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 تقرير وتوصيات 

 ورشة العمل املتخصصة بشأن: الرتبية اإلعالمية: التحديات واآلفاق
  27/1/2021يوم األربعاء املوافق  -األمانة العامة: القاهرة

 وبنظام الفيديو كونفرانس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طار املرجعي لورشة العمل:أوال: اإل
، نظمت اإلدارة ورشة عمل 2021يف إطار اخلطة العلمية السنوية إلدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية لعام 

"، ويف متام الساعة احلادية عشر صباحًا يف مقر األمانة العامة الرتبية اإلعالمية: التحديات اآلفاقمتخصصة بشأن: "
 ورقة مفاهيمية( 1)مرفق رقم . وبنظام الفيديو كونفرانس

 وتأتي فكرة عقد هذه الورشة انطالقا من: 
القرارات الصادرة عن جملس وزراء اإلعالم العرب، وما تبلوره من رؤية عربية مشرتكة ملبادئ العمل اإلعالمي  -

رقم  العربي ومرتكزات اخلطاب اإلعالمي العربي ورسالته يف الداخل واخلارج، وعلى وجه اخلصوص القرار
املتضمن املوافقة على عقد ورشة عمل حول موضوع الرتبية 2019 /17/7( بتاريخ 50د.ع ) -489ق/

اإلعالمية هبدف التعريف بالتجارب العربية والدولية الرائدة يف جمال الرتبية اإلعالمية، وحتديد املشكالت 
خلروج خبطة اسرتاتيجية عربية للرتبية والعوائق وطرق معاجلتها، وتبادل اخلربات بني الباحثني واملسؤولني، وا

 اإلعالمية.
(، وحماورها 2022-2017اسرتشاداً باخلطة االسرتاتيجية للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لألعوام ) -

 .االسرتاتيجية وعلى وجه اخلصوص احملور اخلامس املتعلق بتطوير العالقة بني اإلعالم والتعليم وتفعيلها
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ك يف أعمال ورشة العمل املتخصصة العديد منن الشخصنيات الفكرينة واألكاد ينة وكبنار اإلعالمينني، إضنافة إ  ك يف أعمال ورشة العمل املتخصصة العديد منن الشخصنيات الفكرينة واألكاد ينة وكبنار اإلعالمينني، إضنافة إ  وقد شاروقد شار
ممثلي وزارات اإلعالم بالدول العربية، واملندوبيات الدائمة للندول األعضناء لندا جامعنة الندول العربينة. وممثلني املنظمنات 

بية والثقافة والعلنوم )االلكسنو(، واملنظمنة اإلسنالمية للرتبينة والثقافنة املنظمة العربية للرتاملتخصصة، وعلى وجه اخلصوص 
 والعلوم )األسيسكو(، واملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

وممثلي مراكز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف الدول العربية، وعلى وجه اخلصوص املركز املصري للفكنر والدراسنات 
ر العربني، ومعهند البحنوث والدراسنات العربينة. والبناحثون املتخصصنون بناإلعالم يف النندول االسنرتاتيجية، ومنتندا الفكن

  قائمة املشاركني(قائمة املشاركني(  22)مرفق)مرفقالعربية. 

 ثانيا: خلفية املوضوع:
أن موضوع الرتبية اإلعالمية مل يكون أمراً حديثاً، إمنا هو ضمن توجهات اليونسكو االسرتاتيجية املخطط هلا سابقًا 

عرفها . سامهت فعاليات ومؤسسات دولية يف تعريف الرتبية اإلعالمية، وقد 1982دريسه منذ عام حيث دعت إ  ت
بأهنا: "التعامل مع مجيع وسائل اإلعالم االتصايل من صور متحركة وثابتة وكلمات ورسوم اليت  1999عام  مؤمتر فيينا

فهم الرسائل اإلعالمية وإنتاجها واختيار الوسائل تقدمها تقنيات املعلومات واالتصاالت املختلفة، ومتكني األفراد من 
بأهنا: "التعرف على  2002عام عرفها مؤمتر الرتبية اإلعالمية للشباب املناسبة للتعبري عن رسائلهم املناسبة". كذلك 

ليل النقدي مصادر احملتوا اإلعالمي وأهدافه السياسية واالجتماعية والتجارية والثقافية والسياق الذي يرد، ويشمل التح
وشاع هذا املنهج اإلعالمي يف العامل ( 1)للمواد اإلعالمية، وإنتاج هذه املواد وتفسري الرسائل اإلعالمية والقيم اليت حتتويها".

