
تعزيــز الثقــة باعتبــاره أمراً  غ عنه  إطار الدراية اعميــة والمعلوماتية
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 املذكرة املفاهيمية 
 األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية 

 2022األول/أكتوبر   تشرين   31  -  24
 تعزيز الثقة ابعتباره أمراً ال غىن عنه يف إطار الدراية اإلعالمية واملعلوماتية املوضوع:  

 نيجريي البلد املضيف:  
  ...   الناس واملؤسسات اليت ختدمهمهناك انفصام متزايد بني  "

 ". احلقيقة املشرتكة والتفاهم  يؤججها فقدان   ، أي وقت مضى  [مما كانت يف ]وصارت أزمة الثقة أعمق  
 ، أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدةخطتنا املشرتكة

 امللخص التنفيذي 

لمسائل املتعلقة ابلثقة خصاً لمل   2022تعرض هذه املذكرة املفاهيمية لألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية لعام  
هي والتضامن فيما خيص الناس ووسائل اإلعالم واملنصات الرقمية واحلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية. و 

ذت تسلط الضوء على بعض اإلجراءات الواعدة   تبنين العام املاضي، و   خالل جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية  يف    اليت اختخ
 . نعدام الثقةال والتصدي يف تعزيز الثقة  الدراية اإلعالمية واملعلوماتية    تخسهمكيف  

 فيما يلي:   2022إلعالمية واملعلوماتية لعام وتتمثل املواضيع الفرعية العامة السبعة لألسبوع العاملي للدراية ا

الثقة  -  1 املهارات من أجل تعزيز  تنمية  مستداماً يف جمال  الدراية اإلعالمية واملعلوماتية بوصفها نشاطاً  ترويج 
 واحلماية االجتماعية والتضامن اجلماعي؛ 

 سخبل االتصال   تنامي  وتريةالدراية اإلعالمية واملعلوماتية ملواكبة    كفاءاتالتعجيل بوترية حصول الناس على   -  2
الالزمة يف جمال   الكفاءاتاكتساب    وبذلك سيتأتنى للناسعلى الصعيد العاملي.    ةالرقمي  ستخدام الوسائلاب

القدرة على   يخكسبهممبا    ، الرقمي  االتصالد الكامل على  االعتما  ابلتزامن معالدراية اإلعالمية واملعلوماتية  
 ؛التبصنرسخبل االتصال اجلديدة بقدر أكرب من    استغالل

العمل على ترسيخ الدراية اإلعالمية واملعلوماتية بوصفها عنصراً أساسياً للتمتع حبقوق اإلنسان األساسية،  -  3
 تية على اجلميع؛ وهو األمر الذي يسهم يف تعزيز املساعي الرامية إىل تعميم الدراية اإلعالمية واملعلوما

اإلعالمية  -  4 الدراية  جمال  يف  الدراسية  املناهج  إلعداد  توجيهية  مبادئ  لوضع  العاملية  "املعايري  ونشر  ترويج 
املورد التكميلي املعنون "مواطنون ذوو دراية إعالمية ومعلوماتية: و واملعلوماتية" اليت وضعتها اليونسكو مؤخراً،  

ية )النسخة الثانية من منهاج اليونسكو النموذجي يف فكنر بصورة نقدية واخرت مصادر املعلومات رقمياً بعنا
واملتعلم("،   للمعلم  واملعلوماتية  اإلعالمية  الدراية  عن  جمال  اليت  فضاًل  "األداة  اسم  نظريت م حتمل  واجهة 

 ؛ "املؤامرة: ما جيب أن يعرفه املعلمون 
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 ابلدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛ إجياد سخبل مبتكرة للحدن من أوجه عدم املساواة فيما يتعلق ابالنتفاع   -  5
الدراية اإلعالمية واملعلوماتية   بتنميةإقامة الشراكات وتوفري األموال الالزمة لتعزيز الثقة والتضامن فيما يتعلق   -  6

 على مجيع مستويت اجملتمع؛ 
تشجيع املنظمات واملؤسسات واجلهات الوطنية واإلقليمية املعنية على تطبيق السياسة اخلاصة ابلدراية اإلعالمية   -  7

 ، لضمان انتفاع اجلميع ابملعلومات اجليدة انتفاعاً عاداًل وأخالقياً.تطبيق هذه السياسة واملعلوماتية، وترويج  

ملية تنفيذ اإلجراءات/األنشطة الرامية إىل االحتفال ابألسبوع العاملي للدراية الفرعية املذكورة آنفاً يف ع  ابملواضيع وسيخسرتشد  
اإلعالمية واملعلوماتية يف مجيع أرجاء العامل، مبا يشمل املؤمتر الرئيسي ومنتدى جدول أعمال الشباب. ويتمثل الغرض من 

