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 : مقدمة

 عندما فقط ليس ضرورية عميو والحفاظ السالم بناء إلى الرامية الجيود إن

 أسبابو ومعالجة النزاع نشوب منع بوساطة طويل بوقت ذلك وقبل بل النزاع، يندلع

 .الجذرية

 التركيز مع السالم، مسار امتداد عمى أفضل بطريقة معا   نعمل أن عمينا ويجب

 . النزاعات أبعاد جميع عمى

 

 غوتيريش  أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين

******************* 
 من الرامية الجيود إلى المتحدة األمم منظومة ضمن السالم بناء مفيوم يشير

السالم،  مرحمة إلى الحرب مرحمة من االنتقال في والمناطق البمدان طريق مساعدة

 دراتالق بوساطة تعزيز الصراع إلى العودة في بمد أي إنزالق مخاطر من والحد

رساء الصراع، إلدارة الوطنية   .المستدامة والتنمية السالم أسس وا 

 أكثر بين من ىو الحروب مزقتيا التي المجتمعات في دائم سالم ويعد بناء

السالم  بناء العالميين، مما يتطمب واألمن التي واجيت السمم صعوبة التحديات

 - األنشطة من عةواس عبر مجموعة الوطنية لمجيود الدولي الدعم استمرار

عادة وتسريح النار، إطالق وقف كمراقبة  عودة في والمساعدة المقاتمين، دمج وا 
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 حكومة لتشكيل االنتخابات ومراقبة تنظيم في والمساعدة والمشردين؛ الالجئين

 وتعزيز اإلنسان، حقوق حماية وتعزيز واألمن؛ العدالة قطاع إصالح ودعم جديدة،

  .الماضية عالفظائ وقوع بعد المصالحة

 منظومة مؤسسات من واسعة مجموعة من الجيود بذل السالم بناء ويتضمن

والمنظمات  اإلقميمية االقتصادية والمجان الدولي البنك ذلك في بما المتحدة، األمم

 . المحميين المواطنين وجماعات الحكومية غير

 واليرسك لبوسنةا في المتحدة األمم عمميات في بارزا   دورا   السالم بناء لعب وقد

 في وموزامبيق، وكذلك وليبيريا وكوسوفو وكمبوديا والسمفادور وغواتيماال

 وكانت. األخيرة اآلونة في الشرقية وتيمور وسيراليون والعراق وبوروندي أفغانستان

ريتريا إثيوبيا في المتحدة األمم بعثة   .الدول بين السالم بناء عمى مثاال وا 

 استراتيجية يتطمبان السالم عمى والحفاظ السالم بناء )إن العام وبحسب األمين

 تمويل في" نوعية قفزة" عن فضال   المتحدة، األمم منظومة عبر تماسكا   أكثر

  .واستمراره( الصراع وتصعيده اندالع تمنع التي األنشطة

 جميع مع بالعمل المجنة األمن ومجمس المتحدة لألمم العامة الجمعية وكمفت

 المتكاممة بشأن االستراتيجيات المشورة لتقديم الصمة ذات ةالفاعم األطراف

 في والمساىمة الموارد ولحشد اإلنعاش؛ ومرجمة الصراع بعد السالم لبناء المقترحة

 بما فييا التعاون الممارسات أفضل تطوير وأيضا   استمرار دعم األنشطة؛ ضمان
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 اعمة، وكذلك اإلستباقالف واإلنمائية واإلنسانية واألمنية السياسية الجيات مع

