعميــم التعليــم بإقامــة منشــآت تعليميــة وتوســيعها للمناطــق النائيــة، والتعريــب 
ــن  ــال الذي ــدرس ا-vطف ــبة تم ــاع نس ــT/ إu ارتف ــذه التداب ــد أّدت ه ــم، وق ــي للتعلي التدريج
 uول ســنة 1962،  إv-ــدر»/ ا ــان الدخــول الم ــن %20، إب بلغــوا ســن الدراســة، إذ قفــزت م
،1999 uتلتهــا، مــن ســنة 1976 إ / xنهايــة ســنة 1976. وامتــدت المرحلــة الثانيــة، الــ� / .9 70%
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/ الجزائر بية بواسطة وسائل ا-ع*م وتكنولوجيات ا-ع*م وا-تصال 9. xTال
/ مواجهة  تحديات النوعية  ا-نجازات الكمية 9.

بيــة  xT16 أفريــل 1976، الخــاص بتنظيــم ال /  تنفيــدا ل*vمــر  الصــادر رقــم: 35-76 المــؤرخ 9.
بــوي غايتهــا  xTمــر إص*حــات عــ� النظــام الv-والتكويــن بالجزائــر. إذ أدخلــت بموجــب هــذا ا
 / ــة، وقــد تجلــت أوu ثمــار هــذه ا-ص*حــات، 9. ــة وا-جتماعي مســايرة التحــّو-ت ا-قتصادي
ــق أحــكام هــذا  / تعميــم وتطبي ع 9. ــه، حيــث �_ لزامــي للتعليــم ومجاني ــع ا-, تكريــس الطاب
ا-vمــر ابتــداء مــن الســنة الدراســية -1980 1981، وهــو مــا عــرف بنظــام ”المدرســة ا-vساســية“ 

ذات البعــد العلمــي والتكنولوجــي. 
ة ا-,ص*حــات  xTــا هــذا، وهــي فــ  أمــا المرحلــة الثالثــة فقــد امتــدت مــن ســنة 2000إu يومن
/ ســياق هــذاه المقاربــة، حيــث تزامنــت معهــا بداية  .9 _Tتهمنــا أكــ / xى، وهــي المرحلــة الــ� STالكــ
اســتخدام تكنولوجيــات ا-تصــال الحديثــة، ومشــاريع رقمنــة المدرســة، بنــاء عــ� توصيــات 
بيويــة، الداعيــة إu اســتخدام الوســائل  xTعــ� ورشــات إصــ*ح المنظومــة ال . فــ0/ _̀ اء الم STالخــ

بويــة وتعميمهــا. xTأداء المهمــة ال / التعليميــة الحديثــة 9.
التطورات الكمية وتحديات النوعية

/ الجزائــر،  / المرتفعــةن نســبيا،9. لقــد كان مــن الطبيعــي أن تنعكــس نســبة النمــو الديموغــرا9.
. بأكــT_ مــن  / مضاعفــة عــدد ا-vطفــال المتمدرســ0/ إضافــة إu مبــدأ طيموقراطيــة التعليــم 9.
 . ̀_ مــرات؛ حيــث بلــغ عددهــم، خــ*ل العــام الــدرا»/ 2014– 2015، أكــT_ مــن 8 م*يــ0/ عــ

و 600 ألــف تلميــذ. 
 uامتحــان شــهادة البكالوريــا مــن 42 بالمائــة ســنة 1962 إ / .9 . وارتفــع عــدد الناجحــ0/
22،64بالمائــة ســنة 1976، وإu 22،64 بالمائــة عــام 1979، لتصــل نســبة 24،64 بالمائــة عــام 
/ عــدد الت*ميــذ،  1999، وإu مــا يقــارب 59 بالمائــة عــام 2012 . ولمواجهــة هــذا ا-رتفــاع 9.
؛ إذ تضاعــف العــدد  /Tســاتذة بشــكل كبــv-كان مــن الطبيعــي أن ترتفــع أيضــا نســبة توظيــف ا
/ رقــم قــدر بـــ326 ألــف  جمــة ذلــك 9. xTاليــوم. م uســاتذة بـــ 16 مــرة، منــذ 1962 إv*ل /uا-,جمــا
، و101 أســتاذ تعليــم أســا»/ و55 ألــف تعليــم  / vPعــام 2000، منهــم 170 ألــف معلــم ابتــدا
/ (عــدد الت*ميــذ لــكل أســتاذ)  ثانــوي. وغليــه فقــد قــدرت نســبة التأطــT/ عــ� المســتوى الوطــ�.

/ الثانــوي.  / المتوســط و10،16 9. / و97،20 9. vPا-بتــدا / بـــ54،23 9.
ــاع  ــي ا-رتف ــياق، وه ــذا الس / ه ــة، 9. ــيولوجية مهم ــة سوس ــجل م*حظ ــا ان نس ــا يمكنن   كم
 /uســلك التعليــم، حيــث ســّجل خــ*ل ســنة 2010 2011 حــوا / التدريجــي لنســبة التأنيــث 9.
ــل 89 امــرأة ســنة 2000 ــة، مقاب / مختلــف ا-vطــوار التعليمي ــل 100 رجــل، 9. 130 امــرأة مقاب
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، المتوســط والثانــوي،  / vPا-بتــدا / 2001، ويتــم تســجيل عــ� التــواu/ 121 و149 و117 امــرأة 9.
مقابــل 100 رجــل، بعــد أن كادت تكــون منعدمــة تمامــا غــداة ا-ســتق*ل.

ة تضــّم  /Tيومنــا هــذا، حظــ uأمــا عــ� صعيــد الهيــاكل، فقــد أنجــزت الجزائــر منــذ 1962 إ
أكــT_ مــن 24.932 مؤسســة (مــدارس ابتدائيــة، متوســطات وثانويــات)، بعــد أن كانــت تقــّدر 
عــام 2000 بنحــو 21 ألــف مؤسســة تعليميــة بمختلــف أنواعهــا، ممــا يعــادل فتــح 355 مدرســة 

ابتدائيــة، 79 إكماليــة (متوســطة) و32 ثانويــة أو متقنــة كّل ســنة.
? الجزائر من 1964 إ3 2000 >̂ بوية  EFالجدول (1): عدد المؤسسات ال

19642000 طبيعة المؤسسات
305019040المدارس ا-بتدائية

491218  الثانويات
309920258  المجموع

، تخفــي  . ــ0/ . الجزائري ــا شــكلت مجــا- -فتخــار الرســمي0/ ا م /Tــ / كث xــ� ــام، ال ــن هــذه ا-vرق لك
/ الجزائــر، وهــو مــا  / وجــود أزمــة نوعيــة التعليــم 9. وراءهــا واقعاآخــر، وهــو واقــع يتلخــص 9.
/ الجزائــر للحديــث عــن وجــود مدرســة مريضــة و  بيــة 9. xTال / .9 . دعــا الكثــT/ مــن المتخصصــ0/
منكوبــة مــن منظــور النوعيــة هــو التشــخيص الــذي فتــح البــاب لفتــح ورشــة ا-صــ*ح ســنة 
 / . مقرراتهــا، تعميــم تكنولوجيــات ا-تصــال الحديثــة 9. / كان مــن بــ0/ x2000، وهــي الورشــة الــ�

مختلــف أطــوار التعليــم. 
ــن  ــم والتكوي ــتويات التعلي ــع مس / جمي ــدة9. ــال الجدي ــ*م وا-تّص ع ــات ا-, ــع تكنولوجي واق

ــة الجزائري
بويــة، وهــي ا-ص*حات  xTت الجزائــر منــذ 2000 إص*حــات شــاملة، وعميقــة للمنظومــة ال بــا�_
بويــة، و  xTانطلقــت بعــد العمــل الــذي قامــت بــه اللجنــة الوطنيــة -,صــ*ح المنظومــة ال / xالــ�

/ نّصبــت يــوم 13 مــاي 2000 ، xالــ�
»، «التجديــد  . / هــذا ا-طــار، فتحــت اللجنــة عــددا مــن الورشــات، كـــــــ»تكويــن المكّونــ0/ و9.
الجــذري للبيداغوجيــا»، و»تقويــة ودعــم اللغــة العربية»،و»ترقيــة اللغــة ا-vمازيغيــة والتفّتــح 
 ّ . xTبيــة المدنيــة والخلقيــة والدينيــة، مــن أجــل تكويــن مواطــن يع xTجنبيــة»، «الv-عــ� اللغــات ا
عــ*م  ــدة ل*, ــات الجدي ــب إدراج التكنولوجي ــم»، إu جان ــح عــ� العال ــه ومتفّت ــه ووطن بقيم
.كمــا وضعــت  / xPز فيمــا يأ STجميــع مســتويات التعليــم والتكويــن؛ وهــو مــا ســي / وا-تصــال 9.
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/ الجزائر بية بواسطة وسائل ا-ع*م وتكنولوجيات ا-ع*م وا-تصال 9. xTال
/ مواجهة  تحديات النوعية  ا-نجازات الكمية 9.

امــج  STمراجعــة ال ، . . مســتوى تأهيــل المعّلمــ0/ حــات، أهّمهــا: تحســ0/ xTاللجنــة عــددا مــن المق
 /Tنة تســيFإقامــة نظــام للتقويــم، ع ، التعليميــة، تحديــد سياســة جديــدة للكتــاب المــدر»/

/ المدرســة عــ*م وا-تصــال 9. بويــة وإدخــال التكنولوجيــات الحديثــة ل*, xTالمنظومــة ال
ــن  ــدة لتكوي ــة جدي ــّور سياس ــّم تص ، ت . ــ0/ ــل المعّلم ــتوى تأهي . مس ــ0/ ــّص تحس ــا يخ ففيم
ــا فيمــا  / آن واحــد، أّم . المعــارف ا-vكاديميــة والمهــارات المهنيــة 9. ، ترمــي إu تلقــ0/ . المكّونــ0/
ــة  ــج التعليمي ام STال . ــ0/ / مضام ــر 9. ــادة النظ ــّم إع ــة، فت ــج التعليمي ام STــة ال ــق بمراجع يتعّل
وطــرق التعليــم كليــة لمواكبــة تطــّور المعــارف العلميــة، التكنولوجيــة والبيداغوجيــة، قصــد 
وريــا، وكــذا اســتجابة للحاجيات  ضمــان تفّتــح المدرســة عــ� العالــم الخارجــي الــذي بــات ±.
ــة وا-جتماعيــة  / أفرزتهــا التحــّو-ت السياســية وا-قتصادي xــ� الجديــدة للمجتمــع الجزائــري ال

/ عرفتهــا الجزائــر. xالعميقــة الــ�
ــك  ــة، تل ــع ا-vولوي ــ®/ طاب / تكت xــ� ــم ال ــاطات الدع . نش ــ0/ ــن ب ــه م ــة إu أنّ وخلصــت اللجن
ــا»/  ــّد أس ــة، كس ــ*م وا-تصــال الحديث ع ــات ا-, / لتكنولوجي SPــا ــتعمال العق ــة با-س المتعلق

ــة.  بوي xTــة ال -,صــ*ح المنظوم
رقمنة المدرسة

بيــة  xTلهــذا كلــه و مــن أجــل ضمــان أحســن لتوظيــف التكنولوجيــا واســتغ*لها، أدخلــت وزارة ال
بويــة، حيــث يتــم تعليــم  xTإطــار إصــ*ح المنظومــة ال / / الجزائــر، مقيــاس المعلوماتيــة، 9. .9

/ كل المســار التعليمــي للتلميــذ. المعلوماتيــة 9.
ــا  ــة يشــكل هدف /  المعلوماتي ــة، أن التحكــم 9. بوي xTويؤكــد الخطــاب الرســمي و المقــررات ال
اتيجيا، وبــأن القــدرات المســتهدفة مــن هــذا تختلــف مــن طــور تعليمــي إu طــور آخــر،  xTاســ
 / ــم 9. ــن التحك ــذ م . الت*مي ــ0/ ــم تمك ــذا التعلي ــتهدف ه ــ*، يس / مث vPــدا ــم ا-بت ــي التعلي فف
ــة.   وني xTــة إلك ــر وثيق ــوم بتحري ــن أن يق ــر، وبتمكينهم ــاز الكومبيوت ــية لجه ــف ا-vساس الوظائ
ــم  / التعلي ــة 9. ــم المعلوماتي ــدف التعلي ــة، ه بي xTــؤون ال ــ� ش ــون ع ــع القائم . وض ــ0/ / ح .9
/ يجــب  xالت*ميــذ مــن معالجــة و اســتغ*ل المعطيــات: وهــي القــدرات الــ� . المتوســط، تمكــ0/
/ التعليــم الثانــوي، مــن أجــل تحضــT/ التلميــذ لعالــم الجامعــة و البحــث العلمــي.  تطويرهــا 9.
بيــة، و تطويــر التكنولوجيــات الجديــدة ل*تصــال، يشــكل مجــال  xTال / إدخــال المعلوماتيــة 9.
e-Edu- / تنقســم إu ث*ثة مســتويات xاتيجية ال� xTاتيجية»رقمنة المدرســة»»، «،وهي ا-ســ xTاســ:
ــة،  داري ــة وا-, . البيداغوجي ــ0/ ــة المضام ــية  و رقمن ــآت المدرس . المنش /Tــ cation التكوينوتجه
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/ نســتعرضها  xاتيجية، بــرزت خطــة لتطبيقهــا، والــ� xTومــن أجــل تحقيــق أهــداف هــذه ا-ســ 
 : / xPفيمــا يــأ

التكوين المستمر: رسكلة أك�F من 200ألف أستاذ 
/ و المتوســط  vPجميــع أطــوار التعليــم، ا-بتــدا / تــم وضــع برنامــج تكويــن لصالــح ا-vســاتذة 9.
نامــج الــذي يخــص 50ألــف أســتاذ للتعليــم الثانــوي-  STو الثانــوي منــذ ســنة 2001، وهــو ال
/ و المتوســط- مــن ســنة  vPطــوري ا-بنتــدا / مــن ســنة -2001و2003، و أكــر مــن 18ألــف أســتاذ 9.
 _Tــ ــن و رســكلة أك / تكوي .92008 uــدة مــن 2006إ ة الممت xTــ 2003إ2004u.نجــح القطــاع فيالف
 / / التعليــم المتوســط، و36ألــف أســتاذ 9. ، و 63ألــف أســتاذ 9. / vPا-بتــدا / مــن 102ألــف أســتاذ 9.

التعليــم الثانــوي.
وقــد تمحــورت دورات التكويــن هــذه عــ� أربعــة مــواد تعليميــة منهــا: مدخــل إu اســتخدام 
 / ة 9. /Tــ ــذه ا-vخ ــع إدراج ه ــدة، م ــد التكنولوجياالجدي ــدة، وادراج قواع ــات الجدي التكنولوجي
/ غضــون 2020،  .9 /Tرقــام  مــن المتوقــع أن تتضاعــف بشــكل كبــv-التعليــم عــن بعد.وهــذه ا
وع  _̀ بيــة لهــا مــ xTخاصــة و أن وزارة ال ، _Tإذ مــن المحتمــل أن يــزداد التكويــن ليتخصــص أكــ
 / اســتعما-للوحات الذكيــة وتعميــم اســتتخداممختلف الوســائل التكنولوجيــة الجديــدة 9.

التعليــم بمختلــف أطــواره.
< المنشآت المدرسية: كمبيوتر واحد لكل 15 تلميذ  ?Fتجه

. المؤسســات  /Tبيــة غ*فــا ماليــا بقيمــة 800مليــون دينــار، مــن أجــل تجهــ xTخصصــت وزارة ال
نــت»،  xTنv-انــت» و»ا xTنv-بويــة بشــبكة «ا xTبويــة بمــا يســمح  لهــا ، بربــط كل المؤسســات ال xTال
ا الســلطات العموميــة مــن أجــل تحقيــق مــا تســميه  /Tوع الــذي تعــول عليــه كثــ _̀ وهــو المــ
ــيتم  ــق بالتســيT/ ا-داري و البيداغوجــي، وس ــا يتعل ــة، خاصــة فيم بي xTــة ال ــة منظوم بعFن
بيــة بــكل  xTبربــط وزارة ال uوv-وع عــ� ثــ*ث مراحــل: و تتعلــق ا _̀ تحقيــق هــذا المــ
ــة، و 5آ-ف  ــي ثانوي ــط ألف ــة برب ــة الثاني ــدف المرحل . ته ــ0/ / ح ــا، 9. ــة له ــات التابع المؤسس
نــت» عــ� كل  xTنv-انــت»  و «ا xTنv-ة بتعميــم نســق «ا /Tخــv-متوســطة،بينما تتعلــق المرحلــة ا
/ الجزائــر،  المــدارس ا-بتدائيــة- 15 ألــف مدرســة ابتدائية-.وقــد أكــد مســؤولوقطاع التعليــم 9.
/ تتمكــن  xونــس»، حــ� /Tإدخــال تقنيــة اســتخدام «الفيديــو كونف uوع يهــدف إ _̀ أن هــذا المــ
مــدارس جنــوب الجزائــر مــن  ا-ســتفادة مــن دروس مــدارس الشــمال، كمــا يســعى إu تخزيــن 
ــواب،  ــع ال ــ� موق ــجيلها ع ــا وتس ات  ورقمنته ــا±. ــدروس والمح ــع كل ال ــة، بوض المعلوم

ليتمكــن الت*ميــذ وا-vســاتذة مــن ا-طــ*ع عليهــا. 
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/ الجزائر بية بواسطة وسائل ا-ع*م وتكنولوجيات ا-ع*م وا-تصال 9. xTال
/ مواجهة  تحديات النوعية  ا-نجازات الكمية 9.

/ الوقــت الراهــن،  شــارة إu وجود68هيئــة تربويــة، 9. / نفســه، تجــدر ا-, vPالســياق ا-,حصــا / و9.
نــت 84بالمائــة  xTنv-تــم ربطهــا بالموقــع الرســمي للــوزارة، كمــا تعــرف نســبة الربــط بشــبكة ا

/ المتوســطات، و 23بالمائــة فيمــا يخــص المــدارس ا-بتدائيــة. بالثانويــات، و 77بالمائــة 9.
 . /Tــ ــم تجنيدهــا، مــن أجــل تجه ة ت /Tــ ــة كب ــات مادي ــأن امكاني ــا، ب ــه هن ومــن الواجــب التنوي
الثانوياتوالمتوســطات بمخابــر المعلوماتية؛حيــث تشــT/ ا-vرقــام الحاليــة إu أنــه يوجــد 
ــر  ــدل كمبيوت ــات، و مع ــذ عــ� مســتوى الثانوي ــكل 44تلمي ــر واحــد ل ــاز كمبيوت ــدل جه مع
/ يســعى المســؤلون  xهــداف الــ�v-أن ا /Tواحــد لكل120تلميــذا عــ� مســتوى المتوســطات،غ
، هــي كمبيوتــر واحــد لــكل 15 تلميــذ ثانــوي، و كمبيوتــر واحد  /Tلتحقيقهــا، عــ� المــدى القصــ
ــا تهــدف الخطــة  إu ربــط كل المؤسســات  ــذا عــ� مســتوى المتوســطات، كم ــكل 30 تلمي ل

نــت.  xTنv-بشــبكة ا ، /Tــة، عــ� المــدى القصــ بوي xTال
< البيداغوجية وا=دارية رقمنة المضام@?

يــة، لــم يقتــF عــ� ا-vســاتذة فقــط، بــل شــمل  _̀ ومــن جانــب آخــر، فــإن تكويــن المــوارد الب
، حيــث تســع�  . ــ0/ ــة و ا-داري بوي xTومــدراء المؤسســات ال ، . برنامــج آخــر لتكويــن المفتشــ0/
بيــة، وهــي  xTوضــع شــبكة تربــط المصالــح المركزيــة بمختلــف مديريــات ال uهــذه الخطــة إ
ا، كمــا تســعى هــذه الخطــة إu ربــط كل المصالــح ا-داريــة  /Tحققــت تقدمــا كبــ / xالعمليــة الــ�
. البيداغوجيــة،  / النهايــة، إu رقمنةالمضامــ0/ بمعاهــد تكويــن ا-vســاتذة، بهــدف الوصــول، 9.

/ مقدمتهــا برامــج التعليــم.  و9.
بيــة  xTمــن صعيــد،  خاصــة إذا مــا علمنــا أن قطــاع ال _Tهــذه العمليــة مهمــة عــ� أكــ STوتعتــ
/ الجزائــر يوظــف حــواu/ 650ألــف شــخص، مــن بينهــم 400ألــف أســتاذ،يغطون بيداغوجيــا  .9
/ منظومــة  نشــاط  25ألــف مؤسســة تربويــة،إذ أن هــذه الرقمنــة ســتخلق نوعــا مــن المرونــة 9.
ــن ضعــف مســتوى  ــة م / إخــراج المدرســة الجزائري ــن أن يســاهم 9. ــا يمك ــم؛ وهــو م التعلي
/ التكويــن، وهــو مــا قــد ينتهــي بتكويــن جيــد ل*vجيــال القادمــة.  الت*ميــذ، والنقــص الم*حــظ 9.
ــن  ــا  ســيمكنهم م ــن، وهــو م ورة التكوي /Tصــ / ــذ 9. ــة سيســاعد الت*مي ــا أن مســار الرقمن كم
وع المحفظــة الرقميــة، ليتمكــن التلميــذ من تفــادي حمل أثقــال المحفظة  _̀ ا-ســتفادة مــن مــ

/ تفــوق حمولتهــا، الحاليــة، الـــ 15 كــغ مــن الكتــب و الكراريــس.  xالتقليديــة الحالية،الــ�
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الخ+صة
/ الجزائــر، لــم  بيــة عــST وســائل ا-عــ*م 9. xTخ*صــة هــذه الورقــة، أن ال /  يمكــن التأكيــد، 9.
/ منظومــة التعليــم، إ- ابتــداء مــن نهايــة التســعينيات مــن القــرن  .9 /Tتكــن محــط اهتمــام كبــ
/ عرفهــا المجتمــع الجزائــري، حيثكانــت  xبســبب الظــروف التاريخيــة و البنيويــة الــ� ، / المــا².
-  نســبة تفــوق 86  ــ®/ ــه عــام  1962 –ســنة التحــرر مــن ا-ســتعمار الفرن ــة في تشــكل ا-vمي
ــة  / المنظوم ــ*م 9. ــائل ا-ع ــ� وس ــة ع بي xTــف ال ــم تخل ــا»/ لفه ــو معطــى أس ــة، وه بالمائ
ــات  ــال التكونولوجي ــكالية إدخ ــT_ بإش ــوم أك ــط الي ــام ارتب ــذا ا-هتم ــف أن ه ــة، وكي بوي xTال

ــوي. ب xTالنســق ال  / ل*تصــال 9.
ــم،  ــة التعلي ــا نوعي ــات، أهمه ــن التحدي ــة م ــوم بمجموع ــام، الي ــذا ا-هتم ــدم ه ويصط
 / ــة 9. ــة عميق ــرون بوجــود أزم ــر، يق ــة بالجزائ بي xTال / .9 . ــن المتخصصــ0/ ــT/ م خاصــة وأن الكث

ــة ومريضــة.  ــا منكوب ــة بأنه . المدرس ــ0/ ــم، متهم ــة التعلي نوعي
/ الجزائــر اليــوم حــواu/ 650ألــف شــخص، مــن بينهــم 400ألــف أســتاذ  بيــة 9. xTيوظــف قطــاع ال
عــ� مســتوى 25 ألــف مؤسســة تربوية.لذلــك فــإن إدخــال تكنولوجيــات ا-تصــال الحديثــة 
/ إخــراج  / منظومــة التعليــم، وهــو مــا يمكــن أن يســاهم كذلــذ 9. ســتخلق نوعــا مــن المرونــة 9.
ــن، وهــو  / التكوي ــذ، و النقــص الم*حــظ 9. ــة مــن ضعــف مســتوى الت*مي المدرســة الجزائري
 / ــة سيســاعد الت*ميــذ 9. ــال القادمة.كمــا أن مســار الرقمن مــا قــد ينتهــي بتكويــن جيــد ل*vجي
وع المحفظــة الرقميــة،  _̀ ورة التكويــن، وهــو مــا  ســيعطيهم فرصــة  ا-ســتفادة مــن مــ /Tصــ
ليتمكــن التلميــذ مــن تفــادي حمــل أثقــال المحفظــة الحاليــة الحاملــة -vكــT_ مــن  15 كــغ مــن 

الكتــب والكراريــس.      
ا، لوحــده،  إذا لم يرفــق بممارســة تربوية  /Tأن إدخــال التكنولوجيــات لــن يكــون لــه أثــرا كبــ /Tغــ
ــدة؛ ديناميكيةيجــب  ــة جدي ــة بديناميكي ــة أخــرى، مصحوب ــدة، وبخلــق  نشــاطات تربوي جدي
ــدا  ــذي يلخــص جي ــاء المعــارف، هــذا المســار ال ــق  ايجــاد مســار جماعــي لبن ــد طري أنتعب
بيــة عــST ا-عــ*م، وعــST تكنولوجيــات  xTع*قتهــا بال / / الجزائــر 9. تحديــات منظومــة التعليــم 9.

/ تتجــاوز لغــة الكمبلغــة الكيــف.  xا-تصــال الحديثــة. تحديــات النوعيــة الــ�
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/ الجزائر بية بواسطة وسائل ا-ع*م وتكنولوجيات ا-ع*م وا-تصال 9. xTال
/ مواجهة  تحديات النوعية  ا-نجازات الكمية 9.
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بية ا-ع*مية: كيف تتعامل مع ا-ع*م الرياض2010 xTال



137

/ المغرب بية ا-ع*مية والمعلوماتية 9. xTال

? المغرب >̂ بية ا=ع+مية والمعلوماتية  EFال

عبد الحميد النفي®/ و ادريسية شويت

 . ، والتفاعــل ب0/ /Tوســائل ا-عــ*م بقولبــة عمليــة الفهــم والتفســ / تســاهم الصــور المنشــورة 9.
/ عالــم يتجــه أكــT_ فأكــT_ نحــو العولمــة. قــد تكــون الرســائل  ا-vفــراد وا-vمــم والجماعــات 9.
ّة، متضاربــة، أو مربكــة، وغالبــاً مــا - تكــون مفهومــة بشــكل موحــد أو خاضعــة  .Fع*ميــة مــ ا-,
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــح ال / هــذه الحــال، تصب ــا. 9. ــT/ الجماهــT/ غــT/ المتجانســة الخاصــة به لتأث
/ ا-نتقــاد والحكــم  . الجماهــT/ والســماح لهــا بــأن تكــون بارعــة 9. وريــة لتمكــ0/ والمعلوماتيــة ±.
ــات  ــرض ا-vخ*قي ــ*م. تتع ع ــائل ا-, ــات ووس ــتخدام المعلوم ــم واس ــي وتقيي / تلق ــد 9. الجي
ــة. ومــن شــأن هــذا ا-vمــر أن  ع*مي . والمؤسســات ا-, ــ0/ ــل الصحفي ــة للخــرق مــن قب ع*مي ا-,
عــ*م والمعلومــات.  ــة ا-, ́/ ثقاف ــوا مــن مســتهل ــاس إن لــم يكون ــT/ عــ� الن ــر بشــكل كب يؤث
 /́ ــ ــة ل ــة العالي ــة والتحليلي ــارات النقدي ــر المه ــوم بتطوي ــن المهــم أن نق ــذا الســبب، م له
́/  نفهــم الســبيل للتخلــص مــن  ــ ع*ميــة ول . للمــواد ا-, . وفاعلــ0/ . مســؤول0/ نكــون مســتهلك0/
ع*ميــة  بيــة ا-, xTتصــور الواقــع ا-جتماعــي. تتمتــع ال / xغمــوض ثقافــة ا-عــ*م والمعلومــات الــ�
/ الكثــT/ مــن الــدول  / المناهــج التعليميــة 9. والمعلوماتيــة بمركــز مهــم جــداّ وهــي مدمجــة 9.
/ البلــدان الناميــة. ويتنــاول هــذا الفصل  المتقدمــة. إ- أنهــا غــT/ معروفــة أو رديئــة المســتوى 9.
 / xالمغــرب؛ كمــا يســلط الضــوء عــ� الخطــوات الــ� / ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTحالــة ال

/ هــذا المجــال. اتخذتهــا جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه 9.
عــ*م وتقنيــات المعلومــات وا-تصــا-ت الجديــدة وســيلة لتحقيــق  تشــّكل كّل مــن وســائل ا-,
بيــة  xTمكانــات الكامنــة لل التنميــة ا-جتماعيــة وا-قتصاديــة. مــع ذلــك، - يمكــن أن تتحقــق ا-,
ع*مــي  ع*ميــة والمعلوماتيــة إن كان ا-vفــراد يفتقــرون للقــدرة عــ� الوصــول اu المحتــوى ا-, ا-,
ع*ميــة والمعلوماتيــة تُعتــST شــيئاً فشــيئاً  بيــة ا-, xTوتحليلــه وتقييمــه وابتــكاره. وقــد بــدأت ال
ــم  ــل التعلي ــة مراح ــة لكاف ــا± إلزامي ــة، وكعن ــارات والمعرف ــذه المه ــاب ه ــرك -كتس المح
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 / ــا 9. / بداياته ــزال 9. ــة - ت ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــراد المجتمــع. إ- أن ال وكل فــرد مــن أف
الكثــT/ مــن البلــدان الناميــة وتواجــه الكثــT/ مــن التحديــات. والهــدف مــن هــذا المقــال هــو 
ــدة  ــاول مســائل ع / المغــرب. وهــو يتن ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــن ال ــة ف دراســة حال
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTهــذا الفصــل كيفيــة التعريــف بال . : (1) يبــ0/ /uعــ� الشــكل التــا
ــة  بي xTــز ال ــرب لتعزي ــا المغ / اتخذه xــ� ــراءات ال ــ� ا-,ج ــوء ع ــلط الض ــرب؛ (2) ويس / المغ .9
. بشــكل أفضــل لعــF المعلومــات، و (3)  ع*ميــة والمعلوماتيــة بهــدف إعــداد المواطنــ0/ ا-,
ــادرات  ــدوu/ عــ� خطــط العمــل والمب / وال طــ*ع القــارئ عــ� الصعيديــن الوطــ�. يهــدف -,

/ المســتقبل. / ســيتم تنفيذهــا 9. xــ� الرئيســية ال
? المغرب: >̂ ع+مية والمعلوماتية  بية ا=> EFال

/ مناهــج  / المغــرب، وليســت مدرجــة 9. / بداياتهــا 9. ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTتــزال ال -
. وصانعــي السياســات  ــال الناشــط0/ ــا ليســت عــ� جــدول أعم ــا أنه ــي. كم النظــام التعليم
 /Tالكثــ uبهــا. بالنســبة ا /Tكمــا أن النــاس ليســوا عــ� إطــ*ع عليهــا مــن أجــل التفكــ ، . والمربــ0/
 /Tالقــدرة ع� القــراءة والكتابة، وتفســ / ع*ميــة والمعلوماتيــة» تعــ�. بيــة ا-, xTمــن المغاربــة، «ال
/ عالــم الوســائط المتعــددة اليــوم، - يكفــي تعليــم هــذا النــوع  الرســائل المطبوعــة. ا- انــه 9.
/ إلينــا ليــس  xPالعالــم تــأ / مــن الثقافــة فقــط. نحــن نعلــم أن المعلومــات حــول مــا يحــدث 9.
عــ*م المطبوعــة بــل أيضــاً مــن خــ*ل ا-vصــوات والصــور القويــة.  فقــط مــن خــ*ل وســائل ا-,
ــوى  ــم وفهــم وتفســT/ محت ــة لتقيي ــارات وا-vدوات ال*زم ــراد بالمه ــد ا-vف ــإن تزوي ، ف /uــا بالت
ــد  ــدي ق ــددة بشــكل نق ــائط المتع ــا الوس / توفره xــ� ــة ال ــائل وا-vصــوات والصــور القوي الرس
/ الواقــع، تســاهم تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت الجديــدة  ورة - بــد منهــا. 9. أصبــح ±.
ــ�  ــات ع ــاء المجتمع ــة بن ــة طريق ــادة صياغ ــاس وإع ــاة الن ــT/ حي ــة بتغي ع*مي ــة ا-, والثقاف
. علينــا تزويــد أنفســنا بالمهــارات ال*زمــة لمعرفــة  ّ . لهــذا، يتعــ0/ /uوالــدو / الصعيديــن الوطــ�.

/ حياتنــا. .9 / xPكيفيــة اســتخدام المحتــوى ا-ع*مــي والمعلومــا
: ? jfالنظام التعليمي المغر ? >̂ ع+مية  دمج الدراسات ا=>

/ يفرضهــا عــF المعلومــات،  xحياتنــا اليوميــة، والتحديــات الــ� / نــت 9. xTن إدراكاً منهــا -vهميــة ا-,
ع*ميــة  / عــام 2009 الدراســات ا-, .9 /uأدخلــت خطــة الطــوارئ المغربيــة للتعليــم العــا
/ كليــات ا-�داب  يــة 9. . /Tنجل / كافــة فــروع اللغــة ا-, / المناهــج الدراســية 9. ونيــة 9. xTوالثقافــة ا-لك
عــ*م  / المغــرب بهــدف مســاعدة الطــ*ب عــ� فهــم وظائــف وســائل ا-, نســانية 9. والعلــوم ا-,

هــا عــ� المجتمــع.  /Tوتأث
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/ المغرب بية ا-ع*مية والمعلوماتية 9. xTال

ــم  ــ� عال ــ*ب ع ــف الط . 2 و 4، لتعري ــي0/ . الدراس ــ0/ / الفصل ــادة 9. ــذه الم ــس ه ــم تدري يت
 / نــت). ويتمثــل هــدف هــذه الــدورة 9. xTونيــة (ا-ن xTعــ*م الجديــد والقديــم والثقافــة ا-لك ا-,
ــا فرصــة جيــدة  ع*مــي. هــذا يوفــر لن مســاعدة الطــ*ب عــ� فهــم وتعلــم ســT/ العمــل ا-,
 /Tــن تفســ . الطــ*ب م ــ0/ ــية لتمك / المناهــج الدراس ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTدراج ال ,-

ــة بشــكل نقــدي. ــا اليومي / حياتن ــا 9. / نواجهه xــ� ــة والمعلومــات والصــور ال ع*مي الرســائل ا-,
نسانية سايس  ? كلية ا=�داب والعلوم ا=> >̂ ع+مية والمعلوماتية  بية ا=> EFتدريس ال

فاس: تجربة شخصية
 / .Pــا ــدرا»/ الث / الفصــل ال ــة» 9. ع*مي / الدراســات ا-, ــة 9. ــادة «مقدم ــدأت تدريــس م ــا ب عندم
ــرب  ــنوات، أع ــع س ــل أرب ــع قب / الفصــل الراب ــة 9. وني xTلك ــة ا-, ــة والثقاف ع*مي ــات ا-, والدراس
ــم،  ه /Tــكل بحســب تعب / تش xــ� ــة، ال ــة المغربي ع*مي ــج ا-, ام STــن ال ــتيائهم م ــن اس / ع SP*ــ ط
ع*ميــة  بيــة ا-, xTتهديــداً لهويتهــم وثقافتهــم. لهــذا، فــإن أول خطــوة قمــت بهــا كانــت دمــج ال
ــة بإعطــاء  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــد ســاهمت ال . وق ــدرا»/ ــج ال / المنه ــة 9. والمعلوماتي
 /́ ع*ميــة مــن خــ*ل تزويــد الطــ*ب بالمهــارات التحليليــة لــ قيمــة مضافــة إu الدراســات ا-,
ــوى  ــة ومحت ــ*م المختلف ع ــائل ا-, . لوس ــؤول0/ ــتخدمي مس ــراء ومس ــاهدين وق ــوا مش يصبح

ــات. المعلوم
ع+مية: بية ا=> EFال

ع*مية من خ*ل فهم المفاهيم ا-vساسية التالية: بية ا-, xTال uا / SP*تعرّف ط
ع*مية لتحقيق الربح والسلطة. 1.  تتم صياغة الرسائل ا-,

/ تتبناها بعــض المحتويات  xالنقــدي أســا»/ لتحديــد المعتقــدات الخاطئة الــ� /Tالتفكــ   .2
ع*ميــة. ا-,

 / xــ� ــم ال ــم القي ــT/ معال ــاهم بتغي ــا تس ــراد -vنه ــ� ا-vف ــT/ ع ــ*م تأث ع ــائل ا-, 3.  لوس
نظرهــم. ووجهــات  بهــا  مــون  . xTيل

: /uع*مية ع� الشكل التا من المهم أن نطرح ا-vسئلة حول محتوى الرسائل ا-,   .4
من هو الجمهور المستهدف؟

يصال معلومات محددة؟ ما هي التقنيات المستخدمة =>
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? هذه الرسالة؟ >̂ ويج لها  EFيتّم ال ? Edما هي القيم وأساليب الحياة ال
? رسالة معينة؟ >̂ ? تنقل  Edما هي مصداقية المعلومات ال

مــن المهــم أ- يصبــح المــرء مدمنــاً عــ� مصــدر واحــد للمعلومــات بمــا ان وســائل    .5
. . عــ*م تســتخدم طرقــاً مختلفــة لتقديــم المعلومــات المتعلقــة بموضــوع معــ0/ ا-,

6.  مــن المهــم أن نتخطــى المظاهــر وأن نتمكــن مــن كشــف ا-vحــكام المســبقة والصــور 
، والت*عــب، والتضليــل أو تشــويه المعلومــات -vغــراض محــددة. /Tالنمطيــة، والتشــه

عــ*م مــن أجــل التنميــة المســتدامة والوصــول اu عالــم  / ا-, كيــف يمكــن ا-ســتثمار 9.   .7
ــ*م؟ ــوده الس يس

/ عــ� أن يدركــوا -vول مــرة أن هنــاك مهــارات  SP*وقــد ســاهمت هــذه المســائل بمســاعدة طــ
عــ*م  ــراءة الصحــف المطبوعــة، أو مشــاهدة وســائل ا-, ــد ق ــار عن / ا-عتب ــد أن تؤخــذ 9. - ب
ف الطــ*ب بــأن هــذه المهــارات قدمــت لهــم فرصــة التعلــم  xTنــت. وقــد اعــ xTن وتصفــح ا-,
ــه  ع*مــي، وعمليات ــة: طبيعــة المشــهد ا-, ي /Tعــ*م الجماه ــات وســائل ا-, ا-نعــكا»/ لدينامي
عــ*م بوضــع  ووظائفــه. وقــد ســاهم هــذا ا-vمــر بتعزيــز وعيهــم حــول كيفيــة مســاهمة ا-,
ا-vطــر المرجعيــة ل*vفــراد، وقيمهــم، ومواقفهــم وســلوكياتهم. كمــا قدمــت لهــم القــدرة عــ� 
ــتخدام  ــب ا-س ه إu جان /Tــه وتفســ ــوزه، وتقييم ــك رم ــي، وف ع*م ــوى ا-, الوصــول اu المحت
 . . فاعلــ0/ ́/ يصبحــوا بالتــاu/ مســتهلك0/ عــ*م، لــ المســؤول والمّطلــع لكافــة أشــكال وســائل ا-,

ع*مــي. . للمحتــوى ا-, ومســؤول0/
بية المعلوماتية: EFال

/ الجامعــات المغربيــة.  / المناهــج الدراســية 9. بيــة المعلوماتيــة بالكامــل 9. xTلــم يتــم دمــج ال
 ، / بيــة المعلوماتيــة المهــارات المكتبيــة، الوعــي بالحاســبات / الوعــي التقــ�. xTوتشــمل ال
ضافــة إu مهــارات البحــث والتقييــم  ؛ با-, / ، الوعــي البــFي والوعــي الثقــا9. /Tومهــارات التفكــ
ــة  ــرض لمجموع ــت. إن التع ن xTــبكة ا-ن ــ� ش ــورة ع ــة والمنش ــة المطبوع ع*مي ــادر ا-, للمص
متنوعــة وغنيــة مــن مصــادر المعلومــات يتطلــب اكتســاب مهــارات وكفــاءات جديــدة لتقييــم 
. ماهريــن، قادريــن عــ� اتخــاذ  ع*مــي ويســمح بخلــق قــراء وباحثــ0/ المعلومــات والمحتــوى ا-,
قــرارات مّطلعــة. قدمــت هــذه المهــارات للطــ*ب ا-طــار المناســب لتعلــم مهــارات البحــث 
ــن  ــة م ــة متنوع / مجموع ــات 9. ــق واســتخدام المعلوم ــدي، والســعي، والتحق ــم النق والتقيي
 : بيــة المعلوماتيــة مــا يــ�/ xTســياقات مختلفــة. وقــد تعّلــم الطــ*ب مــن خــ*ل ال / ا-vشــكال و9.
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ــوث  ــراء البح ــ*ل إج / خ ــة 9. ــواد المطلوب ــة الم ــة ودق ــT/ ومصداقي ــوة تأث ــم ق 1.  تقيي
كاديميــة. v-ا

اف بقــدر  نــت -vنهــا - تخضــع لــ*�_ xTالتشــكيك بموثوقيــة المصــادر عــ� شــبكة ا-ن   .2
/ المكتبــة. المــوارد المتوفــرة 9.