 بوصفها لق بتعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية  الفرعية يف حفز التقدم وحتقيق نتائج قابلة للقياس فيما يتع  املواضيع هذه  
الثقة وتكافح فيه األمم من أجل حتقيق   تضاؤل نشاطاً مستداماً يف جمال تنمية املهارات من أجل تعزيز الثقة يف عامل يشهد  

 .والطمأنينةالسالم  

 وأبرز أحداث العام املاضياخللفية  

قادة العامل بتنفيذ على التزام    التقرير املعنون "خطتنا املشرتكة" لألمني العام لألمم املتحدة السيد أنطونيو غوترييشيتضمن  
اللخحمة على قيميتي الثقة والتضامن ابعتبارمها  ، فيما يتعلق هبذه االلتزامات،  غوترييشأنطونيو  السيد  . وشدد  اثين عشر التزاماً 

 املشرتكة.   املنفعة الجتماعي واإلجنازات االجتماعية خلدمة  االنسيج  متاسك    تضمن   اليت

قيمة الثقة. "ويتزايد انقالب الناس على قيميتي الثقة يف اآلخرين والتضامن معهم،  تضاؤل  بيد أننا أمام واقع أليم ومرير يتمثل يف  
  وتخعزى.  1مستقبل أفضل وأكثر استدامة لشعوبنا وكوكبنا"ومها القيمتان اللتان حنتاج إىل التحلني هبما إلعادة بناء عاملنا وأتمني  

وتشمل تزايد انتشار التضليل اإلعالمي وخطاب الكراهية وأوجه عدم املساواة وانعدام  إىل أسباب متباينة،  أسباب هذه الظاهرة  
إىل   2022دملان للثقة لعام  اإلنصاف والشفافية، وال سينما يف اجملال الرقمي. وخلصت نتائج الدراسة االستقصائية ملقياس إي

  تضاؤلإذ شهدت السنوات القليلة املاضية  ،  املتعلقة ابملعلومات الكاذبة قد ارتفعت إىل مستويت غري مسبوقة الشواغل  أن  
 . 3. ويخعدن فقدان الثقة عامالً يخسهم يف تقويض مساعي محاية الدميقراطية2حلكومات ووسائل اإلعالم تدرجيياً اب الثقة  

من األخذ بنهج ذي شقني من أجل عكس مسار هذا االجتاه. وجيب أن يصطف األفراد واجلماعات واملؤسسات  وال بدن  
ملساعي الرامية إىل حتقيق االستقرار  ض اتعرن   انعدام الثقة حلقة مفرغة  يخعدن واجملتمعات معاً لبناء الثقة والتصدي النعدام الثقة. و 

اختيار عدم الثقة من دون التماس األدلة أواًل هو أمٌر يسفر عن  على  الناس  إقبال  ، ألن  للخطر   االجتماعي والتنمية املستدامة
. وكان منوذج الدراية اإلعالمية واملعلوماتية الذي كانت تدعو إىل تطبيقه اجلهات املعنية  4انعدام فرص إجراء مناقشات سلمية

 
 (. 3أنطونيو غوترييش )الصفحة  تقرير خطتنا املشرتكة لألمني العام لألمم املتحدة السيد  1
 (. 5)الصفحة   2022مقياس إيدملان للثقة لعام  2
3 ( يتغري  ينفك  ال  عامل  اإلعالمية يف  الدراية  بشأن  األورويب[  ]االحتاد  استنتاجات جملس  األورويب،  لالحتاد  الرمسية  (،  C 193/06/2020اجلريدة 

 . 2020حزيران/يونيو  9
 املرجع نفسه.  4
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ملعلومات الواردة من وسائل اإلعالم واحلكومات.  ابلناس  ا تشكيك  على الصعيد الدويل على مدى عدة عقود يتمثل يف ضرورة  
ودعت اليونسكو إىل وضع معايري وأدوات دولية، وقدنمت اقرتاحات يف هذا الصدد، لوضع إطار بديل للدراية اإلعالمية  

  ن فهم الضرورة احلتميةتوعية الناس وتزويدهم ابملهارات الالزمة اليت متكننهم م واملعلوماتية يركنز يف املقام األول على ضرورة  
يرتكز جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية على املبدأ األساسي املتمثل    وجيب أن   .وسائل اإلعالم احلرة واملستقلة والتعددية لوجود  

مدى    على  جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية  يشددويف هذا الصدد،  .  معرفة مصادر املعلومات اجلديرة ابلثقة وأسباب ذلك  يف
 .أمهية أن تسعى منصات االتصال الرقمي واملنظمات اإلعالمية إىل أن تكون مصادر معلومات جديرة ابلثقة 

احلكومات ووسائل اإلعالم وشركات االتصال الرقمي وسائر الشركات واملنظمات غري احلكومية أن تكون عناصر  وبوسع  
يخعدن إذ    ، املساعيهذه اجلهات اإلسهام يف هذه  جيب على  ألوضاع، بل  يف ا  ةعاجل ما يلزم من تغيريات  ء  تخسهم يف إجرا

