
تطوير اإلعالم على الصعيد العالمي



أكاديمية الدويتشه فيله ومقرها في بون وبرلين ، هي 
المركز العالمي للتأهيل في مجال اإلعالم التابع لمؤسسة 

الدويتشه فيله )DW( ، المحطة األلمانية العالمية لالذاعة 
والتلفزيون. ومنذ االنطالقة األولى لبرنامجها العالمي للتأهيل 

المخصص للبلدان النامية في عام 1965 شاركت األكاديمية 
في مشاريع مشتركة في جميع أنحاء العالم. وقام فريق 

أكاديمية الدويتشه فيله بتنمية وتطوير مجال مشاريع 
التعاون المشتركة الى درجة أصبح يجسد جوهر فكرة تأسيس 

األكاديمية وشعارها :"تطوير االعالم على الصعيد العالمي".

واستنادا إلى هذا الهدف الماثل أمامها تنشط أكاديمية 
الدويتشه فيله في إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وشرق 

أوروبا والشرق األدنى واألوسط من خالل عرض برامج تدريبية 
مناسبة للمختصين في قطاع اإلعالم اإللكتروني ، والتي ُتقدم 
من قبل صحفيين وفنيين ومدربين الى أطقم وإدارة محطات 

المحلية.  التلفزة واالذاعة 

وُتنفذ ثمانون في المائة من برامج التدريب في البلدان 
المعنية ، بينما ُتقام البقية في مركزي التدريب في بون 

وبرلين. ويشارك سنويا قرابة 1500 شخص من قطاع اإلعالم 
اإللكتروني في هذه البرامج التدريبية.

وُيمول نشاط أكاديمية الدويتشه فيله من قبل عدد من 
الشركاء المحليين والعالميين ، ومن بينهم وزارة الخارجية 
األلمانية والوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية 

والبنك الدولي واالتحاد األوروبي.

ويكرس طاقم أكاديمية الدويتشه فيله جهوده لتشجيع 
الصحافة المستقلة وحرية الصحافة. ومن أجل بلوغ هذه 

األهداف يعمل الطاقم بالتعاون مع العاملين في قطاع اإلعالم 
اإللكتروني في البلدان الصاعدة والنامية عبر تنظيم الكثير 

من البرامج التربوية والتأهيلية تشمل ميادين مختلفة ومنها: 
تدريب المختصين في قطاع اإلعالم، وتقديم خدمات المشورة 
والرعاية على المدى الطويل قبل وأثناء وبعد إجراء عمليات 

اعادة التنظيم والهيكلة ، وتطوير ونشر أساليب اإلنتاج 
الحديثة والمبتكرة بما يتالئم مع االحتياجات والمتطلبات 

المحلية والعالمية، والمساعدة في تأسيس محطات إذاعية 
عامة وتشجيع االستخدام الفعال لوسائل اإلعالم والتقنيات 

الجديدة. وبفضل النطاق الواسع والمتنوع للمهارات واألساليب 
الصحفية تتميز الدورات التدريبية ألكاديمية الدويتشه فيله 
من حيث التوقيت والمضمون بتناسبها الدقيق لتلبية حاجات 
الفئة المستهدفة وبما يكفل تعلم المشاركين لمهارات حرفية 
وعملية ونظرية في مجاالت مختلفة تمتد من صحافة السالم 

وحتى تغطية عالم المال واألعمال. وهذا يعني أن الدورات 

مصممة بعناية وتغطي جميع القضايا الساخنة في 
العالمية. الصحافة 

أما الجانب اآلخر من العمل فيركز على دعم وتشجيع 
الصحفيين الشباب. وتقدم األكاديمية منحا دراسية وفرصا 

للتطبيق العملي لصحفيين شباب من ألمانيا ومن الخارج.

كما استحدثت أكاديمية الدويتشه فيله تخصصا لمنح شهادة 
الماستر في دراسات اإلعالم العالمية. وهو يربط بين اإلعالم 

والتنمية والصحافة وعلوم االتصال وادارة اإلعالم. 

وطيلة هذه السنوات تتعاون أكاديمية الدويتشه فيله 
مع العديد  من محطات اإلذاعة والتلفزيون ومعاهد تدريب 

اإلعالم ، وكذلك مع اتحادات الصحفيين والمنظمات العالمية 
والوطنية. وهي تثبت وتؤكد دوما على مساهمتها الهامة 

في سياسة تطوير االعالم األلماني وتكتسب مكانة عالمية ال 
تقبل الجدل في هذه العملية.
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