
 

اإلعالميالمكتب   

 السلمي للتعايشميثاق اإلعالم الوطني  يتبنونممثلو وسائل اإلعالم 

ق اإلعالم الوطني كبار اإلعالميين في العراق "ميثا تبنى – 2017أيلول  23بغداد، العراق، 
قد في بغداد بهدف دعم عملية المصالحة الوطنية في مرحلة ما ع   في مؤتمر  وذلك  "للتعايش السلمي

 بعد داعش.

قد لوسائل اإلعالم المطبوعة واإلذاعية والتلفزيونية في المؤتمر الذي ع   ممثالا  60من  أكثر  جتمع او 
." وأعرب المجتمعون عزز التعايش والمصالحةيشعار " اإلعالم أيلول تحت  23بغداد يوم السبت ب

في تعزيز التعايش والمصالحة  اإلعالمي وسياساتهعن وجهات نظرهم وشواغلهم بشأن دور الخطاب 
 .هذا االتجاهفي  في العراق، وناقشوا سبل المضي قدماا 

الوزراء بالتعاون مع مجلس مكتب رئيس  الوطنية فيمتابعة وتنفيذ المصالحة  ونظمت المؤتمر لجنة  
 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( وبدعم من حكومتي هولندا وألمانيا.

حسين  السيدالوطنية رئيس لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة  االفتتاحية، أكد مستشار  وخالل كلمته 
 على أهمية الشراكة بين الحكومة ووسائل اإلعالم في تعزيز المصالحة الوطنية. دلياالع

مع  لصناعة اتجاهات الرأي العام". وأضاف أن "خلق شراكة   متقدماا  مركزاا  اإلعالم وقال: "يحتل  
صوب المصالحة الشاملة والتسوية العادلة  والمجتمعي السياسيترشيد الواقع  في هم  سيس اإلعالم

 " .قادرة على إحالل السالم المستدامال

التعاطي مع المسؤولية الوطنية ب على النخب والمؤسسات اإلعالمية استشعار  " :دلياالع السيد واضاف
للتعايش السلمي  وطني   ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الهادف للخروج بميثاق إعالم   قضايا الدولة الكبرى.

 لزج اإلعالم بمسؤولية إشاعة التعايش وتحقيق االستقرار المنشود."

في العراق للشؤون السياسية السيد جورجي لألمم المتحدة د نائب الممثل الخاص لألمين العام وشد  
ئل اإلعالم أن تؤديه في المصالحة الوطنية والتأثير في الرأي بوستين على الدور الذي يمكن لوسا

 العام.
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يقوم على التعايش السلمي والتآخي،  إعالم   من شأنه تأسيس   "أنتم تجتمعون هنا على ميثاق  وقال: 
واحترام التنوع واالختالف، واحترام هوية اآلخر، ونبذ أفكار التمييز والتفريق والتباغض على أساس 

 طائفة والجنس".العرق وال

ال يعني اإلخالل بالمهمة الصحفية اإلعالمية التي من شأنها  الميثاقتين إن هذا وسالسيد ب وأضاف
توجه الحكومة في برنامجها للمصالحة الوطنية والمجتمعية،  المتحدة تشاطر   األمم أن، و الحقيقة نقل  

من  إلدارة برنامج كهذا، وكل   للصحفيين ومؤسسات صناعة الرأي العام، إشراكهامعها في  وتتفق  
 بالوحدة والوئام، وتنمية الرغبات الشعبية في ذلك. مجتمعي   موقعه وتخصصه، في بناء وعي  

، اعتمد ممثلو وسائل اإلعالم "ميثاق اإلعالم الوطني للتعايش السلمي". ومن أبرز ما توبعد المداوال
باة الساسة وأصحاب المصالح الخاصة واحترام محا تضمنه الميثاق االلتزام بالقوانين المرعية وعدم  

حق الجمهور في الحصول على المعلومات وعدم التمييز بجميع أشكاله وصيغه واحترام حرية الفكر 
والمعتقد والتعبير وتعزيز التواصل بين المؤسسة اإلعالمية والجمهور. كما يدعو الميثاق إلى االلتزام 

والتقيد بالنزاهة المهنية والعمل بموجب مصلحة الجمهور وتغليبها  بتحري الحقيقة ونقل الوقائع بصدق  
 على مصلحة المؤسسة اإلعالمية أو المصلحة الشخصية لإلعالمي.

 ة مادة  التسامح وقبول اآلخر، ويدعو إلى االمتناع عن نشر أي   ، قيم  الميثاق، في جملة أمور   ز  ويعز  
التحريض الديني أو ب أو تساهم   ،أو خطاب الكراهية على الجريمة أو العنف ع  تدعم التطرف أو تشج  

القدح والذم  اإلعالميونعلى أن يتجنب  أيضاا الميثاق  أو المناطقي. وينص   الطائفي أو اإلثني
والتضليل اإلعالمي، وأن ينشروا قيم السلم الوطني والعالمي وأن يسهموا في خلق مناخات التسوية 

   السياسية والمصالحة الشاملة.

المستخدمة بتوخي الدقة والوضوح في المصطلحات والتعابير  اإلعالميونموجب هذا الميثاق، يلتزم وب
في  واإلثنيةعن استخدام المصطلحات الدالة على الهويات الدينية والقومية والمذهبية  واالمتناع

عن  بالسمعة وعدم اإلفصاح التغطية الصحفية، واحترام الخصوصية الفردية وعدم إلحاق الضرر
 إلى االمتناع عن نشر الصور اإلعالميين خالفا  لرغبتهم. كذلك، يدعو الميثاق   المواطنين هويات

، قد تسبب خطراا على الضحاياالضحايا أو التي تسيء إلى حرمة وكرامة التي  ومقاطع الفيديو
 .ات المسلحةالنزاع أثناءضحايا العنف الجنسي ك
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