ملعلومات اب تتعرض الثقة    فعلى سبيل املثال،.  5يف مجيع املؤسسات وتعزيزها  توفري املعلومات اجليدة أجنع سبيل إىل بناء الثقة  
العلم وشرعيته خطراً جسيماً على  التشكيك يف صحة  البحوث للخطر. وميثل هذا  املتنبعة يف  العلمية  العلمية واملنهجية 

التصدي هلذا التحدي   ويستلزم.  19-اجملتمعات. وهذه ظاهرة حتدث أمام أعيننا بوضوح شديد يف ظل تفشي جائحة كوفيد
اسات مركنبة ووضع آليات تنظيمية وقائمة على التنظيم الذايت تتجاوز األبعاد اجلغرافية الذي نواجهه يف عصران احلايل رسم سي

والثقافات واألنظمة السياسية واألخطر اإلعالمية املتأصلة يف االعتبارات األخالقية. وتضمنن "مشروع الثقة" مثانية مؤشرات 
ؤشرات ما يلي: االسرتشاد ابآلراء واملالحظات اليت ميكن أن تساعد وسائل اإلعالم على كسب ثقة الناس، وتشمل هذه امل

اخلربة االقتباسات واإلشارات املرجعية الالزمة، وتوافر    واستخداميبديها الناس يف اختاذ اإلجراءات الالزمة، وتنوع األصوات،  
 .6نياملعني  نيالصحفي  املهنية لدى 

ابلقدر ذاته، ضروريً  كفاءات التفكري النقدي من خالل الدراية اإلعالمية واملعلوماتية    ضمان اكتساب مجيع الناسويخعدن  
 حىت يتمكننوا من تقييم جودة املعلومات اليت حيصلون عليها، فضالً عن تقييم جودة املعلومات اليت يستحدثوهنا ويشاركون

اإلعالم واجملتمعات ذات الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ابملطالب . وعندما تقرتن الضماانت اليت تقدنمها وسائل  7هبا   اآلخرين
 املتعلقة ابحلصول على معلومات موثوق هبا ومخثبيتة، تزداد إمكانية بناء الثقة ومكافحة انعدام الثقة. 

واملعلوماتية للجميع، وهذه اإلجنازات هي العام املاضي وحده إحراز إجنازات كبرية فيما يتعلق بتعزيز الدراية اإلعالمية  وشهد  
 التالية:

بشأن الدراية اإلعالمية   2021الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام    75/267دعا القرار   -  1
( عمل A/RES/75/267الوثيقة  واملعلوماتية  وخطط  سياسات  وتنفيذ  "وضع  إىل  العامل  يف  البلدان  مجيع   )

 .واسرتاتيجيات تتعلق ]برتويج[ الدراية اإلعالمية واملعلوماتية..."

 
 (. 36)الصفحة   2022إيدملان للثقة لعام مقياس  5
 (. 2022نيسان/أبريل  8)مت االطالع عليه يف   /https://thetrustproject.org :املؤشرات الثمانية لكسب الثقة، مشروع الثقة 6
  9(،  C 193/06/2020عامل ال ينفك يتغري )اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب، استنتاجات جملس ]االحتاد األورويب[ بشأن الدراية اإلعالمية يف   7

 . 2020حزيران/يونيو 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/076/41/PDF/N2107641.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/076/41/PDF/N2107641.pdf?OpenElement
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مستوى أول احتفال يخقام يف هذا الصدد على    2021مثنل األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية لعام   -  2
 .األمم املتحدة، وذلك يف إثر قيام اجلمعية العامة إبعالنه أسبوعاً عاملياً يف القرار املذكور آنفاً 

أعربت املنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية، مبا يشمل االحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة حوار  -  3
التعا األوروبية ومنظمة  واملفوضية  اآلسيوي  احمليط التعاون  ومنتدى جزر  االقتصادي  امليدان  والتنمية يف  ون 

، عن التزامها بتعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية على الصعيد اإلقليمي 2021اهلادي، ألول مرة يف عام  
 .وتعزيز التعاون العاملي يف هذا الصدد بني خمتلف اجلهات املعنية

ة للتعاون الدويل من أجل التنمية ووزارة اخلارجية النروجيية ووزارة دعت املفوضية األوروبية والوكالة السويدي -  4
اخلارجية الياابنية ومنظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( وجامعة الدول العربية وشركتا 

يف   شريكةالو سامهة  املهات  اجل  إىل جمموعة   إىل االنضمام  ، 2021يف عام    ،تويرت وغوغل سائر اجلهات املعنية
 .املساعي الرامية إىل توفري املوارد الالزمة لدعم برامج الدراية اإلعالمية واملعلوماتية

واألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية، يف سابقة من   2021شهد منتدى حوكمة اإلنرتنت لعام   -  5
الدولية احلكومية، ومن اجملتمع املدين ووسائل التواصل  نوعها، مشاركة ممثلني رفيعي املستوى من املنظمات  