؛ / .Pو xTلك / الفضاء ا-, 3.  تحديد احتياجاتهم من المعلومات 9.
نت؛ xTن التحقق من دقة معلومة تّم استقاؤها من ا-,   .4

/ المناسب والمفيد؛ .Pو xTمعرفة كيفية زيارة الموقع ا-لك   .5
معرفــة كيفيــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت عــ� نحــو فعــال. مــن    .6
بيــة  xTالبلــدان الناميــة هــو غيــاب ال / أبــرز العقبــات أمــام كفــاءة اســتخدام هــذه التقنيــات 9.

ــة.  المعلوماتي
ــن  . ماهري ــ0/ ــوا باحث ــم (1) ليكون ــاهمت بتمكينه ــة س ــة المعلوماتي بي xTأن ال / SP*ــ اكتشــف ط
ومبتكريــن   . فاعلــ0/  . مســتهلك0/ يكونــوا  أن   / .9  (2) ا-vكاديميــة؛  دراســاتهم   / .9  . ومســؤول0/
ــة الســ*م  ــاء ثقاف / بن / والمشــاركة 9. x9*ــات؛ (3) -ســتخدام المعلومــات بشــكل أخــ للمعلوم
ــا المعلومــات وا-تصــا-ت  ؛ و (4) -ســتخدام تكنولوجي /uــدو / المجتمــع ال / مجتمعهــم و9. .9

ــاءة. ــة وكف بفعالي
ع+مية والمعلوماتية مجتمعة: بية ا=> EFال

، اشــتملت  / .Pالفصل الثا / بيــة المعلوماتيــة كّل ع� حــدة 9. xTع*ميــة وال بيــة ا-, xTبعــد تدريــس ال
ــة  وني xTلك ــة ا-, ــ*م والثقاف ع / ا-, ــوان دراســات 9. ــع بعن / الفصــل الراب ــا 9. / قدمته xــ� ــادة ال الم
 / ع*ميــة والمعلوماتيــة مجتمعــة، -vن كليهمــا يتضمــن «دراســات 9. بيــة ا-, xTعــ� مزيــج مــن ال
́/ نســلط الضــوء عــ� الواقــع بــأن  ونيــة». لقــد اغتنمنــا الفرصــة لــ xTلك عــ*م» و «الثقافــة ا-, ا-,
/ الجمــع  بيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) قــد تولــت المبــادرة 9. xTمــم المتحــدة للv-منظمــة ا
/ النظــم التعليميــة كمجموعــة  ع*ميــة والمعلوماتيــة وتشــجيع عمليــة دمجهــا 9. بيــة ا-, xTال . بــ0/
/ تهــدف إu تزويــد ا-vفــراد مــن كافــة ا-vعمــار وا-vجنــاس بالمهــارات  xمــن الكفــاءات الــ�
ــم،  ــي، وتقيي / تلق ــد 9. ــاد الحكــم الجي / ا-نتق ــارة 9. ــT_ مه ــوا أك ́/ يكون ــ ــة ل ــاءات ال*زم والكف
بيــة  xTع*ميــة والمعلوماتيــة.  إن مناهــج اليونســكو الدراســية الخاصــة بال واســتخدام المــواد ا-,
/ الملتقــى الــدوu/ ا-vول حــول  / أطلقــت 9. xالــ� ، . ع*ميــة والمعلوماتيــة الخاصــة بالمدرّســ0/ ا-,
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/ صلــب هــذه العمليــة،  .9 . / 15 يونيــو 2011، يضــع المعلمــ0/ ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTال
ــي،  ع*م ــم ا-, ــد (1982) بشــأن التعلي / إعــ*ن جرنوال ــواردة 9. ــق ا-vهــداف ال مــن أجــل تحقي

ســكندرية (2005) وجــدول أعمــال اليونســكو باريــس (2007).  وإعــ*ن ا-,
/ أقســام  ع*ميــة والمعلوماتيــة - تــدرّس ســوى 9. بيــة ا-, xTمــن هنــا، يمكننــا أن نســتنتج أن ال
وري أن يمتــد تدريــس تلــك المــادة اu كافــة  .Fكليــات ا-�داب. ومــن الــ / يــة 9. . /Tنجل اللغــة ا-,
ع*ميــة والمعلوماتيــة فعالــة  بيــة ا-, xTهــذه الحالــة، ســتكون ال / الكليــات والمؤسســات. 9.
ــن  ــد م ــا - ب ــم. كم ه /Tــن غ ي /Tــرار، والكث ــاع الق ــباب وصن ــور والش ــاء ا-vم . وأولي ــ0/ للمدرّس
 / / المغــرب همــا العربيــة والفرنســية. الخطــوة ا-vوu تق³. .9 . . الرئيســيت0/ التوضيــح بــأن اللغتــ0/
ع*ميــة والمعلوماتيــة إu اللغــة العربيــة مــن  بيــة ا-, xTجمــة الوثائــق الرئيســية المتعلقــة بال xTب
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTأجــل الســماح للجميــع با-ســتفادة مــن هــذه المــادة. بمــا أن ال
/ المغــرب، وإنط*قــاً مــن أهميتهــا بالنســبة اu الشــباب وأوليــاء ا-vمــور وكل  غــT/ معروفــة 9.
. المغاربــة  مواطــن، قررنــا تنظيــم مؤتمــر دوu/ حــول الموضــوع مــن أجــل تعريــف ا-vكاديميــ0/

/ حياتهــم. . ا-vفــراد بأهميتــه 9. بــه وتعزيــز الوعــي بــ0/
ــال  ? مج >̂ ــه  ــد الل ــن عب ــد ب ــيدي محم ــة س ــا جامع ــع به ? تضطل Edــ ــطة ال ا=gنش

ع+ميــة والمعلوماتيــة: بيــة ا=> EFال
ع+مية والمعلوماتية: بية ا=> EFول حول الg=الملتقى الدو3? ا

ع*ميــة  بيــة ا-, xTول للv-ا /uتحــت رعايــة الملــك محمــد الســادس، أُقيــم الملتقــى الــدو
عــ*م والثقافــة والمجتمــع. مختــST الخطــاب،  / ا-, والمعلوماتيــة مــن قبــل مجموعــة ا-vبحــاث 9.
نســانية، ســايس فــاس؛ وجامعــة  دراك وا-�ثــار؛ كليــة ا-�داب والعلــوم ا-, بــداع والمجتمــع: ا-, ا-,
/ كليــة الطــب  . 17-15 يونيــو 2011 9. ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، فــاس، المغــرب، مــا بــ0/
بيــة  xTســ*مية لل ، والمنظمــة ا-, يــك أســا»/ _̀ / فــاس، بالتعــاون مــع اليونســكو ك والصيدلــة 9.
ــم  ــة ا-vم ــج، ورابط ــدول الخلي / ل SPــر ــة الع بي xTــب ال ــكو)، ومكت ــة (إيسيس ــوم والثقاف والعل

المتحــدة لتحالــف الحضــارات.
وع: قادة الم��

، الرئيــس،  وع مــن قبــل كّل مــن الدكتــور عبــد الحميــد النفيــ®/ _̀ وضــع التصــور الخــاص المــ
ــانية،  نس ــوم ا-, ــة ا-�داب والعل ــن كلي ــة، م ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTلل /uــدو ــى ال الملتق
جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، فــاس، المغــرب؛ والدكتــورة ادريســية شــويت، نائــب
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نســانية،  ع*ميــة والمعلوماتيــة، كليــة ا-�داب والعلــوم ا-, بيــة ا-, xTلل /uالرئيــس، الملتقــى الــدو
جامعــة مــو-ي إســماعيل، مكنــاس، المغــرب.

ا=gساس المنطقي للملتقى:
ع*مية والمعلوماتية: بية ا-, xTال . أسباب الجمع ب0/

وري ان تكونــا  .Fنــه مــن الــv- ع*ميــة والمعلوماتيــة بيــة ا-, xTتنــاول الملتقــى ك*ً مــن ال
ــة  ــق التنمي . وســائل ا-تصــال، مــن أجــل تحقي ــ0/ ــارب ب / العــF الرقمــي والتق .9 . ــ0/ مت*زمت
يــة الكاملــة، وبنــاء مجتمعــات مدنيــة، وإرســاء أســس الســ*م العالمــي والحــوار البّنــاء  _̀ الب
. الثقافــات. وكان هــذا الملتقــى ا-vول مــن هــذا الحجــم منــذ أن بــدأت اليونســكو المــزج  بــ0/
عــ*م  . الجماهــT/ مــن ا-طــ*ع عــ� وظائــف وســائل ا-, . بغيــة تمكــ0/ . هذيــن المفهومــ0/ بــ0/
/ ا-نتقــاد والحكــم الجيــد  هــا مــن مــزودي المعلومــات، والســماح لهــا بــأن تكــون بارعــة 9. /Tوغ

ــة.  ــة والمعلوماتي ع*مي / خــ*ل تلقــي وتقييــم واســتخدام المــواد ا-, .9
ا=gهداف 

ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال ــول أهمي ــم ح ــي والفه ــز الوع : (1) تعزي ــ�/ ــا ي ــى اu م ــدف الملتق يه
يــة وا-قتصادية؛  _̀ ط أســا»/ للتنميــة الب _̀ / عــF المعلومــات وا-تصــا-ت كــ والمعلوماتيــة 9.
امــج التعليميــة الوطنيــة مــن  STال / ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xT(2) وضــع الخطــط لدمــج ال
/ مجــال  ة 9. STيتمتعــون بخــ . . والجماهــT/ والمنتجــ0/ اجــل تشــجيع تطويــر أفــراد المســتخدم0/
ــة  ع*مي ــات ا-, مكان ــن ا-, ــدر م ــ³ ق ــق أق ــاu/ تحقي ــة ، وبالت ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTال
 / / خدمــة الديمقراطيــة والعدالــة والنمــاذج ا-قتصاديــة المســتدامة والتطوير 9. والمعلوماتيــة 9.
. بالقضايــا القانونيــة والسياســية وا-قتصاديــة  كافــة مســتويات المجتمــع؛ (3) توعيــة المشــارك0/
ع*ميــة والمعلوماتيــة، ومناقشــة المقاربــات العلميــة -ســتقاء  بيــة ا-, xTخ*قيــة المرتبطــة بالv-وا
ع*ميــة والمعلوماتيــة، وتبادلهــا وتقييمهــا واســتخدامها؛ (4) دراســة المســائل  المــواد ا-,
ــة  بي xTــاش عــ� ال . النق /Tــ ــة؛ (5) ترك ــة والرقمي ــة والبFي ــة  اللفظي بي xTــة بشــأن ال المفاهيمي
. الثقافــات المختلفــة، والتعبــT/ عــن  ع*ميــة والمعلوماتيــة مــن خــ*ل وجهــات النظــر بــ0/ ا-,
مخــاوف، وانشــغا-ت وتطلعــات بلــدان الجنــوب والتشــديد عــ� أهميــة التعــاون ليــس فقــط 
ــة  بي xTــوب نفســها، مــن أجــل تشــجيع ال . دول الجن ــ0/ ــل أيضــاً ب ــوب، ب . الشــمال والجن ــ0/ ب
ع*ميــة والمعلوماتية  بية ا-, xTإعــ*ن فــاس حــول ال uع*ميــة والمعلوماتيــة، و؛ (6) التوصــل إ ا-,

ووضــع خطــة عمــل لهــذا الغــرض.
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ع+مية والمعلوماتية: بية ا=> EFنتائج الملتقى: إع+ن فاس حول ال
ــة  بي xTــول ال ــاس ح ــ*ن ف ــة إع ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTول للv-ا /uــدو ــى ال أصــدر الملتق
ــ*مية  س ــة ا-, ــكو، والمنظم ــن اليونس ــاركون ك*ً م ــّث المش ــد ح ــة. وق ــة والمعلوماتي ع*مي ا-,

ــج،  ــدول الخلي / ل SPــر ــة الع بي xTــب ال ــكو)، ومكت ــة (إيسيس ــوم والثقاف ــة والعل بي xTلل
ــة  / كاف ــن أصحــاب المصلحــة 9. هــم م /Tــف الحضــارات، وغ وبرنامــج ا-vمــم المتحــدة لتحال

: ــ�/ أنحــاء العالــم إu مــا ي
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTامهــم بالمبــادرات المتعلقــة بال . xT1. إعــادة تأكيــد ال  
ع*ميــة والمعلوماتيــة. بيــة ا-, xTمنصــة دوليــة حــول ال /uللجميــع واعتبــار هــذا الملتقــى الــدو
ع*ميــة  بيــة ا-, xTحــول ال /uســبوع الــدو

v-2. تخصيــص أســبوع، تحــت تســمية «ا  
ع*ميــة والمعلوماتيــة حــول  بيــة ا-, xTوالمعلوماتيــة» بهــدف إبــراز قيمــة تعزيــز وتنفيــذ برامــج ال
ــو مــن كل  . 21-15 يوني ــ0/ ــا ب ــذا ا-vســبوع م ــال به ح ا-حتف xTــ . واق . ــ0/ ــع المعني ــم لجمي العال

ــام. ع
ــم  ــة التعلي / أنظم ــة 9. / المناهــج التعليمي ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــج ال 3. دم  
بيــة  xTالرســمي، مــن أجــل (أ) ضمــان حــق كل مواطــن بالحصــول عــ� هــذه ال /Tالرســمي وغــ
 . . بتدريــب المتعلم0/ المدنيــة الجديــدة، (ب) ا-ســتفادة مــن ا-vثــر المضاعف لقيــام المدرّســ0/
بيــة  xTبمهــارات ال . . والمتعلمــ0/ عــ� التفكــT/ النقــدي والتحليــل، (ج) تزويــد كل مــن المدرّســ0/
ع*ميــة والمعلوماتيــة،  بيــة ا-, xTمجــال ال / ع*ميــة والمعلوماتيــة لبنــاء مجتمعــات متمّكنــة 9. ا-,

ا-vمــر الــذي يمهــد الطريــق لمجتمعــات المعرفــة؛
، وخاصــة المــواد  . 4. إدراج إنتــاج وتوزيــع المحتــوى المقــدم مــن المســتخدم0/  
ع*ميــة والمعلوماتيــة؛ بيــة ا-, xTطــار العــام لل / ينتجهــا الشــباب، كجــزء مــن ا-, xع*ميــة الــ� ا-,

́/ يتكمــن  / مختلــف البلــدان، لــ ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xT5. إجــراء البحــوث عــن حالــة ال
. من تصميم مبادرات أكT_ فعالية؛  ع*مية والمعلوماتية والممارس0/ بية ا-, xTاء ال STخ

قليميــة الخاصــة بتكييــف المناهــج الدراســية  6. إجــراء متابعــة مناســبة للمشــاورات ا-,  
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTوتعزيــز ال . ع*ميــة والمعلوماتيــة للمدرّســ0/ بيــة ا-, xTالخاصــة بال

ــات. . الثقاف ــ0/ والحــوار ب
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7. توســيع برنامــج توأمــة الجامعــات والكــرا»/ الجامعيــة لليونســكو و شــبكة جامعــات   
ع*ميــة والمعلوماتيــة والحوار  بية ا-, xTتعــ�. بال / xمبــادرة تحالــف الحضــارات ــــ اليونيســكو الــ�
/ تمثــل كافــة مناطــق العالــم؛ وتشــجيع إنشــاء  xخــرى الــ�v-الثقافــات لتشــمل الجامعــات ا . بــ0/
بيــة  xTقليميــة والدوليــة أو مراكــز تبــادل المعلومــات حــول ال المعاهــد أو المراكــز الوطنيــة وا-,
ــة  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــادرات ال / كافــة المناطــق لدعــم مب ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ا-,
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــز ال / كل أنحــاء العالــم. ممــا يجعــل هــذه الشــبكة القــوة الدافعــة لتعزي .9
/ بنــاء ســ*م مســتدام  .9 /uكافــة أنحــاء المجتمعــات ككل، والمســاهمة بالتــا / والمعلوماتيــة 9.

حــول العالــم.
ع*ميــة والمعلوماتيــة مــن أجــل تنميــة الثقافــات المحليــة لتكــون  بيــة ا-, xT8. تعزيــز ال  

. الثقافــات والمعرفــة المتبادلــة والتفاهــم. منصــة للحــوار بــ0/
ــزأ  ــزءاً - يتج ــات ج ــ*م والمعلوم ع ــة ا-, ــات ثقاف ــون أخ*قي ــ� أن تك ــرص ع 9. الح  
مــن كافــة المناهــج الدراســية، ودعــم القيــم ا-vخ*قيــة المرتبطــة با-تصــا-ت والمعلومــات، 

ومقدمــي المــواد ا-ع*ميــة.
ع*ميــة  ا-, بيــة  xTبال يُعــ�.  اقليمــي  مركــز  أو  معهــد  إنشــاء  عــ�  الموافقــة   .10  
والمعلوماتيــة، مــن شــأنه أن يعمــل تحــت مظلــة جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، فــاس، 
 / / ســتتعاون مــع هــذا المعهــد أو المركــز مــن أجــل تعزيــز أهميتهــا الدوليــة 9. xالمغــرب، الــ�
بيــة  xTتعــ�. بال / xإطــار منظمــة شــبكة جامعــات مبــادرة تحالــف الحضــارات ــــــ اليونيســكو الــ�

ــات. . الثقاف ــ0/ ــوار ب ــة والح ــة والمعلوماتي ع*مي ا-,
 /Tع*ميــة والمعلوماتيــة لتوفــ بيــة ا-, xTلل /u11. عقــد اجتماعــات ســنوية للملتقــى الــدو  
ــة عــST الحــدود والثقافــات  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTالفرصــة -ســتمرار التفاعــل حــول ال
 /uومجــا-ت الدراســة والممارســة المهنيــة. ومــن المتوقــع عقــد الطبعــة الثانيــة للملتقــى الــدو
/ عــام 2013. وســيتم تحديــد الموعــد المحــدد بعد التشــاور  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTلل

كاء. _̀ مــع جميــع الــ
ع+مية والمعلوماتية عo مستوى الجامعات: بية ا=> EFندوة دولية حول ال

ع*ميــة والمعلوماتيــة، نظمــت كّل  بيــة ا-, xTعــ*ن فــاس حــول ال ,- uوv-الذكــرى الســنوية ا / .9
بــداع والمجتمع:  عــ*م والثقافــة والمجتمــع. مختــST الخطــاب، ا-, / ا-, مــن مجموعــة ا-vبحــاث 9.
ــد ــيدي محم ــة س ــاس؛ وجامع ــايس ف ــانية، س نس ــوم ا-, ــة ا-�داب والعل ــار؛ كلي دراك وا-�ث ا-,
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ع*ميــة والمعلوماتيــة عــ�  بيــة ا-, xTبــن عبــد اللــه، فــاس، المغــرب،  نــدوة دوليــة حــول «ال
نســانية ســايس  / كليــة ا-�داب والعلــوم ا-, . 20-19 يونيــو 2012 9. مســتوى الجامعــات» مــا بــ0/

فــاس، المغــرب.
أهداف الندوة:

المكتبــات،  وأمنــاء   ، . والصحفيــ0/  . ع*ميــ0/ وا-, والنشــطاء،   . المدرّســ0/ النــدوة  جمعــت 
ع*ميــة  بيــة ا-, xTهميــة الحيويــة للv-الطــ*ب حــول ا . والمحفوظــات بهــدف تعزيــز الوعــي بــ0/
 / / تقــول، أنــه 9. xكاديميــة والمهنيــة. كمــا أكــدت عــ� الفكــرة الــ� v-حياتهــم ا / والمعلوماتيــة 9.
بيــة  xTايــد، ونظــرا! -نفجــار المعلومــات، تشــّكل ال . xTالرقمنــة عــ� نحــو م uعالــم يتحــّول ا

ــد.  ــل ا-vم ــم طوي ــة ا-vســاس للتعل ــة والمعلوماتي ع*مي ا-,
< الثقافات: ع+مية والمعلوماتية والحوار ب@? بية ا=> EFقليمي لل لمركز ا=>

. الثقافــات الــذي تمــت  ع*ميــة والمعلوماتيــة والحــوار بــ0/ بيــة ا-, xTقليمــي لل يعمــل المركــز ا-,
/ إطــار إعــ*ن فــاس تحــت مظلــة جامعــة ســيدي محمــد بن عبــد الله،  الموتفقــة عــ� إنشــائه 9.
فــاس، المغــرب، ويتعــاون مــع شــبكة جامعــات مبــادرة تحالــف الحضــارات ــــــ اليونيســكو. 

 : وكان الهــدف مــن المركــز مــا يــ�/
. / SPالمغرب والعالم العر / ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xT1. تعزيز ال  

ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــه ال ــن أن تلعب ــذي يمك ــدور الحاســم ال ــ� ال ــليط الضــوء ع 2. تس  
. الثقافــات والمعــارف المتبادلــة  / بنــاء ثقافــة الســ*م مــن أجــل الحــوار بــ0/ والمعلوماتيــة 9.

. الحضــارات؛ والتفاهــم بــ0/
ع*ميــة والمعلوماتيــة -vغــراض التنميــة ا-جتماعيــة  بيــة ا-, xT3. التأكيــد عــ� أهميــة ال  

والثقافيــة؛ وا-قتصاديــة 
ع*ميــة والمعلوماتيــة هــي حــق أســا»/ مــن  بيــة ا-, xT4. تعزيــز المبــدأ القائــل بــأن ال  
ــارب  ــات وتق ــار المعلوم ــذي يشــهد انفج ــي ال / العــF الرقم ــيما 9. ــان، و- س نس ــوق ا-, حق

ا-تصــال. تكنولوجيــات 
ــة  ــدان النامي / البل ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال 5. تســليط الضــوء عــ� أهمي  

المعرفــة. مجتمعــات   Fعــ  / .9 وآثارهــا 
6. تعزيز دور الجامعات سواء كمراكز للمعرفة علم أو كناق*ت للتنمية المستدامة.  
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ع+مية والمعلوماتية لمدرvّ? المستقبل: بية ا=> EFورش عمل حول ال
بــداع  عــ*م والثقافــة والمجتمــع. مختــST الخطــاب، ا-, / ا-, نظمــت كّل مــن مجموعــة ا-vبحــاث 9.
 18-19 . ــ0/ ــا ب . م ــتقبلي0/ . والمس ــ0/ . الحالي ــ0/ ــل للمرب / عم xــ� ــار ورش دراك وا-�ث ــع: ا-, والمجتم
ــرب  ــاس، المغ ــانية، ف نس ــوم ا-, ــة ا-�داب والعل / كلي ــارس، 2014 9. ــر، 2013 و27-26 م اي STف
ــو-ي  ــة م ــارات (UNAOC)، وجامع ــف الحض ــدة لتحال ــم المتح ــج ا-vم ــع برنام ــاون م بالتع

عــ*م. ــة ا-, إســماعيل، بالمغــرب، ومركــز الدوحــة لحري
: > < والمستقبلي@? < الحالي@? ع+مية والمعلوماتية للمرب@? بية ا=> EFو3 حول الg=ورشة العمل ا

 /Tوقــد ســاهمت هــذه الورشــة بتوفــ . /Tعالــم دائــم التغيــ / يعيــش طــ*ب اليــوم ويتعلمــون 9.
. مــن أجــل مســاعدة الطــ*ب عــ� التفكــT/ النقــدي حــول اســتخدام وتقييم  الدعــم للمدرّســ0/
الكميــات الهائلــة مــن المعلومــات المتاحــة لهــم مــن أجــل حــل المشــاكل المرتبطــة بواقــع 
 / ́/ يعيشــوا بشــكل مثمــر 9. / ســتكون حيويــة لــ xالحيــاة، وتزويدهــم بالقــدرات والمعــارف الــ�

يــن. _̀ القــرن الحــادي والع
ــس  ــن تدري ــوا م ́/ يتمكن ــ . ل ــ0/ ــب المدرّس ــذه تدري ــل ا-vوu ه ــن ورشــة العم ــدف م كان اله

ــ*ب  ــة لط ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTال
: المدارس ا-بتدائية والثانوية. وقد هدفت ورشة العمل هذه إu ما ي�/

 / ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال . بأهمي ــتقبلي0/ . والمس ــ0/ . الحالي ــ0/ ــف المرب 1. تعري
ــن؛ ي _̀ ــادي والع ــرن الح / الق ــاً 9. ــم المتخــم إع*مي العال

ع*مية ا-vساسية لهم؛ ح العمليات ا-, _� .2
ع*ميــة والمعلومــات وعــ� عالــم تكنولوجيــا المعلومــات  3. تعريفهــم بمــزّودي المــواد ا-,
عــ*م الجديــد،  عــ*م التقليــدي وا-, ́/ يفهمــوا بشــكل أفضــل كيفيــة عمــل ا-, وا-تصــا-ت لــ
ــف  ــة المواق ــT/ وقولب / تغي ــف يســاهمان 9. ــع، وكي ــراد والمجتم ــا عــ� ا-vف هم /Tــدى تأث وم

والســلوكيات.  
. واســعي  ــ0/ . مواطن ــ0/ . الحالي ــ0/ ــدي لجعــل المرب ــT/ النق ــل والتفك . عــ� التحلي /Tــ ك xT4. ال
. الســطور  عــ*م، وقادريــن عــ� قــراءة مــا بــ0/ . لوســائل ا-, . نشــط0/ ا-طــ*ع، ومســتخدم0/

وفــك رمــوز الت*عــب بالمعلومــات وتشــويهها.
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ع*ميــة والمعلوماتيــة نظــرا لكميــة المعلومــات  بيــة ا-, xT5. تعريفهــم بمــدى أهميــة ال
 . / المجتمــع المعــا±. التعــرض لكــّم كبــT/ مــن المعلومــات لــن يوّلــد مواطنــ0/ المتوفــرة 9.
ــة. ــة اســتخدام تلــك المعلومــات بفعالي ــوا كيفي ــل إنهــم بحاجــة إu أن يتعلم ؛ ب . مّطلعــ0/
ــل  ــتخدامها وتوصي ــا واس ــات وتقييمه ــ� الوصــول إu المعلوم ــادر ع ــع الق 6. إن المجتم
عــ*م والمعلومــات. عندمــا  المعلومــات بشــكل فّعــال وكفــوء هــو مجتمــع يتمتــع بثقافــة ا-,
ع*ميــة، - بــد أن يتمتــع المجتمــع بالثقافــة  نــزّود أو-دنــا بمــا يلــزم مــن مهــارات الثقافــة ا-,

ع*ميــة والمعلوماتيــة الواســعة.  ا-,
ــة،  ــع المطروح ــواد المواضي / م ــة 9. ــذه الورش ــ*ل ه ــت خ / قدم xــ� ــل ال ــت أوراق العم تنوع
ــا  ــّم طــرح عــدد مــن الموضوعــات والقضاي ــا ت والتوجــه النظــري، وا-vســلوب المنهجــي. كم

ــور. ــراد الجمه . وأف ــ0/ ــف المتحدث ــل مختل ــن قب ــتها م كة ومناقش xTــية المشــ الرئيس
ع*مية والمعلوماتية: بية ا-, xTورشة العمل الثانية حول ال

ــات  ــا ا-تصــا-ت وانفجــار المعلوم ــات وتكنولوجي عــ*م والمعلوم ــة ا-, ــع لثقاف ــو ال`ي النم
/ المــدارس، -vن فئــة الشــباب  ع*نيــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTوري تدريــس ال .Fجعــل مــن الــ

 . / xPع*مــي والمعلومــا هــي ا-vكــT_ تأثــراً بالمحتــوى ا-,
عــ*م  . بثقافــة ا-, . الطــ*ب يتطلــب تمتــع المدرّســ0/ ع*نيــة والمعلوماتيــة بــ0/ بيــة ا-, xTتعزيــز ال
/ هــذا الســياق، ُخصصــت ورشــة العمــل الثانيــة -ستكشــاف الوحدات الرئيســة  والمعلومــات. 9.
/ عــام  ــه منظمــة اليونســكو 9. ت _̀ . الــذي ن ــة للمدرّســ0/ ع*ميــة والمعلوماتي ــة ا-, بي xTلمنهــج ال
ــم  ــة لتعلي ــة ال*زم ــارات والمنهجي . بالمه ــ0/ ــد المدرّس ــب اu تزوي 2011. ويهــدف هــذا الكتّي

/ الصــف. ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTال
/ عF المعلومات: ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTيوم دراسة حول ال

بــداع  عــ*م والثقافــة والمجتمــع. مختــST الخطــاب، ا-, / ا-, نظمــت كّل مــن مجموعــة ا-vبحــاث 9.
 Fالعــ / ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــول ال ــياً ح ــاً دراس ــار يوم دراك وا-�ث ــع: ا-, والمجتم

نســان العلــوم فــاس، المغــرب. / كليــة ا-�داب وا-, ايــر 2014 9. STالرقمــي يــوم 20 ف
المعلومــات   / .9  . والمتخصصــ0/  . والناشــط0/  . والباحثــ0/  . المدرّســ0/ الدراســة  يــوم  جمــع 
ع*ميــة  بيــة ا-, xTالنــاس حــول أهميــة ال . . عــ� المكتبــات مــن أجــل تعزيــز الوعــي بــ0/ والقيمــ0/

ــي.   / العــF الرقم ــة 9. والمعلوماتي
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نــت وتكنولوجيــا ا-تصــا-ت ا-vخــرى هــو أعظــم وســيلة لنقــل المعلومــات اu جميــع  xTن إن ا-,
 ّ /Tنــت تحــدد وتغــ xTن / نتعــرض لهــا عــST شــبكة ا-, xالعالــم. كمــا أن المعلومــات الــ� / النــاس 9.
ــن أن  ــم. عــ� الرغــم م ــا حــول العال ــا، وآرائن نا ومعتقداتن /Tــا، وتفســ ــا، فهمن شــكل مواقفن
ــة  ــة ا-جتماعي ــق التنمي ــا المعلومــات وا-تصــا-ت تشــّكل وســائل لتحقي نــت وتكنولوجي xTن ا-,
ــات غــT/ مســبوقة مــن ا-vخطــاء وا-vحــكام المســبقة والصــور  ــة، ثمــة ايضــاً كمي وا-قتصادي
، والت*عــب، التضليــل، والعديــد مــن أنــواع تشــويه المعلومــات.  /Tالنمطيــة والدعايــة والتشــه
 /Tبالتمتــع بالتفكــ /Tوريــة للســماح للجماهــ بيــة المعلوماتيــة ±. xTهــذا الســياق، تصبــح ال / .9
ــم  ــا تســمح له ــات؛ كم ــتخدام المعلوم ــم واس ــي وتقيي ــدى تلق ــد ل ــم الجي ــدي والحك النق
 . ــؤول0/ . ومس ــ0/ . فاعل ــتهلك0/ ــوا مس ــة ليكون وري .Fــة ال ــة والتحليلي ــارات النقدي ــر المه بتطوي
للمعلومــات. وقــد ناقــش يــوم الدراســة عــدداً مــن القضايــا الهامــة مثــل الجوانــب الرئيســية 
 / .9 . ــ0/ ــية، ودور المواطن / الفصــول الدراس ــة 9. ــة المعلوماتي بي xTــج ال ــة، ودم ع*مي ــة ا-, بي xTلل
ــار. ــة ا-vخب / وثقاف vPوالوعــي الســينما ، / SPوالوعــي الحاســو / ــا9. العــF الرقمــي، والوعــي الثق

: / يوم دراسة حول الوعي الثقا9.
 / xــ� امــج ال STــادة الطلــب عــ� ال ــا المعلومــات اu زي ــؤدي ا-ســتخدام المتنامــي لتكنولوجي ي
 / ــق التطــور 9. ــج فائ ام STــل هــذه ال ــST مث . ويُعت / ــا9. ــة والوعــي الثق ــة المعلوماتي بي xTــج ال تعال
/ هــذه البلــدان. فضــ*ً عــن ذلــك، تتمتــع تلــك الدول  الغــرب، بمــا ان نســبة التعّلــم مرتفعــة 9.
ع*ميــة والمعلوماتية.  بيــة ا-, xTمــر الــذي يوفــر قاعدة متينــة للv-ا ، باســتقرار اقتصــادي وســيا»/
ــة  ــد للغاي ــة معق ــدان النامي / البل ــات وا-تصــا-ت 9. ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــT/ أن اس غ
ــدم  ، وع ــيا»/ ــن الس ــدام ا-vم ــة، وانع ــار ا-vمي ــات. إذ أن انتش ــن العقب ــT/ م ــه الكث ويواج
، هــي عوامــل تشــكل عائقــاً هامــاً أمــام قــدرة العــرب  / SPالعالــم العــر / ا-ســتقرار ا-قتصــادي 9.
ــذ  ــن الصعــب تنفي ــه م ــات -vن ــ*م والمعلوم / مجــال ا-ع ــاً واســعاً 9. ــوا إلمام عــ� أن يحقق

ــة. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــج ال برام
: . / هو ذات شق0/  إن الهدف من هذه الدراسة حول الوعي الثقا9.

/ الــدول  1. دراســة كيفيــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت بفعاليــة وكفــاءة 9.
العربية.

 / / الوصــول إu المعلومــات، وقيمــة المعلومــات والحــق 9. 2. تعزيــز الوعــي حــول الحــق 9.
. /Tحريــة التعبــ
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ع*ميــة والمعلوماتيــة لتطويــر الثقافــات المحليــة ولتكــون منصــة للحــوار  بيــة ا-, xTال _̀ 3. نــ
. الثقافــات والمعرفــة المتبادلــة والتفاهــم. بــ0/

الخ+صة:
ــية  ــة رئيس ــبكية ا-vخــرى قضي ــات الش ــت والتقني ن xTن ــبكة ا-, ــكلت ش ة، ش /Tــ / الســنوات ا-vخ .9
 / ــة والتنافســية 9. نتاجي ــادة ا-, / كافــة أنحــاء العالــم. وقــد أظهــرت قدرتهــا عــ� زي ــة 9. للتنمي
 /́ ــ ــة، ول ــة والصحي ــم الخدمــات التعليمي ــدة لتقدي ــق طــرق جدي ا-قتصــاد، مــن أجــل خل
 uتكــون القــوى المحركــة لتحديــث الخدمــات العامــة. كمــا أنهــا تســهل الوصــول الســلس إ

ــات. المعلوم
ورة - بــد  ع*ميــة والمعلوماتيــة ±. بيــة ا-, xTبيــة ال xTبســبب انفجــار المعلومــات، أصبحــت ال
ــم  ــا لمنفعته ــات وتخصيصه ــذه المعلوم ــع ه ــل م . عــ� التعام ــ0/ ــا لمســاعدة المواطن منه
ع*ميــة  بيــة ا-, xTكاديميــة وا-جتماعيــة. وقــد رّكــز هــذا الفصــل عــ� أهميــة الv-الشــخصية وا
ــا  / اتخذته xــ� ــراءات ال ــّلط الضــوء عــ� الخطــط وا-,ج ــي وس / العــF الرقم ــة 9. والمعلوماتي
 / ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــز ال ــه مــن اجــل تعزي ــد الل ــن عب جامعــة ســيدي محمــد ب

المغــرب.
ــا  نحــن ا-�ن بصــدد إنشــاء شــبكة مــن الجامعــات المغربيــة والعربيــة المهتمــة بالعمــل معن
ــة  / والمنطق SPــر ــرب الع ــرب والمغ / المغ ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــز ال كاء لتعزي _̀ ــ ك

: ــ�/ ــا ي ــا، أبرزهــا م ة تواجهن /Tــ ــات كب شــارة اu وجــود تحدي ــد مــن ا-, ــة. لكــن، - ب العربي
ع*ميــة والمعلوماتية  بيــة ا-, xTبحــاث المرتبطــة بالv-تكييــف ا-,جــراءات وا u1. نحــن بحاجــة إ
/ خدمــة  ́/ تســاهم بأفضــل طريقــة 9. لتتــ*ءم مــع الظــروف المغربيــة والعربيــة ولــ

ــة.  / وشــعوب المنطق SPاحتياجــات الشــباب المغــر
بيــة  xTفــراد مــن ا-ســتفادة مــن الv-المغــرب مرتفعــة، وهــذا مــا يمنــع ا / 2. إن نســبة ا-vميــة 9.
ع*ميــة والمعلوماتيــة 3. ضعــف إتقــان اللغــات ا-vجنبيــة وعــدم وجــود مراجــع بالغــة  ا-,

ع*ميــة والمعلوماتيــة تشــكل عائقــاً حقيقيــاً. بيــة ا-, xTالعربيــة حــول ال
/ المغرب تعمل بالطرق التقليدية. 4. - تزال المكتبات 9.