، 5002 لعام العالمي القمة مؤتمر عن نتج ليا، السالم واالستجابة بناء لتحديات

 السالم، بناء لجنة إنشاء طريق قرارات السالم، ومن لبناء جديدة لجنة إنشاء

 . 0062 والقرار ،00/080 بالقرار المتمثمة

 الدولي مدة اإلىتمام دبتمدي الضرورة عند المجنة قيام أيضا   وحددت القرارات

 تيدد التي الثغرات عمى الضوء وتسميط الصراع، من لتوىا خرجت التي لمبمدان

طريق  من األمن ومجمس العامة الجمعية قرارات فيما نصت .السالم بناء بتقويض

السالم  بناء دعم ومكتب السالم بناء صندوق إنشاء عمى السالم بناء لجنة إنشاء

 مم المتحدة اإلنمائي. التابع إلى برنامج األ

بغداد،  جامعة اآلداب االجتماع في كمية عمم وتعزيزا  لما تقدم استحدثت في قسم

في العام الدراسي  ،الصراعتحويل و  السالم لدراسات بناء الميني الدبموم مشروع

 بالتعاون مع جامعة انسبروك/ النمسا وجمعية األمل العراقية.  5050/ 5002
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  الـ وتعزيز التماسؾ المجتمعيػػعاإل

 نقؿ معمومة لشخص ما وتأكيد درايتو بيا،و  اإلفادة،و  اإلبالغ، :تاً الـ لغػػعاإل ديع

التي تتولى مسؤولية مؤسسات التجارية الأو فيو احدى الوسائؿ أما اصطالحًا 

غير ألفراد المجتمع، سواء أكانت الربحية أـ وايصاؿ المعمومات  خبارنشر األ

ىذه الوسائؿ  توتنوع رسمية،الغير أـ رسمية أـ ال خاصةأـ العامة أـ ال ،ربحيةلا

  مقروءة.أو سمعية أو في كونيا مرئية 

الت التي يرتبط فييا ايستعمؿ في وصؼ الحفالتماسؾ المجتمعي  أما مفيوـ

زمات تصاعد وتيرة األ ، ومع فيما بينيـ بروابط اجتماعية وحضارية مشتركة فراداأل

الكثير مف التي انعكست عمى  ،فولغاية اآل 3004بعد عاـ المختمفة سية السيا

المجتمعية والترابط الذي  البنيةوأثرت فييا، وبالذات في العراؽ الجوانب الحياتية 

، في الوقت وايديولوجياً  المتنوعة دينياً االجتماعية مكونات ىذه البيئة بيف يجمع 

عالمي إخطاب طريؽ مف  ،العراؽبمد يز الذي يمكف استثمار ىذا التنوع كصفة تم

، سواء أكاف عمى المستوى الديني أـ السياسي متزف وموضوعي وحياديىادؼ و 

  .أـ التربوي

محتوى يشمؿ مف ما تقدمو وسائؿ اإلعالـ الثقافة والوعي المجتمعي ىي نتاج ف

وتظير ، توادار و  الصراعتحويؿ بناء السالـ و و أمايتبناه مف خطاب كراىية عمى 
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لى حد كبير وبالتالي فيي إوفعاؿ بشكؿ متداخؿ عالـ والمجتمع بيف اإل العالقة