االجتماعي ووسائل اإلعالم للعمل معاً على تناول ومعاجلة مسألة الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف اجملال 
الرقمي. وتوصنلوا إىل توافق يف اآلراء بشأن ضرورة التعجيل بعملية وضع إطار دويل متعدد األطراف لشركات 

 .االت اخلاصة/الرقمية من أجل تعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتيةاالتص

 دعت اجلهات املعنية إىل إنشاء صندوق دويل للدراية اإلعالمية واملعلوماتية.  -  6

  تسخري الدراية اإلعالمية واملعلوماتية لتعزيز الثقة

التزامه بتعميم الدراية اإلعالمية واملعلوماتية على اجلميع وبتوسيع ال يخدعى اجملتمع العاملي، يف ضوء ما تقدَّم، إىل إعادة أتكيد  
 نطاقها فحسب، بل يخدعى أيضاً إىل وضع مبادرات جديدة تتعلق ابلدراية اإلعالمية واملعلوماتية ترمي إىل تعزيز الثقة. 

خالل تزويد األشخاص واملؤسسات   مجاح انعدام الثقة من   ويف كبح الثقة  يف تعزيز  الدراية اإلعالمية واملعلوماتية    وتخسهم
 ابملهارات الالزمة التالية: 

 هذه املعلومات  نقلهتا والتحقق من صحتها قبل  ءالتحلني ابلتفكري النقدي عند االستماع إىل املعلومات وقرا •
 ؛ إىل اآلخرين

هذه فهم  ، وتيسري  تيسري سخبل االنتفاع ابملعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلقوق الرقمية واحلق يف اخلصوصية  •
 املعلومات؛ 

 ابألخالقيات؛و لشفافية  اب  ابلتحلني  اجلهات املعنية الرئيسية يف اجملاليني املعلومايت والرقمي  مطالبة •
 ؛ وتداوهلاحرية التعبري وحرية احلصول على املعلومات   الدعوة إىل تعزيز •
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 تعزيز التعامل الواعي مع األشخاص واملعلومات واجملال الرقمي؛ •
 ؛ اإللكرتونية  تعزيز منصات ومنابر احلوار •
 التفكُّر يف مضامني منصات املعلومات واالتصال وحتليلها؛ عند  واملواقف  أمناط التفكري  ا يناسب من مب  األخذ •
عناصر انعدام الثقة اليت   والوقوف على  دقائق األمور  لكي تتسىن رؤيةاملعلومات    تداول األخذ بنهج شامل عند   •

 .قد تنطوي عليها هذه املعلومات

مع احلكومات ووسائل   أوساطهم  يف   على إجراء حوار  من غريهمويخعدن األشخاص ذوو الدراية اإلعالمية واملعلوماتية أقدر  
 اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي والشركات بشأن جودة املعلومات اليت تقدمها هذه اجلهات.

بناء الثقة   لغرض بتجريب تطبيق مفهوم الدراية اإلعالمية واملعلوماتية    2014وقامت اليونسكو واملفوضية األوروبية يف عام 
 :الرئيسية التالية  يف وسائل اإلعالم استناداً إىل املبادئ

أيضاً على   يشمل الدراية اإلعالمية واملعلوماتية على محاية األشخاص، بل أن    كفاءاتأال يقتصر تركيز    ضرورة  •
 الواجبات/االلتزامات اليت تقع على عاتق املؤسسات؛ 

إيالء األولوية لنموذج الدراية اإلعالمية واملعلوماتية الذي ميكنن الناس من فهم وظائف وسائل اإلعالم ومنصات  •
ذات االتصال الرقمي واحلكومات والشركات واملنظمات غري احلكومية ابعتبارها جهات تقوم بنقل املعلومات  

 هلذه اجلهات االضطالع هبذه الوظائف؛   تتيحاليت    تحقيق التنمية واحلوكمة، ومن فهم الظروف لاألمهية احملورية 
شبكة اإلنرتنت   علىالدراية اإلعالمية واملعلوماتية اليت تعزز فهم الناس حلقوقهم    كفاءاتتسليط الضوء على   •

 وحرية التعبري واخلصوصية؛ تداوهلاحرية احلصول على املعلومات و  احلق يف   وخارجها، مبا يشمل
، وعلى أن قدراً كبرياً جلميع املعلومات  وسائل اإلعالم ليست ابلضرورة املصدر الوحيد   تسليط الضوء على أن •

 ؛ةرقميال  ال يندرج يف ِعداد املعلومات من املعلومات 
تنمية   • التحيز   كفاءاتالتشديد على ضرورة  أوجه  بشأن  الناس  توعية  واملعلوماتية من أجل  اإلعالمية  الدراية 