املتقدم بالواليات املتحدة األمريكية وأوروبا منذ عقود من الزمن، أما املنطقة العربية فقد بدأت تتفاعل بشكل متنام مع 
ة اإلعالمية، وعلى وجه اخلصوص يف كليات اإلعالم بالدراسات اجلامعية األولية والعليا، وكان أول انطالق منهج الرتبي

هلذه الفكرة خالل العقد األول من األلفية الثالثة حيث جاءت كضرورة ملحة وهدف لزيادة املعارف يف اجلوانب التحليلية 
لعربي أو األجنيب، وتعترب اجلامعة األمريكية يف بريوت نقطة االنطالق والنقدية للنص اإلعالمي سواء الذي يقدمه اإلعالم ا

، هبدف التعرف إ  مفهوم جديد لإلعالم يف ظل عوملة 2006العربية األو  عندما بدأت أول ورشة علمية عقدهتا عام 
جتماعية والفكرية لدا املواطن اإلعالم ودخول عصر تقنيات االتصال واملعلوماتية وتأثريها يف تبدل الكثري من املفاهيم اال

واجملتمع. فالتطور الذي حلق باالتصاالت الشبكية أعطى دفعاً كبرياً حنو تفعيل ممارسة الثقافة التشاركية ألفراد اجملتمع، 

                                                           

، 2016بتاريخ أكتوبر  39( مج 452( أنظر: فاضل البدراني: الرتبية اإلعالمية والرقمية وحتقيق اجملتمع املعريف، حبث نشر يف جملة املستقبل العربي العدد )1)
 . 135ص
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وإ  توافر جمموعة من موارد جديدة، وتسهيل تدخالت جديدة جملموعة متنوعة من اجلماعات اليت ناضلت طويالً ليكون 
 .(2) سموعاًصوهتا م

 ثالثا: األهداف املرجوة من ورشة العمل:
تستهدف هذه الورشة التعريف بالتجارب العربية الرائدة يف جمال الرتبية اإلعالمية، وحتديد املشكالت والعوائق وطرق تستهدف هذه الورشة التعريف بالتجارب العربية الرائدة يف جمال الرتبية اإلعالمية، وحتديد املشكالت والعوائق وطرق 

والتوافق حول أطر والتوافق حول أطر   معاجلتها، وتبادل اخلربات بني الباحثني واملسؤولني، واخلروج خبطة اسرتاتيجية عربية للرتبية اإلعالمية،معاجلتها، وتبادل اخلربات بني الباحثني واملسؤولني، واخلروج خبطة اسرتاتيجية عربية للرتبية اإلعالمية،
نظرية وتطبيقية ملواد دراسية وتعليمية )اسرتشادية(  يتم تعميمها والتوسع يف األخذ هبا يف املناهج الرتبوية العربية اعتباراً نظرية وتطبيقية ملواد دراسية وتعليمية )اسرتشادية(  يتم تعميمها والتوسع يف األخذ هبا يف املناهج الرتبوية العربية اعتباراً 
من مراحل التعليم األساسي، ووصواًل إ  تدريس مقررات يف مراحل التعليم العايل، وصياغة احملتوا الرتبوي بالتنسيق بني من مراحل التعليم األساسي، ووصواًل إ  تدريس مقررات يف مراحل التعليم العايل، وصياغة احملتوا الرتبوي بالتنسيق بني 

  اإلعالم والرتبية والتعليم، وذلك ضمن منظومة متكاملة للشراكة اإلعالمية الرتبوية.اإلعالم والرتبية والتعليم، وذلك ضمن منظومة متكاملة للشراكة اإلعالمية الرتبوية.قطاعي قطاعي 
  رابعا: التساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف ورشة العملرابعا: التساؤالت املطروحة لإلجابة عليها يف ورشة العمل