تأثير الخطاب اإلعالمي في بوساطة مدى تسيـ في تأسيس ميـ ليذه الثقافة، 

ألي محاوالت إعالمية مضادة، مف اجؿ التصدي ووحدتو مجتمعي تعزيز التماسؾ ال

اف خطاب التحريض إذ ، لما تتطمبو الحقيقة مغايراً  لكف الواقع يحمؿ مفيوماً 

يجد مكانة يزداد تأثيره في البيئات المأزومة مف الناحية األمنية، ألنو  والكراىية

 زماتالبمداف العربية التي عانت مف األ ، وكاف العراؽ مف بيف داعمة ومساندة لو

  ريخو السياسي الحديث.أوالصراعات المستمرة عمى مدى ت

الـ العراقي عمى وجو الخصوص ىي عاإلواجييا التحديات التي ومف أولى 

بيئة ، بيدؼ ايجاد خركيفية إيصاؿ مفيوـ حرية التعبير واحتراـ الرأي والرأي اآل

عالـ ىو سالح ذو حديف لذا فيو فاإلوالتطرؼ، إذًا  محمية مف الفتف والكراىية

ومراقبة المحتوى اإلعالمي  ،يتطمب ميارة عالية في كيفية توظيفو بالشكؿ الصحيح

ولغاية مرحمة إعداده تقييمو ودراسة تأثيره بدء مف ، مف اجؿ لجميورإلى ا ـالمقد

 . المستيدؼالجميور رسالتو عمى فئة  تأثير

عالـ الذي كانت تبثو بعض القنوات اإلأسيـ فقد الصعيد اإلقميمي وعمى 

ما تعرضو مف برامج وتصريحات طريؽ مف ، زمات االقميميةفي تفاقـ األ  الفضائية

تنامي أسباب الصراع بيف أجيج الرأي العاـ والتييئة لتة تعمؿ عمى غير مسؤول

 ة وأخرى. دول
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 جتمعي متجربة العراؽ اإلعالمية في تعزيز التماسؾ ال

مع كتابة ىذه  3032لعاـ لصحافة حرية اتزامنت مناسبة اليوـ العالمي ل

ضجت إذ  ،وادارة الصراع بناء السالـبعالـ اإلتطمبات دراسة عالقة كأحد م الورقة

الذيف تعرضوا لالغتياؿ ، فييف المغيبييفاصفحات التواصؿ االجتماعي بصور الصح

ىذا المفيوـ الذي الزاؿ يعاني مف قصر و مقابؿ ممارسة حقيـ في حرية التعبير، 

بصورة خاصة، بالنظر والشعب العراؽ بصورة عامة  الشعوب العربيةبعض  تقبؿ

االقصاء واصبحت سمة ، في الرأيا مع مف يختمؼ معنبسالـ التعايش لمعنى 

 . مالزمة لكؿ مف يحاوؿ اف يخوض في ىذا المضمار

مف تغييرات سياسية  3004مدة ما بعد عاـ خر فأف ماحممتو الآمف جانب و 

 واتساعوتوجياتو  عالـ واختالؼ أشكالواإلتنوع محتوى األكبر في  ركاف ليا الدو 

وجود تطور يوازيو ، الفضائية التمفزيونيةوتعدد القنوات تأثيره في المجتمع، 

بتفعيؿ دور لتسيـ االنترنت شمؿ عمى خدمة نحو فضاء جديد سريع  تكنولوجي

لمكونات  مشابياً  تنوع الخطاب اإلعالمي تنوعاً ، وال سيما بشكؿ مضاعؼ عالـاإل

 متناغماً  ثيره، لكنو في الغالب لـ يكف خطاباً أالمجتمع العراقي مع اختالؼ قوتو وت

عمى أسيـ فقد في التوجيو،  جتمعي مف اتزاف وعقالنيةممع مايتطمبو التماسؾ ال

نحو خطير في تصعيد وتيرة العنؼ وخطاب الكراىية في الكثير مف المواقؼ 

ألف تأخذ منحى آخر الدراما العراقية مما دعى والبرامج واالذاعات،  القنواتبوساطة 



 

 بناء السػػالـو اإلعػػالـ 

 

00 

 

تحسب التي فردية التجارب تعزيز البالنظر لبيذا الخصوص تقديـ أعماؿ  تنتيجو 

 . لصانعييا

عتمد عمى تمجتمعي، تجربة العراؽ اإلعالمية في تعزيز التماسؾ النجاح اف 

مف المؤسسات اإلعالمية واضحة األىداؼ  التنفيذواقعية وجود خطط استراتيجية 

المجتمع المنظمات غير الحكومية أو خر تعمؿ آمف جانب وغير الرسمية،  الرسمية

بوساطة تنظيـ ورشات العمؿ والبرامج  ،عمى إرساء أساس ىذا التماسؾ مدنيال

وىذا يقود إلى وضع ، وطنيالنتماء باال شعور التدريبية في مجاؿ تشكيؿ الوعي وال

الجيات مف دعـ ليا تقديـ الفر اتو ما لـ يتأثير ىذه الرسالة  مدىالتساؤؿ.. ما 

 ؟. صحيح ادائيا بشكؿمف أجؿ ، ليا اإلعالمية الرسمية

 