 االقتصادية والسياسية يف مجيع وسائل توفري املعلومات؛ و   الشخصية  احملتملة، واملخططات 
ويف بكل أنواعها  التسويق التجاري واالجتماعي يف حتقيق التنمية االقتصادية    إسهام  سخبل متكني الناس من فهم   •

 وسائل اإلعالم واملنصات الرقمية واحلكومات والشركات واملنظمات غري احلكومية؛   دعم
ة تعزيز الثقة يف املؤسسات االجتماعية، شريطة أال تكون هذه الثقة عمياء. فالدراية ضرور   إلدراكأتهيل الناس   •

 والتحلني برؤية بناءة.   بوضوح   األمور  رؤيةاإلعالمية واملعلوماتية متكنن الناس من  
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 2022املواضيع الفرعية اليت سيتناوهلا األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية لعام  

مجيع اجلهات املعنية على تنظيم فعاليات حملية متوافقة   2022األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية لعام  يشجع  
 مع هذه املواضيع ومع املواضيع الفرعية التالية:

واحلماية   ترويج الدراية اإلعالمية واملعلوماتية بوصفها نشاطاً مستداماً يف جمال تنمية املهارات من أجل تعزيز الثقة  •
إدراك : ضمان أن يسهم التعلنم يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف حفز  االجتماعية والتضامن اجلماعي 

 :ابجلهات التاليةمهية احلوار بشأن الشفافية واملمارسات األخالقية فيما يتعلق  أل  الناس
o  احلكومات 
o  منصات االتصال الرقمي 
o  وسائل اإلعالم 
o   الشركات واملؤسسات سائر 
o  املنظمات غري احلكومية 
o   جمموعات األشخاص املنحدرة من سائر الثقافات واألعراق واألدين واخللفيات االجتماعية واالقتصادية

 ؛ وما إىل ذلك واالنتماء اجلنساينوامليول اجلنسية  

ملواكبة   • واملعلوماتية  اإلعالمية  الدراية  الناس على  بوترية حصول  الصعيد التعجيل  الرقمي على  االتصال  سخبل 
 ؛ العاملي

: تعزيز تعميم الدراية  تعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ابعتبارها عنصراً أساسياً للتمتع حبقوق اإلنسان األساسية  •
 ؛ احلوار   شأن ب وسبياًل إىل تعزيز حقوق اإلنسان والتوعية    ا غاية يف حدن ذاهت   ا اإلعالمية واملعلوماتية على اجلميع ابعتباره 

ترويج ونشر "املعايري العاملية لوضع مبادئ توجيهية إلعداد املناهج الدراسية يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية"  •
"مواطنون ذوو دراية إعالمية ومعلوماتية: فكنر   التكميلي املعنون  فضالً عن املورد اليت وضعتها اليونسكو مؤخراً، 

بعناية بصورة نقدية واخرت مصادر املعلومات رقم )النسخة الثانية من منهاج اليونسكو النموذجي يف جمال   ياً 
مواجهة نظريت املؤامرة: ما جيب أن "  حتمل اسمالدراية اإلعالمية واملعلوماتية للمعلم واملتعلم(" واألداة اليت  

 ؛ لم مدى احلياةالتع  وتعزيزلتنمية املهارات  وسيلة: اعتبار الدراية اإلعالمية واملعلوماتية  "يعرفه املعلمون 
 إجياد سخبل مبتكرة للحدن من أوجه عدم املساواة فيما يتعلق ابالنتفاع ابلدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛  •
الدراية اإلعالمية واملعلوماتية على   بتنميةإقامة الشراكات وتوفري األموال الالزمة لتعزيز الثقة والتضامن فيما يتعلق   •

 مجيع مستويت اجملتمعات؛ 
تشجيع املنظمات واملؤسسات واجلهات الوطنية واإلقليمية املعنية على تطبيق السياسة اخلاصة ابلدراية اإلعالمية  •

   وأخالقياً.واملعلوماتية، وترويج تطبيقها، لضمان انتفاع اجلميع ابملعلومات اجليدة انتفاعاً عادالً  
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 النتائج واإلجنازات املنشودة 

األهداف املنصوص عليها يف "خطتنا   ما يرتبط هبذا املوضوع من   املسامهة يف اإلجراءات اجلماعية الالزمة لتحقيق  •
تقرير الرقمية  املشرتكة،  واملنصات  اإلعالم  وسائل  تعبئة  خالل  من  سينما  وال  املتحدة"،  لألمم  العام  األمني 

اجملتمعية   واملنظمات  الدولية  اإلمنائية  واملنظمات  األعمال  وقطاع  أجل واحلكومات  الدراية   من  تعزيز  مواصلة 
 ؛ والتضامنلبناء الثقة  اإلعالمية واملعلوماتية  

 حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان؛   االدراية اإلعالمية واملعلوماتية ابعتباره صياغة توصيات رئيسية بشأن  •
 تدشني منصة دولية متعددة الوسائط معنية ابلدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛  •
على ضرورة أن يقوم اجملتمع الدويل بتخصيص املوارد املالية والبشرية الالزمة لزيدة فرص انتفاع   جمدداً   التشديد  •