نــت عاجــزون عــن ا-ســتفادة بالكامــل مــن هــذه الوســيلة -vنهــم  xTن 5. إن مســتخدمي ا-,
عــ*م والمعلومــات.  . بثقافــة ا-, غــT/ ملمــ0/
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/ مــن  x9 _̀ ــ / الركــن الشــماu/ ال مــF أو رســمياً جمهوريــة مــF العربيــة، دولــة عربيــة تقــع 9.
ــارة آســيا.  ــرة ســيناء داخــل ق ــداد آســيوي، حيــث تقــع شــبه جزي ــا امت ــا، ولديه ــارة أفريقي ق
ق، والبحــر ا-vبيــض المتوســط  _̀ / الــ ويحــّد جمهوريــة مــF العربيــة كل مــن البحــر ا-vحمــر 9.
، حيــث تجــاوز عــدد ســكانها  / SPالعالــم العــر / / الشــمال. تتمتــع مــF بأعــ� كثافــة ســكانية 9. .9
/ للســكان، 2014)، يعيشــون  ت مــن قبل المركــز الوط�. _̀ الـــ 85 مليــون (بحســب إحصائيــات ن
بشــكل أســا»/ عــ� ضفــاف نهــر النيــل الــذي يمتــد بطــول البــ*د. وتشــT/ التقديــرات إu أن 
ــش  ــن ا-vرض. ويعي ــط م ــة فق ــاحة 3 بالمائ ــن مس ــون ضم ــكان يعيش ــن الس ــة م / المائ .9 95
ــن  ــداد الســكان م / أع ــرة 9. ــون نســمة. تشــهد مــF طف ــة القاهــرة حــواu/ 18 ملي / العاصم .9
الشــباب، حيــث يمثــل الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 25 ســنة نحــو ثلــث ســكان البــ*د، 

/ المــدارس والجامعــات. 17 مليــون منهــم هــم مــن الطــ*ب 9.
/ مــF إلزامــي لجميــع ا-vطفــال الذيــن يرتــادون المــدارس الحكوميــة أو الخاصة من  التعليــم 9.
/ تقريبــاً لكافــة المســتويات.  .Pعامــاً ، فيمــا توفــر الحكومــة التعليــم المجــا _̀ / عــ ســتة اu اثــ�.
ــو 10  ــوم (نح ــال كرس ــن الم ــT/ م ــد صغ ــغ زهي ــوى مبل ــوا س ــ� ا-vو-د أن يدفع ــس ع ولي
ــوا  )، يمكــن ان يتــم ا-ســتغناء عنهــا إن كان ــدرا»/ ــان لكامــل العــام ال / بعــض ا-vحي دو-ر 9.
- يســتطيعون تحمــل هــذه الرســوم. كمــا يتــم توفــT/ الكتــب المدرســية مجانــاً أيضــاً. ويتــم 
/ المــدارس الحكوميــة منــذ ســن السادســة. وهــم يمثلــون مــا يقــرب مــن 1.5  قبــول ا-vطفــال 9.
 / مليــون طالــب (بحســب تقديــرات المركــز القومــي للســكان، 2014). أمــا المــدارس الخاصــة 9.
مــF، فتتطلــب تكاليــف باهظــة وقــد يصــل متوســط الرســوم فيهــا اu نحــو 20 ألــف دو-ر 
/ تقــوم  xالــ� ،Fمــ / يطانيــة 9. STمريكيــة والv-معظــم المــدارس ا / ســنوياً، كمــا هــي الحــال 9.
 / ــة بمســتوى تعليمــي رديء 9. . معظــم المــدارس الحكومي /Tتعليــم ذي جــودة. وتتمــ /Tــ بتوف
. تأهيــ*ً عاليــاً، كمــا تكــون الصفــوف مكتظــة غالبــاً بالطــ*ب. وتتبــع  . مؤهلــ0/ غيــاب معّلمــ0/
يطانيــة والفرنســية وا-vلمانيــة 9. التعليــم.  STمريكيــة والv-المــدارس الخاصــة والدوليــة النظــم ا

/ المدرســة. / الطــ*ب المFيــون عــادة نحــو 12 ســنة دراســية إلزاميــة 9. ويقــ³.
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? م{: >̂ ع+م  وسائل ا=>
ذاعة  عــ*م الحكوميــة والخاصة. ويتــوu إتحــاد ا-, تملــك مــF مجموعــة واســعة مــن وســائل ا-,
ذاعــة والتلفزيون  اف ع� ا-, عــ*م، مهمــة ا-�_ والتلفزيــون المــFي (ERTU)، التابــع لــوزارة ا-,
ووضــع الضوابــط لــ*vداء ا-ع*مــي. توجــد ثــ*ث شــبكات قنــوات للتلفزيــون المــFي تبث ع� 
/ وســت محطــات محليــة. وتقــوم القنــوات الوطنيــة بالبــث اu كافــة انحــاء  المســتوى الوطــ�.
البــ*د بينمــا تتــوu المحطــات المحليــة البــث اu مناطــق محــددة مثــل بعــض المحافظــات. 
 uــة ا ضاف ــة بشــكل أســا»/ با-, ي . /Tنجل ــة، تبــث باللغــة ا-, ــة، وهــي شــبكة وطني ــاة الثاني القن
/ مــF. كمــا توجــد أكــT_ مــن 20  . الذيــن يعيشــون 9. بــ0/ xTخدمــة المغ uالفرنســية. وتهــدف ا
/ تديرهــا الدولــة)، ولهــا  xقنــاة تلفزيونيــة خاصــة تتنافــس أحيانــاً مــع المحطــات الرســمية (الــ�
 uا / SPالعالــم العــر / نســبة مشــاهدين أعــ� مــن القنــوات الوطنيــة. ويتعــرض المشــاهدون 9.
ضافــة إu محطــات التلفزيــون، تــّم إحصــاء مــا - يقــل  المئــات مــن القنــوات الفضائيــة. با-,
عــن 696 قنــاة فضائيــة، منهــا 97 قنــاة حكوميــة، بينمــا بلــغ عــدد القنــوات الخاصــة 599 قنــاة. 
(جامعــة الــدول العربيــة، إحصائيــات، 2014) 1.  وتســتخدم تلــك القنــوات 17 قمــراً صناعيــاً 
ــاة شــاملة تبــث المزيــج  ــة 49 قن . وتضــّم الشــبكات الحكومي / SPمــدار العالــم العــر / ــدور 9. ت
المعتــاد مــن ا-vخبــار ومــواد التســلية، فيمــا تبــث 48 قنــاة برامــج متخصصــة مثــل التعليــم 
ــا  ــة منه ــة ا-vجنبي ــوات الفضائي ــن القن ــد م ــون أيضــاً العدي ــا يشــاهد المFي ــه. كم في xTأو ال
هــا. كمــا تملــك مــF ســبع شــبكات إذاعيــة  /Tقنــوات مــن أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وتركيــا وغ
. مــن كافــة انحــاء البــ*د. مــن هــذه الشــبكات، إذاعــة «مــا وراء البحــار»   تجــذب المســتمع0/
/ كافــة  / تبــث برامجهــا بأكــT_ مــن 40 لغــة. كمــا توجــد إذاعــات محليــة أخــرى 9. xالــ� ،overseas
ضافــة اu إذاعــات «إف إم» خاصــة، تقــوم ببــث برامــج التســلية الخفيفــة  أنحــاء البــ*د با-,

/ المقــام ا-vول. وتســتمع اليهــا فئــة الشــباب بشــكل خــاص. والموســيقى 9.
̀_ هامــة تديرهــا الدولــة،  / مــF ثــ*ث دور نــ عــ*م المطبوعــة، توجــد 9. مــا خــّص وســائل ا-,
ــة والفرنســية  ي . /Tنجل ــة وا-, ــات العربي ــن الصحــف والمجــ*ت باللغ ات م _̀ ــ ــج الع وهــي تنت
̀_ الصحــف مثــل  ــ وا-vلمانيــة. كمــا تقــوم الكيانــات الخاصــة و ا-vحــزاب السياســية ايضــأ بن
 ،Fم / . وتشــT/ التقديــرات إu وجــود أكــT_ مــن 600 صحيفــة ومجلــة 9. جريــدة الوفــد وا-vهــ�/
 uشــارة ا / أصدرهــا المجلــس ا-vعــ� للصحافــة عــام 2011. - بــد مــن ا-, xرقــام الــ�v*وفقــاً ل
أن إصــدار الصحــف الخاصــة والصحــف الحزبيــة السياســية تخضــع لموافقــة مجلــس ا-vعــ� 
/ مــا خــص الفــن الســابع،  عــ*م المطبوعــة. 9. للصحافــة، وهــو الجهــة المنظمــة لوســائل ا-,
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 /Tــ / يشــبهان اu حــد كب SPــم العــر / العال ــة وانتشــارها 9. ــداد صناعــة الســينما المFي  إن إمت
امــج التلفزيونيــة المFيــة  STفــ*م والv-الغــرب. وتحظــى ا / مــا لــدى هوليــوود مــن انتشــار 9.
 / امــج. 9. STة، فيمــا تعتمــد معظــم القنــوات التلفزيونيــة العربيــة عــ� هــذه ال /Tبشــعبية كبــ
/ خدمــات الهاتــف المحمــول مــا  اكات 9. xTخــرى، بلغــت ا-شــv-عــ*م ا مــا يتعلــق بوســائل ا-,
. أكــT_ مــن خــط  ك0/ xTإذ يملــك بعــض المشــ ،Fســكان مــ /uالمائــة مــن إجمــا / مجموعــه 125 9.
نــت 40 مليــون شــخص (بحســب وزارة ا-تصــا-ت،  xTن واحــد، فيمــا تجــاوز عــدد مســتخدمي ا-,

.(2013
 . / مــF يعشــقون مواكبــة واســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة. وقــد كانــوا حريصــ0/ الشــباب 9.
نــت  xTنــت منــذ عــام 2002 عندمــا أطلقــت وزارة ا-تصــا-ت مبــادرة ا-ن xTعــ� اســتخدام ا-ن
كات مــزودي خدمــات  . وزارة ا-تصــا-ت و�_ . وفقــاً ل*تفــاق بــ0/ . المجانيــة لجميــع المFيــ0/
نــت بكلفــة المكالمــة العاديــة مــع اقتســام تلــك القيمــة  xTن نــت، بــدأ تقديــم خدمــة ا-, xTا-ن
نــت. (مــراد، 2002،  xTن كات تقديــم خدمــة ا-, _̀ ــ بنســبة %30 للمFيــة ل*تصــا-ت و %70 ل
ــا  ــة (ADSL)، مم ̀ع ــاu/ ال ــت ع ن xTن ــادرة ا-, ــة مب ــت الحكوم ــام 2004، أطلق / ع ص. 76). 9.
ق ا-vوســط مــن حيــث عــدد  _̀ . دول شــمال أفريقيــا والــ جعــل مــF تحتــل المرتبــة ا-vوu بــ0/
ــا أصبحــت شــبكات التواصــل ا-جتماعــي وســيلة ا-تصــال  نــت. و�عــان م xTن مســتخدمي ا-,

. الشــباب. (س. طايــع، 2014). ا-vكــT_ أهميــة بــ0/
نســان  . عــن حقــوق ا-, . الشــباب والمدافعــ0/ منــذ عــام 2004، ازداد عــدد النشــطاء السياســي0/
نــت بشــكل �يــع، وتغــT/ دور وســائل التواصــل ا-جتماعــي. فأصبحــت أدوات هامة  xTعــ� ا-ن
 / ــة التابعــة للرئيــس حســ�. ــة المخلوع ــة الشــباب ضــد ســوء الســلوك وفســاد الحكوم لتعبئ
مبــارك. أصبحــت وســائل التواصــل ا-جتماعــي أدوات مهمــة وفعالــة بســبب �عتهــا وكفاءتهــا 
ة  /Tالتعبئــة، وردود الفعــل الفوريــة، واتخــاذ إجــراءات �يعــة مــن قبــل أعــداد كبــ . / تمكــ0/ .9
. وســائل  / ا-ســتجابة للقضايــا ا-جتماعيــة والسياســية. وقــد ســاهم التقــارب بــ0/ مــن النــاس 9.
ــT/ الســيناريو والمشــهد الطبيعــي.  ــكان، بتغي / كل م عــ*م ووجــود الوســائط المتعــددة 9. ا-,
. مــن الشــباب المــFي داخــل مــF وخارجهــا، وفــرت وســائل التواصــل  بالنســبة اu الناشــط0/
/ مناقشــات  ا-جتماعــي فرصــة للتعبــT/ عــن آرائهــم، وا-نضمــام اu الجماعــات، وا-نخــراط 9.
 uــق ا ــد مهــدت هــذه المناقشــات الطري ــا السياســية. وق ــة والقضاي حــول ا-vحــداث الجاري
/ اتخــذت شــكل انتفاضــات ل*حتجــاج عــ�  xيــن مــن ينايــر 2011، الــ� _̀ أحــداث الخامــس والع

البطالــة وارتفــاع ا-vســعار والفســاد.
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وسائل التواصل ا=جتماعي:

القضايــا السياســية.

ة دقيقــة وحاســمة ، كانــت فيــه الســلطات  xTفــ / الكشــف عــن هويــة الشــخص. حصــل ذلــك 9.
ــة  ــكام العرفي ــون ا-vح ــا كان قان ــية وفيم ــطة السياس ــاً با-vنش ــاً وثيق ــوu/ اهتمام ــة ت المFي

مفروضــاً طيلــة 30 عامــاً. (شــبيب وســهيل، 2011، ص 140).

ــط  ــون  صفحــة عــ� موقــع فايســبوك للتخطي ــل 2008. فقــد أنشــأ الناشــطون المFي أبري
ى (محافظــة شــمال القاهرة  STالمحلــة الكــ / / مصانــع النســيج 9. اب عــام للعمــال 9. وتنظيــم إ±.
ــور. وبفضــل  ــادة ا-vج ــًة بزي ــل ومطالب ــوء ظــروف العم ــ*ء المعيشــة وس ــ�  غ ــاً ع احتجاج
 / xالتظاهــرة الــ� / اســتخدام وســائل التواصــل ا-جتماعــي، شــارك أكــT_ مــن 70 ألــف متظاهــر 9.
أنهتهــا قــوات ا-vمــن بشــكل حاســم باســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق المتظاهريــن. 
 13.6 uعــام 2004 ا / نــت قفــز مــن 1.5 مليــون 9. xTن شــارة إu أن عــدد مســتخدمي ا-, تجــدر ا-,

/ عــام 2008. مليــون مســتخدم 9.
ــة بانشــاء  / عــام 2009، قــام طالــب جامعــي مــFي شــاب وناشــط يدعــى محمــود الحيت .9
/ مــF». وقــد انضــم  ادعــي للرئاســة 9. STحركــة عــ� موقــع فايســبوك أطلــق عليهــا اســم «ال
/ تحولــت إu حركــة شــعبية لدعــم  xالمجموعــة الــ� uإ . ات ا-�-ف مــن الشــباب المFيــ0/ _̀ عــ
ادعــي ناشــطاً سياســياً محبوبــاً جــداً مــن  STوكان ال .Fمــ / ادعــي اu الرئاســة 9. STوصــول محمــد ال
/ ســنوات،  .Pمــن ثمــا _Tكــv- (IAEA) ادعــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة STالشــباب. تــرأس ال
ــارك.  ــة معارضــة ضــد نظــام الرئيــس مب ــاد بعــد تقاعــده إu مــF وقــام بتشــكيل حرك وع
/ أوســاط الشــباب الذيــن ضاقــوا ذرعــاً بالفســاد وتدهــور  / حشــد المؤيديــن 9. ادعــي 9. STنجــح ال
/ عــام 2010، أنشــأ وائــل غنيــم، وهــو ناشــط مــFي شــاب آخر ســبق  ا-vوضــاع ا-قتصاديــة. 9.
ادعــي. وقــد تجــاوز عــدد  STونيــاً جديــداً مواليــاً لل xTأن عمــل لــدى موقــع «جوجــل»، موقعــاً الك
 ، xTادعــي حســاباً عــ� موقــع توي STمتابعيــه الشــاباب 100 ألــف شــخص. عندمــا انشــأ محمــد ال
 / ة مــن الزمــن (المرجــع نفســه). 9. /Tة قصــ xTفــ / نجــح باســتتقطاب أكــT_ مــن 10 آ-ف متابــع 9.
يونيــو 2010، أطلــق غنيــم صفحــة أخــرى عــ� موقــع فايســبوك تحــت عنــوان «كلنــا خالــد 
 xيــة بتعذيــب شــاب مــن مدينــة ا-ســكندرية حــ�Fطــة الم _̀ / أعقــاب قيــام ال ســعيد»، 9.
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طــة والفســاد. ثــم  _̀ المــوت. وتهــدف الصفحــة اu اقنــاع النــاس عــ� التمــرد ضــد وحشــية ال
نســان  قــام غنيــم بتوســيع أنشــطة الصفحــة والمناقشــات احتجاجــاً عــ� انتهــاكات حقــوق ا-,
ــع  ــدد متابعــي الصفحــة الرب ــد تخطــى ع طــة. وق _̀ / مــF وســوء ســلوك ال / تُرتكــب 9. xــ� ال
/ ســبتمST 2010. عــST هــذه الصفحــة، قــام المتابعــون بتبــادل ا-vخبــار والمعلومــات،  مليــون 9.
ومشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو دعمــاً ل*نتفاضــة. وكان لتلــك الصفحــة تأثــT/ تخطــى أي 
/ مــF. واعتمــد المتابعــون الشــباب عــ� هــذا الموقــع  وســيلة أو مصــدر آخــر للمعلومــات 9.
. اu 365 الفــاً،  / الشــوارع. عندمــا وصــل عــدد المتابعــ0/ لتنظيــم التجمعــات والمظاهــرات 9.
 ،2011 ، . طــة (ماســ0/ _̀ / الشــوارع للتمــرد عــ� الظلــم ووحشــية ال دعــا هــؤ-ء إu تظاهــرات 9.

ص 19). وقــد تجــاوب الشــباب مــع تلــك الدعــوات بحمــاس شــديد.
نــت ووســائل ا-تصــا-ت ال*ســلكية  xTن خــ*ل ا-vحــداث، قامــت الحكومــة المFيــة بقطــع ا-,
اف واضــح بقــوة وســائل التواصل  xTاعــ / ايــر 2011، 9. ST1 ف u(الهاتــف المحمــول) مــن 28 ينايــر ا
، قفــز عــدد متابعــي  /Tتعبئــة الشــباب. وعــ� الرغــم مــن هــذه التدابــ / نــت 9. xTن ا-جتماعــي وا-,
نــت مــن 365 الــف إu 640 الــف متابــع. بعــد 25 ينايــر  xTصفحــة «كلنــا خالــد ســعيد» عــ� ا-ن
/ عــام 2011 (طايــع،  / مــF بمقــدار 1.9 مليــون 9. نــت 9. xTن 2011، ارتفــع عــدد مســتخدمي ا-,
2014)،، ليصــل إu 23.1 مليــون؛ فيمــا ارتفــع عــدد مســتخدمي فايســبوك أيضــاً مــن مليــون 
/ مــF مــن  .9 xTــ ــاء، ارتفــع عــدد مســتخدمي توي / تلــك ا-vثن ة. 9. xTتلــك الفــ / إu 5.2 مليــون 9.
ــع  ــST موق ــب ع ــدد المشــاهدات لصفحــات الوي ــغ ع ــام 2011. وبل / ع .9 44.200 u26.800 إ
«يوتيــوب» أكــT_ مــن 8.7 مليــون صفحــة، خــ*ل ا-vســبوع ا-vخــT/ مــن ينايــر 2011 (لــو، 2011، 

ص.2).
? م{: مبادرات متأخرة – >̂ ع+مية والمعلوماتية  بية ا=> EFال

/ متخلفــة عــن الكثــT/ مــن الــدول  SPالعالــم العــر / ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTتــزال ال -
ــون اu هــذا  ــدأ طــ*ب الجامعــات يتعرّف ــن، ب ي _̀ ــع القــرن الحــادي والع / مطل ا-vخــرى. و9.
. عــن منظمــة ا-vمــم  / ذلــك ممثلــ0/ ، بمــا 9. /uمــن 1200 مشــارك دو _Tأكــ .Fالمفهــوم. وقــد حــ
ــور»  ــه مؤسســة «منت ــذي نظمت ــة والعلــم والثقافــة (اليونيســكو) المؤتمــر ال بي xTالمتحــدة لل
 . ــ0/ ــادم الحرم ــه خ ــور ل ــا المغف ــا وأط*قه ــوu رعايته / ت xــ� ــة، وال ع*مي ــة ا-, بي xTــة لل الدولي
ــن  ــم م ــور، ومعظمه ــارك الحض ــد ش ــز . وق ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــك عب . المل ــ0/ يف _̀ ال
ع*ميــة  بيــة ا-, xTالحــدث الــذي أدخــل مفهــوم ال / عــ*م، 9. المياديــن ا-vكاديميــة ووســائل ا-,
ع*مية  بيــة ا-, xTذلــك الوقــت، لــم يكــن المفهــوم الشــامل لل / .9 . / SPالعالــم العــر uالجديــد» ا»
ع*ميــة شــائعاً بيــة ا-, xTال /Tوالمعلوماتيــة معروفــاً بشــكل جيــد بعــد. بــل كان اســتخدام تعبــ
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قليمــي الهــام،  ع*ميــة والمعلوماتيــة. وبعــد هــذا الحــدث ا-, بيــة ا-, xTمــن اســتخدام ال _Tأكــ
/ لــدول  SPبيــة العــر xTويــج لهــا مكتــب ال xTقــام بال ، / SPالعالــم العــر / ظهــرت بضــع مبــادرات 9.
ق  _̀ ــ / منطقــة ال عــ*م 9. عــ*م، وجامعــات ومــدارس ا-, ــة ا-, ــج، ومركــز الدوحــة لحري الخلي

ا-vوســط وأفريقيــا.
ــن، حصلــت بضــع  ي _̀ ــع القــرن الحــادي والع ــذ مطل ــة، أي من ــة الماضي / الســنوات القليل .9
 / xمــن أبــرز المبــادرات الهامــة الــ� .Fمــ / ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTمبــادرات مرتبطــة بال

 : تضّمنهــا الحــدث، - بــد أن نذكــر مــا يــ�/
/ الجامعات المFية. / المنهاج الدرا»/ 9. ع*مية والمعلوماتية 9. بية ا-, xTإدراج ال  .1

بيــة  xTبال . / المعلومــات، والباحثــ0/ .9 . . الشــباب والمتخصصــ0/ تعريــف الصحفيــ0/  .2
والمعلوماتيــة. ع*ميــة  ا-,

/ المنطقة. ع*مية والمعلوماتية للجامعات 9. بية ا-, xTإنتاج مجموعة مواد لتدريس ال  .3
 / .9 . ع*ميــة والمعلوماتيــة للمدرّســ0/ بيــة ا-, xTتنظيــم ورش عمــل للتدريــب عــ� ال  .4

الثانويــة. المــدارس 
ــنة  ــة لطــ*ب الس ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــول ال ــة ح ــل تدريبي ــم ورش عم تنظي  .5

ــرة. ــة القاه ــة لجامع ــ*م التابع ع ــة ا-, / كلي ة 9. /Tــ ا-vخ
? الجامعات الم{ية: >̂  ?vالمنهاج الدرا ? >̂ ع+مية والمعلوماتية  بية ا=> EF1 - إدراج ال

بيــة  xTعــ*م التابعــة لجامعــة القاهــرة دورة تدريبيــة حــول ال / عــام 2005، نظمــت كليــة ا-, .9
. وحــذت بعدهــا الجامعــات الحكوميــة والخاصــة  . ع*ميــة والمعلوماتيــة للطــ*ب الجامعيــ0/ ا-,
 / ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTخــرى حذوهــا. منــذ عــام 2000، أعتقــد أنــه تــم تدريــس الv-ا
/ يبلــغ عددهــا  xيبلــغ عددهــا 18 جامعــة، والجامعــات الخاصــة الــ� / xالجامعــات الحكوميــة الــ�
/ مــF. با-,ضافــة إu ذلــك، تــّم وضــع بضــع أطروحــات الماجســتT/ والدكتــوراه  29 جامعــة 9.

ع*ميــة والمعلوماتيــة. بيــة ا-, xTمجــال ال / .9
بيــة  EFبال > ? المعلومــات، والباحثــ@? >̂  > < الشــباب والمتخصصــ@? 2 - تعريــف الصحفيــ@?

ع+ميــة والمعلوماتيــة: ا=>
ــد  ــ� الصعي ــة ع ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــز ال ــكو» لتعزي ــة «اليونس ــع سياس ــيا م تماش
/ .9 . . الشــباب والمتخصصــ0/ العالمــي، نظمــت جامعــة القاهــرة ورشــة عمــل للصحفيــ0/
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، بالتعــاون مــع جامعــة برشــلونة المســتقلة (AUB)، بدعــم مــن  . المعلومــات والباحثــ0/
ــر 2013)  اي STــن 17-14 ف ــام (م ــة أي ــتمرت ث*ث / اس xــ� ــل ال ــة العم ــت ورش ــكو». كان «اليونس
مصّممــة أساســاً لنحــو 25 مشــاركاً. إ- أن ازديــاد الطلــب مــن الفئــات المســتهدفة عــ� مثــل 
. اu توســيعها -ســتيعاب 65 شــخصاً مــن مختلــف الــدول  ورش العمــل هــذه، دفــع بالمنظمــ0/
ــا. ومــن أبــرز  . مــن أفغانســتان وغان ، شــخص0/ . . المشــارك0/ ــ0/ . المتدرب ــ0/ العربيــة. وكان مــن ب
ــائل  ــدث وس ــعة للح ــة الواس ع*مي ــة ا-, ــل، التغطي ــا ورش العم ــت اليه / توصل xــ� ــج ال النتائ
ذاعــة  / كافــة وســائل ا-عــ*م المكتوبــة وا-, ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTعــ*م وذكــر ال ا-,

ــون. والتلفزي
? المنطقة:  >̂ ع+مية والمعلوماتية للجامعات  بية ا=> EF3 - إنتاج مجموعة مواد لتدريس ال

قامــت جامعــة القاهــرة، بالتعــاون مــع جامعــة برشــلونة المســتقلة (AUB) وبدعــم مــن مكتــب 
ســتخدام  / تهدف إu توفــT/ الموارد ل*, xالقاهــرة، بإعــداد مجموعــة مــن المــواد الــ� / اليونســكو 9.
/ مختلــف  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTتدريــس برامــج ال / مــن قبــل أســاتذة الجامعــات 9.

المؤسســات الحكوميــة والخاصــة.
: وتشمل تلك المواد ما ي�/

ع*مي)؛ ع*ميــة والمعلوماتيــة؛ نمطيــة التفريــق،  إعــادة بنــاء الصــور النمطيــة، والتعــاون ا-, ا-,

ــنات) ؛ ــر والحس المخاط

حالــة)؛ دراســات  العالــم:  حــول  والمعلوماتيــة  ع*ميــة  ا-, بيــة  xTال

؛ الرســمي)  التعليــم   / .9 والمعلوماتيــة  ع*ميــة  ا-, بيــة  xTال العالمــي، 

) ؛ قنــاع الســيا»/ وا-,
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ع*ميــة والمعلوماتيــة) ؛ بيــة ا-, xTمجــال ال / للتعلــم، نهــج جديــد للتعليــم، الكفــاءات 9.

ق ا-vوســط وأفريقيــا ؛ _̀ بلــدان منطقــة الــ
يط فيديو تعليمي ؛  _� 11

? المدارس  >̂  > ع+مية والمعلوماتية للمدرّس@? بية ا=> EFال o4 - تنظيم ورش عمل للتدريب ع
الثانوية:

ــف  ــدة لتحال ــم المتح ــج ا-vم ــع برنام ــاون م ــرة، بالتع ــة القاه ــ*م بجامع ع ــة ا-, ــت كلي قام
 Fمــ / / المــدارس الثانويــة 9. .9 . الحضــارات (UNAOC)، بتنظيــم ورشــة عمــل للمدرّســ0/
هــا نحــو 34 مشــاركاً مــن مختلــف أنحــاء  .F2103)، وح ، STمــن 20-19 نوفمــ) . اســتغرقت يومــ0/
بيــة والتعليــم، وتناولــت مجا-ت  xTورشــة العمــل ايضاً ممثلــون عــن وزارة ال .Fالبــ*د. كمــا حــ
ع*ميــة والمعلوماتيــة. اشــتمل اليــوم ا-vول عــ� ثــ*ث جلســات حــول  بيــة ا-, xTمختلفــة مــن ال
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTامــج ال STع*ميــة والمعلوماتيــة، والتخطيــط ل بيــة ا-, xTمفهــوم ال

اتيجيات والتحديــات). xTالمناهــج الدراســية (ا-ســ / .9
ــة ووســائل  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــا عــن ال ــع جلســات. أوله / أرب .Pــا ــوم الث وتضمــن الي
/ تمثــل مختلــف الثقافــات. الجلســة الثانيــة ســلطت الضــوء عــ� تطبيــق برامــج  xعــ*م الــ� ا-,
/ المــدارس. أمــا الجلســة الثالثــة، فتضمنــت إنتــاج المــواد  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTال
ع*مــي  ــاج ا-, نت ــب وا-, ــت الجلســة الرابعــة التدري ــا تناول ــال، فيم ــة الخاصــة با-vطف ع*مي ا-,
 uــة ا ضاف ، با-, . ــارك0/ ــئلة المش ــاش وأس ــاب للنق ــح الب ــة، فت ــة الختامي / الجلس . و9. ــا»/ ا-vس
/ مــF باســتخدام برامــج  ــة 9. ــة التعليمي . العملي ــة تحســ0/ . حــول كيفي احــات المشــارك0/ xTاق

ــة. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTال
 ? >̂ ة  ?Fخg=ع+مية والمعلوماتية لط+ب السنة ا بية ا=> EF5 - تنظيم ورش عمل تدريبية حول ال

ع+م التابعة لجامعة القاهرة : كلية ا=>
/ برنامج «توأمــة الجامعات»  بالتعــاون مــع «فيلــم بيداجورجنــا» الســويد (وهي عضو مشــارك 9.
/ عام  / فــاس (بالمغرب) 9. التابــع لليونســكو، أو «يونيتوين»)، تم إنشــاء شــبكة مــن الجامعات 9.
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. الجامعــات ا-vعضــاء. وقــد  / تشــجيع التعــاون بــ0/ 2009. وتمّثــل الهــدف الرئيــ®/ للشــبكة 9.
/ خ*لهــا  ة، تدربــوا 9. /Tخــv-لطــ*ب الســنة ا . نظمــت جامعــة القاهــرة ورشــة عمــل لمــدة يومــ0/
ــا  ــم بعضه ــّم تقدي / ت xــ� ــة، ال ع*مي ــواد ا-, ــاج الم ــة وإنت ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTعــ� ال
ــواد  ــت الم ــد لقي ــام 2014. وق ــر ع / 29 يناي ــويد» 9. / الس ــة 9. ع*مي ــة ا-, بي xTــوم ال ــ*ل «ي خ

ــدا مــن جانــب الجمهــور الســويدي. استحســاناً جي
? م{: >̂ ع+مية والمعلوماتية  بية ا=> EFالتحديات، التوصيات، ومستقبل ال

/ مــF عــ� عاتــق صانعي  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTبــرز الــذي يواجــه الv-يقــع التحــدي ا
اء  STالسياســات. إذ - توجــد سياســة محــددة بشــأن هــذه المســألة. حــاول بعــض العلمــاء والخــ
/ معظــم هــذه  .9 /uبيــة والتعليــم العــا xTبيــة والتعليــم ووزارة ال xTعــن وزارة ال . اك ممثلــ0/ إ�_
ــات  ــي السياس ــن واضع ــا كّل م ــبب به ــات يتس ــكلة والعقب . أن المش ّ ــ0/ ــه تب ــطة، إ- أن ا-vنش
بيــة والتعليــم. أحــد التحديــات ا-vخــرى يرتبــط بانعــدام الوعــي  xTوزارة ال / .9 . والعاملــ0/
ز الحاجــة اu العمــل بشــكل وثيــق مــع  STع*ميــة والمعلوماتيــة. مــن هنــا تــ بيــة ا-, xTبشــأن ال
̀_ وبــث مزيــد مــن المعلومــات حــول هــذه المســألة،  ، بهــدف تشــجيعهم عــ� نــ . ع*ميــ0/ ا-,
اك معهــم. كمــا يوجــد أمــل كبــT/ بــأن تحــاول المنظمــات الدوليــة، مثــل اليونســكو  xTوا-شــ
ــة مــن أجــل  ــT/ عــ� الحكومــة المFي وبرنامــج ا-vمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات، التأث

ع*ميــة والمعلوماتيــة.  بيــة ا-, xTاعتمــاد سياســات حــول ال

المراجع:

 IJBRM)، 2.3)  دارة المFية عام 2011»، المجلة الدولية -vبحاث ا-vعمال وا-,
 ،Fم / ع*م 9. 2011) ا-,حصاءات الصادرة عن وضع ا-,

ام الذات: تجربة ط*ب الجامعات  xT2011) «الوحدة والصداقة واح
/ استخدام موقع فايسبوك، أطروحة دكتوراه غT/ منشورة: جامعة و-ية  .9 uوv-بالسنة ا

نيويورك.
2011) «تأثT/ استخدام موقع فايسبوك ع� تطوير الع*قات الشخصية 

. ط*ب الجامعات». أطروحة ماجستT/ غT/ منشورة: جامعة و-ية أوك*هوما. ب0/
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.Fم / 2013) إحصاءات عن استخدام المحمول 9.
نت من خ*ل وسائل التواصل  xT2012) «استخدام المعلومات ع� ا-ن

. الشباب». المجلة المFية ل*تصا-ت.  ا-جتماعي وآثارها ع� الوعي السيا»/ لدى المFي0/
.73-146 :42

2014)، إحصاءات عن عدد السكان، (القاهرة).
: تحليل من  / SPالعالم العر / ع*م 9. 2008)، «ا-vطفال واستخدام وسائل ا-,
 . ع*مية: حوار ب0/ بية ا-, xTمن خ*ل ال . / جامعة كارلسون، وآخرون، «التمك0/ .9 « / .Pالمستوى الثا

الثقافات، ملحق من انتاج «نورديكوم».
2014)، «أثر وسائل التواصل ا-,جتماعي ع� المشاركة السياسية للشباب 

/ القاهرة). المFي». رسالة ماجستT/ غT/ منشورة، (القاهرة، الجامعة ا-vمريكية 9.