  )طاولة مستديرة()طاولة مستديرة(  
    ما املقصود مبفهوم الرتبية اإلعالمية، وتطورها، ومنطلقاهتا، وأهدافها.؟ما املقصود مبفهوم الرتبية اإلعالمية، وتطورها، ومنطلقاهتا، وأهدافها.؟  التساؤل األول:التساؤل األول:
  يطرح موضوع الرتبية اإلعالمية هبذا الزخم يف وقتنا احلايل.؟ يطرح موضوع الرتبية اإلعالمية هبذا الزخم يف وقتنا احلايل.؟   ملاذاملاذا  التساؤل الثاني:التساؤل الثاني:
    ما هي مربرات االهتمام بالرتبية اإلعالمية من قبل املؤسسات األكاد ية واملهنية يف الوقت احلاضر.؟ما هي مربرات االهتمام بالرتبية اإلعالمية من قبل املؤسسات األكاد ية واملهنية يف الوقت احلاضر.؟  التساؤل الثالث:التساؤل الثالث:
يا إعالمية مل تكن موجودة يا إعالمية مل تكن موجودة هل يتناول موضوع الرتبية اإلعالمية تفاصيل ذات أبعاد فلسفية معمقة لقضاهل يتناول موضوع الرتبية اإلعالمية تفاصيل ذات أبعاد فلسفية معمقة لقضا  التساؤل الرابع:التساؤل الرابع:

  سابقاً يف عصر اإلعالم التقليدي.؟سابقاً يف عصر اإلعالم التقليدي.؟
  هل دفع اإلعالم االلكرتوني إ  احلاجة لدراسة هذا احلقل املعريف.؟هل دفع اإلعالم االلكرتوني إ  احلاجة لدراسة هذا احلقل املعريف.؟  التساؤل اخلامس:التساؤل اخلامس:
  كيف  كن االستفادة من الرتبية اإلعالمية لتطوير مهارات التفكري الناقد حملتوا الرسائل اإلعالمية.؟كيف  كن االستفادة من الرتبية اإلعالمية لتطوير مهارات التفكري الناقد حملتوا الرسائل اإلعالمية.؟  التساؤل السادس:التساؤل السادس:

 جلسات ورشة العمل: خامسا:
  اجللسة االفتتاحية:اجللسة االفتتاحية:

األمني العام املساعد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال، بكلمة األمني العام املساعد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال، بكلمة   --افتتح ورشة العمل السفري الدكتور/ قيس العزاويافتتح ورشة العمل السفري الدكتور/ قيس العزاوي
ترحيبيه بالسادة املشاركني يف أعمال ورشة العمل، ناقال حتيات معايل األمني العام جلامعة الدول العربية السيد/ أمحد أبو ترحيبيه بالسادة املشاركني يف أعمال ورشة العمل، ناقال حتيات معايل األمني العام جلامعة الدول العربية السيد/ أمحد أبو 

  غيط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذه الورشة توصيات تسهم يف تعزيز العمل اإلعالمي العربي املشرتك. غيط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذه الورشة توصيات تسهم يف تعزيز العمل اإلعالمي العربي املشرتك. الال

                                                           

 . 14-13، ص2002( أنظر: زهري احدادن: مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، ديوان املطبوعات اجلامعة، اجلزائر، 2)



 إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية 

Dr.alaa 

4 

وأشار سيادته إنه "كان سيسعدني أكثر أن أرحب بوجودكم فعليا يف بيت العرب، لوال إن تدابري وقاية صحة وأشار سيادته إنه "كان سيسعدني أكثر أن أرحب بوجودكم فعليا يف بيت العرب، لوال إن تدابري وقاية صحة 
تنا لتطوير، وتطبيق، تدابري حتمي وعي الفرد واجملتمع تنا لتطوير، وتطبيق، تدابري حتمي وعي الفرد واجملتمع الفرد واجملتمع من جائحة كورونا هلا األولوية كما تعلمون. ولعل حاجالفرد واجملتمع من جائحة كورونا هلا األولوية كما تعلمون. ولعل حاج

من اخلرب الكاذب، واملعلومة املضللة، ال تقل أمهية عن محايته صحيا، بل قد تتقدم عليها. إن احلس اجلاد باملسؤولية من اخلرب الكاذب، واملعلومة املضللة، ال تقل أمهية عن محايته صحيا، بل قد تتقدم عليها. إن احلس اجلاد باملسؤولية 
ية "الرتبية ية "الرتبية يدعونا للعمل على حتصني اجملتمع من تلك اآلفات، كما نسعى لتحصينه من األوبئة، عرب رفع الوعي حول أمهيدعونا للعمل على حتصني اجملتمع من تلك اآلفات، كما نسعى لتحصينه من األوبئة، عرب رفع الوعي حول أمه