 الناس ابلدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛
الرامية إىل وضع هنج أكثر وعياً   • اجملتمعات يف مساعيها   لتداول تقدمي هنوج علمية ميكن تسخريها ملساعدة 

 واملقروءة يف أي سياق كان؛   واملسموعة   ة تلقااملاملعلومات  
 جال املعلومات واجملال الرقمي؛مبالثقة   وترويج  اجلهات املعنية الرئيسية بتعزيز  ات منتعهند   مجع  •
 عريف الذي جيب األخذ به الكتشاف احلقيقة وضمان الثقة. النهج امل  مفهومحتديد  •

 منتدى جدول أعمال الشباب 

تسعى اليونسكو جاهدًة إىل تزويد الشباب ابلكفاءات الالزمة يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، فهي تعزز قدراهتم على  
، وعلى االستفادة من قوة التكنولوجيا. وميكن أن يؤدي  صحة مضامينها احلصول على املعلومات واملواد اإلعالمية والتحقق من  

تنمية الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ونشرها، وشركاء يف استحداث األنشطة يف هذا    إدارة  اء يفمتكني الشباب إىل جعلهم شرك 
 اجملال. وميكن أن يسهم الشباب ذوو الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف بناء جمتمعات قائمة على الثقة والتضامن.

، منرباً خمصصاً للشباب، وهو منتدى جدول أعمال 2016وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن اليونسكو توفر، منذ عام  
 ضمان  األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية الذي يخعقد سنويً. ويرمي هذا املنتدى إىل إبراز أمهية خاللالشباب، 

مشاركة الشباب يف الربامج واملبادرات واألنشطة املتعلقة ابلدراية اإلعالمية واملعلوماتية، وإىل إشراك الشباب يف استحداث 
 املعارف واملوارد يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ونشرها بوصفهم قادة ومعلمني من األقران.

الشباب ذوي الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف تعزيز الثقة والتضامن"،   وسيتمحور املنتدى هذا العام حول موضوع "مشاركة 
 . 2022ويندرج يف إطار املوضوع الرئيسي لألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية لعام 
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  الرابع يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية   العاملي  هاكاثون الشباب 

يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية فرصة للشباب ومنظماهتم يف مجيع أرجاء العامل للمشاركة   ي العامل  ميثنل هاكاثون الشباب
الرابع يف جمال   العاملي   الدراية اإلعالمية واملعلوماتية أبساليب جمدية. وسيخعقد هاكاثون الشبابتعلنم  ليف إعداد وسائل مبتكرة  

، بعد أن حقق جناحاً يف 2022الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف أثناء األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية لعام  
املرات الثالث السابقة. وستقوم اليونسكو وشركاؤها بدعوة الشباب يف مجيع أحناء العامل إىل املشاركة يف هذا اهلاكاثون 

 لوضع حلول مبتكرة جملموعة حمددة من التحديت االجتماعية املتعلقة مبوضوع هذا العام.   االفرتاضي

ويخدعى الشباب من املدارس واجلامعات ومراكز الشباب واملنظمات الشبابية احمللية، وكذلك القادة الشباب من مجيع أحناء 
تدى جدول أعمال الشباب لألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية األفرقة الفائزة خالل من  أمساءعلن  تخ العامل، إىل املشاركة فيه. وس

 واملعلوماتية، وستخعرض خالله أيضاً نتائج اهلاكاثون. 

الدراية فن تسخري  حتت شعار "  2021الشباب العاملي يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية لعام    هاكاثون  أخقيمكان قد  و 
 أفرقة فائزة.   6بلداً، ووقع االختيار على    45فريقاً من   85  فيه  مستقبل أفضل". وشارك لبناءاإلعالمية واملعلوماتية  

 الفعاليات على الصعيَدين العاملي واإلقليمي ابلتزامن مع إقامة  اإلنرتنت وخارجها    شبكة  علىاالحتفاالت  

اإلنرتنت   شبكة  علىلدراية اإلعالمية واملعلوماتية، يف مجيع أرجاء العامل، إىل تنظيم فعاليات أو أنشطة  ابتخدعى اجلهات املعنية  
إىل  وتخدعى كذلك  مناطقها،  أو  بلديهتا  أو  أو مدهنا  احمللية  واملعلوماتية يف جمتمعاهتا  اإلعالمية  تتعلق ابلدراية  وخارجها 
تسجيل هذه الفعاليات، على أن جيري ذلك قرابة فرتة االحتفال ابألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية، أين يف 

 . 2022ن األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب أيلول/سبتمرب وتشري