1 م*حظات للمحررين: لم يتم العثور ع� المرجع المذكور 
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? >fردg=ع+مية والمعلوماتية من المنظور ا بية ا=> EFال
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/ احــدى .9 / xع*ميــة والمعلوماتيــة» خــ*ل مشــارك� بيــة ا-, xTول مــرة عــ� مصطلــح «الv- تعرفــت
جلســات المناقشــة مــع اليونســكو عــام 2012، فيمــا كنــا نعمــل عــ� تطويــر أفــكار لتنظيــم 
ع*ميــة  / لتعزيــز التغطيــة ا-, SPوروv-سلســلة مــن ورش العمــل التدريبيــة الممولــة مــن ا-تحــاد ا
ع*ميــة  بيــة ا-, xTف. قبــل ذلــك، كانــت ال xTردن 1 بشــكل دقيــق ومحــv-ا / للعمليــة ا-نتخابيــة 9.
 / ــها 9. ــم تدريس / يت xــ� ــداف ال ــم وا-vه ، مجــرد سلســلة مــن القي /u ــبة ــة بالنس والمعلوماتي
ع*ميــة التدريبيــة و- تشــمل صغــار طــ*ب المــدارس. امــا اليــوم، فقــد  مختلــف المناهــج ا-,
 / . والطــ*ب 9. اصبــح هــذا التعبــT/ جــزءاً مــن المصطلحــات المســتخدمة مــن قبــل الموظفــ0/
/ (JMI) وقــد اكتســب مزيــداً مــن الزخــم، مــع تلقــي الطــ*ب الدعــوة .Pردv-عــ*م ا معهــد ا-,
ع*ميــة والمعلوماتيــة. كانــت  بيــة ا-, xTورش عمــل حــول موضــوع ال / بشــكل منتظــم للمشــاركة 9.
/ منتصــف حياتهــم المهنيــة .9 . / تســتهدف الصحفيــ0/ .Pمعهــد ا-عــ*م ا-رد / برامــج التدريــب 9.
ومســتخدمي وســائل التواصــل ا-جتماعــي مــن الشــباب. ويشــمل هــذا النــوع مــن التدريــب 
ــن  ــم يك ــة، إن ل ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال / خان ــاً 9. ــدرج حالي / تن xــ� ــم ال معظــم القي

جميعهــا.
. فقــد تلقيــت دعــوة  /u بالنســبة STوزنــاً وأهميــة أكــ /Tعــام 2013، اكتســب هــذا التعبــ
 / ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة لل ــبكة العالمي ــ*ق الش / إط ــاركة 9. ــكو للمش ــن اليونس م
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTاكات بشــأن ال _̀ ــ ــة ال ــن اجــل إقام ــي م ــدى العالم ــا. ( المنت ي /Tــا، نيج أبوج
ــيلة  ــات كوس ــ*م والمعلوم ع ــة ا-, ــز ثقاف ــدى ناقــش موضــوع «تعزي ــة.) 2 المنت والمعلوماتي
ــر وخارجــه / شــهدتها جلســات المؤتم xــ� ». شــكلت العــروض والمناقشــات ال / ــا9. ــوع الثق للتن
، وكشــفت عــن مقــدار العمــل الــذي - بــد مــن ا-ضطــ*ع  /u مفاجــأة ســارّة ومفيــدة بالنســبة
/ هــذا المجــال. ل*vســف، كانــت هنــاك أولويــات تدريبيــة اخــرى أكــT_ إلحاحــاً، بســبب  بــه 9.
ع*ميــة بيــة ا-, xTعــ*م، وعــدم توفــر منصــة لل / تشــهدها وســائل ا-, xالثــورة التكنولوجيــة الــ�
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ــFت  ــدي. اقت ــوح ج ــرد طم ــول اu مج ــل الموضــوع يتح ــا جع / ا-vردن، م ــة 9.  والمعلوماتي
/ تلــك المرحلــة عــ�  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTبرامــج التدريــب المتعلقــة بال / .9 / xمشــارك�
 . ويــج للمفهــوم والتأكيــد عــ� الحاجــة الملحــة اu أن يتــم اعتناقــه مــن قبــل المدرّســ0/ xTال
/ كل مقابلــة، أو لقــاء  وأوليــاء ا-vمــور. وانــا أحــرص عــ� التأكيــد عــ� أهميــة هــذه المســألة 9.
. منــذ أن بــدأت البحــث عــن  / .Pردv-عــ*م ا / معهــد ا-, أو كلمــة ألقيهــا أمــام الطــ*ب والــزّوار 9.
/ ا-vردن، وقعــت عــ� كتيبــات التدريــب  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTدلــة عــ� وجــود الv-ا
باللغــة العربيــة الخاصــة بتحالــف الحضــارات المنبثــق عــن ا-vمــم المتحــدة. كانــت مكتوبــة 
 / xبشــكل جيــد باللغــة العربيــة الســهلة ا-ســتخدام ولــم تكــن مختلفــة جــداً عــن الكتيبــات الــ�

/ كونهــا أكــT_ شــمو-ً واتســاعاً. . الشــباب إ- 9. نســتخدمها لتدريــب الصحفيــ0/
/ تشــارك  xأجريتهــا مــع المدرّســة غــادة قاقيــش، الــ� / xمــن ناحيــة اخــرى، وإثــر المقابــ*ت الــ�
ع*ميــة والمعلوماتيــة، ارتأيــت أن جوابها  بيــة ا-, xTامــج التعليميــة حــول موضــوع ال STال / حاليــاً 9.
- يمكــن أن يوصــف إ- بأنــه نــوع مــن ا-رتبــاط الشــغوف بهــذا الموضــوع. فهــي تــرى أن تلــك 
الكتيبــات م*ئمــة للغايــة. ووصفــت الســعادة القصــوى بالنجــاح والرضــا الكبــT/ لــدى كّل مــن 
 / xع*ميــة والمعلوماتيــة الــ� بيــة ا-, xTبرامــج ال / .9 . . والطــ*ب وأوليــاء ا-vمــور المشــارك0/ المدرّســ0/
ــة أو مرجــع للحصــول عــ�  ــات وطني ــدة بيان ــاب قاع ــن غي ــم م ــا. 3 عــ� الرغ ف عليه _̀ ــ ت
/ ا-vردن، فــإن  / يتــّم تنفيذهــا 9. xع*ميــة والمعلوماتيــة الــ� بيــة ا-, xTمعلومــات حــول برامــج ال
/ اu اكتشــاف أثــر عــ� وجــود  اليونيســكو – عّمــان والمنظمــات غــT/ الحكوميــة الناشــطة قادتــ�.

/ البــ*د. / يتــم تنفيذهــا 9. xامــج الــ� STنشــطة والv-عــدد محــدود مــن ا
ع*ميــة  ا-, بيــة  xTال حــول  بويــة  xTال المناهــج  تنفــذ   - والتعليــم  بيــة  xTال وزارة  أن  ومــع 
/ ظهــرت  xالــوزارة الــ� /uات ا-يجابيــة كان تعليقــات  مســؤو والمعلوماتيــة، إ- أن أحــد المــؤ�_
ع*ميــة والمعلوماتيــة وقيمهــا.  بيــة ا-, xTتدعــم برامــج ال / xعــ*م عــام 2007، والــ� / وســائل ا-, .9
/ خــ*ل اتصــاu/ ل*ستفســار عــن الموضــوع مــع الــوزارة، حصلــت عــ� ردود مشــّجعة،  4 و9.
/ المناهــج التعليميــة  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTتــدّل عــ� نوايــا إيجابيــة لناحيــة دمــج ال

لكــن مــن دون وضــع موعــد محــدد. 5
? المناهج >̂ ع+مية والمعلوماتية  بية ا=> EFدمج ال

 / ــة 9. ــب الناجح ــادرات التدري ــن مب ــدد م ــذ ع ــم تنفي ــة، ت ــة الماضي ــنوات القليل ــ*ل الس خ
/ مايــو مــن عــام 2013، تعاونــت اللجنــة الوطنيــة  ع*ميــة والمعلوماتيــة. و9. بيــة ا-, xTمجــال ال
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTع*ميــات العربيــات بهــدف دمــج ال التابعــة لليونســكو ومركــز ا-,
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/ .Pردv-ع*مية والمعلوماتية من المنظور ا بية ا-, xTال

/ المــدارس الثانويــة  . والطــ*ب 9. / المناهــج المدرســية ا-vردنيــة مــن خــ*ل تزويــد المدرّســ0/ .9
وع  _̀ بالتدريــب الــ*زم مــن اجــل جمــع المعلومــات وتحليلهــا واســتخدامها. 6 اســتهدف المــ
ــدارس  ــع م ــن أرب ــاً م . 16 و 17 عام ــ0/ ــم ب اوح أعماره xTــ ــاث، ت ن ــور وا-, ــن الذك ــاً م 40 طالب
مــن شــبكة المــدارس المنتســبة لليونســكو يمثلــون المناطــق الشــمالية والوســطى والجنوبيــة 
 / ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTوع، الــذي حمــل رســمياً عنــوان «دمــج ال _̀ مــن ا-vردن. المــ
 . ــ0/ ــة ا-vوu تتضمــن تدريــب المدرّس .  المرحل . ــ0/ ــة»، كان يتألــف مــن مرحلت المــدارس ا-vردني
ــا المختصــون والمدرســون  ــام خ*له ــة ق ــة ثاني ــا مرحل وع، تليه _̀ ــ / الم ــن سيشــاركون 9. الذي
/ مجــال مهــارات الكتابــة الصحفيــة، وتقنيــات المناقشــة،  ويــد الطــ*ب بالتدريــب العمــ�/ 9. . xTب
̀_ المعلومــات مــن خــ*ل  ونيــة، وإدارة ونــ xTنــت، وتطويــر الموقــع ا-لك xTن والبحــث عــ� ا-,

ــة. ــة الحديث ع*مي ا-vدوات ا-,
ع*ميــة  بيــة ا-, xTمجــال ال / وع إثبــات وجــود بعــض النشــاط 9. _̀ كان الهــدف مــن المــ
والمعلوماتيــة وتســليط الضــوء عــ� هــذا الموضــوع مــن أجــل مســاعدة المســؤول عــن إعــداد 
ــم تدريســها بشــكل  ــث يت ــة، بحي ــن المناهــج الدراســية ا-vردني ــاده ضم المناهــج عــ� اعتم
ــاء  نم ــة الســويدية للتعــاون وا-, ــل مــن الوكال وع بتموي _̀ ــ ــر. وقــد حظــي الم مســتدام ومؤث
 . /Tكــ xTمــع ال ، /Tتعزيــز بيئــة مؤاتيــة لحريــة التعبــ / الــدوu/ (SIDA) تحقيقــاً لهدفــه المتمّثــل 9.
بشــكل خــاص عــ� المنطقــة العربيــة. الــذروة كانــت الحــدث الــذي أقيــم بمناســبة اختتــام 
بيــة  xTمــن وزارة ال . ه كبــار المســؤول0/ .Fحــوار مفتــوح حــ / نامــج، حيــث تنافــس فريقــان 9. STال
ــ�  ــاهد ع ــور. كش ــراد الجمه ــة، وأف ــT/ الحكومي ــات غ ــ�/ المنظم . وممث ــ0/ ــم ومراقب والتعلي
. بــه المدرســون والمدربــون والطــ*ب والحضــور  /Tالحــدث، -حظــت ان الحمــاس الــذي تمــ
ــن  ــوزارة الذي / ال .9 . ــؤول0/ ــبة للمس ــة بالنس ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــة ال ــ� أهمي ــد ع يؤك
 / / هــذا الحــدث وبالنســبة للجمهــور بشــكل عــام. وســاهم النجــاح الــذي تحقــق، 9. يشــاركون 9.
/ التمريــن، والذيــن أظهــروا  / لهــذا الحــدث عــ� الطــ*ب الذيــن شــاركوا 9. SPيجــا إبــراز ا-vثــر ا-,

/ مهــارات المناظــرة. درجــة عاليــة مــن ا-نفتــاح والتســامح 9.
ع+مية والمعلوماتية بية ا=> EFمجال ال ? >̂ التدريب وورش العمل 

ــائل  ــST وس ــباب ع . الش ــط0/ . والناش ــ0/ ــب الصحفي ــمل تدري ــكو لتش ــود اليونس ــدت جه امت
 . وع يهــدف لتحســ0/ _̀ / إطــار مــ .9 / .Pردv-عــ*م ا اك مــع معهــد ا-, xTالتواصــل ا-جتماعــي با-شــ
لمانيــة عــام 2013. وقــد ركــزت ورش العمــل  STع*ميــة ل*نتخابــات ال نوعيــة التغطيــة ا-,
/ مجــال التغطيــة .9 . ، عــ� تدريــب الصحفيــ0/ / SPوروv-المختلفــة، الممّولــة مــن ا-تحــاد ا
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يا� الدرة

ع*ميــة المســتقلة ل*نتخابــات. وقــد اشــتملت الــورش عــ� مواضيــع أساســية مثــل فهــم  ا-,
 Fكّل مــن م / . ا-نتخابــات ا-vردنيــة، ومراجعــة ل*نتخابــات والممارســات الديمقراطيــة 9. قوانــ0/
 . ــ0/ / ا-vردن وب ــات 9. . ا-نتخاب ــ0/ . قوان ــ0/ ــة ب ــراء مقارن ــب أيضــاً عــ� إج ــز التدري ــان. ورك ولبن
 ، . ــ0/ . الجنس ــ0/ ــوارق ب ــي الف ــور يراع ــن منظ ــات م ــة اu ا-نتخاب ــة، با-ضاف ــT/ الدولي المعاي

ــات. ــة ل*نتخاب ف xTــة المســتقلة والمح ــة للتغطي ــادئ التوجيهي والمب
ــة ا-vساســية  / المحافظــات، ركــزت ورش العمــل عــ� الكتاب بالنســبة اu النشــطاء الشــباب 9.
ــراء  ــات إج ــات، وتقني ــة ا-نتخاب ــال تغطي / مج ــة 9. ــارات الصحفي ــن المه ــا م ه /Tــار وغ ل*vخب
ــارات  / تتطلــب مه xــ� ــة، وال . ا-نتخابي ــات المرشــح0/ ــة بيان ــد مــن مصداقي ــ*ت، والتأك المقاب
/ طــرح ا-vســئلة الموثوقــة والذكيــة. كمــا اشــتمل التدريــب عــ�  البحــث ا-vساســية للمســاعدة 9.
. عــ� ا-vولويــات  /Tكــ xTوســاعدهم عــ� ال . / لتبــادل ا-vفــكار مــع المشــارك0/ جلســة عصــف ذهــ�.
/ مختلف  كاء آخــرون المشــاركة 9. _� uينتمــي اليهــا كل منهــم. وتــو / xالمجتمعــات الــ� / الملحــة 9.
وع مثــل شــبكة «إع*ميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة («أريــج»)  _̀ مكونــات المــ
ــة غــT/ ربحيــة تهــدف إu رفــع  عــ*م المجتمعــي  (CMN)، وهــي مؤسســة إيرلندي وشــبكة ا-,
 . ــ0/ . المواطن ــ0/ ــة ا-تصــا-ت ب . تنمي /Tــ مســتوى التعــاون داخــل المجتمــع الواحــد، واu تحف
ك أعطــى زخمــاً للتغطيــة المســتقلة والمحّســنة ل*نتخابــات بطريقــة  xTفيــه. هــذا الجهــد المشــ

/ ا-نتخابــات الســابقة. 8 افيــة ممــا كانــت عليــه 9. xTاح _Tأكــ
 / / أنشــطة التدريــب 9. كمــا شــارك تحالــف الحضــارات المنبثــق عــن ا-vمــم المتحــدة ايضــاً 9.
. خــ*ل أبريــل مــن عــام 2013. وقــد  ا-vردن مــن خــ*ل ورشــة عمــل امتــدت عــ� مــدى يومــ0/
، موضــوع «ا-vدوات الرقميــة لجمــع  / .Pاســتضافها معهــد ا-عــ*م ا-رد / xتناولــت الورشــة، الــ�
 . ــ0/ ــن والصحفي ــر عــST الثقافــات»، بمشــاركة مجموعــة مــن المحرري ــار وإعــداد التقاري ا-vخب
/ إطــار  .9 / xPتــأ / xوســط وشــمال أفريقيــا. هــذه الورشــة، الــ�v-ق ا _̀ . مــن منطقــة الــ والمدونــ0/
اك مــع معهــد البنــك  xTمــم المتحــدة لتحالــف الحضــارات وبا-شــv-جوجــل وا . التعــاون بــ0/
. بالتفاعــل واكتســاب المهــارات  ، ســاهمت بخلــق البيئــة المناســبة وســمحت للمشــارك0/ /uالــدو
/ تُعــزز مــن قدراتهــم عــ� التواصــل عــST الثقافات.  xدوات ال*زمــة الــ�v-الجديــدة واســتخدام ا
/ مجــال صحافــة  وقــد تعّلــم المشــاركون العديــد مــن المهــارات والمناهــج التكميليــة 9.
نــت باســتخدام أدوات جوجــل، وخرائــط جوجــل، والرســوم البيانيــة والتصفــح المتقــدم  xTا-ن
 . ومهــارات البحــث. 7 كانــت تجربــة تعليميــة جيــدة نظــراً لوجــود عــدد كبــT/ مــن المتحدثــ0/
ــدة  ــارات وا-vدوات الجدي . بادخــال المه ــ0/ ــدى يوم ــوا عــ� م ــن قام . الذي ــ0/ اء والمدرب STالخــ

8 . . . ا-ســتفادة منهــا ونقلهــا إu زم*ئهــم والمتدربــ0/ / يمكــن للمشــارك0/ xالــ�
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/ ا-vردن والــذي يتمحــور حــول  بيــد أن برنامــج التدريــب ا-vكــT_ شــمو-ً وا-vطــول مــدة 9.
 STوع تطويــر «التعليــم عــ _̀ / إطــار مــ ع*ميــة والمعلوماتيــة ، حصــل عــام 2006 9. بيــة ا-, xTال
ــه مؤسســة  «نورســك ســكوج»  ــذي تدعم ــج، ال نام STــذ ال ــوu تنفي ــد ت ــة» (NIE). وق الصحاف
ي  ــا�_ ــي للصحــف ون ــاد العالم ــا، ا-تح ــراً له ــج مق وي .Tــن ال ــذ م / تتخ xــ� ــورق ال ــة ال لصناع
ــع  / ا-vردن (CDFJ)  م .9 . ــ0/ ــة الصحفي ــة وحري ــز حماي ك مرك xTــ ــا اش ــاء (WAN-IFRA). كم ا-vنب
بيــة والتعليــم ا-vردنيــة وكّل مــن جريــدة الــرأي اليوميــة، وجريــدة الدســتور اليوميــة،  xTوزارة ال
 xجديــة حــ� _Tكــv-ع*ميــة والمعلوماتيــة ا بيــة ا-, xTتنفيــذ برنامــج ال / وجريــدة الغــد اليوميــة، 9.
ــاً  ــن معلم ي _̀ ــار ع ــم اختي ــد ت ــة. وق ــن ل*تصــا-ت المحمول ــة زي ك ــع �_ ــاون م ا-�ن، بالتع
وع (اختــارت خمــس  _̀ / المرحلــة التجريبيــة ا-vوu مــن المــ ومعلمــة مــن 25 مدرســة مشــاركة 9.
ك 20 عضــواً فاعــ*ً). خضــع المدرّســون للتدريــب طــوال  xTنامــج، مــا يــ STمــدارس مغــادرة ال
ي  / تــوu إعدادهــا ا-تحــاد العالمــي للصحــف ونــا�_ xدوات الــ�v-ث*ثــة أيــام عــ� اســتخدام ا
 (NIE) «الصحافــة STنامــج «التعليــم عــ STة أســبوعية ل xTوقــد خصصــت فــ . WAN-IFRA  نبــاءv-ا
نامــج. وتولــت الصحــف تزويــد المــدارس بنســخ  STال / يــن المشــاركة 9. _̀ / كل مــن المــدارس الع .9
/ صفــوف «التعليــم عــST الصحافــة». وقــد  .9 . يوميــة ل*ســتخدام مــن قبــل الطلبــة المشــارك0/
ــة  ــة جداري ــداد صحيف ــح إع ــدارس، وأصب / كل مدرســة مــن الم ــة» 9. ــادي الصحاف ء «ن / ــ®_ أُن

ة اذاعيــة صباحيــة عــن شــؤون المدرســة جــزءاً مــن مســؤوليات النــادي. _̀ ونــ
ا فيديــو وبــدأ  /Tاء كامــ _� uعمــان، عمــدت الطالبــات ا / / إحــدى مــدارس الفتيــات المشــاركة 9. .9
طــة تناولــت موضوعــات عــدة، بــدءاً مــن موضــوع  _�v-طــة الفيديــو عــ� الفــور.  ا إنتــاج أ�_
. وقامــت مدرســة أخــرى  . التحــرش بالفتيــات وصــو-ً إu قضايــا أخــرى ذات الصلــة بالجنســ0/
/ التعّلــم  . كان الحمــاس شــديداً وتحّســن معــدل التقــدم 9. . /Tبتأليــف «نشــيد الصحافــة» الممــ
/ أجريــت مــع أوليــاء الطــ*ب  xبحســب المقابــ*ت الــ� ، /Tبشــكل كبــ . لــدى الطــ*ب المشــارك0/
 (WAN-IFRA) ــاء ي ا-vنب ــا�_ نامــج. كمــا نظــم ا-تحــاد العالمــي للصحــف ون STبعــد انتهــاء ال
ــون الجــدد  ــد المدرب . بشــكل خــاص. وعق ــ0/ . يســتهدف المدرّس ــ0/ ــب المدرب ــاً لتدري برنامج
/ ا-vردن. كانــت المواضيــع  هــا المدرّســون مــن مناطــق مختلفــة 9. .Fحلقــات عمــل، ح / .Pثمــا
. عــ� كتابــة  المعــّدة للتدريــب مســتمّدة مــن القضايــا المحليــة. وقــد تعــاون ث*ثــة مدرســ0/
. ردة فعــل بعــض  . دليــل «التعليــم عــST الصحافــة» (NIE)، الــذي تــم توزيعــه عــ� المدرّســ0/
 uــذي أنتجــوه، أشــارت ا ــو ال ــر الفيدي ــا تقري ــا نقله ــج، كم نام STال / ــن شــاركوا 9. الطــ*ب الذي
ــوا  ــلعة كان ــج أو س ــادل منت ــة لتب ــج، نتيج ــعور بالنض ــم والش ــول لديه ــّس الفض ــي ح تنام
نامــج أن STال / .9 . . وقــال أوليــاء الطــ*ب المشــارك0/ . ونهــا مــن المجــا-ت الخاصــة بالبالغــ0/ STيعت
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ي، أن مهــارات القــراءة لديهــم.  /Tنامــج، غيــث شــق STأو-دهــم نضجــوا، فيمــا اشــار منّســق ال
ــدى ا-تحــاد  وع ل _̀ ــ ــقة الم ــن، منّس . ماكماي ــ0/ ــت ارال ــا، قال ــن جانبه . م ــد تحســّنت ايضــاً ق
ي ا-vنبــاء (WAN-IFRA): «مــا بــدأ مــع 25 مدرســة حكوميــة داخــل  العالمــي للصحــف ونــا�_
/ كافــة أنحــاء  / ضواحيهــا قــد توّســع ا-�ن ليصــل إu 170 مدرســة حكوميــة وخاصــة 9. عمــان و9.
 STمــن 6،000 صــف درا»/ ينفــذ برنامــج «التعليــم عــ _Tردن.» بحلــول عــام 2010، كان أكــv-ا
. القادريــن عــ� تدريــب  وع فريقــاً وطنيــاً مؤلفــاً مــن المدرّســ0/ _̀ الصحافــة». كمــا شــّكل المــ
. مــن هــذه المجموعــة  / مجــال «التعليــم عــST الصحافــة». وقــد أصبحــت اثنتــ0/ زم*ئهــم 9.
/ ا-تحــاد العالمــي للصحــف  xP /Tوهمــا رجــاء الخطيــب وغــادة قاقيــش، ســف .، . مــن المدرســ0/
 uالصحافــة» ا STبيــة عــ xTح «ال ــا �_ / مجــال التعليــم، وتولت .9 (WAN-IFRA) ــاء ي ا-vنب ونــا�_
/ للصحافــة الحــرة الذي ينظمــه ا-تحاد  SPالمنتــدى العــر / . الذيــن يشــاركون 9. ع*ميــ0/ المــدراء ا-,
 . ي ا-vنبــاء. قــال المديــر التنفيــذي لمركــز حمايــة وحريــة الصحافيــ0/ العالمــي للصحــف ونــا�_
عــ*م ُمقتــFاً  وع: «لــم يعــد اســتخدام وســائل ا-, _̀ نضــال منصــور الــذي يتــوu تنفيــذ المــ
ــ*م كمصــدر  ع ــائل ا-, ــتخدمون وس ــاس يس ــع الن ــل إن جمي ــة. ب . والسياس ــي0/ ــ� السياس ع
 / عــ*م موجــودة ا-�ن 9. . لقــد أصبحــت وســائل ا-, / المشــهد الســيا»/ للمعرفــة وا-نخــراط 9.
/ المــدارس  / العمــل - وينبغــي أن تكــون موجــودة أيضــاً 9. / المنــازل والمقاهــي، 9. كل مــكان - 9.

وداخــل الصفــوف.» 9
نامــج. فقــد أدخلت  STكانــت المــدارس الخاصــة المســتفيد الرئيــ®/ عــ� المــدى الطويــل مــن ال
ع*ميــة والمعلوماتيــة اu مناهجهــا  بيــة ا-, xTى تقريبــاً صفــوف ال STكافــة المــدارس الخاصــة الكــ
ــل»  ــا. تشــّكل مدرســة «اليوبي ــال اســتدامتها وقيمه اً حي /Tــ ــاً كب ام . xTــر ال ــة وهــي تظه التعليمي
/ ا-vردن. وقــد  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTمجــال تنفيــذ برامــج ال / أحــد نمــاذح النجــاح 9.
نامــج، فيمــا -حظــوا تحســناً ملحوظــاً  STتبــ�. الموظفــون المثــل العليــا والفكــرة المرتبطــة بال
ــدي، بحســب  ــT/ النق ــة والتفك ــة العام ــ*ب، والمعرف ــدى الط ــراءة ل ــارات الق ــن مه / كّل م .9
ع*ميــة والمعلوماتيــة غــادة قاقيــش. لهــذه الغايــة، تســتخدم  بيــة ا-, xTمــا أوردت مدرّســة ال
ــة.  ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــادئ ال ــز مب ــن ا-vدوات لتعزي ــة م ــة متنوع ــة مجموع المدرس
ــ*ب  ــمح للط / تس xــ� ــية ال ــات المدرس ̀حي ــيقية والم ــطة الموس ــجع ا-vنش ــم وتش ــا تدع كم
 STســبتم / . خــ*ل انتخابــات مجلــس الطلبــة 9. /Tباكتســاب فهــم عميــق لمختلــف أشــكال التعبــ
/ اطــار  ــة. و9. ــات حقيقي ــة انتخاب ــم محــاكاة -vنشــطة حمل ــام الطــ*ب بتنظي ــام 2014، ق ع
/ مناقشــات جديــة وناضجــة  ̀_ المرشــحون بياناتهــم وشــاركوا 9. ــ اضيــة، ن xTتلــك الحملــة ا-ف
/ حــال انتخابهــم. ــوا أنهــم ســيعتمدونها 9. / أعلن xــ� ــاع عــن خطــط  العمــل ال ح أو الدف _̀ ــ ل
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ــاء  ــة أنح / كاف ــة 9. ــل الشــعارات ا-نتخابي / تحم xــ� ــات ال ــات والملصق ع*ن ̀_ ا-, ــ ــّم ن ــد ت وق
. لضمــان نزاهــة العمليــة ا-نتخابيــة. 10 وقــد  المدرســة. ودعــي أوليــاء الطــ*ب بصفــة مراقبــ0/
ــى  ــة العظم ــاح. إ- أن الغالبي ــة بنج ــات مماثل ــم ممارس ــرى تنظي ــدارس خاصــة أخ ــت م توّل
/ المناطــق النائيــة مــن البــ*د بالــكاد تســتطيع أن تقــدم الخدمــات  مــن المــدارس وخاصــة 9.
/ عــدد الطــ*ب الــذي فرضــه  ا-vساســية للطــ*ب، نظــرا لمحدوديــة المــوارد والتوســع ال`يــع 9.

. مــن ســوريا. / غــT/ المســبوق وتدفــق ال*جئــ0/ .Pالنمــو الســكا
< الديمقراطي برنامج التمك@?

. غــT/ المســتقرين، يعتــST ا-vردن شــديد التأثــر  اتيجي0/ xTبحكــم موقعــه ومركــزه الجيواســ
/ هــذه المرحلــة مــن  / يمكــن أن يقــال عنهــا 9. xالبلــدان المجــاورة، والــ� / بالتطــورات الحاصلــة 9.
ــن  . المســتمر، الذي ــ0/ . إن تدفــق ال*جئ /Tحــد خطــ uــة ا ــا غــT/ مســتقرة ومتقلب ــخ، أنه التاري
ــاً  ــد عــ� 614 ألف ــة إجــراء الحســابات، يزي ــاً لكيفي ــوم وآخــر ووفق . ي ــ0/ يختلــف عددهــم ب
. التابعــة ل*vمــم المتحــدة.  ــ0/ ــا لشــؤون ال*جئ ــة العلي . منهــم، بحســب المفوضي للمســجل0/
/ المــدن والقــرى.  .9 . ة أعــداد غــT/ مســجلة منهــم خــارج مخيمــات ال*جئــ0/ /Tوقــد اســتقرت كبــ
ــن الحــدود الســورية، بشــكل  ــة م ــماu/ ا-vردن عــ� مقرب ــة ش ــدارس الواقع ــت الم ــد عان وق
. ويعــود الســبب وراء ذلــك إu أن بنيتهــا التحتيــة ومواردهــا لــم تكــن مصّممــة لتحمــل  /Tكبــ
. 11 المــوارد المحــدودة أصــ*ً اســتنفدت إu أقــ³ الحــدود،  / .Pنفجــار الســكا مثــل هــذا ا-,
ا-vمــر الــذي أدى اu تغيــT/ ا-vولويــات وتحويــل ا-نتبــاه إu القضايــا اليوميــة المتعلقــة بالبقــاء 
http://  للتنميــة / .Pى مــن صنــدوق الملــك عبــد اللــه الثــا STعــ� قيــد الحيــاة. إ- أن مبــادرة كــ
ع*ميــة  بيــة ا-, xTأهدافهــا مــع أهــدف ال x9*تتــ / xامــج الــ� STأطلــق عــدداً مــن ال  www.kafd.jo
ــج  ــدارس، وبرام / الم ــرة 9. ــوار والمناظ ــة الح ــدوق أندي ــة. وتشــمل أنشــطة الصن والمعلوماتي
/ مقاربــات  . الديمقراطــي، والمواطنــة المســؤولة مــن خــ*ل المشــاركة الفعالــة، وتبــ�. التمكــ0/
ــة  ــات التعليمي ــن الكمالي ــST م ــت تعت / كان xــ� ــفة، ال ــون والفلس ــة والفن ــو الثقاف ــة نح منفتح
. الديمقراطــي يــ` حســان،  ــ0/ ــج التمك ــرة برنام ة. وبحســب مدي /Tخــv-الســنوات ا / ــة 9. ال*زم
/ أنديــة الحــوار والمناظــرة.  . 17-14 عامــاً 9. اوح أعمارهــم بــ0/ xTشــارك 1،800 طالــب وطالبــة تــ
، الــذي شــمل 92 مدرســة، عــ� سلســلة مــن المبــادئ التوجيهيــة  / Sنامــج التجريــ� STوارتكــز ال
. هــذا وقــد  . / مــع المدرّســ0/ / تــم التوصــل اليهــا بعــد 23 جلســة مــن العصــف الذهــ�. xالــ�
 . . دراســيت0/ / مــن خــ*ل تخصيــص حصتــ0/ Sوع التجريــ� _̀ بيــة والتعليــم المــ xTدعمــت وزارة ال
أســبوعياً، طيلــة فصــل درا»/ كامــل. وقــد تمحــورت حــول قيــم التســامح والمناقشــة الفكريــة 
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 uــاءة مســتنداً ا . عــ� الخــ*ف والمعارضــة البن /Tــ ك xTــادف، وكان ال ــاش اله ة، والنق /Tالمســتن
ــات، أو إشــاعات، أو عــ�  ــة، وليــس عــ� مجــرد انطباع ــة عــ� اســباب وجيه مواقــف مبني
نامــج 6،500 طالــب مــن ذوي المهــارات  STالتصويــر الواقعــي لحيــاة الشــعب.  كمــا اســتهدف ال

ة نفســها وحقــق نتائــج مرضيــة. xTالقــراءة خــ*ل الفــ / الضعيفــة 9.
 /Tبيــة والتعليــم بتوفــ xTخــ*ل صيــف عــام 2014، ســاهم 44 مخيمــاً صيفيــاً تابعــاً لــوزارة ال
بيئــة صحيــة تســمح للشــباب بمناقشــة قضايــا واســعة النطــاق. وقــد بحثــوا مجموعــة 
ــز الممارســات  ــار تعزي / إط ــة 9. ــة الملح ــا المحلي . القضاي ــ0/ / تراوحــت ب xــ� ــع ال ــن المواضي م
ــون.  ــيقى والفن ــعر والموس ــل الش ــاملة مث ــة الش ــع الثقافي ــة وصــو-ً اu المواضي الديمقراطي
امــج  STال /uالمناقشــات خــ*ل الصيــف. وقدمــت هــذه التجربــة لمســؤو / شــارك 1.320 طالبــاً 9.
اً للتخطيــط -vحــداث  / تهــّم الطــ*ب وتشــكل مــؤ�_ xــ� ــا ال ــة للتعــرف اu القضاي فرصــة ثمين
نامــج. عــ� غــT/ عــادة، وجــد الطــ*ب مــن يصغــي  STالمســتقبل لتحقيــق أهــداف ال / مماثلــة 9.
/ يلقيها  xات الــ� / المحــا±. بانتبــاه إu مــا كانــوا يقولونــه، بــد-ً مــن أن يشــكلوا الطــرف المتلقــي 9.
ون منهــم بدرجــة مــن الرضــا فيمــا شــعر آخــرون بالســلطة، بعدمــا  /Tالبالغــون. وشــعر كثــ
، قادريــن  . تعرفــوا اu حقوقهــم. ورأى آخــرون ان التجربــة قــد حولتهــم إu راشــدين مســؤول0/
. ا-vكفــاء  / تؤثــر عــ� حياتهــم عنــد انتخــاب المرشــح0/ xصنــع القــرارات الــ� / عــ� المشــاركة 9.
ــادرات  ــت مب ــه، أطلق ــج نفس نام STــار ال / إط ــات. 9. ــة والبلدي ــس المحلي / المجال ــم 9. لتمثيله
، الــذي يهــدف إu تعزيــز التقديــر للفــن. وقــد  / أخــرى مثــل مهرجــان «خــان الفنــون» الثقــا9.
. مــن أجــزاء مختلفــة مــن البــ*د والمنطقــة  . والشــعراء والموســيقي0/ ُدعــي عــدد مــن الفنانــ0/
/ المناطــق النائيــة مــن البــ*د، والعاجزيــن  للمشــاركة. وقــد نقــل الشــباب الذيــن يعيشــون 9.
عــن المشــاركة بواســطة الباصــات مــن مدنهــم وقراهــم لحضــور فعاليــات هــذا المهرجــان 

/ والتفاعــل مــع الشــباب مــن مختلــف أنحــاء البــ*د. الثقــا9.
ــة  ــة المواتي ــكل البيئ ــذي يش »، ال / xPــوا ــان «الحك ــرى، مهرج ــدة ا-vخ ــاطات الجدي ــن النش وم
اث أو ا-رتجــال  xTفيــه عــن الجمهــور و�د قصــص مــن الــ xTة لل . /T̀د الممــ لــذوي مهــارات الــ
اً وقــد  /Tمواضيــع تراثيــة. شــهدت تلــك الفعاليــات حضــوراً كبــ uوابتــكار القصــص المرتكــزة إ
/ تجــذب فئــة الشــباب. وقــد خلقــت  xالعاصمــة والــ� / / أماكــن مشــهورة ومقصــودة 9. أقيمــت 9.
/ خ*لهــا مــن التواصــل مــن خــ*ل وســيلة  ا-vحــداث وا-vنشــطة أجــواء إيجابيــة، تمكــن النــاس 9.
/ تجربــة جريئــة أخــرى، تــم إنشــاء «ركــن  لطالمــا كانــت مــن اختصــاص شاشــة التلفزيــون. 9.
/ الزرقــاء. كمــا أطلــق الطــ*ب مدّونــة خاصــة بهــم. كان / جامعــة الهاشــمية 9. .9 « . المتحدثــ0/
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/ المدّونــة، وكان الطــ*ب يتجمعــون مــرة با-ســبوع ويتحدثــون  يتــم ا-عــ*ن عــن المواضيــع 9.
ــذا  ــد اكتســب ه ». وق . ــ0/ ــن المتحدث / «رك .9 . ــ0/ . الفضولي ــتمع0/ ــن المس ــة اu حشــد م بحري
/ الجامعــة. هــذا الركــن ســاهم  الحــدث زخمــاً قويــاً وأصبــح ســمة منتظمــة للحيــاة الط*بيــة 9.
، وتشــجيع النقــاش المنفتــح وتعزيــز جــو مــن التحديــات الوديــة  /Tبتطبيــق مبــدأ حريــة التعبــ
ة  /Tخv-الســنوات ا / / ألّمــت ببعــض الجامعــات 9. xبــد-ً مــن العنــف والمواجهــة، وهــي ا-�فــة الــ�

/ ا-�رواح. 12 وأســفرت عــن خســائر متفرقــة 9.
ع+مية والمعلوماتية بية ا=> EFالحكومية وتعزيز ال ?Fالمنظمات غ

ــم اجــراء ا-vنشــطة بشــكل منتظــم. ل*vســف، -  ــة، يت ــT/ الحكومي ــة المنظمــات غ عــ� جبه
ــات متاحــة حــول عــدد ا-vنشــطة، وطبيعتهــا الدقيقــة، أو  ــرأي أو بيان توجــد اســتط*عات لل
. مــع ذلــك، ا-vمــل قــوي بــأن يــؤدي العمــل الــذي أجــراه مركــز المعلومــات  . عــدد المشــارك0/
. للتنميــة عــ� المســح  .  (IRC)، وصنــدوق الملــك حســ0/ والبحــوث – مؤسســة الملــك الحســ0/
ــة (اليونيســيف)،  ــدوق ا-vمــم المتحــدة للطفول / ا-vردن، بدعــم مــن صن / للشــباب 9. الوطــ�.
ــات  ــن مجموع ــام م ــن ع ــT_ م ــد اك ــت، بع / أجري xــ� ــاث ال ــودة ا-vبح ــان ج ــT/ ضم اu توف
. وعمليــة ايجــاد ادوات المســح الدقيقــة. وســيتم توفــT/ أدوات المســح مــن قبــل دائــرة  /Tكــ xTال
/ ا-vردن: وتهــدف هــذه المســاهمة الهامــة اu توفــT/ معلومــات موثوقــة  ا-,حصــاءات العامــة 9.
/ اليــوم. وقــد أعيــد تطويــر  .Pردv-تواجــه الشــباب ا / xــ� وتمثيليــة حــول المشــاكل المتنوعــة ال
ــن  ، كان م /uــا ». بالت / SPــر ــع الع ــد الربي ــم بع ــار «العال / ا-عتب ــذ 9. ــكل يأخ ــك ا-vدوات بش تل
ض ان يقــدم هــذا المســح رؤى تحليليــة حــول المشــاركة المدنيــة للشــباب، والوعــي  xTالمفــ
ضافــة اu عنــا± أخــرى تتعلــق  ، وا-ســتعداد للوظيفــة بعــد التحصيــل العلمــي، با-, الســيا»/