اإلعالمية" متهيدا العتمادها يف املناهج الرتبوية وباقي األُطر املناسبة. ومتثل وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثة، اإلعالمية" متهيدا العتمادها يف املناهج الرتبوية وباقي األُطر املناسبة. ومتثل وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثة، 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصال، عمادا اساسيا ال يقوم بدونه جمتمع معاصر. ليس لكوهنا وسائط لتدفق املعلومات اليت وتكنولوجيا املعلومات واالتصال، عمادا اساسيا ال يقوم بدونه جمتمع معاصر. ليس لكوهنا وسائط لتدفق املعلومات اليت 

ها األفراد، إلجناز أعماهلم فقط، وإمنا بصفتها منارة حلقني أساسيني من حقوق اإلنسان، ها األفراد، إلجناز أعماهلم فقط، وإمنا بصفتها منارة حلقني أساسيني من حقوق اإلنسان، حتتاجها املؤسسات، وحيتاجحتتاجها املؤسسات، وحيتاج
وأقصد حرية الكالم وحرية الوصول ا  املعلومة. نريد أن نرسخ حرية الكالم يف جمتمعاتنا، بذات القدر الذي نريد به أن وأقصد حرية الكالم وحرية الوصول ا  املعلومة. نريد أن نرسخ حرية الكالم يف جمتمعاتنا، بذات القدر الذي نريد به أن 

املعلومة متاحة اجلميع بكل شفافية، لكننا نرغب املعلومة متاحة اجلميع بكل شفافية، لكننا نرغب حنميها من اخلطاب املتطرف واألفكار اهلدامة. نريد أن يكون اخلرب وحنميها من اخلطاب املتطرف واألفكار اهلدامة. نريد أن يكون اخلرب و
  كلمة االفتتاح(كلمة االفتتاح(  33)مرفق)مرفقايضا مبنع اإلشاعة وجتنب ما قد ينشأ من جرائها من اضطراب". ايضا مبنع اإلشاعة وجتنب ما قد ينشأ من جرائها من اضطراب". 

مدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية، حيث مدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية، حيث   --وأدار الورشة والنقاش وزير مفوض/ د. عالء التميميوأدار الورشة والنقاش وزير مفوض/ د. عالء التميمي
( جتارب ناجحة يف ( جتارب ناجحة يف 44( ورقة عملية ومداخلة واستعراض )( ورقة عملية ومداخلة واستعراض )1166ة تقديم )ة تقديم )شهدت أعمال ورشة العمل جبلساهتا األربعشهدت أعمال ورشة العمل جبلساهتا األربع

هذا اجملال من قبل املشاركني، وقد دارت مناقشات جادة وعميقة ومستفيضة مت من خالهلا تبادل األفكار والرؤا هذا اجملال من قبل املشاركني، وقد دارت مناقشات جادة وعميقة ومستفيضة مت من خالهلا تبادل األفكار والرؤا 
  ع الورشة.ع الورشة.واخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، وقد مت التوصل إ  عدد من التوصيات الفاعلة يف جمال موضوواخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، وقد مت التوصل إ  عدد من التوصيات الفاعلة يف جمال موضو

  اجللسة األوىل:اجللسة األوىل:
 مصطلحات واإلطار العام للرتبية اإلعالمية:

قدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي رئيس اجللسة عرضا موجزا عن الدراسات واملقاالت السابقة اليت تناولت قدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي رئيس اجللسة عرضا موجزا عن الدراسات واملقاالت السابقة اليت تناولت   --
  موضوع ورشة العمل.موضوع ورشة العمل.

  تضمنت اجللسة األو  سبعة أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:تضمنت اجللسة األو  سبعة أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:  --
ورقة علمية  -وزير املالية األردني األسبق واألمني العام ملنتدا الفكر العربي -بو محورمعايل الدكتور حممد أ -1

 بعنوان: املنطلقات الفكرية للرتبية اإلعالمية: رؤية مستقبلية للتحديث والتطوير.

 -رئيس وحدة دراسات الرأي العام باملركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية -الدكتور/ صبحي عسيلة -2
 مداخلة ضمن حمور املقصود مبفهوم الرتبية اإلعالمية وتطورها ومنطلقاهتا وأهدافها.

الرتبية  مداخلة بعنوان -عضو جملس أمناء هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية السابق -اإلعالمي/ سامل مشكور -3
 المية ومعايري اخلطاب االعالمي:اإلع



 إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية 

Dr.alaa 

5 

عضو جملس الشورا املصري واستاذة الفلسفة السياسية وعميدة كلية  -الدكتورة/ سهري عبد السالم حنفي -4
 اآلداب جامعة حلوان سابقا.