 جتمعي مخطاب اإلعالمي في تعزيز التماسؾ الالمتطمبات 

 وغالباً  كثر وسائؿ التأثير في المجتمع العراقي،أالخطاب الديني مف يعد  .2

إال انو  ،لمتماسؾ والتناغـ بيف مكونات المجتمع مايكوف ىذا الخطاب داعياً 

قضية خطط استراتيجية تخص عمى وفؽ يحتاج لفعاليات محمية داعمة لو 

 . التماسؾ المجتمعي
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الذي رادعة لمخطاب السياسي الحكومية الجراءات التأكيد عمى فاعمية اإل .3

مجتمعي، وكذلؾ التصريحات الصحافية المتذبذبة مبدأ التماسؾ اليتنافى مع 

مف دوف معرفة ة والمنقولة عبر المنابر اإلعالمية المختمفة، المسؤولوغير 

عمى واقع المجتمع ووعيو وتفكيره  مصادرىا بأنعكاس ىذا التصريحات

 وحركتو. 

خطاب تقافة في تعزيز بوصفيا احد ركائز التنشئة االجتماعية سرة دور األ .4

، مف طريؽ تبني التعايش السمميمع الرأي اآلخر و ختالؼ قبوؿ االالسالـ و 

  .منظومة برامج إعالمية موجية لبث ىذه األفكار إلى أفراد المجتمع

جتماعية المتزنة في خطابيا واالستعانة بالخبراء منيـ تفعيؿ دور النخب اال .5

 وثقافتو. المجتمعي التماسؾ في كيفية صياغة لغة تعزيز 

وليس مف طريؽ مشابيو  فادة مف تجارب المجتمعات التي عاشت ظروفاً اإل .6

 . خصوصية المجتمع العراقييا لكي تناسب توظيفنسخ تجاربيا، مف اجؿ 

 لكؿ مساىمة تيدؼ الى تعزيز التماسؾتغطية إعالمية حقيقية عمؿ  .7

 الحيادية والشفافية في نقؿ الحقائؽ كما ىي دوفالمجتمعي ، مف طريؽ 

أو عدـ تعصب أو عنؼ تطرؼ أو نبذ أي خطاب ، فضاًل عف و تمميعأتزييؼ 

 مساواة. 
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 -:المصادر

 ،3030 دار العالي، احاطات وتجارب، ..خطاب الكراىية ندى عمراف . 
 ،3022 الطبعة األولى، جامعة الكوفة،، دراسات فكرية: العنؼ الثقافي حسف الخاقاني . 
 ،3030 ،العراؽ انموذجاً  :عالـ وتأثيرىا عمى السمـ المجتمعيوسائؿ اإل منار الزبيدي 

https://ijnet.org/zh-hans/node/8072 
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  المـسالاالنتخابات.. آلية بناء 

عمى  –ولم تزل– خير أعمى مر الت ةيعاشتيا البشر  ةيجدل ..الحرب والسالم

 تبعًا لتعدد مفيوم السالم فيف اآلراء والتوجيات في تعر اختالالرغم من 

 اره،يإحاللو وانييا وكيفية حيتوضبناءه و  ، ورصد أسبابعماالتو واىدافيااست

في  ريلو أثر كب كوني نييوم عادة بإطار فكري وثقافي معالمفارتباط فضاًل عن 

بناء بيدف و" مو تحويأ"حل الصراع  البعض ىوصفو ، فيعتويطب ديوتحد فويتعر 

 . (i) و الصراعأخر ىو غياب الحرب آالسالم من جانب 

 ةعد موضوع السالم ىو فقط عدم الحرب، بل أصبح لمسالم أبعاد عديلم  اً يوحال

 فالعدل والمساواة واحترام حقوق اإلنسان والحرية رة،يكث اتيترتبط بيا إشكال

كميا تدخل ضمن أبعاد مفيوم السالم  رىا،يوغ ..العامة والديمقراطية والمشاركة

 . (ii) المختمفة

 وتعد االنتخابات احدى التطبيقات الميمة لمديمقراطية التي بدورىا تعد احد اىم

الطريقة التي بموجبيا يختار المواطنون  ابعاد السالم، واالنتخاب ىو الوسيمة أو

 األشخاص الذين يسندون إلييم ميام ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنيم، سواء