/ عالــم اليــوم. 13 بتطلعاتهــم، وتصوراتهــم، والفــرص المتوفــرة لهــم 9.
مــن المنظمــات غــT/ الحكوميــة المبتكــرة والفعالــة هــي MO7AKA أي «قــادة الغــد»، وهــي 
/ ا-vردن وإقليمياً.  منظمــة مســتقلة غــT/ ربحية يقودها الشــباب، وهي تنشــط منــذ عــام 2007 9.
ع*ميــة والمعلوماتيــة، تعمــل المنظمــة  بيــة ا-, xTمجــال ال / / غيــاب سياســة وطنيــة أو برنامــج 9. .9
ع*ميــة  بيــة ا-, xTتقــدم عــدداً مــن أهــداف ال / xبنشــاط عــ� تنفيــذ المبــادرات المختلفــة الــ�
/ أطلقتهــا منظمــة «قــادة الغــد»، مبــادرة «فضفــض»  xوالمعلوماتيــة. مــن أبــرز المبــادرات الــ�
ّ عــن إحباطــك» ومبــادرة «محــاكاة» (وهــي  STعــ» uإ / Sيمكــن ترجمتهــا بشــكل تقريــ� / x14، والــ�
عبــارة عــن خلــوة تدريبيــة تعتمــد اســلوب المحــاكاة و لعــب ا-دوار). «فضفــض» هــي مبــادرة 
. للتعبــT/ عــن  موّجهــة للشــباب، توفــر منصــة مفتوحــة، متواضعــة وحــرة لتشــجيع المواطنــ0/
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/ ا-vماكــن العامــة. ومــن  آرائهــم بشــكل خــ*ق حــول القضايــا الحساســة عــ� أوراق بيضــاء 9.
، يســاهم المواطنــون  . اء والمســؤول0/ STصنــاع القــرار والخــ uخــ*ل إعــادة تغريــد تلــك ا-�راء إ
نــت، ومســاءلة صنــاع القــرار،  xTالمتصلــة با-ن /Tالمجتمعــات المتصلــة وغــ . / ردم الهــوة بــ0/ .9
اء عــ� اتصــال مــع القاعــدة الشــعبية. كمــا يتــوu المواطنــون أيضــاً توثيــق ا-�راء  STوإبقــاء الخــ
العامــة، وتحليلهــا وكتابــة البحــوث والتقاريــر العلميــة والنوعيــة. أمــا مبــادرة «محــاكاة»، فهــي 
ــدي  هــم النق /Tــزز تفك ــرة تع ــة وغام ــة قوي / تجرب اك الشــباب 9. ــإ�_ ــوم ب ــة تق ــادرة إبداعي مب
وقدرتهــم عــ� حــل المشــك*ت الحرجــة مــن خــ*ل أســلوب المحــاكاة ولعــب ا-vدوار. وتوفــر 
نســان والمواضيــع ا-جتماعيــة والسياســية  ة حــول قضايــا حقــوق ا-, /Tهــذه المبــادرة تجربــة مثــ

/ بيئــة غــT/ تقليديــة. 15 ة للجــدل 9. /Tالمثــ
/ إطــار برنامــج  / بتدريــب 30 طالبــاً شــاباً 9. .Pأكتوبــر عــام 2014، قــام معهــد ا-عــ*م ا-رد / .9
ممــّول مــن مؤسســة نهــر ا-vردن عــ� ســبل ا-ســتخدام ا-vســا»/ لوســائل التواصــل ا-جتماعي 
ع*ميــة  بيــة ا-, xTومهــارات الصحافــة. وقــد تضمــن التدريــب عــدة مكونــات تتفــق مــع ثقافــة ال
 / ــاً 9. ــاً مكثف ــة تدريب ــن المجتمعــات النائي ــاؤوا م ــن ج ــى المشــاركون الذي ــة. وتلق والمعلوماتي
 / x̀د، الــ� عــ*م والمعلومــات ومهــارات الــ ــT/ النقــدي، وتقييــم مصــادر ا-, مجــال التفك
ضافــة إu عــروض  ــة، با-, ــر أساســية باســتخدام هواتفهــم النقال ســمحت لهــم بإنتــاج تقاري
نامــج أيضــاً عــ� ثقافــة  STالتدوينــات حــول قضايــا مجتمعيــة. وركــز ال _̀ ــ ائــح بســيطة ون _�
/ ســياق  ا-نتخابــات والديمقراطيــة وكيفيــة تقييــم الشــؤون البلديــة المحليــة والكتابــة عنهــا. 9.
نامــج صحيفــة ومحطــة تلفزيــون ومنشــأة كمبيوتــر وتكنولوجيــا  STال / الزيــارة، زار المشــاركون 9.
المعلومــات متطــورة حيــث يتــم تصميــم ألعــاب الفيديــو. وا-vمــل قــوي بــأن يســمح مثــل 
/ مجتمعاتهــم  . وتعزيــز وعيهــم بالمشــاكل المحليــة 9. . المشــارك0/ نامــج بتمكــ0/ STهــذا ال
ــد  ــي. وق ــر عــ� وســائل التواصــل ا-جتماع ــداد تقاري ــات وإع ــة المدون ــن كتاب وتمكينهــم م
نســان»  ، بالتعــاون مــع مؤسســة «صحفيــون مــن أجــل حقــوق ا-, / .Pأطلــق معهــد ا-عــ*م ا-رد
وع الــذي حمــل عنــوان «تعزيــز الحــوار العــام حــول قضايــا حقــوق  _̀ الكنديــة  (JHR)، المــ
ــادرة  ــن مب ــم م ــذي يحظــى بدع وع، ال _̀ ــ ــن الم ــان. ويتضم / عم ــم 9. ــذي أقي ــان»، ال نس ا-,
. وطــ*ب الصحافــة،  ق أوســطية  (MEPI)، توجيــه وتدريــب الصحفيــ0/ _̀ اكــة ا-vمريكيــة الــ _̀ ال
 _Tعــ� اســتخدام قــوة البيانــات لجعــل هــذا الحــوار أكــ / .Pوممثــ�/ منظمــات المجتمــع المــد
ــره مؤسســة «صحفيــون مــن أجــل  نامــج، الــذي صممتــه وتدي STفعاليــة واط*عــاً. ويهــدف ال
 uتنفيــذه، ا / .Pمعهــد ا-عــ*م ا-رد uوالــذي يتــو ،(JHR)  نســان» الكنديــة الرائــدة حقــوق ا-,
ــة  ــ*م المجتمعــي  (CMN)، وهــي منظم ع ــبكة ا-, ــا: ش ــن هم . آخري ــ0/ . محلي ــ0/ يك اك �_ إ�_
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نامــج بإعطــاء الزخــم  STــذ هــذا ال / تنفي .9 / .Pــا ستســاهم مشــاركة معهــد ا-عــ*م ا-رد 16 كم
 . . ــ0/ ــا الفاعل كائه ــع �_ ــب م ــاً إu جن ــة جنب ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــ*ت ال ــا حم لقيادته
ــم  ــد»، بدع ــ*م «أكي ع ــة ا-, / لمرصــد مصداقي .Pو xTــ لك ــع ا-, ــذا وسيســاهم إطــ*ق الموق ه
 . ويــد عــدد أكــST مــن الطــ*ب والصحفيــ0/ . xTللتنميــة، ب / .Pمــن صنــدوق الملــك عبداللــه الثــا
ع*ميــة والمعلوماتيــة المســتقبلية. وقــد  بيــة ا-, xTدوات والمهــارات ال*زمــة لتعزيــز برامــج الv-بــا
 uــاءلة، وحــق الوصــول إ ــة اu المس ــي بالحاج ــة الوع ــق ثقاف ــع بالفعــل بخل ــاهم الموق س
ــع  / رف ــا يســهم 9. ــوى، مم ــل المحت / مجــال تحلي ــة 9. ــT/ المهني ــق المعاي ــات، وتطبي المعلوم

ــدة. 17 ــة الجي ــة الممارســات الصحفي ــد أهمي عــ*م ويؤك ــT/ ا-, معاي
توصيات

ــوم عــ�  ــه القــاء الل ــذي يتــم في / المنطقــة، وال ــاخ الحــاu/ البغيــض الســائد 9. / ظــل المن .9
 uوحــق الوصــول ا ، /Tــ ــة التعب ــة، وحري ــا التعددي ــة قضاي / معالج ــم 9. فشــل نظــم التعلي
ع*ميــة والمعلوماتية  بيــة ا-, xTبيــة والتعليــم دمــج برامــج ال xTالمعلومــات، يتحتــم عــ� وزارة ال
بويــة عــ� ســبيل ا-vولويــة. إن مثــل هــذه الخطــوة، إذا كانــت مصحوبــة بحملة  xTالمناهــج ال / .9
هــا  /Tع*ميــة والمعلوماتيــة وتأث بيــة ا-, xTات ال . /Tح مــ _̀ عــ*م الوطنيــة تــ / وســائل ا-, واضحــة 9.
/ إطــار تشــجيع التوافــق وتخفيــف التوتــر، ستســاهم بإعــداد الشــباب للعــب  عــ� الشــباب 9.
̀_ الديمقراطيــة بالمجتمــع. هــذا وسيســاهم تنظيــم حملــة قوية لتشــجيع ا-�باء  / نــ دورهــم 9.
ع*ميــة والمعلوماتيــة بت`يــع تنفيــذ  بيــة ا-, xTعــ� دعــم برامــج ال / .Pومنظمــات المجتمــع المــد
. والمــدارس. ســيظهر تأثــT/ مثــل  امــج وتشــجيع اعتمادهــا مــن قبــل المدرّســ0/ STمثــل هــذه ال
. مهــارات القــراءة وتوســيع ا-�فــاق وتشــجيع التفكــT/ النقــدي وتطويــر  / تحســ0/ امــج 9. STهــذه ال
 /Tــ ــّر غ ــT/ الح ــرأي، وتشــجيع التعب / ال ــات 9. ــول ا-خت*ف ــيعزز قب ــا س . كم /uــل الفضــو العق
 . ، ونقابــة الصحفي0/ / .Pردv-عــ*م ا ، ســيكون معهــد ا-, /uنســان. بالتــا ام حقــوق ا-, xTالمقّيــد واحــ
/ تطبــق بالفعــل برامــج  xالجامعــات والمــدارس الخاصــة الــ� / ع*ميــة 9. دارات ا-, ، وا-, . ا-vردنيــ0/
كاء  ع*ميــة والمعلوماتيــة، وكذلــك المنظمــات غــT/ الحكوميــة واليونســكو، �_ بيــة ا-, xTال
ــود وزارة  ــم جه ــد بدع ــعى الموح ــذا المس ــاهم ه ــعى. سيس ــذا المس ــل ه / مث .9 . ــ0/ طبيعي
ع*ميــة والمعلوماتيــة وتوفT/ ا-عتمــادات المالية  بيــة ا-, xTتقديــم برامــج ال / بيــة والتعليــم 9. xTال
عــ*م الوطنيــة، مثــل الصحــف  وريــة لهــذه الغايــة. - بــد مــن حشــد وســائل ا-, .Fضافيــة ال ا-,
ذاعــة والتلفزيون،  الرئيســية، والمواقــع ا-,خباريــة ووســائل التواصــل ا-جتماعــي، ومحطــات ا-,

وع. _̀ مــن أجــل توفــT/ العــرض المســتدام والدعــم للمــ
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تقــدم المناهــج والوحــدات التعليميــة الخاصــة بتحالــف الحضــارات التابــع ل*مــم المتحــدة 
/ المناطــق ذات ا-تصــال  .9 . . مــوارد غنيــة وجاهــزة ل*ســتخدام لصالــح المــدارس والمدرّســ0/
 / .Pمــن المجتمــع المــد . المحــدود، يمكــن دعــوة المنظمــات غــT/ الحكوميــة والمتطوعــ0/
 /Tبعــض المناطــق ذريعــة لتأخــ / نــت 9. xTللمســاعدة. ينبغــي ا- تشــكل التغطيــة الضعيفــة ل*ن
ع*ميــة والمعلوماتيــة اu المــدارس وترســيخها.  بيــة ا-, xTاتخــاذ القــرار لت`يــع إدخــال برامــج ال
ق ا-vوســط تعطــي زخمــاً وإلحاحــاً لدفــع صنــاع  _̀ / الــ تجــدر ا-شــارة اu ان ا-vزمــة الحاليــة 9.
 uــة ا / المنطق ــتقرار 9. ــق الســ*م وا-س ــة بتحقي ــية المهتم ــة الرئيس ــات المانح ــرار والجه الق

دعــم هــذه الخطــة.
امــج التدريبيــة الموّجهــة  STوال . ســتكون هنــاك حاجــة لمعالجــة مســألة برامــج تدريــب المدربــ0/
. - يوجــد نقــص بالوســائل المبتكــرة مــن اجــل تحقيــق نتائــج ملموســة.  . داريــ0/ . وا-, للمدرّســ0/
/ الوقــت عينــه. ينبغــي دعــوة المدارس  نامــج 9. STال /Tلتقييــم نتائــج وتأثــ /Tينبغــي وضــع المعايــ
ــا  ــادل تجاربه ــة اu تب ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــال ال / مج ــة 9. ــة مثبت ــع بتجرب / تتمت xــ� ال
وع وتنفيــذه. - بــد مــن ا-شــادة بإنجازاتهــم ومنحهــا  _̀ / تطويــر المــ اتهــا 9. STوالمســاهمة بخ
. وينبغــي  / .Pــة والمجتمــع المــد عــ*م المحلي ــر مــن قبــل وســائل ا-, ــة والتقدي ــة الكافي الدعاي
ــد مــن  ــا مــن أجــل منحهــم المزي / قامــوا به xــ� ــدة ال تعريــف الجمهــور بقيمــة الجهــود الرائ

امــج الحاليــة وتوســيعها. STســيخ ال xTالتشــجيع والحوافــز ل
ع*ميــة والمعلوماتيــة مــن قبــل وزارة  بيــة ا-, xTامــج ال STأن إعــداد منصــة للتدريــس الرقمــي ل
نامــج. ومــن شــأنه أن  STطــ*ق ال بيــة والتعليــم سيشــكل وســيلة فعالــة مــن حيــث التكلفــة -, xTال
نامــج بكفــاءة، مــن خــ*ل توفــT/ المــواد التعليميــة  STوريــة لتنفيــذ هــذا ال .Fيوفــر المــوارد ال
. عــ�  فــ0/ _̀ / كافــة أنحــاء البــ*د. مــن شــأنه أن يســاعد أيضــاً الم ال*زمــة بســهولة للمــدارس 9.
احــات  xTآليــة -ســتقصاء التعليقــات وا-ق /Tه، وعــ� توفــ /Tنامــج عــ� قيــاس وتقييــم تأثــ STال
. وســيتم اختيــار مواضيــع النقــاش الخاصــة بالطــ*ب بعنايــة  . البنــاءة مــن الطــ*ب والمدرّســ0/
ي معلوماتهــم وتوّســع  _Tتــ / xســئلة الــ�v-وســتكون مصممــة لتنشــئة جيــل الشــباب وصياغــة ا
/ يتســبب بهــا كّل  xســئلة ســتخلق الوعــي بشــأن العقبــات الــ�v-آفاقهــم. كمــا أن مهــارة صياغــة ا

مــن التعنــت والكراهيــة والتعصــب ا-vعمــى.
 ، . / تشــّكل جــزءاً مــن نظــام حيــاة الطلبــة ا-vردنيــ0/ xة ا-ذاعيــة المدرســية اليوميــة، الــ� _̀ النــ
ــا فرصــة  ــة. إنه ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــز ال ــوزارة لتعزي ــا ال هــي فــرص ينبغــي أ- تفوته
ــع ــية م ــة المدرس ة ا-ذاعي _̀ ــ ــوى الن / محت ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــم ال ــج قي لدم
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ــع  ــية م ــة المدرس ة ا-ذاعي _̀ ــ ــوى الن / محت ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــم ال ــج قي لدم
لهــام بواســطة روايــات تســاهم باطــ*ق  . وا-, /Tطــ*ع والتحفــ المحتــوى الــذي يهــدف اu ا-,
ــكار  ــدارس بالوصــول اu ا-vف ــمح للم ــكل يس ــوارد بش ــص الم ــن تخصي ــال. يمك ــان للخي العن
ــوق  ــول حق ــاص ح ــكل خ ــور بش / تتمح xــ� ــة ال ــة اليومي ات ا-ذاعي _̀ ــ ــدة للن ــواد الجدي والم

ــؤولة. ــة المس ــة والمواطن ــة التعددي ، ونعم /Tــ ــة التعب ــان، وحري نس ا-,
/ تدمج المحتوى المســتمّد  xات ا-ذاعية والــ� _̀ كمــا ان توفــT/ صيغــة ديناميــة جديــدة لهذه النــ
ع*ميــة والمعلوماتيــة بشــكل خــاص، مــن  بيــة ا-, xTمــن مناطــق مختلفــة مــن البــ*د، ومــع ال
، نأمــل أن يســاهم برســم الطريــق ل*vجيــال  /Tعامــل تغيــ uات إ _̀ شــأنه أن يحــول هــذه التــ

الشــابة للعيــش بســ*م وتناغــم مــع أنفســهم، مــع «ا-�خــر»، ومــع بقيــة العالــم.
ــر 2014 18 عــن  ــخ 4 اوكتوب ــة بتاري ــة اليومي ــراي الوطني ــة ال ــه صحيف ت _̀ ــر ن ويســاهم تقري
/ التعامــل  / ا-vردن بإلقــاء الضــوء عــ� التحــدي الهائــل الــذي يواجــه ا-vردن 9. حالــة التعليــم 9.

ايــدة اu المــدارس والمــوارد التعليميــة. . xTمــع الحاجــة الم

م+حظات ومراجع

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_ (1
and_partners_launched_global_alliance_for_partnerships_on_media_and_infor-

mation_literacy/back/18256/#.VC2LBL6OlBs
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-de-  (2
velopment/media-literacy/mil-events/global-forum-for-partnership-on-mil-gfp-

mil
3)  رّسة غادة قاقيش

ق ا-vوسط، رقم العدد  _̀ http://classic.aawsat.com/details.asp?section  (4  صحيفة ال
2003 ST9159 تاريخ 26 ديسم

http://www.unesco.org/new/en/amman/about-this-office/single-view/news/  (6
integrating_media_and_information_literacy_into_jordanian_schools/#.VC8MN-

r6OlBs
http://www.unesco.org/new/en/amman/about-this-office/single-view/news/ (7

unesco_and_jmi_hold_training_workshop_for_journalists_on_independent_me-
 dia_coverage_of_elections/#.VBSL9Uvx9Bs
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http://www.unaoc.org/2013/04/google-the-united-nations-alliance-of-civili-  (8
zations-and-the-world-bank-institute-jointly-organized-a-unique-digital-journa-

lism-training-for-arab-media-professionals
http://www.wan-ifra.org/articles/2011/01/09/jordan-marks-fifth-year-of-  (9

using-newspapers-in-class
http://www.jubilee.edu.jo (10

 http://www.fletcherforum.org/2014/04/07/siam (11
http://www.kafd.jo/node/77 (12

http://www.kinghusseinfoundation.org/index.php?pager=end&- (13
task=view&type=news&pageid=200

www.fadfed.org (14
http://www.youtube.com/watch?v=ZuwWobdx_4g (15

http://www.jmi.edu.jo/en/details/3069/The-Announcement-of--Launching- (16
Expanding-Public-Dialogue-on-Human-Rights-Issues-Project

http://www.akeed.jo (17
http://www.alrai.com/article/673265.html (18
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نايفة بنت عيد سليم

ايــد بأهميــة دور وســائل  . xTالوقــت بــدأ فيــه المجتمــع والشــعوب يشــعرون عــ� نحــو م / .9»
/ ل*,ضطــ*ع بمهمتــه  .Pعــ*م العمــا / العــF الحديــث، مــن المهــم جــداً تطويــر ا-, عــ*م 9. ا-,

/ بنــاء دولتهــم.» *  . وتوعيتهــم بشــأن دورهــم ا-vســا»/ 9. / تطويــر قــدرات المواطنــ0/ .9
، أو  _̀ / بعــض الحــا-ت، قــد تكــون المعلومــات غــT/ معلنــة كمــا انهــا قــد تكــون مكلفــة للنــ .9

صعبــة التفســT/ (شــينيك وريــان، 2008).
/ يتخذهــا صانعــو القــرارات  xــ� ــز القــرارات ال ــة وتعزي / تقوي ــا 9. تلعــب المعلومــات دورا مهم
/ الوقــت المناســب يعــد  ــرار المناســب 9. ــات المناســبة للصاحــب الق ــر المعلوم ، ودون توف
ة  STمحلــه الصحيــح؛ ذلــك أن اتخــاذ القــرارات لــم يعــد يعتمــد عــ� الخــ /Tغــ / اتخــاذ القــرار 9.
 /uالحــا Fالعــ / أو الحــدس بــل عــ� توفــر المعلومــة الموثوقــة مــن مصادرهــا المتنوعــة. و9.
ــأي حــال مــن  ــذي نعيشــه ويعــرف بعــF انفجــار المعلومــات - تســتطيع أي مؤسســة ب ال
/ عــن مصــادر المعلومــات الحديثــة، بــل عــ� العكــس تتبــارى معظــم  ا-vحــوال أن تســتغ�.
/ توفــT/ المكتبــات ومراكــز المعلومــات بمؤسســاتها حرصــا عــ� توفــT/ وإيصــال  المؤسســات 9.
مصــادر المعلومــات الدقيقــة والمناســبة -vصحــاب القــرار وجميــع المســتفيدين من المؤسســة.
بحســب ا-تحــاد الــدوu/ لجمعيات ومؤسســات المكتبات (إفــ*)، يتم الوصــول اu المعلومات 
المنشــودة مــن خــ*ل ثــ*ث خطــوات: 1) الم*حظــة والتجربــة 2) الحــوار والمحادثــة وا-تصال 
مــع أشــخاص آخريــن 3) التشــاور مــع مؤسســات ذاكــرة المعلومــات أو الحافظــة لهــا وهــي 
ة ليســت ببعيــدة  xTالمكتبــات. (إفــ* 2014). ولفــ uضافــة ا مراكــز ومؤسســات  المعلومــات با-,
ظلــت المعلومــات الدقيقــة والمهمــة �ا عــ� المواطــن عــ� الرغــم مــن أهميــة المعلومــات 
بالنســبة لذلــك المواطــن خاصــة مــا تعلــق منهــا بالصحــة وبا-ســته*ك وبالرواتــب. وكان  عدم 
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/ الســلطات العليــا. ولــم  اطــ*ع المواطــن عــ� المعلومــات المهمــة حاجــزا، لعــدم الثقــة 9.
/ خاطــره. إ- أن تطــور تكنولوجيــا  يكــن المواطــن يحــق لــه التعبــT/ بحريــة عــن كل مــا يجــول 9.
 . المعلومــات وا-تصــا-ت والتدفــق الهائــل للمعلومــات جعــل مــن الســهل عــ� أبــرز الفاعلــ0/
/ المجتمعــات المدنيــة تبــادل المعلومــات مــع بعضهــم البعــض. وقــد تحــدث الســلطان  .9
. قــال: «لقــد أصبحــت  / نوفمــST عــام 2008، حــ0/ / مجلــس عمــان 9. قابــوس عــن هــذا ا-vمــر 9.
/ ا-vلفيــة الثالثــة. لهــذا  تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت المحــرك ا-vاســا»/ لدفــع التنميــة 9.
. وقدراتهم  اتيجية وطنيــة لتطويــر مهــارات المواطنــ0/ xTالســبب ركزنــا اهتمامنــا عــ� ايجــاد اســ

ونيــة قدمــاً.  «   xTهــذا المجــال، بهــدف دفــع الخدمــات الحكوميــة ا-لك / .9
ــدول  ــك ال / تل .9 . ــ0/ ــام المواطن ــة وقي ــدول العربي / لمعظــم ال SPــر ــع الع ــدوم الربي ــع ق وم
/ التعبــT/ بــكل حريــة عــن آرائهــم تجــاه الحكومــات وتجــاه  بتطبيــق مــا يرونــه حقــا مكتســبا 9.
وعــة بطريقــة ممنهجــة صحيحــة؛ فبــد- مــن  _̀ وا عــن الحقــوق الم STلقمــة العيــش، لــم يعــ
ا عــن الحقــوق تحولــت إu تطــاول طــال ا-vخــF. واليابــس، كمــا  /Tأن تصبــح تلــك ا-�راء تعبــ
ــذ  ــة من ــرب أول فرص » قــدم للع / SPــر ــع الع ــST أن «الربي ــو يعت . (2013). فه .Tــ ــظ «كالك لح
عقــود ليكــون صوتهــم مســموعاً، إ- أن إنشــاء الحكومــات والدســاتT/ الجديــدة - يــزال قائمــا 
. إن الطريقــة الصحيحــة  /Tوتواجــه بلدانــاً عــدة ردود فعــل عنيفــة فيمــا يتعلــق بحريــة التعبــ
لمــد وتزويــد المواطــن والمســتفيد مــن الحكومــات عــ� حــد ســواء بالمهــارات والمعلومــات 
عــ*م والمعلومــات». كيــف و- وهــي تتكــون  بطريقــة صحيحــة وفعالــة يســمى ب»ثقافــة ا-,

مــن المعرفــة والســلوكيات كمــا تشــتمل المهــارات ال*زمــة للمعرفــة عــ�:
/ نحتاج إليها  x1) المعلومات ال�

2) م�x نحتاج إليها
3) وكيف ومن أين نحصل عليها

4) كيفية تحليل ونقد وترتيب  تلك المعلومات بعد الحصول عليها
5)  وا-vهم من كل ما سبق كيفية استخدام تلك المعلومات بطريقة أخ*قية.

عــ*م و المعلومــات» - يقــف عنــد تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت  إن مفهــوم « ثقافــة ا-,
بــل يتخطاهــا ليشــمل التعلــم والتفكــT/ النقــدي ومهــارات التحليــل والتفســT/ خــارج وداخــل 
نطــاق التعلــم والتعليــم. وبالنســبة -vشــكال ومصــادر المعلومــات فــإن المفهــوم يشــمل كل 
أشــكال المعلومــات الشــفهية والمطبوعــة والرقميــة  ومصادرهــا المختلفــة (إفــ*، 2014؛ فــان 
دي فــورد، 2010). ومــن أجــل مســاعدة الــدول العربيــة منهــا وا-vجنبيــة عــ� تعلــم وتطبيــق
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. مــن تعلــم وكســب  . المواطنــ0/ عــ*م والمعلومــات» بطريقــة صحيحــة وتمكنــ0/  «ثقافــة ا-,
بيــة والعلــم  xTمــم المتحــدة للv-عــ*م و المعلومــات»- قامــت اليونســكو (منظمــة ا «ثقافــة ا-,

: / xP�-عــ*م والمعلومــات»   يغطــي ا والثقافــة) بإعــداد مقــرر يســمى « ثقافــة ا-,
أساسيات ثقافة المعلومات

1) تعريف وتفصيل الحاجة إu المعلومات
2) تحديد موقع المعلومات والوصول إليها

3) تقييم المعلومات
4) تنظيم المعلومات 

ام ا-vخ*قيات  xT5) استخدام المعلومات مع اح
6) إيصال ونقل المعلومات

/ معالجة المعلومات 7) استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات وا-تصا-ت 9.
ع+م أساسيات ثقافة ا=>

/ المجتمعات الديموقراطية ع*م 9. 1) فهم دور ووظائف ا-,
ع*م من وظائفها من خ*لها / تتمكن وسائل ا-, x2) فهم الظروف ال�

ع*م ع*م نقديا ع� ضوء وظائف ا-, 3) تقييم محتوى ا-,
ع*م للتعبT/ عن الذات والمشاركة الديموقراطية 4) التعامل مع وسائل ا-,

نتــاج  ــا المعلومــات وا-تصــا-ت، -, / ذلــك تكنولوجي 5) مراجعــة المهــارات ال*زمــة، بمــا 9.
. . ع*مــي مــن قبــل المســتخدم0/ المضمــون ا-,

تهدف هذه المقالة إu إلقاء الضوء ع�  النقاط ا-تية:
ع*م و المعلومات»، ع*م والمعلومات بسلطنة وع*قته بمقرر «ثقافة ا-, 1) ا-,

ع*م والمعلومات»، / مبادرات غرس «ثقافة ا-, بية والتعليم و دورهما 9. xT2) وزارة ال
ع*م والمعلومات، 3) مؤسسات وزارة التعليم العاu/ وثقافة ا-,

ع*م والمعلومات»، 4) التعرف ع� مقرر «ثقافة ا-,
ع*م والمعلومات»، /  و «ثقافة ا-, SPنتاج الفكري العر 5) ا-,

. مقــررات جامعــة الســلطان  عــ*م و المعلومــات» وبــ0/ . مقــرر « ثقافــة ا-, 6) التقــارب بــ0/
قابــوس.
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ع+م و المعلومات» ع+م والمعلومات بسلطنة وع+قته بمقرر «ثقافة ا=> ا=>
تــكاد - تخلــو دولــة عربيــة مــن وزارة إعــ*م وأخــرى لهــا ع*قــة بالمعلومــات والثقافــة وهاتــان 
/ المملكــة العربية  / معظــم الــدول همــا وزارتــان مســتقلتان؛ فعــ� ســبيل المثــال 9. الوزارتــان 9.
عــ*م والثقافة،  مــارات تســمى وزارة ا-, / دولــة ا-, عــ*م، و9. الســعودية تســمى وزارة الثقافــة وا-,
اث،  xTتســمية الوزارة حيــث تســمى وزارة الثقافة والفنــون وال / / قطــر نجــد منحــى آخــر 9. بينمــا 9.
عــ*م ووزارة  / ســلطنة عمــان فهنــاك وزارة ل*, / مملكــة البحريــن تســمى بــوزارة الثقافــة، أمــا 9. و9.
اث والثقافــة، كمــا توجــد هيئــة لتقنيــة المعلومــات وتتمثــل رؤيتهــا  xTأخــرى تســمى وزارة الــ
/ مســتدام مــن خــ*ل ا-ســتفادة مــن تقنيــات  / «تحويــل ســلطنة ُعمــان إu مجتمــع معــر9. .9
. ا-vفــراد.  « المعلومــات وا-تصــال لتعزيــز الخدمــات الحكوميــة وإثــراء قطــاع ا-vعمــال وتمكــ0/
ــا  ــإن هدفه ــان ف ــلطنة عم ــات بس ــوزارات والهيئ ــك ال ــماء تل ــت أس ــددت واختلف ــا تع ومهم
ض  xTهــو تزويــد المواطــن والمقيــم بالمعلومــات الصحيحــة والدقيقــة كمــا يفــ / vPالنهــا
ــل  ــد والتحلي ــة النق ــات وكيفي ــع المعلوم ــل م ــة التعام ــة ا-vشــخاص لكيفي ــوم بتهيئ ــا تق أنه
حــات  xTــكل المق ــا. وبمراجعــة متفحصــة ودقيقــة ل ــكل معلومــة يتــم الحصــول عليه ــاء ل البن
ــة  اث والثقاف xTــ عــ*م ووزارة ال ــر (وزارة ا-, ــوزرات الســالفة الذك ــا ال / أطلقته xــ� ــادرات ال والمب
/ مقــرر  حــات لتبــ�. xTأن أيــا منهــا لــم تقــم ســابقا بتقديــم مق . وهيئــة تقنيــة المعلومــات)، تبــ0/
عــ*م  عــ*م و المعلومــات». ويعتــST تزويــد المواطــن  بثقافــة ا-, ممنهــج يتعلــق ب»ثقافــة ا-,
 / xوالمعلومــات حقــا إنســانيا مكتســبا لــكل مواطــن وهــو مــن الحقــوق المدنيــة الجديــدة الــ�
ــذا  ــة ه ز أهمي STــ ــا. وت ــة والتكنولوجي ــا تطــور الرقمي ة ودعمه /Tخــv-ــة ا / ا-�ون ــر 9. ــدأت تظه ب
ــاء  ــراء وا-vغني . الفق ــ0/ ــة ب ــه للدمــج ا-جتماعــي وتجســT/ الفجــوة المعلوماتي / دعوت ــرر 9. المق

ــ*، 2014). (إف
ع+م والمعلومات» ? مبادرات غرس «ثقافة ا=> >̂ بية والتعليم و دورهما  EFوزارة ال

اث والثقافــة وهيئــة تقنيــة المعلومــات يجــب أ-  xTعــ*م ووزارة الــ ضافــة إu وزارة ا-, با-,
. تحــت مظلتهــا  / تزويــد المدرجــ0/ / تكمــن 9. xنتغتــ³. عــن دور ومهمــة مؤسســات التعليــم الــ�
بالمهــارات المرتبطــة ثقافــة المعلومــات وا-تصــا-ت، وبالتحديــد ايــن يمكــن إيجــاد مصــادر 

ــة اختيارهــا.  المعلومــات وكيفي
بويــة والتعليميــة  xTالمراحــل ال / عــ*م والمعلومــات 9. / حالــة عــدم طــرح مقــرر لثقافــة ا-, و9.
. وحــدات الخطــة الدراســية لطلبــة المراحــل ض أن يكــون هــذا المقــرر بــ0/ xTللطفــل يفــ uوv-ا
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الجامعيــة ا-vوu - العليــا؛ ذلــك أن المقــرر يفضــل أن يرافــق الطالــب مــن مراحلــه الدراســية 
بيــة والتعليــم  xTو- يحبــذ أن يؤخــر. عــ� الرغــم مــن خلــو المقــررات الدراســية لــوزارة ال uوv-ا
عــ*م والمعلومــات -وربمــا كان ذلــك لعــدم تطابــق  / ويعالــج قضايــا ثقافــة ا-, مــن مقــرر يعــ�.
بيــة و التعليــم مــزودة بمــا  xTإ- أن مؤسســات ومــدارس وزارة ال - مفرداتــه مــع أي مقــرر درا»/

/ مقابــل المكتبــة المدرســية. يســمى مراكــز مصــادر التعلــم وهــي 9.
/ البــ*د، أوu جــّل اهتمامــه للتعليــم  ة صاحــب الج*لــة لمقاليــد الحكــم 9. .Fحــ uمنــذ أن تــو
/ اهتــم بهــا ج*لتــه -حفظــه اللــه!- إنشــاء  xوتطويــره وتحديثــه، وكان مــن ضمــن العنــا± الــ�
المكتبــات المدرســية. فارتفــع عددهــا مــن تســع مكتبــات عــام 1977، إu 134 مكتبــة مدرســية 
 / ــم،1990). و9. ــة والتعلي بي xTــلطنة (وزارة ال ــات الس ــات وو-ي ــع محافظ / جمي ــام 1990، 9. ع
 17 / بيــة والتعليــم نظــام التعليم ا-vســا»/ 9. xTالعــام الــدرا»/ (1998/1999) طبقــت وزارة ال
/ التعليــم، وضمــان جــودة مخرجات  مدرســة، وهــذا النظــام يهــدف إu إحــداث نقلــة نوعيــة 9.
 .(*2007، / vPــا ــل (الهن / الهائ ــ�. ــور التق / والتط ــر9. ــار المع ــة ا-نفج ــة ومواكب ــة التعليمي العملي
وشــمل تغيــT/ نظــام التعليــم جميــع نواحــي النظــام التعليمــي كمــا تضمــن نظــام التعليــم 
ا-vســا»/ تخصيــص مركــز لمصــادر التعلــم بــكل مدرســة ليكــون بديــ* عــن المكتبــة التقليديــة 
ض إذا كانــت مفــردات  xTوموفــرا بيئــة تقنيــة راقيــة ومصــادر متنوعــة وكافيــة للمعلومــات. ويفــ
بيــة والتعليــم -وذلــك  xTعــ*م و المعلومــات» - تتطابــق مــع مقــررات وزارة ال مقــرر «ثقافــة ا-,
ــوم  ــات- أن تق ــ*م و المعلوم ع ــج ا-, ام STــات»  ل ــ*م والمعلوم ع ــة ا-, ــرر «ثقاف ــمول مق لش
مراكــز مصــادر التعلــم بتقديــم ذلــك المقــرر، -vنهــا المــكان الــذي لــه ع*قــة بالمعلومــات. 
بيــة والتعليــم. ي*حــظ مــن  xTولكــن ينبغــي أو- طــرح المقــرر وتبنيــه مــن قبــل وزارة ال
عــ*م والمعلومــات، اللذيــن ذكــرا ســابقا أنهمــا يســاعدان ا-vفــراد  / ثقافــة ا-, .Pأساســيات مكــو
عــ� التعامــل بفعاليــة مــع المعلومــات كمــا يســاعدان عــ� تكويــن صــورة واضحــة صادقــة 
عــ*م، -vن هــذا المقــرر يركــز عــ� تزويــد ا-vفــراد بالمهــارات ســواء أكانــت التكنولوجيــة  عــن ا-,
 / xخ*قيــات الــ�v-ام ا xTأو مهــارات تقييــم وتنظيــم واســتخدام المعلومــات، وكل ذلــك مــع احــ
ــة بدراســة عــن أخ*قيــات  ــا مــع المعلومــات. إذ قامــت الباحث / تعاملن ا 9. /Tــ - نركــز عليهــا كث
. أنهــم عــ� رغــم علمهــم  نــت، وتبــ0/ xTنv-تعاملهــم مــع ا / .9 uوv-طلبــة المرحلــة الجامعيــة ا
 uرقامهــم ال`يــة ال*زمــة للدخــول إv- خ*قيــات - يجــوز تخطيهــا كتبادلهــمv-بــأن بعــض ا

نــت، إ- أنهــم - يبالــون بذلــك (ســليم،2013). xTن شــبكة ا-,
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ع+م والمعلومات مؤسسات وزارة التعليم العا3? وثقافة ا=>
بيــة و التعليــم تقــدم هــذا  xTواذا لــم تكــن مراكــز مصــادر التعلــم التابعــة لــوزارة ال
المقــرر، يفضــل أن تكــون جامعــة الســلطان قابــوس -وهــي الجامعــة الحكوميــة الوحيــدة- أو 
الجامعــات الخاصــة كجامعــة صحــار، وجامعــة نــزوى، وجامعــة ظفــار أو الجامعــة ا-vلمانيــة 
/ تطــرح هــذا المقــرر ضمــن  xــ� ــا أو مؤسســات التعليــم العــاu/ ا-vخــرى ، هــي ال للتكنولوجي

ــة الجامعــات.  ــكل طلب ــا ل ــا الدراســية، ويفضــل أن يكــون هــذا المقــرر متطلب خططه
وتمــت مراجعــة الخطــط الدراســية لتلــك الجامعــات. وقــام القســمان بطــرح مقــررات لهــا 
ع*م  عــ*م والتكنولوجيــا. عــ� ســبيل المثــال  يطــرح قســم ا-, عــ*م والمجتمــع وا-, ع*قــة با-,

بجامعــة الســلطان قابــوس المقــررات ا-�تيــة :
? لهــا ع+قــة بثقافة  Edعــ+م بجامعــة الســلطان قابــوس الــ الجــدول (1) : مقــررات قســم ا=>

العــ+م والمعلومات
الساعات المعتمدةالفصل الدراv?اسم المقررم
ع*م1 / وسائل ا-, .9 ST23الخ
ذاعة و التلفزيون2 43تكنولوجيا ا-,
ع*مي 3 أخ*قيات العمل ا-,

يعات _̀ والت
73

? لهــا  Edعــ+م بجامعــة الســلطان صحــار الــ الجــدول (2) : مقــررات قســم الصحافــة وا=>
ع+قــة بثقافــة العــ+م والمعلومــات

الساعات المعتمدةالفصل الدراv?اسم المقررم
ع*م والمجتمع1 23ا-,
2 / المؤسسات ودور الع*م 9.