املشرف على إدارة اإلعالم واالتصال املؤسسي مبنظمة العامل اإلسالمي للرتبية  -السيد/ سامي القمحاوي -5
 علوم.والثقافة وال

 مستشار املكتب وممثال عن مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج. -معايل الدكتور/ عبد السالم حممد حزام اجلويف -6
مستشار إعالمي مبكتب رئيس املؤسسة وممثالً عن املؤسسة القطرية  -اإلعالمي/ عبد الرمحن ناصر العبيدان -7

 لإلعالم.

 
 اجللسة الثانية:

 ميةالتلقي النقدي للمواد اإلعال
 تضمنت اجللسة الثانية مخسة أوراق علمية ومداخالت، وعلى النحو اآلتي:تضمنت اجللسة الثانية مخسة أوراق علمية ومداخالت، وعلى النحو اآلتي:

مداخلة ضمن حمور  -اخلبري مبركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية -الدكتور/ عادل عبد الصادق -1
 قضايا اهلوية الوطنية والتنشئة االجتماعية يف وسائل اإلعالم.

مداخلة  -األمن السيرباني باملركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية رئيس وحدة -الدكتورة/ رغدة البهي -2
 ضمن حمور إدماج الرتبية االعالمية يف الربامج التعليمية واالنشطة املدرسية املوازية.

مداخلة ضمن حمور  -اخلبري املشارك باملركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية -الدكتورة/ عزة هاشم -3
 وية الوطنية والتنشئة االجتماعية يف وسائل اإلعالم.قضايا اهل

مداخلة بعنوان: احتاد اإلعالم العربي ملصلحة  -باحث يف العالقات الدولية -اإلعالمي/ أمحد بن سعود اجلروح -4
 الشعوب.

ية مداخلة بعنوان: دور اجملتمع يف الرتب -رئيس الشعبة العامة لإلذاعيني العرب -اإلعالمي/ شريف عبد الوهاب -5
 اإلعالمية.
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 اجللسة الثالثة:
 االبعاد السوسيولوجية والرتبوية للرتبية اإلعالمية

 تضمنت اجللسة الثالثة أربعة أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:تضمنت اجللسة الثالثة أربعة أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:
ورقة علمية بعنوان: الرتبية  -املدير التنفيذي ملؤسسة صوت النيل اإلخبارية -الدكتورة/ ابتسام مصطفى -1

 عالم الرقمي وحتقيق التنمية املستدامة.اإلعالمية يف عصر اإل
رئيس وحدة الدراسات العربية واإلقليمية باملركز املصري للفكر والدراسات  -األستاذ/ جالل نصار -2

 .مداخلة ضمن حمور االجتاهات املعاصرة يف الرتبية اإلعالمية وحتدياهتا -االسرتاتيجية

 ائيةإعالم مبكتب وزير اإلعالم العماني.إخص -األستاذة/ مشسة بنت سامل بن عبد اهلل البادي -3

 اململكة املغربية.  -عميد كلية اإلعالم واالتصال جبامعة الرباط -األستاذ الدكتور/ عبد اللطيف بن صفية -4

 
 اجللسة الرابعة:

 عرض التجارب واخلربات العاملية واالقليمية يف جمال الرتبية اإلعالمية
 ارب عربية رائدة يف جمال الرتبية اإلعالمية، وعلى النحو اآلتي:ارب عربية رائدة يف جمال الرتبية اإلعالمية، وعلى النحو اآلتي:تضمنت اجللسة الرابعة استعراض أربعة جتتضمنت اجللسة الرابعة استعراض أربعة جت

مدير مكتب وزارة اإلعالم الفلسطينية يف جنني ومنسقها يف حمافظة طوباس  -األستاذ/ عبد الباسط خلف -1
جتربة وزارة اإلعالم الفلسطينية يف الرتبية اإلعالمية: اإلعالميون صغار وصحافيات  -واألغوار الشمالية

 ت منوذجا.صغريا
 -رئيس وحدة الدراسات اإلعالمية باملركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية -األستاذ/ عزت إبراهيم -2

 .عرض التجارب واخلربات العاملية واالقليمية يف جمال الرتبية اإلعالمية ورقة علمية بعنوان:

ورقة بعنوان: فن التجاهل يف  -هنر األملمدير حترير تنفيذي يف جملة  -اإلعالمية/ عبري عبد الرمحن صاحل حسن -3
 الرتبية اإلعالمية.