 عمى مستوى مأ ،عمى مستوى سياسي مثل االنتخابات الرئاسية والتشريعيةأكان 
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 عمى مستوى المرافق االجتماعية مإداري مثل االنتخابات البمدية والوالئية، أ

 . (iii)ثقافية واالقتصادية المختمفة الو 

يا ان مم المتحدة بشأن ثقافة السالم عمىعالن األإولى من وقد نصت المادة األ 

 لىإمجموعة من القيم والمواقف والتقاليد وانماط السموك واساليب الحياة تستند 
(iv): 

طريق احترام الحياة وانياء العنف والتشجيع عمى ممارسة الالعنف من  .1

  والحوار والتعاون.التربية 

االحترام الكامل لمبادئ السيادة والسالمة االقميمية واالستقالل السياسي  .2

المحمي ألي تخصص وعدم التدخل في المسائل التي تعد ضمن ال ،لمدول

  دولة.

  االحترام الكامل لجميع حقوق االنسان والحريات االساسية وتعزيزىا. .3

 ة.أفرص بين الرجل والمر احترام وتعزيز المساواة في الحقوق وال .4

في اختيار الحاكم عن رأيو االنتخابات تمنح المواطنين حق التعبير إذ ان 

نسان واعطاء الحريات الكاممة في تبني االشخاص احترام حقوق اإل وكذلك 

اعطاء فرص لممرأة في الترشيح واالنتخاب، ىذا ساىم في تحقيق و المرشحين، 

من و طائفة أالمجتمع دون تمييز بين عرق  المساواة والعدالة بين جميع شرائح

 . احالل السالم بين مكونات المجتمعاجل 
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 ويدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البمدان في جميع أنحاء المنطقة العربية

دعم الحوكمة طريق من  ،لمعمل عمى بناء مجتمعات شاممة تنعم بسالم مستدام

 لمتحديات اإلنمائية الراىنة في كل بمدالرشيدة ومنع نشوب الصراعات مع التصدي 

 . (v) وفق سياقاتو الخاصةعمى 

بمدان عربية عدة لحظة ميمة من التغير الديمقراطي تتخذ صورًا  توشيد

 لاتخذت بالفعل خطوات ممموسة لمتصدي ليذا التحو  من وىناك مختمفة،  وأشكاالً 

ازدياد مشاركة المرأة، ُأجريت فييا أول انتخابات حرة ونزيية مع إذ  ،في المنطقة

قانونية، وكل ىذا تمخض عن  وأخطوات أولية نحو إصالحات دستورية  واتخذت

  .تنوعةوتجارب م نتائج

االنتخابات "ال اذا كانت إاالنتخابات ال يتم بوساطة تطبيق الفعمي لمسالم الان 

، ةالتنافس في انتخابات حر عبر  تمبي حاجة وطموحات المواطنين كافة "ديمقراطية

 ،عند كثير من الباحثين في النظم الديمقراطية موقع الصدارةىذا المفيوم ويحتل 

نيا مجموعة من ا"وذلك منذ أن عر ف جوزيف شومبيتر الديمقراطية عمى 

المشاركة في عممية صنع طريقيا جراءات والمؤسسات التي يستطيع األفراد من اال

نحتاج اليوم إلى تعريف يجمع ام ىتمىذا االوعمى الرغم من ، "القرارات السياسية

 التيعممية مجموعة من المعايير البالشؤون االنتخابية يشمل عمى  الميتمينعميو 
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 منيجية واحدة يمكن منفضاًل عن وجود تحدد معالم االنتخابات الحرة والنزيية، 

 . (vi) لالنتخابات الديمقراطية واجراءات ناجعة شاممةوضع مؤشرات طريقيا 

أن االنتخابات الحرة والنزيية ىي "ذروة الممارسة الديمقراطية يرى روبرت دال 

ضمن الشروط السبعة لمشكل الديمقراطي من وجية نظره، غير فيي  وليس بدايتيا"