المجتمع
23

ع*م الجديد 3 وسائل ا-تصال وا-,
والمجتمع

23

أمــا بالنســبة لقســم دراســات المعلومــات بجامعــة الســلطان قابوس فهــو يطرح مقــررا بعنوان 
 / الوعــي المعلومــات، ولكــن مــا يؤســف لــه أنــه عــ� الرغــم مــن أهميــة هــذا المقــرر ودوره 9.
 STالمعلومــات، وتنظيمهــا، وتقييمهــا، واســتخدامها عــ uتعريــف الطالــب  كيفيــة  الوصــول إ
ا-vنــواع المختلفــة للمصــادر- إ- أنــه تــم طرحــه مقــررا اختياريــا لطلبــة الجامعــة، أي لمــن أراد
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ض أن يكــون هــذا المقــرر إجباريــا  لــكل طلبــة الجامعــة خاصــة  xTالمقــرر، والمفــ / التســجيل 9.
/ لثقافــة العــ*م والمعلومــات. .Pأنــه يتعلــق بالمكــون الثــا

ــارات  ــدرس مه ــات ت ــاذج لجامع ــا بعــض النم ــتعرض فيه ــة  اس ــد (2008) بدراس ــام محم ق
 Dakota ــة ــة Maricopa، وجامع ــا جامع ــية منه ــا الدراس ــن مقرراته / ضم xPــا ــي المعلوم الوع
/ الو-يــات المتحــدة ا-vمريكيــة. وإذا مــا نظرنــا لجهــود  .9 Oregon State وجامعــة ،State
/ ضمــن  xPهــذه الجامعــات يتضــح لنــا حرصهــا المتواصــل عــ� إدراج مهــارات الوعــي المعلومــا
/ تدريســها  الخطــة التدريســية ويلــزم ا-vســاتذة بالتعــاون مــع اختصــا²/ المعلومــات 9.

ــة. ــة الفعال للطــ*ب بالطريق
عليــه - يوجــد مقــرر فعــ�/ ينقــل لــكل طلبــة جامعــة الســلطان قابــوس أو طلبــة الجامعــات 
 / / تطــرح 9. xعــ*م والمعلومــات»؛ فالمقــررات الــ� ا-vخــرى الخاصــة، مكونــات مقــرر «ثقافــة ا-,
/ بقســم دراســات المعلومــات بجامعــة الســلطان قابــوس تعالــج قضايــا  xعــ*م أو الــ� قســم ا-,

. . كل تخصــص منفــرد، و- يوجــد مقــرر يجمــع مكونــات وقضايــا المكونــ0/
ع+م والمعلومات»  التعرف عo مقرر «ثقافة ا=>

ت  .Fــا حــ عــ*م والمعلومــات» عــام 2011، عندم ــة بمقــرر «ثقافــة ا-, ــدأت معرفــة الباحث ب
ــذي  ــة، ال ــة المعلوماتي ــو ا-vمي ــ*م ومح ع ــائل ا-, ــول وس ــدوu/ ا-vول ح ــى ال ــة الملتق الباحث
بيــة والعلــوم و الثقافــة (أيسيســكو)،   xTســ*مية لل نظمتــه اليونســكو بالتعــاون مــع المنظمــة ا-,

/ المغــرب.  / فــاس، 9. / لــدول الخليــج 9. SPبيــة العــر xTومكتــب ال
ــرر عــ� محــاور  . ويرطــز المق . ــ0/ ح عــ� المعلم xTــ ــرر المق ــع المق ــم خــ*ل الملتقــى توزي ت
/ المجتمعــات  عــ*م 9. عــ*م والمعلومــات خاصــة مــا تعلــق منهــا بفهــم دور ووظائــف ا-, ا-,
عــ*م، والتعامــل مــع  عــ*م نقديــا عــ� ضــوء وظائــف ا-, الديموقراطيــة، وتقييــم محتــوى ا-,
عــ*م للتعبــT/ عــن النفــس، والمشــاركة الديموقراطيــة. كذلــك مــن الجيــد وجــود  وســائل ا-,
 / مقــرر مــدروس بــكل عنايــة، يعالــج اســتخدام مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات وا-تصــا-ت 9.
معالجــة المعلومــات؛ فنحــن نحتــاج فعليــا إu أن يكــون معلمونــا وطلبتنــا عــ� وعــي بطــرق 
ــن  ــا، وأهــم م ــا وتقييمه ــات وتبويبه ــل المعلوم ــا وطــرق إيصــال ونق ــات ومصادره المعلوم
/ اســتخدام المعلومــات. مــع ا-vســف لــم أســتطع  ذلــك كيفيــة مراعــاة الجوانــب ا-vخ*قيــة 9.
ــق  ــاز أبحــاث تتعل ــات، إنج ــ*م والمعلوم ع ــا± وأساســيات ا-, ــة بعن ــة مهتم ــي باحث بوصف
/ التعامــل / لبعــض الجوانــب، كجانــب ا-vخ*قيــات 9. _Pتعرضــت بأحــد أبحــا / بالمقــرر، ولكنــ�.
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ــع  ــل م / التعام .9 uوv-ــة ا ــة الجامعي ــة المرحل ــلوكيات طلب ــر لس ــت، وببحــث آخ ن xTن ــع ا-, م
. /Tــ ــة المتغ ــF التقني / ع ــات 9. المعلوم

ع+م والمعلومات» ?  و «ثقافة ا=> jfنتاج الفكري العر ا=>
/ أيــة كتابــات تتنــاول هــذا المقــرر وا-vساســيات  SPنتــاج الفكــري العــر مــع ا-vســف - يتضمــن ا-,
/ العــام 2013،  / دولــة قطــر 9. / يضمهــا. ولــم تجــد الباحثــة إ- مؤتمــرا عقــد 9. xوالمكونــات الــ�
ــال  ــد ا-vجي ــية، وم ــف المناهــج الدراس / مختل ــليمة 9. ــة الس ع*مي ــة ا-, ــس الثقاف أو² بتدري

عــ*م  . الناشــئة بمــا يمكنهــا مــن تفــادي ســلبيات ا-,
< مقررات جامعة السلطان قابوس ع+م و المعلومات» وب@? < مقرر « ثقافة ا=> التقارب ب@?

بمــا أن جامعــة الســلطان قابــوس هــي الجامعــة الحكوميــة الوحيــدة بســلطنة عمــان، وهــي 
/ تضــم قســما لدراســات المعلومــات، و-vن قســم دراســات المعلومــات يطــرح  xالوحيــدة الــ�

. محتويــات المقرريــن.  »- ينبغــي التقريــب بــ0/ / xPمقــررا يســمى «الوعــي المعلومــا
عــ*م  . همــا ا-, ّ مقــرر «ثقافــة العــ*م والمعلومــات» مقــررا شــام* لمكونــات تخصصــ0/
ــه يناســب واقــع  ــه» أي جعل ــرر بعــد «تَْعِمين ــل هــذا المق / مث ــ�. ــم تب ــات؛ ومــن ث والمعلوم
ــه  ــف و- وبتطبيق ــع، كي ــة وللمجتم ــا للطلب ــبا علمي ــد مكس ، يع / .Pــا ــع العم ــة المجتم وطبيع

ــا. ــ*م وقضاياهم ع ــات وا-, ــج واع بالمعلوم ــ� خري ــع ع ــيحصل المجتم س

التوصيات:
: بناء ع� كّل ما سبق، تو²/ الكاتبة بما ي�/

ع*م  والمعلومات» تطبيق مقرر «ثقافة ا-,  .1
ــ�  ــن ع ــم ولك ــة والتعلي بي xTــررات وزارة ال ــط ومق ــن خط ــرر ضم يفضــل إدراج المق  .2
ــا  / المقــرر عندم ــا ، ثــم التوســع 9. ــة الدني / المراحــل التعليمي ــة 9. ــدئ للطلب مســتوى مبت

ــة. ــات الجامعي ــب بالدراس ــق الطال يلتح
إضافــة المقــرر للخطــط الدراســية لجامعــة الســلطان قابــوس بجعــل المقــرر متطلبــا   .3
 / Sكل منتســ� uنضمــن انتقــال المعــارف والمهــارات إ xــة الجامعــة حــ� ــكل طلب ــا ل إجباري

الجامعــة.
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ــا عــ�  ق ا-vوســط  وشــمال أفريقي _̀ / منطقــة الــ عــ*م ومنتجــوه 9. هــل يفهــم مســتهلكو ا-,
ــامل  / المخطــط الش ــم 9. ــه ومكانته ــون ب ــا يقوم ــة م ــT/ متناهي ــST منصــات غ ــم وع إخت*فه

ــور؟ ل*vم
هــل تكــرّس الجماعــات المختلفــة وا-vفــراد بعضــاً مــن الوقــت لتفكيــك الرســائل والعمليــات 
/ ترتدي  xومخرجــات وتداعيــات التفاعــل والتكامــل والتقــارب والكــّم الهائــل مــن ا-تصــا-ت الــ�

̀عــة بالــكاد نتمكــن مــن مواكبتهــا؟ باســتمرار أشــكا-ً جديــدة ب

/ xة ال� /Tمــر مذهــل للغايــة، مثــل مــورك مــن كوكــب «أورك»، الشــخصية التلفزيونية الشــهv-ن ا
/ تمهيــد  ́/ روبــن ويليامــز، الــذي يُنســب اليــه بعــض الفضــل 9. لعــب دورهــا الكوميــدي ا-vمريــ
/ الســبيعينات. وعنونــت صحيفــة «بزنيــس  ع*مــي المختــFة 9. الطريــق لعــادات ا-ســته*ك ا-,
نــت، عــن غــT/ قصــد»، تتحــدث xTن / عــF ا-, Sإنســايدر» أحــد مقا-تهــا: «روبــن وليامــز كان نــ�

ــإن  ــل، ف ــب آرون غي ــا 1.  وبحســب الكات ــاحر علين ــا»/ والس ــز الحم ــT/ ويليام ــن تأث ــه  ع في
/ ا-ســتعارة أو مــا يُعــرف بـ»القطع  روبــن وليــام  ســاهم برســم مســار الثقافــة؛ وكان أســلوبه 9.
/ الــراب مــع العينــات الموســيقية؛ ومثلهــم، كان  والتلصيــق»، يعكــس طريقــة تعامــل مغــ�.
ــا  ــوم، عندم ــه: «الي / مقالت / المتاعــب بســبب اســتعارته للمــواد. وقــال غيــل 9. ــاً 9. يقــع أحيان
ة الماضيــة – نحــن الذيــن نعــا± تقنيــات النطــاق العريــض ووجــود  xTالفــ uنعــود بالذاكــرة ا
ــل  ــة» والمشــاهدة المســتمرة والتنق ــات الفرعي ــxT و»المنتدي ــك، توي ــق المناســب لذل التطبي
يموجــي) وتطبيــق «جوجــل نــاو» والقــدرة عــ� الوصــول  . القنــوات والصــور الرمزيــة (ا-, بــ0/
 ، xPوقــات – يمكننــا ان نفهــم مــن ايــن أv-كل ا / / كل مــكان و9. ء عــ� الفــور 9. / اu كل »_
̀_ خــST انتحــار / كان يطلقهــا.» وعندمــا إنتــ xونقــّر بفضلــه ونتعــرف عــ� ع*مــات التحذيــر الــ�
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/ كافــة  نــت 9. xTا-ن / عــ*م وصحفــ�/ / أغســطس عــام 2014، ســارع كّل مــن وســائل ا-, وليامــز 9.
، عــزز  /uاليــوم التــا / v للغايــة 2. و9. ... الكثــT/ منهــم بشــكل ســ�/ STنقــل الخــ uأنحــاء العالــم ا
ه صــورة تظهــر فيهــا صــورة  _̀ / لبنــان مــن حــدة النقــاش عــST نــ موقــع تلفزيــون المســتقبل 9.
ــا ع*مــات الحــزام  ــا تعــود للممثــل الراحــل ويليامــز، تظهــر فيه ــة 3 زعــم الموقــع أنه لجث
/ وقــت  ــق؛ صــورة اشــارت عــدة مواقــع أخــرى 9. ــذي اســتخدمه لشــنق نفســه حــول العن ال
هــا مــن ا-نتهــاكات الســابقة دفعــت بالكاتــب  /Tحــق انهــا مزيفــة 4. مثــل هــذه المشــاهد وغ-
، حيــث دأب  / / تســعينيات القــرن المــا². عــ*م (أو عــدم توافرهــا) 9. هتمــام بأخ*قيــات ا-, ل*,
عــ*م ونفوذهــا، وبرهــن كيــف يمكــن اســتخدام وســائل ا-عــ*م  ح دور وســائل ا-, عــ� �_
ضافــة اu تطويــر الوعــي بشــأن  . بشــكل أفضــل وجعلهــم أكــT_ تســامحاً، با-, اك المواطنــ0/ _� ,-

ع*ميــة والمعلوماتيــة عــ� كافــة الجبهــات. بيــة ا-, xTال uالحاجــة إ
? لبنان: >̂ ع+مية والمعلوماتية  بية ا=> EFلل ? >dالتسلسل الزم

ــرة معهــد  ــرة المطبوعــات ومدي مــن خــ*ل عمــ�/ كأســتاذة ومنســقة برنامــج الصحافــة ومدي
/ المجــا-ت الث*ثة)، شــاركت كيــة (العمــل 9. /Tمv-الجامعــة اللبنانيــة ا / .9 . فــ0/ xTالمح . الصحافيــ0/

/ كليــة  . الثقافــات مــع ا-vســتاذ والطــ*ب 9. اضيــة بــ0/ xTتجربــة تبــادل أكاديميــة وصحافيــة اف / .9
الصحافــة بجامعــة ميســوري. حملــت النــدوة عنــوان «تدويــل منهــج الصحافــة باســتخدام 
كيــة وجامعــة  /Tمv-الجامعــة اللبنانيــة ا . ــ0/ / ب Sــ� وع تجري _̀ ــا التعليــم عــن بعــد: مــ تكنولوجي
ميســوري، كولومبيــا (كليــة ميســوري للصحافــة). يمكــن إيجــاد ورقــة عمــل حــول هــذه النــدوة 
. الثقافــات،  / مجــال التواصــل بــ0/ نــت 5. كانــت تجربــة غنيــة 9. xTعــ� ا-ن /uعــ� الرابــط التــا
ــان)  / لبن نــت 9. xTن ــا الناشــئة (خصوصــاً ا-, ــار الهامــة، واســتخدام التكنولوجي ــم، وا-vخب والقي
ع*م. / بيئــة ا-, .9 . . مختلفتــ0/ / تهّم أشــخاصاً يعيشــون عــ� قارتــ0/ xمــور الــ�v-ومعرفــة مــا هــي ا

ــائل  ــي وس ــة تعاط ــة كيفي ــت بدراس ــا قم ــام 2002، عندم ــوراء، اu الع ــة اu ال ̀ع ــد ب لنع
̀_ مــن ســبتمST / أيلــول  ق ا-vوســط وتغطيتهــا لهجمــات الحــادي عــ _̀ / لبنــان والــ عــ*م 9. ا-,
Leba-» عــدد ربيــع عــام 2002 مــن مجلــة / / مقالــة صــدرت 9. 2001 عــ� الو-يــات المتحــدة 9.

non Journalism Review» (المنحلــة) بعنــوان  «فكــروا بــا-vو-د لــدى كتابتكــم ذلــك المقــال: 
هــل تســتحق الصــور المفّصلــة كّل هــذا العنــاء؟» 6

الجميــع، كبــاراً وصغــاراً، مســّمراً أمــام شاشــات التلفــاز، يشــاهد لحظــات اصطــدام طائــرات 
/ واشــنطن وســقوطها / نيويورك، ومب�. البنتاجون 9. جــي مبــ�. مركــز التجــارة العالمــي 9. STركاب ب
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.2001 STمن سبتم _̀ غ ، بنسلفانيا، يوم الحادي ع STأحد الحقول خارج بيتس / ا 9.
كانــت ردود الفعــل متباينــة، إ- أنهــا غالبــاً مــا كانــت ترتكــز عــ� تجاربهــم الخاصــة مــع برامــج 
ــاب  ــة أو ألع ــو الخيالي ــاب الفيدي ــة، أو ألع ــوود البطولي ــ*م هولي ــة، وأف ــون العنيف التلفزي
ــة  ــ* متناهي ــادات ال ع ــل ا-, ــح، بفض ــور تتوض ــة ا-vم ــدأت حقيق ــا ب ــن عندم ــر. لك الكمبيوت

ــدأ الخــوف والشــك يســيطران أيضــاً. 7 ــة، ب للمشــاهد والصــور المروع
ع*ميــة: الوعي  بيــة ا-, xTمايــو / أيــار عــام 2004، قــدم هــذا الكاتــب ورقــة عمــل بعنــوان «ال / .9
  ،Fــ ســكندرية، م / ا-, ــد الســويدي 9. ــا  المعه / نظمه xــ� ــدوة ال ــار الن / إط ــل» 9. ــل الجه مقاب
/ إطــار تلــك الورقــة، ســألت عمــا إذا أدرك ا-vو-د مــا تلقــوه  عــ*م». 8 9. بعنــوان: «الشــباب وا-,
 / مــن معلومــات، عمــا إذا قامــوا بتقييــم المحتــوى، وإذا ســاعدهم أهلهــم أو أســاتذتهم 9.
ــا هــي المــواد المناســبة  ــوا بأنفســهم م ــأن يحكم امــج، أو إذا ســمحوا للشــباب ب STــار ال اختي

للقــراءة أو ا-ســتماع أو المشــاهدة أو التصفــح .
اء. الحلقــات  _̀ امــج قــد تؤثــر عــ� أنمــاط الــ STال / / يتــم إدراجهــا 9. xإن الرســائل المموهــة الــ�
ــو يمكــن أن تحــرض عــ� العنــف وتــؤدي إu الســلوك  ــة بالFاعــات أو ألعــاب الفيدي المليئ
 . / الظاهــر قــد تدفــع الشــباب اu الخلــط بــ0/ / تبــدو بريئــة 9. xالمسلســ*ت الــ� xحــ� . / .Pالعــدوا
فيــه، وحــ�x «التعليم  xTخبــار ومــواد الv*الخيــال والواقــع. بالنتيجــة، فــإن ا-ســته*ك الســاذج ل
، أو،  . / خلــق مجتمعــات مفككــة وأفــراد مضطربــ0/ فيهــي» ا-vكــT_ شــعبية يمكــن أن تســهم 9. xTال
/ تكتســح  xخلــق ارتبــاك حــول كيفيــة التفاعــل مــع الرســائل المتنافــرة الــ� uعــ� أقــل تقديــر، ا

مشــاعرنا  الحســية.
ع*ميــة مــن أجل مســاعدة الشــباب –  بيــة ا-, xTقــد يكــون اذاً مــن المفيــد ان نستكشــف عالــم ال
عــ*م عليهــم وكيــف تســاهم  وذويهــم ومعلميهــم ومرشــديهم – عــ� فهــم تأثــT/ وســائل ا-,

بتشــكيل قيمهــم ووجهــات نظرهــم. 9
ات ا-جتماعيــة  /Tعــ*م: التأثــ / وا-, .Pة بعنــوان «الشــباب اللبنــا / نوفمــST 2004، ألقيــت محــا±. .9
ــه وزارة  ــر نظمت / مؤتم ــة» 9. ــة ا-vلماني ــ*م العربي ع ــائل ا-, ــوار وس ــار «ح / إط ــية» 9. والسياس

. . / برلــ0/ الخارجيــة ا-vلمانيــة ومعهــد الشــؤون الخارجيــة والثقافيــة 9.
يــكاً  / أي بلــد، عندمــا تكــون الدولــة �_ / والمحلــل جــان كــرم: «9. .Pعــ*م اللبنــا كتــب أســتاذ ا-,
ــن  / أن تتمك ــل 9. ــد أم ــر، - يوج ــكل أو بآخ ــا بش ــة به ــ*م، أو مرتبط ع ــائل ا-, / وس ــياً 9. أساس

اليــة مــن العمــل.» STعــ*م اللي وســائل ا-,
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اليــة والمنفتحــة والديمقراطيــة، - يوجــد  STوأضــاف أنــه بغــض النظــر عــن مواقــف الدولــة اللي
/ أن تتخــ� عــن موقفهــا المهيمــن، - ســيما عندمــا تشــعر بــأن خططهــا السياســية أو  أمــل 9.
 / / يتمتــع بهــا كل صحــا9. xعيــة الــ� _̀ ا-قتصاديــة أو الدبلوماســية مهــددة مــن حريــة التعبــT/ ال

/ حالــة غليــان، جــان كــرم، النهــار، 29-10-2004). عــ*م 9. . (وســائل ا-,
/ خدمــة  / كتــاب بعنــوان: «9. / الســويد هــذا المقــال كفصــل 9. ̀_ مركــز «نورديكــوم» 9. وقــد نــ
/ ســبتمST عــام 2005.  / العــF الرقمــي» 9. عــ*م 9. / وســائل ا-, الشــباب؟ دراســات وتأمــ*ت 9.
ة بعنــوان «المعوقــات وآراء  / محــا±. 10 عــاد هــذا الكاتــب ليعالــج هــذا الموضــوع مجــدداً 9.
ــدوة /  ــ*ل الن / خ ــا 9. ــا» ألقاه ــمال أفريقي ــط وش ق ا-vوس _̀ ــ ــة ال / منطق ــباب 9. ــرأة والش الم
 / xوســط وشــمال أفريقيــا» الــ�v-ق ا _̀ / منطقــة الــ عــ*م والمــرأة والشــباب 9. ورشــة العمــل «ا-,
ايــر  STف / .9 Fســكندرية، مــ / ا-, / المعهــد الســويدي 9. .9 /uنظمتهــا مركــز «أولــوف بالــم» الــدو

عــام 2005.
قليمــي لدعــم محــو  / مــارس عــام 2007، قدمــت ورقــة بحثيــة خــ*ل مؤتمــر ا-vونيســكو ا-, .9
ع*ميــة:  بيــة ا-, xTالدوحــة بقطــر تحــت عنــوان «ال / / العالــم الــذي عقــد 9. ع*ميــة 9. ا-vميــة ا-,

. الثقافــات». 11 أداة لمحاربــة الصــور النمطيــة وتعزيــز التفاهــم بــ0/
ــر  ، ا-vم / SPــر ــم الع / العال ــد 9. ــل ا-vم ــا-ً طوي ــة إهم ــة والتوعي ع*مي ــة ا-, بي xTــد شــهدت  ال لق
الــذي غالبــاً مــا يــؤدي إu عواقــب ســلبية ويزيــد مــن خطــورة الوضــع المتفجــر الناجــم عــن 
ــا أن موضــوع  ــادة. كم ــاب القي ــن غي ــة، وع ــة وا-جتماعي ــية وا-قتصادي ــات السياس ا-ضطراب
/ المــدارس، وغالبــاً مــا كانــت  ع*ميــة كمــادة تدريــس منّظمــة نــادراً مــا كان يـُـدرّس 9. بيــة ا-, xTال
 / xــ� ــة ال / إطــار مــواد التدريــس الجامعي تتــم ا-شــارة اليهــا بواســطة مصطلحــات غامضــة 9.
 /uــا ــم الم ــة الدع ي، وأنظم /Tــ ــائل ا-تصــال الجماه ــود وس ــبب وج ــة س ــن معالج ــز ع تعج
/ يمكــن أن تجعــل منهــا «أســلحة للخــداع الشــامل». xات المختلفــة الــ� /Tالخاصــة بهــا والتأثــ
 uع*ميــة يبــدو غريبــاً بالنســبة ا بيــة ا-, xTالنقــدي الــذي يشــكل جــزءاً مــن ال /Tإن مفهــوم التفكــ
يــة  /Tالشــباب الذيــن اعتــادوا عــ� نظــام ثابــت مــن التعلــم عــن ظهــر قلــب والــدروس التحض
ــة  ــة التعليمي ــع ا-vنظم / تتب xــ� ــدارس ال / الم ــاص 9. ــكل خ ــاً بش ــر واضح ــدو ا-vم ــلبية. يب الس
ــة. كمــا عجــزت  ــة لعن ــة حيــث لطالمــا كانــت فكــرة مســاءلة الســلطة بمثاب الفرنســية والعربي
 / / بعــض ا-vحيــان عــن بلــوغ أهدافهــا المعلنــة 9. يطانيــة وا-vمريكيــة 9. STنظمــة التعليميــة الv-ا

. . مجــال التعلــم وا-ســتجواب الفعالــ0/
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ــة هاريــس  / كلي ــوارد 9. ــة الم ــد تنمي ــال، عمي ــر، أشــار رجــا كم ــه عــ� ا-vم / معــرض تعليق و9.
 /Tكان غــ / SPالعالــم العــر / .9 /uجامعــة شــيكاغو، إن أداء التعليــم العــا / للسياســات العامــة 9.
/ ا-قتصــاد العالمــي واســتيعابه. وقال:  / ا-ندمــاج 9. . يواجهــون صعوبــة 9. كاٍف، وأنتــج خريجــ0/
«إن الغالبيــة العظمــى مــن الجامعــات العربيــة تعّلــم ط*بهــا مــا ينبغــي أن يفكــروا بــه بــد- 
 / ــل 9. ــل ضئي ــاً، فا-vم ــة �يع ــذه العقلي ــT/ ه ــم تتغ ــا ل .» وأضــاف: «م /Tــ ــة التفك ــن كيفي م
 /uتحقيــق التقــدم.» (كمــال، 2007). وحــّث كمــال الــدول العربيــة عــ� إدراج التعليــم العــا

12 . . . القطــاع الخــاص والمدرّســ0/ اكــة بــ0/ اتيجي، وخلــق �_ xTمشــاريع التخطيــط ا-ســ / .9
/ إطــار أحــد المؤتمــرات باليونســكو  / ينايــر مــن عــام 2008، قــدم هــذا الكاتــب ورقــة عمــل 9. .9
/ والتعليــم بعنــوان «تعزيــز القــدرات الحرجــة ومكافحــة وجهــات النظــر  حــول التنــوع الثقــا9.
 / كة ومواضيــع م*ئمــة للتعليــم مــن خــ*ل التنــوع الثقــا9. xTاحاديــة الجانــب: إيجــاد أرضيــة مشــ

– أبعــاد تعليــم الصحافــة والتدريــب».
/ المعلومــات، أو عندمــا يتــم  / حــال وجــود نقــص 9. ز الصــور النمطيــة وســوء التفاهــم 9. STتــ»
ــاً. لهــذه  ــة أحيان ــاك ســوء ني ــا تكــون هن ء، أو عندم تشــويه المعلومــات ونقلهــا بشــكل ســ�/
ــك اu البحــث  ــبة، وكذل ــة مناس ــة إع*مي . واu تربي ــ0/ ــي مت ــم إع*م ــاج اu تعلي ــة، نحت الغاي

/ والمثابــرة والصــST وروح المغامــرة وا-ســتعداد للنظــر والتفكــT/ عــ� غــT/ العــادة.» ــكا9. ال
/ برشــلونة،  وu/ الــذي أقيــم 9.

v-هــذا الســياق، تــم وضــع تقريــر حاســم بنــاء عــ� الحــدث ا / .9
و،  /Tــ ــو دي جان / ري ــارات 9. ــف الحض ــدة لتحال ــم المتح ــدى ا-vم ــ*ل منت ــق خ ــبانيا وأطل اس
/ ورقــة عمــل  / خًلــص اليهــا 9. xــ� ــو 2010. وقــد أدرجــت توصيــات المؤلــف ال / ماي ازيــل 9. STال
ات عــدة عــن الموضــوع وأقمــت  ، ألقيــت محــا±. . / التقريــر. 13 مــذاك الحــ0/ المنتــدى ا-vول 9.
/ لبنــان وقطــر والمغــرب وتونــس واليمن. -  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTورش عمــل حــول ال
وا عــ�  /Tلبنــان قــرروا أن يســ / / أماكــن أخــرى 9. شــارة اu أن الكثــT/ مــن ا-شــخاص 9. بــد مــن ا-,
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTوت أكاديميــة ال /Tبــ / كيــة 9. /Tمv-هــذا النهــج. فأنشــأت الجامعــة ا
. مــن مختلــف أنحــاء العالــم  . والمتحدثــ0/ وت 14 جمعــت عــدداً مــن المشــارك0/ /Tبــ / الرقميــة 9.
جــم مــن خــ*ل تنفيــذ برنامــج مســتدام  xTوخارجــه. أ- أن جهودهــا - تــزال تحتــاج أن ت / SPالعــر
/ الب*د وباللغــات الث*ث الرئيســية.  وقابــل للتطبيــق تشــارك فيــه كافــة المؤسســات التعليميــة 9.
») 15، وهــي مدرســة ابتدائيــة وثانويــة خاصــة لهــا  ناشــيونال كولــدج» («آي »/ xTمدرســة «ان
 / . عــار، لبنــان، كانــت مــن ابــرز مــن حــرص عــ� تبــ�. وت ومنطقــة عــ0/ /Tكّل مــن بــ / .9 . فرعــ0/
ــة وممارســاتها. وقــد خضــع المدرّســون والمنســقون ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTمفاهيــم ال
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ع*ميــة والمعلوماتية،  بيــة ا-, xTمجــال ال / .9 /uتدريــب أو uتلــك المدرســة ا / ورؤســاء ا-vقســام 9.
ــ*ب،  ــق بالط ــا يتعل / م ــذا الموضــوع. و9. / ه .9 _Tــ ــّق أك ــة إu التعم ــون بحاج ــم - يزال لكنه
 / » مــا أســمته بـ»اتفاقيــة المواطنــة الرقميــة المســؤولة» للطــ*ب 9. وضعــت مدرســة «آي »/
ــة أنفســهم  ام وتثقيــف وحماي xTــة ، تركــز عــ� احــ ــة، والمتوســطة والثانوي ــة ا-بتدائي المرحل
/ تنطــوي عــ� قواعــد  xوا-�خريــن. 16 ويتوقــع مــن الطــ*ب التوقيــع عــ� هــذه ا-تفاقيــة الــ�
/ محاولــة لخلــق الوعــي وتعزيــز  نــت والمواطنــة الرقميــة مــع ذويهــم، 9. xTن الســ*مة عــ� ا-,
/ انحــاء  ــل 9. ــاد نمــوذج مماث ــد مــن اعتم ــت. و- ب ن xTــدى اســتخدام ا-ن مســؤولية الطــ*ب ل

البــ*د.
 / وت للــروم ا-ورثوذوكــس باعتمــاد الكتــب الرقميــة 9. /Tمــن جهــة اخــرى، قامــت مطرانيــة بــ
ــة  ــه مجموع ــذي أطلقت وع ال _̀ ــ / إطــار الم ــوزن، 9. ــة ال ــة الثقيل ــن الورقي ــد-ً م ــوف، ب الصف
/ تضــّم ثــ*ث مؤسســات تعليميــة. 18  تشــتمل  xلبنــان 17الــ� / المــدارس ا-vرثوذكســية 9.
ــن  / كّل م .9 . ــي0/ . المدرس ــ0/ بوي xTــن ال ــدد م ــا ع ــام بتطويره / ق xــ� ــة ال ــب الرقمي ــلة الكت سلس
وت وثانويــة الســيدة ا-vرثوذكســية ومدرســة الث*ثــة أقمــار،  /Tرثوذكســية بــv-مدرســة البشــارة ا
ي وا-دب  . /Tــ ــة وا-دب ا-نكل ــوم ا-جتماعي / والعل SPــل ا-دب العــر ــة مث ــع مختلف عــ� مواضي
 uــاج الطــ*ب ا ــة ا-vوu. 19 يحت ــة الث*ث الفرنــ®/ والرياضيــات والعلــوم للصفــوف ا-بتدائي
ة  /Tهــا). لكــن - توجــد إشــارات كثــ /Tإحضــار أجهزتهــم اللوحيــة الخاصــة (كأجهــزة ا-�يبــاد وغ
/ يتدربــون عــ� اســتخدامها تشــمل فــك رمــوز الرســائل  xالناقــد الــ� /Tعــ� أن مهــارات التفكــ
ــا  ــارات تكنولوجي ــر مه ــT_ عــ� تطوي ــز أك ــة ترك ــب الرقمي ــدو أن سلســلة الكت ــة. ويب ع*مي ا-,
ــائل  ــم الرس / عال ــق 9. ــن التعّم ــد-ً م ــم ب ــة التعل ــتكمال عملي ــا-ت -س ــات وا-تص المعلوم

ــة والوســائط المتعــددة. الرقمي
ــات خاصــة  ــاج ملحق ــار» 20 بإنت ــة «النه ــدى الصحــف اليومي ــت أح ــرى، قام ــة أخ ــن جه م
ــرى -  ــة أخ ــ*م مطبوع ــائل إع ــت بضــع وس ــا فعل ــت - كم ــباب لبعــض الوق ــا-vو-د والش ب
يــن  / تجربــة متواضعــة مــع الرابطــة العالميــة للصحــف وأخبــار النا�_ ة 9. . /Tة وجــ xTوشــاركت لفــ
بيــة والتعليــم». 21 إ- أن ن الخطــة لــم تذهــب  xTال / (WAN-IFRA) تحــت عنــوان: «الصحــف 9.

بعيــداً ولــم يُكتــب لهــا ا-ســتمرار.
/ ذلــك الوقــت حســان ديــاب ووزيــر  .9 /uبيــة والتعليــم العــا xTمايــو 2012، أعلــن وزيــر ال / .9
. العــا�_  ا-تصــا-ت الســابق نقــو- صحنــاوي عــن توفــT/ حواســيب لوحيــة لطــ*ب الصفــ0/
 / . المناهــج وتطويــر النظــام التعليمــي 9. / المــدارس الحكوميــة بهــدف تحســ0/ .9 _̀ والحــادي عــ
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/ .Pع*مية والمعلوماتية من المنظور اللبنا بية ا-, xTال

بيــة والتعليــم العــاu/ قــد تلقــت هبــة أوليــة مــن 1،500 جهــاز ســتكون  xTالبــ*د. وكانــت وزارة ال
ــوزارة أيضــاً برنامجــاً  ــا وضعــت ال / المــدارس العامــة والخاصــة. كم ــار 9. ــات اختب ــة عين بمثاب
ــة  / كاف ــدارس 9. ــة الم ــة يهــدف اu إشــاء  شــبكة لخدم ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTخاصــاً لل
بيــة والتعليــم العــاu/ 2012). لكــن لــم تُعــرف معلومــات كافيــة حــول  xTأنحــاء البــ*د. (وزارة ال

هــذا المخطــط.
/ لبنــان  ، وعرفــت الحيــاة السياســية 9. /Tهــذا (والــوزارة) قــد تغــ / .Pإ- أن مجلــس الــوزراء اللبنــا
ــام  ــهد النظ ــت، يش ــذاك الوق ــلباً، وم / س ــ�. ــر الوضــع ا-vم ــا تأث ــات، كم ــن العقب ــT/ م الكث
ــل  ــل والتعطي ــات والعراقي اب ــن ا-,±. . موجــة م ــ0/ ــة المعلم ــادة نقاب ــدر»/ بقي التعليمــي الم
ــة.  ــة ثانوي ــاره ذات أهمي ــن اعتب ــا يمك ــل اu م ــام ضئي ــ*ء اهتم ــبب باي ــا تس ، مم ــدر»/ الم
ع*ميــة والمعلوماتيــة  بيــة ا-, xTذلــك، واجهــت الخطــة الطموحــة لتعزيــز ال uضافــة ا با-,
/ المزمــن والنقص  vPسلســلة مــن مــع العقبــات المتكــررة والســخيفة مثــل انقطــاع التيــار الكهربــا
/ تؤكــد توفــT/ خدمــة  xنــت عــ� الرغــم مــن المزاعــم الرســمية الــ� xTن / الطاقــة وبــطء خدمــة ا-, .9
بيــة  xTســف، فــإن ثقافــة الv*المتماثلــة («آي دي إس إل»). ل /Tاك الرقميــة غــ xTالخطــوط ا-شــ
/ لبنــان  / المؤسســات التعليميــة 9. ̀_ بشــكل كاٍف حــ�x ا-�ن 9. ع*ميــة والمعلوماتيــة لــم تنتــ ا-,
اك  / المســتويات ا-بتدائيــة والمتوســطة والثانويــة والجامعيــة. كمــا أنــه لــم يتــم بعــد إ�_ .9
 /Tــ ــة لتوف ــوارد الكافي ــة الم ــم تخصــص الحكوم ــة. ول / هــذه العملي ذوي الطــ*ب بالكامــل 9.
ــم  ــك، ل ــن ذل ــة. ا-vهــم م ــدارس العام ــة الم / كاف ــة 9. ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــج ال برام
ــن عــ� نطــاق  ــة متوفري ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــواد الخاصــة بال ــوى والم ــح المحت يصب
/ المــدارس  يــة 9. . /Tنجل واســع باللغــة العربيــة (اللغــة الرســمية للبــ*د)، او باللغــة الفرنســية وا-,
 STرمنيــة، وهــي لغــة أكــv-حــد أقــل، باللغــة ا uيــة، وإ . /Tتــّدرس المناهــج الفرنســية وا-نكل / xالــ�

/ البــ*د. أقليــة 9.
الخاتمة:

/ لبنــان؟ تشــكل ا-vلعــاب  ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTال / كيــف يمكننــا المســاهمة 9.
ــة  / كاف Sــ� ــرة تل ــة مزده ــي صناع ــباب وه ــة الش ــه طاق ــن ان توّج / يمك xــ� ــائل ال ــدى الوس إح
/ التعليــم مــن  ــة، 9. اضي xTــة وا-ف وني xTلك ــتخدم ا-vلعــاب، وخاصــة ا-vلعــاب ا-, ا-vذواق. وتُس
ة مــن  /Tاجــل تدريــس المهــارات الحياتيــة، والرياضيــات، والعلــوم، واللغــات ومجموعــة كبــ
اء، إن كنتــم. STمجيــات مســتقلة وعــ� شــكل تطبيقــات. وبحســب الخــ STالمواضيــع، ســواء ك
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 ( _Tتريــدون أو-داً «أفضــل تكيفــاً»، فــإن ســاعة مــن ممارســة ألعــاب الفيديــو يوميــاً (وليــس أكــ
قــد تكــون مفيــدة.