 -عميدة كلية اللغة واإلعالم باألكاد ية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -الدكتورة/ حنان يوسف -4
 رؤية ومنوذج. -مداخلة بعنوان: تدريس مناهج الرتبية والثقافة اإلعالمية بكليات اإلعالم
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  تائج والتوصيات:تائج والتوصيات:سادسا: النسادسا: الن
  ويف اخلتام أوصى املشاركون مبا يلي:ويف اخلتام أوصى املشاركون مبا يلي:

 التوصيات املتخصصة:
الطلب من األمانة العامة )إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية( إطالق مبادرة عربية للتوعية بالرتبية الطلب من األمانة العامة )إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية( إطالق مبادرة عربية للتوعية بالرتبية   --11

الدول العربية هبذا الدول العربية هبذا اإلعالمية يف وسائل اإلعالم احلديثة عرب املنصات الرقمية العائدة هلا، واالستفادة من جتارب اإلعالمية يف وسائل اإلعالم احلديثة عرب املنصات الرقمية العائدة هلا، واالستفادة من جتارب 
  اخلصوص.اخلصوص.

إنشاء منصة على مواقع التواصل االجتماعي خاصة بالرتبية اإلعالمية حتت رعاية األمانة العامة جلامعة الدول إنشاء منصة على مواقع التواصل االجتماعي خاصة بالرتبية اإلعالمية حتت رعاية األمانة العامة جلامعة الدول   --22
  العربية تساند اخلطاب اإلعالمي والثقايف العربي. العربية تساند اخلطاب اإلعالمي والثقايف العربي. 

الثقافة والعلوم العربية حتت الثقافة والعلوم العربية حتت إنشاء رابطة للمختصني العرب يف جمال الرتبية اإلعالمية بالشراكة مع مراكز الرتبية وإنشاء رابطة للمختصني العرب يف جمال الرتبية اإلعالمية بالشراكة مع مراكز الرتبية و -3
 مظلة جامعة الدول العربية. مظلة جامعة الدول العربية. 

الطلب من الدول العربية إنتاج مواد إعالمية عن الرتبية اإلعالمية مباشرة وغري مباشرة بشكل متواصل على كافة  -4
عالمية القنوات التلفزيونية واإلذاعية واإللكرتونية، وتشجيع دور املؤسسات اجملتمعية يف نشر أفكار الرتبية اإل

 وقيامهم بالتدريب املستمر للفئات اجملتمعية املختلفة. 

 الطلب من جملس وزراء اإلعالم العرب:  -5

تشكيل جلنة مشرتكة من اخلرباء يف جمال اإلعالم والرتبية لتطوير مناهج الرتبية والتعليم لإلعداد مقرر الرتبية  -
اإلعالم واالتصال )إدارة البحوث والدراسات اإلعالمية والتفكري النقدي يف املناهج الدراسية ضمن قطاع 

 االسرتاتيجية(.
ضرورة وضع قواعد للعمل اإلعالمي العربي لضبط سلوك العاملني يف جمال اإلعالم باعتبارهم مناذج حياكيها  -

 اجلمهور، وأن تكون الرتبية اإلعالمية جزء من التوجه احلكومي الرمسي.
 بية اإلعالمية كوسيلة ملواجهة التحديات الراهنة.وضع إسرتاتيجية عربية موحدة لتقديم الرت -
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 التوصيات العامة:
االهتمام ببناء الوعي لدا اجلمهور من خالل وسائل اإلعالم ووسائطه واألنشطة الثقافية والرتبوية اليت تقوم هبا االهتمام ببناء الوعي لدا اجلمهور من خالل وسائل اإلعالم ووسائطه واألنشطة الثقافية والرتبوية اليت تقوم هبا   --11

  العديد من املؤسسات الوطنية يف الدول العربية.العديد من املؤسسات الوطنية يف الدول العربية.
لرقمية لتنمية قدرة اجلمهور على التعامل بشكل نقدي مع ما تقدمه وسائل لرقمية لتنمية قدرة اجلمهور على التعامل بشكل نقدي مع ما تقدمه وسائل االهتمام بربامج الرتبية اإلعالمية وااالهتمام بربامج الرتبية اإلعالمية وا  --22

اإلعالم ووسائط التواصل االجتماعي وذلك من خالل ختصيص برامج لذلك يف املدارس بكل مستوياهتا اإلعالم ووسائط التواصل االجتماعي وذلك من خالل ختصيص برامج لذلك يف املدارس بكل مستوياهتا 
  واجلامعات، فضالً عن برامج تقدم من خالل وسائل اإلعالم.واجلامعات، فضالً عن برامج تقدم من خالل وسائل اإلعالم.