عام  بدأت يف  اليت  واملعلوماتية  اإلعالمية  الدراية  بشأن  والدويل  اإلقليمي  التعاون  إىل حفز  الرامية  اجلهود  تنفيذ  وملتابعة 
براجمها إىل ، تخدعى املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات املتعددة األطراف ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها و 2021

 اإلقليمية اليت ستخنظنم يف إطار األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية ابلتعاون مع اليونسكو.  ات قيادة الفعالي

وجيب تسجيل مجيع الفعاليات على الرابط املوجود على املوقع الشبكي الرمسي لألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية 
أنو .  2022لعام   إىل  اإلشارة  املسجنلة   جتدر  للدراية    ستخعرض  الفعاليات  العاملي  لألسبوع  الرمسي  الشبكي  املوقع  على 

اإلعالمية واملعلوماتية. وسيخسلنط الضوء على الفعاليات املميزة وستحظى ابلرتويج عرب النشرات الصحفية والرسائل اإلخبارية 
 لليونسكو.

 85فعالية يف    800أكثر من    إقامة   2021للدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف عام    العاشر  العاملي  ابألسبوعوشهد االحتفال  
 بلداً يف مجيع أرجاء العامل. 
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   ُسبل أخرى للمشاركة عرب اإلنرتنت

والفعاليات الرئيسية اليت ستخنظنم  اإلنرتنت وخارجها يف مجيع أرجاء العامل،    على شبكةإىل الفعاليات االحتفالية    ابإلضافة
الشباب العاملي الرابع يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، ستشتمل املشاركة عرب   ، وهاكاثون افرتاضياً وحضوريً يف آن معاً 

لعام   واملعلوماتية  اإلعالمية  للدراية  العاملي  االحتفال ابألسبوع  يل  2022اإلنرتنت يف  ما  منها  أخرى  عناصر   ي: على 
نت وخارجها من خالل قنوات وسائل التواصل اإلنرت   على شبكةتوزيع مضامني وحدات التعلم الصغرية من أجل التعلم   (1)

على وسائل التواصل االجتماعي ابستخدام   تنيمحل( تدشني  2؛ ) (MIL CLICKSاالجتماعي التابعة ملبادرة "ميل كليكس" )
# )MediaandInfoLiteracy#وسم  و   GlobalMILWeekوسم  االجتماعي؛ 3؛  التواصل  منصات  مع  التعاون   )

( االستعانة 5قطاعات اليونسكو، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، والشركاء الثنائيني؛ )التنسيق مع سائر   (4)
( تنظيم سلسلة من احملاداثت اإللكرتونية 6مبشاركة املشاهري املؤثرين يف وسائل التواصل االجتماعي فضالً عن الفنانني؛ )

 المية واملعلوماتية والثقة يف صفوف اجلهات املعنية الرئيسية.على الصعيد العاملي لتيسري احلوار بشأن الدراية اإلع

 شركاء اليونسكو بقيادة  2022جوائز األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية لعام 

تتوىل اللجنة التوجيهية الدولية وأعضاء حتالف اليونسكو من أجل الدراية اإلعالمية واملعلوماتية إدارة اجلوائز العاملية للدراية 
مستقلة.   إدارًة  واملعلوماتية  جمال و اإلعالمية  يف  متخصصني  أشخاص  لتكرمي  واملعلوماتية  اإلعالمية  الدراية  جوائز  نح  متخ

ومنظمات غري  وواضعي سياسات،  وابحثني،  ونشطاء،  وفنانني،  ومعلمني،  والتكنولوجيا،  واإلعالم  املعلومات/املكتبات 
يقة مبتكرة يف عملها واألنشطة ، وغري ذلك من الفئات اليت تدمج الدراية اإلعالمية واملعلوماتية بطر ورابطاتحكومية،  

املرتبطة به. وتخكافئ اجلوائز على وجه اخلصوص التميز والقيادة يف ستة قطاعات، وهي الرتبية والتعليم، والبحث، والسياسات، 
 والدعوة واملناصرة، واإلعالم واالتصاالت، واملعلومات. 

ن امل نح جوائز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية كل سنة إابن ؤمتر الرئيسي املنظَّم يف إطار األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية ومتخ
واملعلوماتية. وتتوىل اللجنة التوجيهية الدولية وأعضاء حتالف اليونسكو من أجل الدراية اإلعالمية واملعلوماتية إدارة اجلوائز  

 . 2022العاملية للدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف عام 

ع الشبكي اخلاص ابألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية واملوقع الشبكي اخلاص بتحالف اليونسكو ويخرجى زيرة املوق 
 من أجل الدراية اإلعالمية واملعلوماتية لالطالع على التفاصيل اخلاصة بفئات اجلائزة ومعايري اختيار الفائزين. 