«خلصــت دراســة حديثــة أجرتهــا جامعــة أوكســفورد اu أن ممارســة ا-vطفــال -vلعــاب الفيديو قد 
/ اليــوم.  / الواقــع مفيــداً لنمــو الطفــل، لكــن فقــط إذا لعــب ا-vطفــال -vقــل مــن ســاعة 9. يكــون 9.
/ أن  Sاســتاذ علــم النفــس التجريــ� ، /́ / قــام بهــا الدكتــور أنــدرو برزبلســ xبحــاث الــ�v-وأشــارت ا
/ ا-ســبوع كانــوا أفضــل تكيًفــا،  الشــباب الذيــن مارســوا ألعــاب الفيديــو لبضــع ســاعات فقــط 9.

/ ا-,جمــال.» 22 وأكــT_ اهتمامــاً برفاهيــة أقرانهــم ويظهــرون مشــاكل ســلوكية أقــل 9.
إ- أن هنــاك ايضــاً أنواعــاً ســيئة مــن ا-vلعــاب و»التطبيقــات» ترّكز بشــدة ع� العنــف والحروب، 
/ وقــت يســود  / كافــة الــدول العربيــة و9. والســلوك المنحــرف. مــع انتشــار الحــروب المشــتعلة 9.
 / xلعــاب الــ�v-لبنــان، مــن المهــم أن نثبــت للشــباب الشــديد التأثــر بــأن ا / عــدم ا-ســتقرار 9.
ورة أمثلــة جيــدة يمكــن ا-قتــداء بهــا. كذلــك، يمكــن أن  .Fاعــات ليســت بالــFترتكــز عــ� ال
ــار، دور فعــال  ــة، وهــي نمــوذج آخــر يعشــقه كّل مــن الصغــار والكب تكــون للرســوم المتحرك
 . /Tيجابيــة والســلبية، وتحفــ ̀_ الصــور ا-, / نــ / تعزيــز الصــور النمطيــة واســتمراها، و9. وحيــوي 9.

يجابيــة. / ا-ســتفادة مــن النواحــي ا-, ا-vفعــال وردود ا-vفعــال. الــ` يكمــن 9.
ــT/ مماثــل  / بذلــك الكتــب المصــورة، تأث / الســابق، كان -vســ*ف الرســوم المتحركــة، وأعــ�. .9
. الخيــال والواقــع. و- تزال الكتــب المصــورة نوعاً  عــ� القــراء الذيــن كانــوا احيانــاً يخلطــون بــ0/
/ مجــال التدريــس  عــ*م الشــعبية، ويمكــن اســتخدامها -,حــداث تأثــT/ جيــد 9. مــن وســائل ا-,
/ لبنــان باللغــات الثــ*ث، العربيــة  شــارة اu أن الكتــب المصــورة متوفــرة 9. والتعليــم. تجــدر ا-,
ــه يمكــن إيجــاد مثــل هــذه المنشــورات بلغــات أخــرى ايضــاً.  ــة، إ- أن ي . /Tنجل والفرنســية وا-,
/ التأثــT/ بالســلوك،  ع*نــات عــST مختلــف المنصــات وقوتهــا 9. غــراء الــذي تشــكله ا-, ادمجــوا ا-,
يجابيــة والســلبية  ون أن هــذا المزيــج ســ*ح ذو حّديــن – ويســتطيع -vن يوّجــه الرســائل ا-, xTســ
عــ� حــد ســواء. أضيفــوا الملصقــات و-فتــات الشــوارع، ستشــعرون انكــم تغرقــون تحــت 
ــة  ــ*م الرقمي ع ــائل ا-, ــدر وس ــة بق ــا. الصحــف والمجــ*ت ليســت مهيمن ــر منه ــّم الواف الك
نــت.  xTن ــاً مقارنــة بالمحتــوى الصــوت والفيديــو عــST ا-, والمتنقلــة وا-ذاعــة تلعــب دوراً ثانوي
/ وقــت كان ا-vهل يســعون  أمــا التلفزيــون، فقــد ًوصــف فيمــا مــ³. بأنــه «جليــس ا-vطفــال» 9.
لتهدئــة أطفالهــم. إ- أن أهميتــه تراجعــت منــذ بعــض الوقــت لصالــح وســائط البــث المتنّقلة 
/ بيئــة  / كل مــكان. 9. . شــامل وموجــود 9. نــت، حيــث المحتــوى المقــدم مــن المســتخدم0/ xTوا-ن
. وتوزيــع المحتــوى عــST وســائط عــدة، مــن الســهل أن يغفــل المــرء الخلــط الموســيقي الهجــ0/
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̀_ وانتهــاكات الخصوصيــة. لطالمــا واجــه  عــن ا-vخــ*ق وآداب المهنــة، وحقــوق الطبــع والنــ
ــة  ̀_ والع*مــات التجاري ــ . حقــوق التأليــف والن ــ0/ ــل ا-vمــد مــع قوان ــاً طوي ــون ±اع اللبناني
ــم  شــارة اu أن فهــم كل هــذه المفاهي ــن ا-, ــد م ــل. - ب ــا بالكام ــل ويتجاهلونه المســجلة. ب
/ القــرن  والممارســات والطريقــة ا-vمثــل لخــوض هــذا المجــال المتقلــب قــد أصبــح أساســياً 9.

يــن المعولــم. _̀ الحــادي والع
عــ*م بالمع�.  بيــة والديــن وا-, xTع*ميــة والمعلوماتيــة بالتعليــم وال بيــة ا-, xTلبنــان، ترتبــط ال / .9
العــام. وغالبــاً مــا يتــّم إدخــال المعلومــات كعامــل مســاعد، فيمــا تلعــب التكنولوجيــا دوراً 
ع*ميــة يتطلــب  بيــة ا-, xTجانــب ال uتعــزز المعرفــة الرقميــة إ / xامــج الــ� STداعمــاً. إن تطبيــق ال
ورة ملحــة  ــ*د، ثمــة ±. / للب ــT/ مــن الجهــد والعمــل الحثيــث. ونظــراً للموقــع الجغــرا9. الكث
. الفرنســية  ــ0/ ــاج المــواد باللغت ــة، إu جانــب إنت ــة باللغــة العربي ــT_ عملي ــوى أك ــT/ محت لتوف
/ غضــون ذلــك،  يــة لتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات المجوعــات الفرعيــة المختلفــة. 9. . /Tنجل وا-,
ــا  ــا كن ــاً مناقضــاً لم ــز، رأي ــس هاي ــا، دني / بريطاني .9 / SPــر ــة دي / جامع ــة 9. بي xTــتاذ ال ــدم أس يق
/ إحــدى التدوينــات بعنــوان «لنكــف عــن محاولــة  نســمعه وننصــح بــه طــوال ســنوات عــدة. و9.
/ أن  ــز أن المفهــوم ليــس مهــارة. هــذا يعــ�. ح هاي xTالنقــدي للطــ*ب»، يقــ /Tتعليــم التفكــ

يــه. 23 . .Tوالنظريــات النقديــة - تتفــق مــع قواعــد النقــد ال . التلقــ0/
/ الحقيقــة، - يمكــن تعليــم النــاس أن يكونــوا ناقديــن مــا لــم يكــن المــرء بنفســه ناقــداً.  .9»
هــذا يتطلــب أكــT_ مــن مجــرد الطلــب مــن الشــباب أن «ينظــروا بشــكل ناقــد» اu ا-vمــور، كمــا 

لــو كانــت ا-نتقــادات مهمــة آليــة.
/ التذمــر باســتمرار مــن سياســات التعليم  كمــدرس، يجــب ان تتمتــع بــروح النقــد. هــذا - يعــ�.
/ قبــل  يحــاء اu الطــ*ب بمــا ينبغــي أن يفكــروا بــه. هــذا يعــ�. / - تــروق لــك أو ا-, xالســائدة الــ�
/ ايضــاً الحــوار والمناقشــة  ــة عميقــة. هــذا يعــ�. / محادث ء أم تتمكــن مــن ا-نخــراط 9. / كل »_
/ عالــم التعليــم. كمــا  ــكاز عــ� معرفــة واســعة - وهــو أمــر غائــب بشــكل شــبه تــام 9. با-رت
 ، . هــم ممــن ليســوا معلمــ0/ /Tمهــات وغv-ماكــن العامــة، مــع ا-�بــاء واv-ا / ينبغــي أن يحصــل 9.

/ الصفــوف أو قاعــات ا-vســاتذة.» وليــس فقــط 9.
/ محادثــة  بنــاء عــ� ذلــك، ســيطلب هــذا المؤلــف مــن القــراء التفكــT/ بالمســألة، وا-نخــراط 9.
ــة  بي xTــة ال ــة لخدم / محاول ــن 9. اك ا-�خري ــة، وإ�_ ــن العام / ا-vماك ــر 9. ــة ا-vم ــة ومناقش عميق

ــة بشــكل أفضــل. ــة والمعلوماتي ع*مي ا-,
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المصادر والمراجع
، ر. / «تدويــل منهــج الصحافــة باســتخدام تكنولوجيــا التعليــم عــن  /́ أبــو فاضــل، م. و جافــ
كيــة وجامعــة ميســوري - كولومبيــا (كليــة  /Tمv-الجامعــة اللبنانيــة - ا . / بــ0/ Sوع تجريــ� _̀ بعــد: مــ
ميســوري للصحافــة). أعــدت للمؤتمــر الســنوي الرابــع للجمعيــة العربيــة ا-vمريكيــة -vســاتذة 

وت، لبنــان، أكتوبــر 26-29، 1999.»   /Tبــ ،(AUSACE) (أوســاس) ا-تصــال
http://ipj.lau.edu.lb/outreach/1999/ausace/ausace1.php

أبــو فاضــل، م. / «فكــروا بــا-vو-د لــدى كتابتكــم ذلــك المقــال: هل تســتحق الصــور المفّصلة 
كّل هــذا العنــاء؟» مجلــة «Lebanon Journalism Review»، ربيع عام 2002.   

http://ipj.lau.edu.lb/outreach/2002/03_ljr/ljrspring2002.php

ــدوة  / إطــار ن ــة عمــل 9. ــل الجهــل» ورق ــة: الوعــي مقاب ع*مي ــة ا-, بي xTــو فاضــل، م. / «ال أب
 .Fــكندرية، مــ س / ا-, ــويدي 9. ــد الس ــا  المعه / نظمه xــ� ــ*م»  ال ع ــباب وا-, «الش

http://ipj.lau.edu.lb/outreach/2004/05_youth/media_literacy.pdf
ــية».  ــة والسياس ات ا-جتماعي /Tــ ــ*م: التأث ع / وا-, .Pــا ــباب اللبن ــو فاضــل، م. (2006)/ «الش أب
/ خدمــة الشــباب؟ دراســات  يــن: «9. . xTكتــاب بعنــوان لــكّل مــن و. كارلســون و س. فــون فيل / .9
 /uــدو ــز ال ــوu/ 2005 / 2006. المرك ــاب الح ــي». الكت ــF الرقم / الع ــ*م 9. ع / ا-, ــ*ت 9. وتأم
عــ*م التابــع لمركــز «نورديكــوم»، جامعــة  لتبــادل المعلومــات حــول ا-vطفــال والشــباب وا-,

`www.nordicom.gu.se : /uــا ــط الت ــر عــ� الراب ج»، الســويد. متوف STــ «جوتن
 . ع*ميــة: أداة لمحاربــة الصــور النمطيــة وتعزيــز التفاهــم بــ0/ بيــة ا-, xTأبــو فاضــل، م. / «ال
/ العالــم،  قليمــي لدعــم محــو ا-vميــة 9. الثقافــات». ورقــة بحثيــة أعــّدت لمؤتمــر ا-vونيســكو ا-,

الدوحــة، قطــر، مــارس 2007.
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161157e.pdf

ع*ميــة»، تقريــر اليونســكو العالمــي: ا-ســتثمار  بيــة ا-, xTأبــو فاضــل، م. /  «تنفيــذ برامــج ال
. الثقافــات، منظمــة اليونســكو، باريــس، فرنســا. متوفــر عــ�  / والحــوار بــ0/ / التنــوع الثقــا9. .9

: /uالرابــط التــا
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202e.pdf
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/ لبنــان  (2013): «كتــاب يوثّــق إدارة الوزيــر ا-ســتاذ حســان  .9 /uبيــة والتعليــم العــا xTوزارة ال
»، الطبعــة ا-vوu، ص. 124-127. /uبيــة والتعليــم العــا xTوزارة ال / ديــاب 9.

https://www.linkedin.com/profile/view?trk=nmp_pymk_name&auth-
Token=ME-V&authType=name&id=325913617

ــس  ــة «بزني ــد»، صحيف ــT/ قص ــن غ ــت، ع ن xTن ــF ا-, / ع Sــ� ــز كان ن ــن وليام ــل، آ. / «روب غي
أغســطس 2014. إنســايدر»، 12 

http://www.businessinsider.com/robin-williams-internet-prophet-2014-8
هايز، دنيس / «لنكف عن محاولة تعليم التفكT/ النقدي للط*ب» المحادثة. 9 أغسطس 2014.
http://theconversation.com/lets-stop-trying-to-teach-students-critical-thinking-30321

ــر». 13  ال غوك /Tــ / ف xــ� ــت»، «ان ــز المي ــن وليام ̀_ صــورة روب ــ ــن ن ــوا ع ــش./ «توقف ــو، إت هونج
أغســطس 2013.

http://antiviral.gawker.com/stop-sharing-that-fake-robin-williams-death-photo-
1620835563/+leahfinnegan?utm_campaign=socialflow_gawker_twitter&utm_

source=gawker_twitter&utm_medium=socialflow
ناشيونال كولدج» ، لبنان. «اتفاقية المواطنة الرقمية المسؤولة». xTمدرسة «ان

http://cld.bz/bookdata/uFKqVZt/basic-html/page40.html
و

http://cld.bz/bookdata/SOIKqHt/basic-html/page50.html
ع*مية، 13 أغسطس 2014. ع*م يتجاهل مبادىء ا-نتحار» المدونة ا-, «روبن وليامز: ا-,

http://www.themediablog.co.uk/the-media-blog/2014/08/robin-williams-newspa-
per-coverage.html

ــون  ــع تلفزي ــ� موق . ع ــ0/ ــة وصورت ــة بالعربي ــز»، تدوين ــن وليام ــار روب ــد انتح «أول صــورة بع
المســتقبل ، لبنــان، 13 أغســطس 2014.

http://www.futuretvnetwork.com/node/106731
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فنســنت، جيمــس / «هــل تريــدون أطفــا-ً أفضــل تكيفاً؟ ســاعة مــن ممارســة ألعاب الفيديــو يومياً 
) قــد تكون مفيــدة»، صحيفــة «اندبندنت»، 4 أغســطس 2014. _Tوليــس أكــ)

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/gaming/want-better-ad-
justed-children-an-hour-of-video-gaming-a-day-and-no-more-might-help-9645834.

html
بية والتعليم».  xTال / ين(WAN-IFRA) : «الصحف 9. الرابطة العالمية للصحف وأخبار النا�_
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ع*م والتعليم . ا-, / تونس – الدمج ب0/ . ا-طفال والشباب 9. تمك0/

? تونس >̂ < ا=طفال والشباب  تمك@?
ع+م والتعليم < ا=> الدمج ب@?

. .Tكارمي* فلويد وغابريي* ثي

ايــر 2014. كانــت أوu خيــوط أشــعة الشــمس الدافئــة تحــاول  STصبــاح أحــد ايــام ف / تونــس، 9.
/ تلــك اللحظــات، كانت كافــة القنــوات ا-,خبارية  اق الضبــاب، وكان الهــواء بــارداً للغايــة. 9. xTاخــ
 / ــل 9. ــذي قت / ال .Pــا ــيا»/ العلم ــد، الس ــكري بلعي ــال ش ــنوية ا-vوu -غتي ــرى الس / الذك ــ�/ تح
ــر ســيد  ــر، 2013. كان التوت اي STــوم 5 ف / العــام الســابق، ي ــس 9. / تون ــه 9. ل . .Tــام م الشــارع أم
الموقــف... أو ربمــا كان هــذا الشــعور وليــد مخيلتنــا؟ -vننــا كنــا نعلــم جيــداً أن تونــس وتونــس 
. مــن الســكان الذيــن  / يعيــش فيهــا الم*يــ0/ xالعاصمــة – تلــك المدينــة النابضــة بالحيــاة الــ�
. التقاليــد والحداثــة - قــد  . الجديــد والقديــم؛ ويجمعــون بــ0/ يشــكلون مزيجــاً مــن العالمــ0/
اً  /Tغضــون بضــع ســنوات فقــط. كنــا فريقــاً صغــ / عانــت أكــT_ ممــا يعتقــد المــرء أنــه ممكــن 9.
/ تبعــد مســافة ســاعة  xة الــ� /Tخالــد الصغــ / / طريقنــا إu بلــدة بــ�. .9 . ع*ميــ0/ . ا-, مــن المدربــ0/
بالســيارة عــن مدينــة تونــس، حيــث مــن المقــرر ان نبــدأ بعقــد أول سلســلة مــن ورش العمــل 
وعنــا، الــذي يحمــل شــعار   م» مجــرد  _̀ ع*ميــة والمعلوماتيــة. وبعدمــا كان م بيــة ا-, xTحــول ال
ول فعليــاً  . .Tايــر عــام 2014، عــ� وشــك الــ STف / حــST عــ� ورق منــذ عــام 2011؛ كنــا ا-�ن، 9.

/ محاولــة لتطبيــق ا-vفــكار والمفاهيــم عمليــاً -vول مــرة . عــ� ا-vرض 9.
ة مــا بعــد الظهــر بــا-vو-د والشــباب الذيــن يرتــادون مركــزاً  xTفــ / كان مــن المقــرر ان نلتقــي 9.
ع*ميــة والمعلوماتيــة. قبــل ذلــك، كنــا  بيــة ا-, xTال / ، لمنحهــم دورة مكثفــة 9. للشــباب المحــ�/
/ المركــز. لكــن  قــد عقدنــا جلســة صباحيــة مــع مجموعــة مــن قــادة الشــباب الذيــن يعملــون 9.
ــذروة وســط  ــزال تتحــرك ببــطء شــديد خــ*ل ســاعة ال ــا كانــت - ت / كانــت تقّلن xــ� الســيارة ال
طة  _̀ مدينــة تونــس حيــث كانــت ا-vرصفــة تعــّج بالنــاس. شــاهدنا عــدداً من الجنــود وضبــاط ال
/ الحكوميــة تحيــط  .Pبكامــل عتادهــم المخصــص لمكافحــة الشــغب، ومررنــا امــام أحــد المبنــا
/ تلــك اللحظــات، أنــه وقبــل بضــع  بــه ا-vســ*ك الشــائكة والدبابــات. مــا لــم نكــن نعرفــه 9.
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ــ�.  ــة – بالمع ــة إرهابي » خلي /Tــ ــم «تفج ات، ت xTــ ــة كيلوم ــافة بضع ــط، عــ� مس ــاعات فق س
ــن  ــا م ــر، تمكن ــة ا-vم / نهاي ــر الســائد مجــرد وهــم. 9. ــك التوت ــن ذل ــم يك ، ل /uــا . بالت / الحــر9.
/ شــوارع ضيقــة ومتعرجــة. فعــ�  ــا 9. ــاس وانطلقن ــة المكتــظ بالن الخــروج مــن وســط المدين
ــة  ــة، ثم ــدن الحديث ــي للم ــم الطبيع . بالتصمي /Tــ ــس يتم ــة تون ــط مدين ــن أن وس ــم م الرغ
. الضواحــي والريــف. بعــد ســاعة أمضيناهــا عــ�  . وســط المدينــة وبــ0/ ة بــ0/ /Tتناقضــات كبــ
 / .Pخالــد واوقفنــا الســيارة بجــوار احــد المبــا / اً بلــدة بــ�. /Tالطرقــات العامــة الوعــرة، بلغنــا أخــ
الــذي تغطــي جدرانــه الخارجيــة كميــة مــن الكتابــات والنقــوش وســط الشــوارع المزدحمــة. كنــا 
. لبــدء العمــل. لكــن قبــل ان نبــدأ، - بــد مــن كلمــة عــن  / الوقــت عينــه متوتريــن ومتحمســ0/ .9

وع. _̀ تونــس وخلفيــة هــذا المــ
لماذا تونس؟

/ ديســمST مــن العــام 2010،  .9 .« / SPشــهدت تونــس انط*قــة أحــداث مــا ُعــرف بـ»الربيــع العــر
/ نفســه عنــد و-يــة ســيدي بوزيــد، وهــي  م البائــع المتجــول محمــد البوعزيــزي النــار 9. أ±.
/ وســط تونــس، احتجاجــاً عــ� مصــادرة بضاعتــه. وقــد ُوصفــت تلــك اللحظــة  ة 9. /Tبلــدة صغــ

/ مــF وليبيــا. / تونــس، ثــم 9. / أشــعلت لهيــب ا-نتفاضــات 9. xالــ� uوv-ارة ا _̀ بأنهــا الــ
ع+مي تكاد تكون مستحيلة الفهم. عواقب الثورة من المنظور ا=>

 uعــ*م ا تصــوروا هــذا: اضطــر النظــام الــذي يســيطر مــن دون ضمــT/ وازع عــ� وســائل ا-,
ــاً مــا كان الصحافيــون  ــة امــراً شــائعاً. وغالب التخــ�/ عــن الســلطة. قبــل الثــورة، كانــت الرقاب
يتعرضــون للمضايقــات.i للمــرة ا-vوu، خــ*ل الثــورة، نــزل الصحفيون التونســيون اu الشــوارع 
ــن  ــه م ــن رأي ــT/ ع ــور بالتعب ــا ســمح للجمه ــن أرض الحــدث، م ة م ــا�_ ــداث مب ــوا ا-vح ونقل
ــا مــ³. أداة  / كانــت فيم xــ� عــ*م، ال ــة. ومــع ســقوط النظــام، ألغيــت وزارة ا-, دون أي رقاب
. ومــع هــذه  /Tمــر الــذي شــّكل انط*قــة لحريــة التعبــv-ع*ميــة؛ ا ة للخشــية للســيطرة ا-, /Tمثــ
ذاعيــة الجديــدة والقنــوات التلفزيونيــة تبعتهــا  ة مــن المحطــات ا-, /Tالحريــة، ولــدت اعــداد كبــ
ــم نفســها،  ــة تنظي ــادت المحطــات الحكومي . أع / حــ0/ ــت، 9. ن xTــة عــ� ا-ن ــع ا-خباري المواق
نــت  xTخبــار مــن خــ*ل المواقــع ا-خباريــة عــ� ا-نv-وبــدأ التــداول ال*منتناهــي للمعلومــات وا
والشــبكات ا-جتماعيــة. إ- أن النــاس شــعروا بالملــل، بعدمــا زال ذاك الشــعور ا-vول بنشــوة 
ــة كانــت  / تحولــت إu شــبكات عام xــ� ــة ال ــة للدول عــ*م المملوك ــة. ومــع أن وســائل ا-, الحري
ونهــا  STــون يعت يــن - يزال /Tت، إ- ان الكث /Tبأنهــا تغــ /Tــاع الجماهــ قن تســعى بشــكل يائــس -,
/ وقــت  عــ*م التونســية الســائدة كانــت 9. جــزءاً مــن النظــام القديــم. وبمــا أن كافــة وســائل ا-,
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ع*م والتعليم . ا-, / تونس – الدمج ب0/ . ا-طفال والشباب 9. تمك0/

مــن ا-vوقــات عــ� صلــة وثيقــة،  إu حــد مــا، بنظــام بــن عــ�/ المخلــوع، بقــي النــاس عــ� 
/ اعطــاء آرائهم  عــ*م، بســبب رغبــة جميــع ا-vطــراف 9. حذرهــم. وغمــرت الشــائعات وســائل ا-,
/ وســط ا-ضطرابــات، نجــد مجموعــة من الســكان الشــباب  . و9. / والحــا±. الخاصــة عــن المــا².
 / xنشــأوا عــ� التعاليــم الــ� .iiيــن مــن العمــر _̀ . عــ� ا-vقــل هــم دون الع – نصــف التونســي0/
/ هــذا المجــال، ليتعلمــوا -حقــاً أن ذلــك لــم يعــد مهمــاً.  . تطبــق 9. تقــول ان بعــض القوانــ0/

إu مــن ينبغــي ان يصغــي المــرء، وبمــن يســتطيع الوثــوق؟ 
 / xنشــأوا عــ� التعاليــم الــ� .iiيــن مــن العمــر _̀ . عــ� ا-vقــل هــم دون الع – نصــف التونســي0/
/ هــذا المجــال، ليتعلمــوا -حقــاً أن ذلــك لــم يعــد مهمــاً.  . تطبــق 9. تقــول ان بعــض القوانــ0/

إu مــن ينبغــي ان يصغــي المــرء، وبمــن يســتطيع الوثــوق؟ 
ــة  ــاركة المدني ــي والمش ــاء ا-جتماع ــارت للعط ه /Tــز ج ــن مرك ــا كّل م ــة اجراه ــب دراس بحس
 uإ STتونــس مــا بعــد الثــورة تعتــ / عــ*م 9. ، مــا زالــت وســائل ا-, / .Pيطــا STال / والمجلــس الثقــا9.
حــد كبــT/ مــن قبــل الشــباب عــ� أنهــا «تجاريــة وشــديدة الت*عــب، تحركهــا أجنــدات مختلفــة 
ــار  ̀_ ا-vخب ــ ــن ن ــؤولة ع ــة ومس ــر اu المهني ــا «تفتق ــة»، وأنه ــا الحقيق ــن أن تحركه ــد-ً م ب
ع*م  / الــذي - يمكــن إنــكاره الــذي لعبتــه وســائل ا-, SPيجــا الزائفــة». وعــ� الرغــم مــن الــدور ا-,
. الشــباب هــو أن نفوذها  / الثــورة، تشــT/ الدراســة إu أن التصــور الســائد حالياً ب0/ ا-جتماعــي 9.
/ زيــادة  : «مــع أن وســائل ا-عــ*م ا-جتماعــي قــد ســاهمت 9. / Sســل� uا / SPقــد تحــول مــن ايجــا
ون ا-�ن أداة غــT/ عمليــة لتعزيــز ا-نقســامات  /Tهــا الكثــ STالســابق، يعت / . النــاس 9. الوعــي بــ0/
/ التعبئــة  عــ*م ا-جتماعــي 9. ̀_ الشــائعات. كمــا أدى ا-ســتخدام الحــاu/ لوســائل ا-, ونــ
. الذيــن  السياســية بمزيــد مــن التنميــط والت*عــب؛ ا-vمــر الــذي حمــل العديــد مــن المشــارك0/
شــملتهم الدراســة اu الظــن بــأن دورهــا الثــوري قــد يكــون انتهــى. « ومــع ذلــك، وعــ� الرغــم 
. الشــباب  . المســتجيب0/ / شــامل وحــذر بــ0/ SPمــن تلــك المخــاوف، يبــدو أن هنــاك موقــف إيجــا
 STبــدأت تشــهدها. وتعت / xالــ� /Tعــ*م وحريــة التعبــ الذيــن شــملتهم الدراســة تجــاه وســائل ا-,
ات مهمــة وإيجابيــة، وهنــاك قناعــة ثابتــة بامــكان اســتخدام  /Tيحــة الشــباب هــذه التغيــ _�
ع*ميــة  بيــة ا-, xTوع ال _̀ / ارضــاً خصبــة لمــ وســائل ا-عــ*م كأداة للديمقراطيــة  iii. هــذا يعــ�.
وع  _̀ ــ كاء التونســيون والســويديون عــ� ال _̀ ــ ــذي يوشــك ال وع ال _̀ ــ ــة. كان الم والمعلوماتي
ــاء  ــه بن ــابق أن نضمن / وقــت س ــا 9. ــد قررن ــا ق ــام 2014 واســع النطــاق. كن ــر ع اي STف / ــه 9. في
. ويتمّثــل  . ع*ميــ0/ . ا-, . بــل ليشــمل أيضــاً المنتجــ0/ القــدرات، ليــس فقــط للشــباب والمربــ0/
وع بتفعيــل دور ا-vطفــال والشــباب ومنحهــم إمكانيــة إيصــال صوتهــم  _̀ / للمــ vPالهــدف النهــا
نســان وتونــس الديمقراطيــة. لتحقيــق هــذا الهــدف، نحــن  / المســائل المرتبطــة بحقــوق ا-, .9
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 . ع*ميــة والمعلوماتيــة للبالغ0/ بيــة ا-, xTوري أن يتــم تدريــس أساســيات ال .Fأنــه مــن الــ STنعتــ
 uعــ� الوصــول إ . . وقــادة الشــباب وا-vهــل. أضــف إu ذلــك، كنــا مصممــ0/ أيضــاً - المعلمــ0/
. والمحرريــن ومــدراء غــرف  ع*ميــة: أي الصحفيــ0/ . عــن انتــاج المــواد ا-, ا-vشــخاص المســؤول0/
. عــ� تلــك العوالــم أن تلتقــي مــن أجــل  . يتعــ0/ . . والمدّونــ0/ . التلفزيونيــ0/ ا-vخبــار والمنتجــ0/

ثــراء المتبــادل للمعــارف وا-vفــكار والــرؤى. تعزيــز ا-ندمــاج وا-,
 / اكهــم 9. . ا-,صغــاء إu ا-vطفــال والشــباب وإ�_ ع*ميــ0/ . ا-, برأينــا، ينبغــي عــ� المنتجــ0/
عــ*م بــأن تصبــح أكــT_ أهميــة بالنســبة  بــداع. هــذه الطريقــة ستســمح لوســائل ا-, عمليــات ا-,
ــ*م  ع ــائل ا-, ت وس _̀ ــ ــع ديمقراطــي. ببســاطة، إن ن / مجتم للشــباب وتشــجع مشــاركتهم 9.
ــة، مــن  ــز الصــور النمطي رســالة مغرضــة مــن دون التحقــق مــن المصــادر – وقامــت بتعزي
ــة؟  ع*مي ــة ا-, بي xTــع الشــباب بأساســيات ال ــا-ة بجمهورهــا - هــل يهــم إن إضطل دون أي مب
عــ*م أن تتطــور إن لــم يكــن الشــباب مــن  العكــس صحيــح أيضــاً: كيــف يمكــن لوســائل ا-,
عــ*م وعناوينهــا الفرعيــة؟ كافــة الفئــات يتمتعــون بالمهــارات ال*زمــة لـ»قــراءة» وســائل ا-,

مواجهة الواقع:
ــز  ــل مرك ــن مدخ ــاً ع ــارع بحث ــة الش ــد زاوي . عن ــ0/ ــا واقف ــث كن ــد، حي / خال ــ�. ــودة إu ب بالع
 uيــة والفرنســية إ . /Tنجل جــم الــذي يتــوu مهمــة ترجمــة الحديــث مــن ا-, xTالشــباب، يرافقنــا الم
/ يســتخدمها معظــم  xاللهجــة العربيــة المحليــة (أو مــا يُعــرف باللغــة العاميــة «الدارجــة») الــ�
/ هــذه المنطقــة. نادتنــا مجموعــة مــن الشــباب وأرشــدتنا اu المدخــل. قــال لنــا  .9 . المراهقــ0/
/ المركــز، كانــت مجموعــة مــن  أحدهــم: «أنتــم مــن الســويد، اليــس كذلــك؟ أهــ*ً بكــم!» 9.
 /Tانتظارنــا، حيــث قدمــوا لنــا الشــاي والكعــك المحــ� وطرحــوا علينــا الكثــ / قــادة الشــباب 9.
مــن ا-vســئلة. قمنــا با-جابــة عــ� اســئلتهم وطرحنــا ا-vســئلة مــن جانبنــا، ا-vمــر الــذي ســمح 
ع*مــي بشــكل عــام  ــن صــورة عــن آرائهــم، ومعرفتهــم ووعيهــم ا-, ــا شــيئاً فشــيئاً بتكوي لن

ع*ميــة والمعلوماتيــة بشــكل خــاص. بيــة ا-, xTوعــن ال
 / ــد هــو واحــد مــن أكــT_ مــن 300 موقــع مماثــل 9. / خال ــ�. / ب شــارة إu أن المركــز 9. تجــدر ا-,
/ تــم إنشــاؤها خــ*ل نظــام بــن عــ�/ وكانــت تُســتخدم أحيانــاً مــن  xكافــة أنحــاء البــ*د والــ�
ويــج. ومنــذ مايــو عــام 2011، أصبحــت تلــك  xTســبيل الدعايــة وال / قبــل الحــزب الحاكــم 9.
المراكــز خاضعــة مــن الناحيــة القانونيــة للمرســوم الثــوري الــذي يمنــح المراكــز مزيــداً مــن 
ــة إزاء الحكومــة. ووصــف قــادة الشــباب منطقتهــم بأنهــا «غــT/ حصينــة مــن الناحيــة  الحري
نــا STبنســبة عاليــة مــن البطالــة. وقــد أخ . /Tا-جتماعيــة»، وهــي منطقــة صناعيــة وريفيــة تتمــ
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ع*م والتعليم . ا-, / تونس – الدمج ب0/ . ا-طفال والشباب 9. تمك0/

ــتخدمون  ــن يس ــباب الذي ــال والش ــن ا-vطف ــة م ــا ا-vغلبي ــن، وربم ي /Tــأن الكث ــز ب ــر المرك مدي
ة ويواجهــون الكثT/ من المشــاكل منهــا الفقــر والمخدرات  /Tالمركــز، يتحــدرون مــن عائــ*ت فقــ
. وقــد ناقشــنا مــع هــؤ-ء كيــف يقــوم الشــبان الذين يســتفيدون مــن رعايتهم  /u . .Tوالعنــف المــ
عــ*م ا-جتماعــي والصــور  عــ*م ويتأثــرون بهــا. تحدثنــا عــن وســائل ا-, باســتخدام وســائل ا-,
ــذكاء.  ــي ال ــة وفائق . للغي ــ0/ ــباب منفتح ــادة الش ــييس. كان ق . والتس ــ0/ . الجنس ــ0/ ــة ب النمطي
/ المركــز، لكنهــم كانــوا يشــعرون أنــه ليــس  جميعهــم كان متحمســاً لقضيــة دعــم الشــباب 9.
عــ*م الســائدة. بحســب قولهــم، فــإن القيــود الماليــة  / وســائل ا-, ل*vطفــال والشــباب صــوت 9.
/ شــكلت منصــة  xوســائل ا-عــ*م ا-جتماعــي، الــ� uخالــد ا / / بــ�. تحــّد مــن وصــول الشــباب 9.
ــة  ــا المتعلق ــباب أن القضاي ــادة الش ــة ق ــST كاف ــا. اعت ــطاً فيه ــ®/ دوراً نش ــباب التون كان للش
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــوم ال ــاروا إu أن مفه ــم أش ــوم، لكنه ــس الي / تون ــداً 9. ــة ج ــ*م مهم ع با-,
/ المعهــد العاu/ للتنشــيط  / المــدارس ومراكــز الشــباب، و9. والمعلوماتيــة غــT/ معــروف تقريبــاً 9.
ــاً عــ�  / تونــس تقريب ــادة الشــباب 9. ــة ق ــث يحصــل كاف ــاي، حي ــvT الب / ب .9 / ــا9. / والثق SPالشــبا
 /Tالمركــز الصغــ / / والقيــادة. قبيــل وقــت الغــداء، قمنــا بجولــة 9. SPفيــه الشــبا xTال / شــهادتهم 9.
نــا قــادة الشــباب بفخــر  STلــوان. خــ*ل تلــك الجولــة، أخv-وعــ� غرفــه الخاليــة لكــن الزاهيــة ا
نــت تبــّث إنط*قــاً مــن مركــز  xTن وع يخططــون لــه: محطــة إذاعيــة عــST ا-, _̀ عــن أحــدث مــ
ــا ايضــاً ا-ســتوديو  الشــباب محتــوى إع*مــي يتــوu الشــباب أنفســهم إنتاجــه وتقديمــه. زرن

