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  مؤتمر الدولى جامعة الدول العربيةللالبيان الختامي 

  وتحالف الحضارات رسالة الى االعالميين

  ــــــــــ

  أوالً:

في أجواء من الثقة والتعاون، وبتضافر جهود كل من جامعة الدول العربية 
ومنظمة األمم المتحدة بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة لالستعالمات 

والبرنامج  بالقاهرة والمكتب االقليمي لمنظمة اليونسكو تلتحالف الحضارا
الدول  "جامعة تحت عنوان المصري لتطوير اإلعالم، تم عقد المؤتمر الدولي

عالميين" بمقر الهيئة العامة رسالة إلى اإلالعربية وتحالف الحضارات.. 
 .٢٠١٨يوليو  ٣٠-٢٩خالل يومي  بالقاهرةعالمات تسلال

 ً   :ثانيا

علي الصعيدين برز خبراء اإلعالم في جلسات المؤتمر نخبة من أ شارك
المسئولين السياسيين واألكاديميين عدد من العربي والدولي، كما شارك فيه أيضاً 

 والخبراء في مجال حوار الحضارات.والمثقفين 

  ثالثاً:

 أبرزها:تطرقت جلسات المؤتمر لعدد من المحاور والموضوعات 

منظمة األمم المتحدة لتحالف الحضارات النشأة واألهداف والدور في  -
 تعزيز التعددية الثقافية ونشر قيم  التسامح واالحترام المتبادل.

جهود منظمة اليونسكو في مجال تعزيز حوار الثقافات من خالل مجالي  -
 اإلعالم والمعلومات.

 الخطة االستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات. -
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نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف..  دور المؤسسات الدينية في -
 نموذجي االزهر والكنيسة. 

 تفاعل الثقافات واألديان داخل الحضارة العربية واإلسالمية. -

 اسهامات العرب  والمسلمين في التفاعالت الحضارية. -

 لتنوع الثقافي ومحاربة التمييز العنصري.اليوم العالمي ل -

دور وسائل اإلعالم في تقديم الصورة الموضوعية عن ثقافة اآلخر..  -
 ديات.الفرص والتح

 القيم اإلخالقية والمهنية الواجب توافرها في اإلعالمي. -

 خطاب الكراهية في وسائل اإلعالم المختلفة وأسلوب مواجهته. -

 ً   :رابعا

 وسائل اإلعالمقبل المؤتمر بتغطية إعالمية جيدة من  ت فعالياتحظىوقد 
في توسيع يتمثل والذي األمر الذي حقق جانباً مهماً من أهداف المؤتمر العربية، 

 .لتصل إلى مساحات أوسع من الرأي العام نطاق رسالة المؤتمر

  خامساً:

ت مثمرة من جمهور الحاضرين تضمنت جلسات المؤتمر مالحظات ومناقشا
ن الحوار بين الثقافات والحضارات ومفاهيم التسامح واالحترام المتبادل بين بشأ

الشعوب، وكذلك عن دور اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني في تشجيع التعاون 
 والتمييز.الكراهية ونبذ خطاب 

 سادساً:

التوصيات  من ن عددع ومداخالت المشاركينالمؤتمر  أسفرت جلسات
 :أبرزها ما يلي
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والعمل علي لنطاق الجغرافي عقد هذا المؤتمر بشكل دوري وتوسيع اأهمية  -١
معالجة  علىمع مراعاة أن تركز كل دورة  العالم،في  ثقافاتال تمثيل مختلف

أتباع الحضارات  بين ديناميات الحوارالقضايا التي تؤثر على إحدى 
 .والثقافات المختلفة

منظومة حديثة من أدوات دعوة العالمين العربي واالسالمي إلى امتالك  -٢
وب العالم بلغاتها المتعددة التواصل اإلعالمي للوصول إلى مختلف شع

االسالمية إلى مختلف رة الحقيقية عن الثقافة العربية الصو نقلالعمل على و
 . الشعوب

دعوة المؤسسات اإلعالمية إلى مراعاة التنوع الثقافي في غرفة تحرير  -٣
تغطية األخبار ذات الصلة بالموضوعات االثنية األخبار وذلك لضمان أن يتم 
 أو العرقية بشكل موضوعي.

أداة هامة لنشر المعلومات التأكيد علي أن وسائل التواصل االجتماعي تعد  -٤
من ، وأهمية التحقق لألخبار يالتي ال ينبغي ان تكون هي المصدر الرئيسو

 .التواصل االجتماعياألخبار التي تأتي عبر وسائل 

المساعي لوضع ميثاق شرف لممارسي العمل االعالمي بما في ذلك بذل  -٥
 "صحافة المواطن وذلك بما يتوافق مع المعايير المهنية الدولية".

أهمية توفير المعلومات لوسائل االعالم وذلك لدعم تغطية اخبارية  -٦
 موضوعية مع مراعاة التمييز بين األخبار الملفقة واألخبار الحقيقية.

العاملين في مجال ل لبناء المهارات والقدرات للصحفيين تنظيم ورش عم -٧
جمع االخبار بما في ذلك العمل علي استخدام االدوات االعالمية الجديدة 

 وتقنيات تقصي الحقائق.

حث اإلعالميين على اإللتزام بالموضوعية والحيادية وتجنب خطاب  -٨
 الكراهية في الرسالة اإلعالمية.

* * * * * 


