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 قبل النقر والنشر والمشاركة: مبادئستة  احترامالتحقق من المعلومة وأتعهد ب، ميل كليكرأنا 
 

سلطة أمارسها عند االتصال بشبكة االنترنيت ، أتمتع بحقوق ولعالما* *مواطنأقر بكوني  :حقوقال

وقع ظاهر أو ضمني، قد  اقد يكون له على صفحات االنترنيتوعيا تاما بأن منشوراتي أعي ،  ووخارجها

. أية معلومة مشاركةقبل نشر و التفكير بشكل نقدي أدرك ضرورةكما  .حقوق غيريب يمس بشخصي أو

 المتفق عليها. وفقا لألخالق بتصحيحه أتعهدخطأ كان،  في حال ارتكابي أليو

ال تكتمل إال عند  التربية عالميين، كما أدرك أنانتمائي لقرية واقتصاد ب أشهد تربية/االقتصاد:ال

لتمكين او يعالمعالم اإلالالكفاءات التكنلوجية وف، . ومنهومةلعالم والمعاإللمام بمفهوم التربية على اإل

 والسالم في نشر السلمعوامل تساهم كلها تعتبر ، تنقيب على المعلومةال بفضل إال يتحقق ال الذي ،الذاتي

 . أسرهي وجهتي وبالعالم دلبب المستدامة التنميةتعزيز و

عالم مبدأ التربية على اإل لتكريسصوتي وأعمالي  بأن أسخر أتعهد :عن الذات التعبير

 يالذات والتعبير األفكار المبدعةكما سأدافع عن  .في هذا الميدان به ىمثاال يحتذ أن أكونو ،والمعلومة

 عوامل التطورمواضيع تهم باألساس  االنترنيت حولداخل وخارج شبكة  اإليجابي فتح باب الحوارو

  .والتنمية

ثقافات ال وتنوع تعدد اآلراء الناجم عن اختالفوأحترم تماما أدرك حق اإلدراك  الحوار الثقافي:

وسيلة  ميللم أتفق معهم. أعتبر فهم نظرة اآلخرين حتى وإن المعتقدات. وعليه، سأعمل على وديان األو

الحوار بين  عند االنخراط في ، وذلكعةللنهوض بحقوقي وحقوق اآلخرين في اتخاذ قرارات مطل  

ا أتعهد، بصفتيها. ساتمع مراعاة تباين الثقافات مفهوم التربية على اإلعالم والمعلومة، ب إنسانا ملم 

 بالتشجيع على الحوار المناهض لجل أشكال الكراهية.

ألتزم بالتحقق من صحة المعلومة قبل نشرها. أحترم حياة اآلخرين الخاصة وحقوقهم داخل  األخالق:

. كما يةمبادئ األخالقاليراعي  نشر ومشاركة محتوىالفكرية(، وأتعهد ب الحقوق شبكة االنترنيت )بما فيها

طالع على اال نهم منألتزم بإدراج المصادر عند مشاركتي لمنشورات اآلخرين، مع إتاحة رابط يمك  

 . والتفاعل معها ياتقتعلي

والتكنلوجيا والمعلومة والتواصل يعني المرأة والرجل على حد  اإلعالمحقل  بأن أقر :ذكيةالنقرة ال

سين. وأتعهد باستعمال دور أساسي في النهوض بالمساواة بين الجن كليك ميللحركة  سواء. كما أعي أن

طالما  -من أجل تعزيز المساوة في الحقوق بين الجنسين، بشتى فئاتهم العمرية اكتسابها عند ميلكفاءات 

التربية على اإلعالم أملك القدرة على تحقيق ذلك. ألتزم بتوظيف معارفي ومكتسباتي في مجال 

تعزيز مشاركتها مع أصدقائي عند تقييم المعلومة المتوفرة في شبكة االنترنيت أو خارجها و والمعلومة

 وعائلتي.

 

 معرفة وتنمية مستدامةوحوار بين الثقافات ومواطنة و علومة: نظرة نقدية وابتكار وتربيةالتربية على اإلعالم والم *

 يشار إلى مفهموم " المواطنين" هنا بأشخاص معرفين بوصف مجازي للمواطنة **