الصغــT/ المؤقــت وطلبــوا رأينــا بمــا رأينــاه.
كانــت هــذه زيارتنــا ا-vوu إu مركــز تونــ®/ للشــباب ولــم نــدرك مــدى التقــدم الــذي احــرزوه 
ــا نجهــل  / مختلــف أنحــاء البــ*د. كن / خالــد مقارنــة مــع الكثــT/ مــن المراكــز ا-vخــرى 9. / بــ�. .9
وع إذاعــة غــT/ تجاريــة، وعلمانيــة وغــT/ سياســية يشــارك  _̀ / تواجــه مــ xمقــدار الحواجــز الــ�
ــا ســافرنا إu أنحــاء أخــرى  ــاً، بعدم ــور ســوى -حق ــدرك كل هــذه ا-vم ــم ن ــا الشــباب. ل فيه
/ بالــكاد تملــك أي  xخــرى الــ�v-مــن البــ*د، والتقينــا المزيــد مــن النــاس وزرنــا مراكــز الشــباب ا
/ كل مــكان.  . الشــباب واضحــة 9. . كانــت الحماســة -حــداث التغيــT/ وتمكــ0/ . /Tمعــدات أو الحــ
لكــن التمكــن فعليــاً وعمليــاً مــن منــح ا-vطفــال والشــباب الفرصــة للتعبــT/ عــن آرائهــم عــ� 
ــاء  ــا اللق ــد طلبن ــا ق ــرة ا-vوu. كن ــا بالشــباب للم ــر، التقين . بعــد الظه ــادراً ــراً ن ــواء كان ام اله
 . ــ0/ اوح أعمارهــم ب xTــ ــابة، ت ــاباً وش ــن 30 ش ــل ع ــا - يق ــن م ــن 15 شــخصاً، لك ــة م بمجموع
ة متعــددة ا-ســتخدامات يتــم فيهــا إعطــاء  /Tقاعــة كبــ / 20-12 كانــوا بانتظارنــا بــكل حماســة 9.
الــدروس مــا بعــد المدرســة ودروس الرقــص وعــروض الــراب. اســتمر توافــد الشــبان طــوال 
/ ورشــة العمــل، إذ أغلقــت المــدارس ابوابهــا وتناقــل ة بعــد الظهــر مــن اجــل المشــاركة 9. xTفــ
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ــا با-vساســيات. ومــن خــ*ل النشــاطات  / المركــز. بدأن الجميــع الخــST بــأن ثمــة مــا يحصــل 9.
ــا  ــ*م وم ع ــائل ا-, ــباب لوس ــف الش ــة تعري ــا اu كيفي ــيطة، تعرفن ــة البس ــة التفاعلي التعليمي
. ا-vكــST ســناً يملكــون هواتــف محمولــة بســيطة وزهيــدة  تعنيــه لهــم. كان بعــض المراهقــ0/
الثمــن، لكنهــم تمكنــوا مــن اســتخدامها للولــوج اu مواقــع مثــل موقــع التواصــل ا-جتماعــي 
/ مركــز  «فيســبوك» و»جوجــل». كانــوا ايضــاً يســتخدمون أجهــزة الكمبيوتــر القليلــة الموجــودة 9.
نــت  xTن ــوب»، أو يقصــدون أحــد مقاهــي ا-, ــو عــST «يوتي الشــباب لمشــاهدة مقاطــع الفيدي
ل. اختتمنــا ورشــة العمــل ذاك  . .Tالمــ / المحليــة. قلــة منهــم كانــوا يملكــون أجهــزة الكمبيوتــر 9.
ة عندمــا وصلنــا اu المركــز  /Tوكــم كانــت مفاجأتنــا كبــ . /uاليــوم التــا / اليــوم، عــ� أن تكمــل 9.
ــك  / تل ــوا 9. ــابة، تزاحم ــاباً وش ــن 60 ش ــT_ م ــارج. أك / الخ ــبان ينتظــرون بالصــف 9. ــا الش ورأين
القاعــة وجلســوا اu الطــاو-ت وحــ�x عــ� ا-رض، أو اتــكأوا عــ� طــول الجــدران. قــال أحــد 
قــادة الشــباب واصفــاً هــذا المشــهد: «إنهــم متعطشــون للمعرفــة، للتعــرف اu كل مــا هــو 
ء – -vنهــا أكــST مجموعــة مــن الشــبان ســبق -vي منــا أن  / جديــد». كان ا-vمــر شــاقاً بعــض الــ®_
عمــل معهــا باســتخدام ا-vنشــطة التعليميــة التفاعليــة. بدأنــا او-ً بتمريــن «إحصــاء الــرؤوس»، 
وقمنــا بتقســيم الشــباب إu مجموعــات أصغــر وطلبنــا منهــم إحصــاء عــدد النســاء والرجــال، 
/ الصحــف  ت خــ*ل ا-vســبوع 9. _̀ / نــ xمجموعــة مــن الصــور الــ� / وكذلــك ا-vطفــال والشــبان 9.
ــاء  ــر للنس ــاً أي ذك ــاك عملي ــس هن ــه لي ــأن نكتشــف أن ــتغرب ب ــم نس ــة. ل ــة والوطني المحلي
شــارة اليهــم  . أكــT_ وضوحــاً، لكــن فقــط با-, . بــدا ذكــر المراهقــ0/ / حــ0/ / ا-vخبــار، 9. وا-vطفــال 9.
ــرت الدراســات عــ�  ــا أظه ــر، بعدم ــذا ا-vم ــع ه . نتوق ــ0/ ــا كمدرب . كن . ــا أو كجانحــ0/ كضحاي
ــم  ــاء العال / أنح ــ*م 9. ع ــائل ا-, ــكال وس ــة أش / كاف ــرر 9. ــبة تتك ــذه النس ــنوات أن ه ــدى س م
ء  / / الورشــة فوجئــوا با-vمــر وغضبــوا. «لــم - يوجــد اي »_ .9 . تقريبــاً. لكــن الشــبان المشــارك0/
ــا،  ــا وأقرانه ــرة ا-vوu أنه ــا اكتشــفت للم ــابة، بعدم ــاة ش ــه فت ــوأل طرحت ــا؟» س ؟ أو عن / ــ�. ع
عــ*م. خــ*ل يــوم  / وســائل ا-, وخاصــة الفتيــات، انــه - يوجــد تقريبــاً أي ذكــر لهــّن تقريبــاً 9.
/ هــذا الشــأن.  ــا عــ� ا-ســتفادة مــن مشــاعر الغضــب وا-,حبــاط للتــFف 9. احتنا، ركزن xTاســ
ح الصــور؛  قمنــا بتجربــة ا-vنشــطة المختلفــة؛ مثــل كتابــة العناويــن والعناويــن الفرعيــة او �_
ة؛  /Tطــة الفيديــو القصــ ̀_ عــST مواقــع التواصــل ا-جتماعــي وأ�_ / تنــ xتحليــل التعليقــات الــ�
امجهــم ا-خباريــة الخاصــة.  STبالتخطيــط ل . إنشــاء غرفــة التحريــر وهميــة؛ والســماح للمراهقــ0/
 / .9 /Tبالحمــاس والمعرفــة الجديــدة. شــعرنا أننــا نســ . . لكــن ممتلئــ0/ بعــد ذلــك، كنــا منهكــ0/

الطريــق الصحيــح.
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ك: EFجهد مش
فريقــي  / تونــس مــن المركــز ا-, ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTوع لل _̀ جــاءت فكــرة إطــ*ق مــ
. (CAPJC). خضــع المركــز، الــذي احتفــل بالذكــرى الســنوية  . وا-تصاليــ0/ لتدريــب الصحافيــ0/
. القيــادة  . لتأسيســه عــام 2013، إu عمليــة إصــ*ح شــامل بعــد الثــورة. وتــم تعيــ0/ الث*ثــ0/
ــر المؤسســة  ــة وتطوي / عــام 2011، بهــدف إعــادة هيكل ــدة بعــد ا-طاحــة بالرئيــس 9. الجدي
عــ*م  / تواجههــا وســائل ا-, xوخدماتهــا لتتمكــن مــن تلبيــة ا-حتياجــات والتحديــات الــ�
ــ®/  ــباب التون . الش ــ0/ ــة تمك ــة أهمي ــذ البداي ــز من ــئة. وأدرك المرك ــة والناش ــية القائم التونس
اكــة مــع  _� / ع*ميــة والمعلوماتيــة، فدخــل 9. بيــة ا-, xTعــ*م مــن خــ*ل برامــج ال المســتهلك ل*,
ذاعــة  / ا-, عــ*م 9. ذاعــة الســويديةvi (SR MDO). مكتــب تطويــر ا-, / ا-, عــ*م 9. مكتــب تطويــر ا-,
ذاعــة الســويديةvii، وهــي اذاعــة حكوميــة بقيــت لعــدة ســنوات  الســويدية هــو جــزء مــن ا-,
 / عــ*م 9. ــر ا-, / نظــر الجمهــور الســويدي.  viiiويتمتــع مكتــب تطوي المؤسســة ا-vكــT_ ثقــة 9.
/ آســيا وأفريقيــا،  .9 / vPنمــا / مجــال التعــاون ا-, ة 9. STذاعــة الســويدية بنحــو 20 عامــاً مــن الخــ ا-,
ع*مــي مــن كافــة  ات للتدريــب الصحفــي والتطويــر ا-, STالكفــاءات والخــ /Tوهــو قــادر عــ� توفــ
ذاعــة الســويدية، التلفزيــون الســويدي ix، والمؤسســة  / الســويد: ا-, المؤسســات الحكوميــة 9.
ــة  ــة التعليمي ــعى المؤسس / تس xــ� ــة ال ــارة إu أن المهم ش ــدر ا-, ــويدية x. تج ــة الس التعليمي
ع*ميــة والمعلوماتيــة. وهــي  بيــة ا-, xTالســويدية لتحقيقهــا هــي العمــل بشــكل ناشــط لتعزيــز ال
امــج التعليميــة وبرامــج المعرفــة العامــة ومجموعــة مــن الوســائط  STتنتــج ســنوياً العديــد مــن ال
التعليميــة المتعــددة لقطــاع التعليــم، مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة إu المدرســة الثانويــة. 
ــة  ــدارس. المؤسس ــ*م والم ع ــائل ا-, . وس ــ0/ ــور ب ــّد الجس / م ــكل خــاص 9. ــد نجحــت بش وق
بيــة  xTوطنيــة تعمــل عــ� تنفيــذ برامــج ال xiالتعليميــة الســويدية هــي أيضــاً جــزء مــن شــبكة

/ النظــام التعليمــي. ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. ا-,
فريقــي  . جــزءاً هامــاً مــن إعــادة هيكلــة المركــز ا-, كاء الدوليــ0/ _̀ هــذا ويشــّكل التعــاون مــع الــ
عــ*م  . (CAPJC). ويعمــل المركــز ايضــاً مــع منظمــة دعــم ا-, . وا-تصاليــ0/ لتدريــب الصحافيــ0/
ــز قــدرات وســائل  ــة تهــدف إu تعزي ــT/ ربحي ــارك، وهــي منظمــة غ / الدنم .9 ،(IMS) /uــدو ال
ــة  كاء المنظم ــن �_ ــوار. م ــة وتســهيل الح ــز الديمقراطي ــات وتعزي اع . .Tــن ال ــ*م للحــد م ع ا-,
ع*م  / مجــال تطويــر وســائل ا-, ايضــاً أكاديميــة «دويتشــه فيلــه»، المنظمــة ا-vلمانيــة الرائــدة 9.
/ مجــال  ــة تدعــم المشــاريع 9. ــة؛ ومؤسســة فريدريــش ناومــان، وهــي مؤسســة ألماني الدولي
شــارة إu أن ضافــة إu ذلــك، تجــدر ا-, نســان، وســيادة القانــون والديمقراطيــة. با-, حقــوق ا-,
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ــل  . (CAPJC) مســؤول عــن برنامــج تموي ــ0/ . وا-تصالي ــ0/ ــب الصحافي فريقــي لتدري ــز ا-, المرك
 / SPوروv-ــز ا ــاً إu جنــب مــع المرك ــس، xiiجنب / تون عــ*م 9. / لدعــم وســائل ا-, SPوروv-ا-تحــاد ا
نامــج، الــذي يمتــد عــ�  STويهــدف ال . . كاء التونســي0/ _̀ ه مــن الــ /Tيخت وغــ xTماســ / للصحافــة 9.
/ تونس وقدراتهــم المهنية  عــ*م 9. . ووســائل ا-, مــدى ثــ*ث ســنوات، إu تعزيــز دور الصحفي0/
عــ*م وهيئــات التنميــة ا-جتماعيــة وا-قتصاديــة  . وســائل ا-, مــن خــ*ل تعميــق الع*قــات بــ0/
ع*ميــة والمعلوماتيــة أن تلعــب دوراً هامــاً أيضــاً  بيــة ا-, xTامــج ال STويمكــن ل . / .Pوالمجتمــع المــد
  (CAPJC) . ــ0/ . وا-تصالي ــ0/ ــب الصحافي ــي لتدري فريق ــز ا-, ــوu المرك ــد ت / هــذا المجــال. وق .9
ــاً  ــة مع ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTوع ال _̀ ــ ــم م ــ*م (MDO) تصمي ع ــر ا-, ــب تطوي ومكت
ــة.  ــا المختلف اتن STــا وخ ــ� تجاربن ــكاز ع ــباب، با-رت . الش ــ0/ ــة وتمك ــق الديمقراطي كأداة لتحقي
وع أن ســاهموا بوضــع وإدارة مشــاريع  _̀ / المــ .9 . . المشــارك0/ وقــد ســبق ل*vشــخاص الرئيســي0/
. وروســيا البيضــاء عــ�  / فلســط0/ ع*ميــة والمعلوماتيــة الدوليــة 9. بيــة ا-, xTمجــال ال / أخــرى 9.
ــة  ع*مي ــة ا-, بي xTــف مشــاريع ال ــن مختل ــام م له ــج ا-, نام STــتمد ال ــك، اس ــال. كذل ــبيل المث س
 / xــ� ــة الناجحــة ال ــة الوطني ــك الحمل / ذل ــا 9. / الســويد، بم ــة 9. ــة والدولي ــة الوطني والمعلوماتي
 / . وعــززت المشــاركة المدنيــة للمراهقــات 9. . الجنســ0/ ســاهمت بمكافحــة ا-vفــكار النمطيــة بــ0/
ك  xTتشــغيله بشــكل مشــ uنامــج، الــذي تتو STعــام 2005. ويســتهدف ال / كافــة أنحــاء الســويد 9.
كّل مــن وزارة الشــؤون ا-جتماعيــة الســويدية وشــبكة مــن المنظمــات غــT/ الحكوميــة ووســائل 
عــ*م، مــن خــ*ل  . المتوســطة والثانويــة، ووســائل ا-, . وطــ*ب المرحلتــ0/ عــ*م، المعلمــ0/ ا-,
 / vPنمــا إجــراء ورش العمــل وإطــ*ق حملــة توعيــة عامــة. وتقــوم الوكالــة الســويدية للتعــاون ا-,
 . فريقــي لتدريــب الصحافيــ0/ وع الــذي ينفــذه المركــز ا-, _̀ الــدوxiii /u («ســيدا») بتمويــل المــ
/ تونــس،  .9 (SR MDO) ذاعــة الســويدية / ا-, عــ*م 9. . (CAPJC)  ومكتــب تطويــر ا-, وا-تصاليــ0/
ق  _̀ ــ ــع ال / م vPــا نم ــاون ا-, ــة التع ــة الســويدية لتقوي اتيجية الحكوم xTــع اســ ــيا م ــك تماش وذل
ــان؛  نس ــوق ا-, ام حق xTــ ــة واح ــز الديمقراطي ــ*ل تعزي ــن خ ــاxiv: م ــمال أفريقي ــط وش ا-vوس
. ظــروف الســ*م وا-ســتقرار والحريــة  / تعمــل عــ� تحســ0/ xوتعزيــز التنميــة المســتدامة الــ�
ق ا-vوســط لمجموعــات المجتمــع  _̀ / منطقــة الــ / المنطقــة. وتوفــر وكالــة «ســيدا» الدعــم 9. .9
نســان مــن خــ*ل وســائل الضغــط، وبنــاء الــرأي  / تعــزز الديمقراطيــة وحقــوق ا-, xالــ� / .Pالمــد

عــ*م والصحافــة المســتقلة. ومــن خــ*ل وســائل ا-,
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ع+م والتعليم: < ا=> الدمج ب@?
/ مراكــز أخــرى لدعــم  / خالــد، أقيــم الكثــT/ مــن ورش العمــل 9. / بــ�. بعــد التدريــب 9.
/ تونــس وضواحيهــا بهــدف إنشــاء شــبكة  الشــباب. وتــّم أيضــاً تنظيــم النــدوات واللقــاءات 9.
. الشــباب  ــ0/ . بشــأن تمك . المتحمســ0/ ــ0/ ــة مــع مختلــف الفاعل ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTلل
. وأســاتذة  ــ0/ . ا-جتماعي . وصانعــي السياســات والناشــط0/ ــ0/ / ذلــك المدون عــ*م، بمــا 9. / ا-, .9
. وعقــدت اجتماعــات أيضــاً  . . والفنانــ0/ . والمعلمــ0/ الجامعــات ومنتجــي ا-vفــ*م والصحفيــ0/

ــس. / تون ــة 9. ــة العامل ــة والمحلي ــات الدولي ــع المؤسســات والمنظم م
 (SR MDO) ــويدية ــة الس ذاع / ا-, ــ*م 9. ع ــر ا-, ــب تطوي ــن مكت ــم كّل م ــل 2014، نظ / أبري .9
. (CAPJC)  سلســلة ثانيــة مــن ورش العمل  . وا-تصاليــ0/ فريقــي لتدريــب الصحافيــ0/ والمركــز ا-,
ع*ميــة والمعلوماتيــة. وكان الهــدف هــذه المــرة أن تشــمل تلــك الــورش  بيــة ا-, xTمجــال ال / .9
 . ــارك0/ ــو، كمش ــون والرادي ــال التلفزي / مج .9 . ــ0/ . العامل ــ0/ ــاص المنتج ــكل خ ، وبش . ــ0/ ع*م ا-,
ــاخ  / شــهر أبريــل، كان المن . عندمــا وصــل أعضــاء الفريــق مــن الســويد إu تونــس 9. . ــ0/ فاعل
/ الشــوارع تغــّص بالنــاس مــن كافــة ا-vعمــار؛ نســاء  الســيا»/ قــد هــدأ. وكانــت المقاهــي 9.
ورجــال، فتيــان وفتيــات... يتبادلــون ا-vحاديــث ويتجادلــون ويبتســمون. كان الدســتور الجديــد 
ــداً مــن نوعــه،  / كافــة أنحــاء العالــم فري ه الجميــع 9. STــ ــذ، واعت . التنفي /Tاً حــ /Tقــد دخــل أخــ
/ ســبق  xــ� . عنــد هــذا الحــد، أصبحــت بعــض تلــك ا-vجــزاء مــن البــ*د ال ــاً ــاً وتقدمي وتطلعي
/ إطــار تلــك  ــا بالعــدول عــن زيارتهــا قبــل شــهرين فقــط، مفتوحــة أمامنــا ا-�ن. 9. أن نصحون
طــة  . إعــداد مجموعــة مــن أ�_ . والصحفيــ0/ السلســلة مــن ورش العمــل، ُطلــب مــن المنتجــ0/
ــة  / تونــس، مــن خــ*ل عملي عــ*م 9. / تركــز عــ� الشــباب ووســائل ا-, xــ� ة ال /Tــو القصــ الفيدي
 . ــ0/ ع*مي ــ� ا-, ــس، وكان ع ــس وصفاق / تون ــل 9. ــات العم ــدت حلق ــاركية. وعق ــم التش التعل
ــرو  ــوان ا-vب ــت العن . كان . ــ0/ ــال والمراهق ــادة الشــباب وا-vطف ــع ق ــق م ــوا بشــكل وثي أن يعمل
/ مركــز  / تونــس 9. .9 uوv-دمــاج والتعــاون وا-بتــكار. أقيمــت ورشــة العمــل ا لتلــك الحلقــات ا-,
ك  xTوقبــل أن نــ .(CAPJC) . . وا-تصاليــ0/ فريقــي لتدريــب الصحافيــ0/ التدريــب التابــع للمركــز ا-,
ــيات  ويدهــم بأساس . xTــا ب ــا، قمن ــل عليه ة العم ــا�_ ــار القصــص ومب ــة اختي . مهم ــ0/ للصحفي
 / ــا 9. / نفذناه xــ� ــها ال ــة نفس ــتخدام ا-vنشــطة التعليمي ــة، باس ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTال
/ خالــد وخارجهــا.  / بــ�. / مراكــز الشــباب 9. ايــر 2014 مــع قــادة الشــباب والشــباب أنفســهم 9. STف
عندمــا نّفــذ الصحفيــون نشــاط «عــّد الــرؤوس»، الــذي من خ*لــه يتولــون إحصاء عــدد الذكور 
عــ*م، فوجئــوا بالنتيجــة واســتفزتهم تمامــاً كتلــك / وســائل ا-, .9 . نــاث، وا-vطفــال والبالغــ0/ وا-,
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 / / بــ�. / مركــز الشــباب 9. / كانــت جالســة عــ� ا-vرض 9. xالفتــاة البالغــة مــن العمــر 15 عامــاً الــ�
ــّم تدوينهــا  / ت xــ� ــج ال شــارة اu النتائ ــا هــذا؟» با-, : «م . ــ0/ ــد. وقــد تســاءل أحــد الصحفي خال
عــ*م؟» كنــت قــد  / ا-, / منتصــف العمــر أن يظهــروا 9. عــ� اللــوح. «هــل يحــق فقــط للرجــال 9.
ايــر للقــاء  STف / / خالــد 9. / بــ�. / ورش العمــل 9. دعونــا قــادة الشــباب والشــباب الذيــن شــاركوا 9.
ــة  بي xTــ�/ لل ــب العم ــر الجان ــذات، ظه ــك اللحظــة بال / تل / تونــس. و9. .9 . ــ0/ ع*م . ا-, المنتجــ0/
وع: عندمــا يقــوم المنتج  _̀ / الفريــق المنفــذ للمــ ع*ميــة والمعلوماتيــة واضحــاً لنــا جميعــاً 9. ا-,
بداعيــة، فــإن هــذا ا-vمــر يؤثــر  / العمليــة ا-, اك الجمهــور مــن شــبان وشــابات 9. ع*مــي بــإ�_ ا-,
/ بطريقــة إيجابيــة جــداً. وأصبــح فجــأة ل*vطفــال والشــباب دور  vPع*مــي النهــا عــ� المنتــج ا-,
/ يتحدثــون فيهــا  xالــ� uوv-د القصــص. -حــظ الصحفيــون المشــاركون أنهــا المــرة ا� / رائــد 9.
مــع الشــباب بــد-ً مــن التحــدث عنهــم. تــم تشــكيل مجموعــة مرجعيــة مــن الشــباب الذيــم 
/ أنتجهــا المشــاركون  xة الــ� /Tطــة الفيديــو القصــ تمــت دعوتهــم -حقــاً مــن أجــل تقييــم أ�_
/ حلقــة العمــل. وهنــا، ُطرحــت كل ا-vســئلة الهامــة: كيــف تــّم وصــف ا-vشــخاص؟  البالغــون 9.
مــا الــذي يقــال ومــا الــذي - يقــال؟ هــل توجــد رســائل خفيــة؟ وقــد ســاهم وجــود الشــباب 

. للتســاؤل أكــT_ عــن عملهــم وبطريقــة جديــدة. وردود فعلهــم بدفــع الصحفيــ0/
 STأكــ / .Pــا ــداً اu صفاقــس، ث ــا إu الجنــوب وتحدي / تونــس، انتقلن بعــد إنتهــاء ورش العمــل 9.
ــز  ــس، وهــي مرك ــT_ اســتقطاباً مــن تون شــارة اu أن صفاقــس أك / تونــس. تجــدر ا-, ــة 9. مدين
لحركــة يســارية قويــة فضــ*ً عــن العديــد مــن الجماعــات ا-ســ*مية والمحافظــة ذات النفــوذ. 
ــادة  ــة، وق ــة والصحــف المحلي ذاع ــن ا-, ، م . ــ0/ . المحلي ــ0/ ــع الصحفي ــا م ــاً عملن ــاك ايض هن
/ تونــس؛ لكــن هنــا، أصبــح  / قمنــا بهــا 9. xالشــباب والشــباب. قمنــا نوعــاً مــا بتكــرار التجربــة الــ�
 / ء أكــT_ وضوحــاً. وكانــت آثــار عقــود مــن الرقابــة وممارســة الســلطة - تــزال ظاهــرة 9. / كل »_
ع*ميــة ومراكــز الشــباب. قــال الصحفيــون الذيــن عملنــا معهم أنهم لــم يجروا  المؤسســات ا-,
 . /Tــ ــوا مســتعدين للتغي ــل، لكنهــم كان ــال أو الشــباب مــن قب ــ*ت مــع ا-vطف ــاً أي مقاب عملي
 / / تونــس، روديغــر مــاك، 9. وجــاء ك*مهــم ليعكــس مــا قالــه رئيــس أكاديميــة دويتشــه فيلــه 9.
/ تونــس. كانــوا (أي  إحــدى المقابــ*تxv: «طــوال 25 عامــاً، لــم يكــن للصحافــة وجــود فعــ�/ 9.
/ الســلطة ويســجلون تصاريحهــم، لكــن  ) يحملــون الميكروفــون -vولئــك الذيــن 9. . الصحفيــ0/

/ ا-عتبــار.» .9 . ليــس بالمعــ�. الصحفــي، الــذي يأخــذ المشــاهدين أو المســتمع0/



211

ع*م والتعليم . ا-, / تونس – الدمج ب0/ . ا-طفال والشباب 9. تمك0/

التطلع إ3 المستقبل
ة حــول  /Tــو قصــ طــة فيدي ــل عــن عــدة أ�_ / شــهر أبري / عقــدت 9. xــ� أســفرت ورش العمــل ال
عــ*م المشــاركة  / صفاقــس. وقــد شــعرت وســائل ا-, المواضيــع الراهنــة مــن منظــور الشــباب 9.
ــن  ــع الشــباب. م ــن خــ*ل التفاعــل م ــل م ــة، عــ� ا-vق ــدة هام ــارات جدي ــا تعلمــت مه أنه
ــع  ــادل آرائهــم وأفكارهــم م / تب ــة 9. ــن الثق ــد م ــال الشــباب انهــم شــعروا بمزي ــم، ق جانبه
. المغــادرة بعــد انتهــاء ورش العمــل،  / الواقــع، لــم يشــأ أي مــن المشــارك0/ عــ*م. 9. وســائل ا-,
ة أو الجنــس. وقالــت إحــدى الشــابات الصحافيــات العاملــة  STبغــض النظــر عــن العمــر، والخــ
ذاعــة: «اعتدنــا أن نفعــل ا-vشــياء -vنــه ُطلــب منــا القيــام بهــا. لكننــا ا-�ن نريــد ان نجــري  / ا-, .9
ــا  ــه. يجــب أن نســتمع اu بعضن ــاذا نقــوم ب ــه ولم ــا نقــوم ب ــاءات والحــوارات بشــأن م اللق
طــة فيديــو  / الفريــق، قدمــت ورش العمــل ومــا نتــج عنهــا مــن أ�_ البعــض.» بالنســبة لنــا 9.
ــر نهــج م*ئــم  ــا الرئيســية كان تطوي وع، بمــا أن أحــد أهدافن _̀ ــ ــاً -ســتمرار الم مدخــ*ً هام
/ تحتــوي عــ� أســاليب ومــواد التدريــب،  xع*ميــة والمعلوماتيــة الــ� بيــة ا-, xTمحليــاً ووســائل ال
/ تتضمــن ورش  xنشــطة – والــ�v-مــن ا uوv-فــإن الســنة ا ، /uمــن خــ*ل عمليــة تشــاركية. وبالتــا
ك؛ أ- وهــو  xTكان لهــا هــدف مشــ - . عمــل ونــدوات واجتماعــات ودورات تدريبيــة للصحفيــ0/
 / ــا 9. ــن تضمينه / يمك xــ� ــة ال ــم المختلف ــة أنشــطة التعل ــة وتجرب ــد ا-حتياجــات المحلي تحدي
 / وع مــن نهايتــه 9. _̀ اب العــام ا-vول عــ� المــ xTالحزمــة التعليميــة المّكيفــة محليــاً. ومــع اقــ
شــهر أغســطس عــام 2014، شــعرنا أننــا وصلنــا اu أبعــد ممــا كنــا نتأمــل. كنــا قــد اجتمعنــا 
. الذيــن ســاعدونا عــ� تصميــم شــكل  ع*ميــ0/ مــع المئــات مــن الشــباب وقــادة الشــباب وا-,
/ عــام 2015. معــاً، وضعنــا الخطــوط العريضــة  / مــن المقــرر أن تبــدأ 9. xالمرحلــة المقبلــة، الــ�
/ تناســب ظــروف واحتياجــات تونــس والمشــهد  xع*ميــة التوجيهيــة الــ� للوســائل والمبــادئ ا-,
. قد  ع*ميــ0/ . ا-, ع*مــي �يــع التغــT/ الخــاص بهــا. وكان الشــباب وقــادة الشــباب والمنتجــ0/ ا-,
/ الوقــت  . قدراتهــم ومهاراتهــم 9. بداعيــة، مــن خــ*ل تحســ0/ / العمليــة ا-, شــاركوا بفعاليــة 9.

نفســه.
وفيمــا نتطلــع إu المســتقبل، يســعدنا أن نكــون قــد وضعنــا ا-vســاس لشــبكة واســعة، تتضمن 
 xvii واليونيســيف xvi عــن المنظمــات والمؤسســات الدوليــة والوطنيــة مثــل اليونســكو . ممثلــ0/
نســان xviii، ومعهــد الصحافــة وعلــوم ا-vخبــار xix (IPSI)، والجمعيــة  ومفوضيــة حقــوق ا-,
 / ــز الوطــ�. التونســية لحقــوق الطفــلxx (ATDDE)، وزارة الثقافــة والشــباب التونســية والمرك
بويــة (CNIPRE). عــ� الرغــم مــن أن قلــة مــن المشــاريع xTللتجديــد البيداغوجــي والبحــوث ال
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/ تونــس، تــم تنفيــذ العديــد مــن ع*ميــة والمعلوماتيــة تعمــل 9. بيــة ا-, xTمجــال ال / ا-vخــرى 9.
ــك ــن تل ــT/ م ــورة. ويتطــرق الكث ــد الث ــس بع / تون ــي 9. ع*م ــر ا-, ــادرات وأنشــطة التطوي المب
ــال،  ــبيل المث ــ� س ــة. ع ــة والمعلوماتي ع*مي ــة ا-, بي xTــب ال ــ� جوان ــتمل ع ــاريع أو يش المش
. الشــباب نيــوز»، وهــي منظمــة دوليــة غــT/ ربحيــة، بتدريــب الصحافيــ0/ xTتولــت منظمــة «إن
/ xــ� ــة السياســية، ال امــج الحواري STمــن خــ*ل سلســلة مــن ورش العمــل حــول ال . ــ0/ والمدون
/ ــة ا-ســتقصائية 9. ــة، والصحاف ذاعي ــر ا-, نســان مــن خــ*ل التقاري ــا حقــوق ا-, تغطــي قضاي

التعامــل مــع الفســادxxi. هــذا وقــد قــام معهــد صحافــة الحــرب والســ*م (IWPR) بدعــم 
ــام  ــدأ ع . ب ــ0/ ــتغرق عام وع يس _̀ ــ ــو م ــية (TYMN)، وه ــباب التونس . الش ــ0/ ع*مي ــبكة ا-, ش
ــاً -vفضــل الممارســات، فضــ*ً  . الشــباب وفق ــ0/ . والمدون ــ0/ ــب الصحفي ــن تدري 2011 وتضم
ذاعــة المجتمعيــةxxii. تــم  ̀_ والتدريــب، ومحطــات ا-, نــت كمراكــز للنــ xTن عــن إنشــاء مراكــز ا-,
نســان عــام 2012 بالتنســيق مــع / لتعزيــز المواطنــة وثقافــة حقــوق ا-, Sوع تجريــ� _̀ إطــ*ق مــ

نســان، وبرنامــج  اليونســكو، ويضــّم ســت وكا-ت تابعــة ل*vمــم المتحــدة (مفوضيــة حقــوق ا-,
، واليونســكو، وصنــدوق ا-vمــم المتحــدة للســكان، المفّوضيــة العليــا / vPنمــا ا-vمــم المتحــدة ا-,

ضافــة اu الحكومــة التونســية، والمعهــد  ، واليونيســيف) با-, . ل*vمــم المتحــدة لشــؤون ال*جئــ0/
وع كان يهــدف _̀ نســان (AIHR) ومنظمــات محليــة غــT/ حكوميــة. هــذا المــ / لحقــوق ا-, SPالعــر

/ تونــس. / ســبع مناطــق 9. نســان 9. بيــة عــ� المواطنــة وحقــوق ا-, xTلخلــق نــوادي ال
ع*ميــة  بيــة ا-, xTمجــال ال / اتيجيات وطنيــة 9. xTعــ� الرغــم مــن عــدم وجــود أي سياســات أو اســ
ــا وأنشــطتنا  ــة اجتماعاتن ــاك إجمــاع ســاحق خــ*ل كاف ــر، كان هن ــة طــور التطوي والمعلوماتي
ع*مــي الــذي شــهد تحــو-ً / المشــهد ا-, ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTبرامــج ال uبالحاجــة إ
/ تونــس مــا بعــد الثــورة. وقــد أعــرب مســؤولون حكوميــون أيضــاً عــن اهتمــام قــوي، جذريــاً 9.
ــة ع*مي ــة ا-, بي xTــم ال / صمي ــن 9. ــة يكم ــم الديمقراطي ــز قي ــأن تعزي ــروا ب ــم أق خصوصــاً أنه
/ ع*ميــة والمعلوماتيــة 9. بيــة ا-, xTال uوالمعلوماتيــة. هــذا وقــد تــّم التشــديد عــ� الحاجــة ا

 xxiiiيFتصــال الســمعي البــ خــ*ل سلســلة مــن ا-,جتماعــات مــع الهيئــة العليــا المســتقلة ل*,
ــم ــام 2013 لتنظي ــو ع / ماي / تأسســت 9. xــ� ــس، وال / تون ــية 9. ــة الرئيس ــي الهيئ HAICA))، وه
/ البــ*د. وذكــرت الهيئــة بشــكل واضــح، تمامــاً كمــا فعــل كافــة القطــاع الســمعي البــFي 9.
/ حاجــة . وخاصــة ا-vطفــال والشــباب، هــم 9. / تونــس، أن جميــع التونســي0/ كاؤنــا ا-�خــرون 9. _�
ماســة إu المهــارات المناســبة مــن أجــل تصفيــة وتحليــل ومعالجــة الســيل ال*متناهــي مــن 
uة إ /Tوع، نشــعر بأننــا قمنــا بخطــوة كبــ _̀ / هــذا المــ / تمــ*v حياتهــم اليوميــة. 9. xالرســائل الــ�
ع*مــي والمســتهلك ســيؤدي، مــن  ــج ا-, . المنت ــ0/ ــاء نوعــي ب ا-vمــام مــن خــ*ل الســماح بلق

/ التفكــT/ والعمــل. الناحيــة العمليــة، إu خلــق طــرق جديــدة 9.
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ع*م والتعليم . ا-, / تونس – الدمج ب0/ . ا-طفال والشباب 9. تمك0/

م+حظات ومراجع:
http://en.rsf.org   . 1

http:// ww.unicef.org/infobycountry/Tunisia_statistics.htmlw   . 2
/ مF وليبيا وتونس. مركز  / مفاهيم الشباب 9. دراسة بحثية: الوعد الثوري: التحّول 9.   . 3

/ .Pيطا STال / هارت للعطاء ا-جتماعي والمشاركة المدنية والمجلس الثقا9. /Tج
http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/revolutionary-pro-

mise-summary_0.pdf
/ تونس ما بعد الثورة (2013)، «يوروميد». شل: تقرير: عمل الشباب 9. _̀ 4 .  إريك ت

http://euromedyouth.net/IMG/pdf/youth_work_in_tunisia.pdf
  http://whomakesthenews.org  . 5

http://www.srmdo.se  . 6
http://www.sverigesradio.se  . 7

ج»، السويد لقياس ثقة  STوجامعة «جوتن « . ̀_ سنوياً من قبل «ميدي أكاديم0/ 8 .  تن
كات والمؤسسات الخاصة، منذ عام 1997. _̀ ع*م المختلفة وال الجمهور بوسائل ا-,

http://svt.se  . 9
 http://www.ur.se  . 10

http://mik.statensmedierad.se  . 11
http://www.capjc.nat.tn/index.asp?pId=75  . 12

http://www.sida.se  . 13
ق  _̀ / الدوu/ («سيدا») مع ال vPنما قليمية للوكالة السويدية للتعاون ا-, اتيجية ا-, xT14 .  ا-س
http://www.government.se/sb/d/574/a/156049 .(2010-2015) وسط وشمال أفريقياv-ا

http://www.dw.de/interview-r%C3%BCdiger-maack-head-of-dw-akade-  . 15
mies-tunis-office/a-17017431

http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/unesco-regions/arab-  . 16
/states/tunisia

 http://www.unicef.org.tn  . 17
 http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/TNIndex.aspx  . 18

/http://www.ipsi.rnu.tn  . 19
`http://www.enfant.tn  . 20

ع*مية  امج حول العالم. تحديث مركز المساعدة ا-, STع*مية 2.0: عّينة من ال بية ا-, xTال   . 21
نيوز». xT2013. تقرير «إن STالدولية. نوفم

https://internews.org/sites/default/files/resources/CIMA-MediaLitera-
cy_2_0-11-21-2013.pdf
 http://haica.tn   . 22
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