ود، جتمع بني املؤسسات اإلعالمية واألكاد ية والتقنية ود، جتمع بني املؤسسات اإلعالمية واألكاد ية والتقنية بناء حتالفات ومشروعات مشرتكة عابرة للتخصص واحلدبناء حتالفات ومشروعات مشرتكة عابرة للتخصص واحلد  --33
واملدنية وكذلك احلكومية، سواء يف الدولة الواحدة أو عرب الدول، مبا حيشد الطاقات ويعمل على صياغة آليات واملدنية وكذلك احلكومية، سواء يف الدولة الواحدة أو عرب الدول، مبا حيشد الطاقات ويعمل على صياغة آليات 

  مشرتكة يف جمال الرتبية اإلعالمية.مشرتكة يف جمال الرتبية اإلعالمية.

الذاتية يف التعامل معها، وصياغة الذاتية يف التعامل معها، وصياغة   أمهية التدريب على معايري الرتبية اإلعالمية، وعدم االعتماد على اخلربةأمهية التدريب على معايري الرتبية اإلعالمية، وعدم االعتماد على اخلربة  --44
أسلوب يتالءم مع مستخدميها، دون االقتصار على نشر روابط األخبار عليها والتعامل معها مبنطق املكاتب أسلوب يتالءم مع مستخدميها، دون االقتصار على نشر روابط األخبار عليها والتعامل معها مبنطق املكاتب 

  اإلعالمية.اإلعالمية.

العمل على إثراء احملتوا العربي العلمي والتارخيي والطيب والتوثيقي وخالفه لتمكني اجملتمع من االعتماد على  -5
حة، وطرح حمتوا رقمي توعوي للرتبية اإلعالمية مبا يتناسب مع مجاهري ومستخدمي املنصات املصادر الصحي

 الرقمية.

جيب تدريس الرتبية اإلعالمية جلميع الفئات العمرية بداية من األطفال باملدارس االبتدائية وحتى طالب  -6
 اجلامعات.

دات التنشئة االجتماعية باجملتمع واعتبارهم إعداد اآلباء وأولياء األمور وهم من الفئات املستهدفة كأحد وح -7
 أمثلة حياكيها األبناء يف طريقة التعرض لوسائل اإلعالم والتفاعل معها.

التأكد من اكتساب املعلمون املهارات األساسية للرتبية اإلعالمية مبا  كنهم من نقلها لطالب املدارس  -8
 واجلامعات.

بصفتهم ناقلني للمعلومات من اعتبارهم أحد الفئات املهمة وتوفري تضمني صانعي احملتوا والرسائل اإلعالمية  -9
مهارات الرتبية اإلعالمية ومعرفها هلم حتى ال يقعوا يف فخ نشر األخبار املغلوطة بسبب عدم قدرهتم على 

 التحقق من املعلومات الواردة إليهم.
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بية اإلعالمية وإكساب مهاراهتا دعم وتشجيع مبادرات املؤسسات غري احلكومية لنشر الوعي بأمهية الرت -10
 ومعارفها ملختلق فئات اجلمهور.

توسيع دائرة املهتمني بالرتبية اإلعالمية لتشمل املؤسسات املسئولة عن االتصال املباشر باجلمهور مثل مراكز  -11
 الشباب والنوادي وقصور الثقافة.

رش املتخصصة، وضرورة طباعتها على رش املتخصصة، وضرورة طباعتها على أكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه الوأكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه الو  --1212
  شكل كتيب لالستفادة منها مستقبال. شكل كتيب لالستفادة منها مستقبال. 

  
ويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير ا  األمانة العامة إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية على ويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير ا  األمانة العامة إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية على 

  لوثائق وتنظيم العمل.لوثائق وتنظيم العمل.حسن إدارهتا لورشة العمل املتخصصة، واحلوار بني املشاركني وجهودها القيمة يف إعداد احسن إدارهتا لورشة العمل املتخصصة، واحلوار بني املشاركني وجهودها القيمة يف إعداد ا
  انتهى التقرير ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننانتهى التقرير نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