او  الرئيسي لألسبوع  املؤمتر  الفائزون إىل حضور  لعام  سيخدعى  للدراية اإلعالمية واملعلوماتية  الذي سيخعقد   2022لعاملي 
حضوريً يف آن معاً، وسيحصلون على شهادات، وسيحظون كذلك بتقدير من سائر أعضاء حتالف اليونسكو افرتاضياً و 

 األمر يف إطار املؤمتر الرئيسي.  هلذامن أجل الدراية اإلعالمية واملعلوماتية خالل اجللسة املخصصة  

الشركاء مدعوون إىل تقدمي تربعات مالية أو عينية دعماً جلوائز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية وإىل اقرتاح فئات جديدة من و 
 اجلوائز قد يهمنهم دعمها على وجه اخلصوص. 

 اإلعالمية واملعلوماتية.جوائز الدراية   ابلتقدير وحصلت على  2021فراد يف عام  أو األ  نظمات امل  جهات من   ستوحظيت  
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 اخلامتة

لعام   سيمثل للدراية اإلعالمية واملعلوماتية  العاملي  التشديد على   2022األسبوع  يف  وحامساً  هادفاً  تعزيز   ضرورة   عنصراً 
فز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف خطة التنمية الدولية، والتعجيل بوترية هذا األمر. وسريمي هذا األسبوع إىل ح  مكانة

إدماج األنشطة املتعلقة ابلدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف التقومي العاملي السنوي من خالل مشاركة أعداد غري مسبوقة من 
اجلهات املعنية. ويرمي أيضاً إىل متهيد السبيل إىل حتقيق منو هائل يف السنوات املقبلة فيما يتعلق ابالحتفال به، بفضل 

عن ضرورة   يخغين. بيد أن ذلك ال  2022مة عدد من األنشطة مل يسبق هلما مثيل خالل عام  حتقيق انتشار جغرايف وإقا
 السعي إىل تضافر جهودان. 

ومن مثن، متثنل هذه املذكرة املفاهيمية دعوًة إىل العمل من أجل بلورة األفكار والربامج املرتبطة ابلسياق الدويل واملتعلقة هبذه 
األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية لعام   ابت   تزايد املساعي احلميدة على الصعيد العاملي،  نظراً إىل املواضيع. و 

على تعزيز املساعي الرامية إىل استعادة الثقة وتعزيزها من خالل الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، وتوسيع اً ابلفعل  قادر   2022
 وماتية عموماً. نطاق االنتفاع ابلدراية اإلعالمية واملعل
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 امللحق: الدراية اإلعالمية واملعلوماتية وأهداف التنمية املستدامة 

 ترتبط الدراية اإلعالمية واملعلوماتية جبميع أهداف التنمية املستدامة، ولكن ميكن إيالء اهتمام خاص لألهداف التالية: 

ضمان أن يلمن مجيع الشباب ونسبة كبرية من الكبار، رجااًل ونساء )"  6-4الغاية  :4هدف التنمية املستدامة  •
والغاية   املعارف )"  7- 4على حد سواء، ابلقراءة والكتابة واحلساب"(،  املتعلمني  ضمان أن يكتسب مجيع 

اجلوهرية  ابملعلومات  والكبار  الشباب  تزويد  خالل  من  وذلك  املستدامة"(،  التنمية  لدعم  الالزمة  واملهارات 
 السالم؛ وبناء  متكنن من توفري التعليم اجليد وضمان املواطنة العاملية اإلعالمية والرقمية اليت    فاءاتوالك

ب )"تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وخباصة تكنولوجيا املعلومات - 5الغاية    :5هدف التنمية املستدامة   •
واالتصاالت، من أجل تعزيز متكني املرأة"(، وذلك من خالل تعزيز قدرات الناس على كشف ومكافحة الصور 

 ات الرقمية؛النمطية اجلنسانية وأوجه الكراهية والتمييز العنصري يف مجيع أنواع وسائل اإلعالم واملنص
من   8-12و  3-13وتؤدي الدراية اإلعالمية واملعلوماتية أيضاً دوراً أساسياً يف حتقيق غاييتي التنمية املستدامة  •

القرارات املستنرية، وتعزيز قدرات اجملتمعات احمللية يلزم لتمكينهم من اختاذ  على  خالل تزويد األشخاص مبا 
وزيدة الوعي بشأن التنمية املستدامة وأمناط العيش يف انسجام   ،هتالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأ

 مع الطبيعة؛ 
املعلومات ومحاية احلريت [  على ]اجلمهور  [  حصول] كفالة  )"  10- 16الغاية    :16ة املستدامة  هدف التنمي •

جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على )"  11األساسية"( وهدف التنمية املستدامة  
املعلومات،  فيما خيص سخبل حصوهلم على  املواطنني  لدى  الناقد  الوعي  بتعزيز  الصمود ومستدامة"(، وذلك 

ا هذا  التواصل يف  على  بقدرهتم  تقييم واالرتقاء  عمليات  النقدية يف  ومبشاركتهم  األساسية،  لصدد، وحبريهتم 
 واستخدام املعلومات، سعياً إىل أن تكون اجملتمعات شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. 


