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 بيان صحفي

  يصدر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق 
ا
برنامج تدريب اإلعلميين   في إطار  لصحافة املواطن  دليل

 لتعزيز التماسك املجتمعي  الشباب 

 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق  أصدر - 2021)يونيو(  حزيران 20 –، العراق، بغداد
ا
لصحافة  دليل

مل أدوات صحافة املواطن،  تش والذي اتدريبي لإلعلميين الشباب البرنامج ضمن احد مخرجات ال املواطن

يسعى   .في العراق بهدف تعزيز التماسك املجتمعي ،بالنزاعاتاالخاصة وصياغة التقارير ، واالخلقيات الصحفية

في برنامج التماسك األجتماعي التابع لبرنامج األمم املتحدة األنمائي لدعم الوحدة بين مكونات   ي األعلماملكون 

قصص  اعداد ونشر الالوطنية, املسابقات  اجراء املجتمع من خلل استخدام منصات التواصل األجتماعي, 

 شريحة الشباب علمية و التدريب وبناء القدرات لألعلميين مع التركيز على اال 

 ، لتعزيز التماسك املجتمعيصحافة املواطن أدوات استخدام  الدليل، وهو بعنوان  شكل ي
ا
ألدوات صحافة  مرجعا

صحافة   بناءتساهم في  عداد منتجاتيسهل إكما و ، والطلب، واألكاديميين، املواطن لدى اإلعلميين الشباب

  األنترنيت املتاح على ،دليلنسخ من ال توزيعسيتم و العراق.  تهدف اليجاد الحلول فيإيجابية 
ا
على كليات   ،أيضا

 ردية.اللغتين العربية والك، والطلب، واإلعلميين باإلعلم

في العراق في كانون األول )ديسمبر(   ، الذي أطلقه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي"مشروع صحافة املواطن" قام

 على وسائل التواصل االجتماعي 120بدعم ، 2020
ا
، وناشطا

ا
، ومدونا

ا
 شابا

ا
 عراقيا

ا
من بغداد، واألنبار،   صحفيا

بالشراكة مع منظمة  املشروع وينفذ ونينوى، وصلح الدين، وديالى، وذي قار، والنجف، وكربلء، وإقليم كردستان 

 ماعية ومركز سبق لتطوير اإلعلم.تموز للتنمية االجت

ملمثلي اإلعلم عن املشهد اإلعلمي في  وجلساتمناقشات املرحلة الثانية من مشروع صحافة املواطن  ستشمل

هذه  وستكون ألفلم القصيرة عن تعزيز التماسك املجتمعي والتنوع في املجتمعات العراقية. لالعراق ومسابقة 

قصص  اللنشر  في املرحلة االولىالتي أطلقها املشاركون  (Diversity) تنوعرونية للمنصة اإللكت النشاطات متممة

 املجتمعي في العراق. ببناء السلم وتعزيز التماسك  خاصة الفيديو الصور ومقاطع  الو 

في   صحافة املواطنةدعم تقول السيدة زينة علي أحمد، املمثلة املقيمة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق: "

لضمان   أمر حيوي  ،باتجاه تركيز أكثر على صحافة اإلنترنتفي ظل املشهد اإلعلمي الذي يتغير باستمرار  ،العراق

بنشر قصص  شاركة  املكل العراقيين  واملنصه االلكترونية يتيح ل  دليلوإصدار هذا ال  شاملة.تقارير صحفية    صياغة

 تمويل هذه املبادرة الهامة".لحكومة الدنمارك على دعمها ب نحن ممتنون و مجتمعاتهم. متنوعة من  
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 يمتد لخمس سنوات خصصه 2020أطلق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق، في عام 
ا
لتعزيز "، برنامجا

 في كل أنحاء العراق، مع جعل  اكثر قوة وسلمية و   مجتمعات  من أجل العمل على وجود    "التماسك املجتمعي
ا
تماسكا

 ضمن هذا البرنامج. ذات األولوية   املجاالتأحد  صحافة املواطن  العمل مع االعلم و 
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