عمى ضرورة أن ًا أنو لم يقدم تعريفًا تفصيميًا لالنتخابات الحرة والنزيية، مؤكد

بر واعتلحقوق الديمقراطية، الحريات وا يسبق إجراء تمك االنتخابات مجموعة من

أن الترتيب المنطقي لألمور يأتي عمى النحو التالي: حرية الحصول عمى 

حرية التنظيم وتشكيل مؤسسات  –حرية التعبير-المعمومات من مصادر متعددة 

يا ال تنتجو  فاالنتخابات ال تسبق الديمقراطية، إجراء انتخابات حرة ونزيية–مستقمة 

 . (vii) وال الحريات والحقوق

رادة إعمى ان " (21)نسان في المادة عالن العالمي لحقوق اإل قر اإلأكما 

طريق رادة من الشعب ىي أساس سمطة الحكم، ويتوجب أن تتجمى ىذه اإل 

رادة الشعب واحترام القرارات التي تصدر من إان احترام  إذانتخابات نزيية ودورية". 

 منتعطي بعدًا نسان وبالتالي ىم ركائز حقوق اإل أصناديق االقتراع ىي طريق 

  بعاد بناء السالم.أ

اجراءات رامية لتعزيز المشاركة الديمقراطية إلى اتخاذ مم المتحدة ودعت األ

 : (viii) ومنيا
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ادئ والممارسات بلى اشاعة المإتعزيز كامل النطاق اإلجراءات الرامية  .1

  الديمقراطية.

الديمقراطية  اشاعةيدف بناء مؤسسات وعمميات وطنية وتعزيزىا ب .2

  لين في القطاع العام.و التدريب وبناء قدرات المسؤ بوساطة  ،وادامتيا

فر المساعدة االنتخابية عندما اتو طريق تعزيز المشاركة الديمقراطية من  .3

 صمةالوبناء عمى المبادئ التوجييية ذات  ،تطمبيا منيا الدول المعينة

  ألمم المتحدة.با

فئات الديمقراطي وافساح المجال لجميع ال من اجل تعزيز النظامويأتي ىذا 

ممشاركة الواسعة في تقرير مصير ل ،سواء أكان بالترشيح أم بالتصويتالمشمولة 

 وابداءىم الوسائل لبناء السالم أمن إذ تعد االنتخابات، طريق اجراء الشعب من 

 .قافيةية الثالتعدداالجتماعي و التنوع بفي مجتمع يتميز يجابي دون تمييز الرأي اإل
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  الم ودورىا في نبذ خطاب الكراىية والتطرف العنيفــعوظائف اإل

 وأو تحقير أخطاب الكراىية بأنو أي نوع من الخطاب المتضمن ىجوم يعرف 

الطبقة أم اليوية أم عرقية أم دينية سواء أكانت شخاص ألسباب انتقاص من األ

بين وة لمتميز دعو لكراىية اانتشار سبب مما راء  ختالفات اآأم الاالجتماعية 

 ة. لى انتقاص حقوق فئة معينإوىذا ما يدعو مكونات المجتمع  

أو مدرسة أو مدينة أو قد تكون تمك الخطابات عمى مستوى محدود مثل قرية و 

أو راق أو أعوسع لتشمل شعوب أكذلك ممكن ان تكون عمى مستوى   و مؤسسة

شاعر وتحفيزىا باالتجاه داة لتحريض المأخطاب الكراىية يعد . و عقائد دينية كاممة

 لى سموك ثقافة العنصرية والكراىية ويكمن ذلك في حالإالمطموب وىذا ما يؤدي 

  وتسيم في ذلك.  فراد وبيئة تزيد من انتشارىاأوجدت 

ثار خطيرة آلما يترتب عميو من  اً واسعًا خطاب الكراىية اىتمامنبذ القى وقد 

  -وجاء في مواد عدة منيا:

ٌيحظر بالقانون أية دعوة إلى إذ  ..محقوق المدنية والسياسيةالعيد الدولي ل .1

عمى التمييز أو  الكراىية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً 

 . العداوة أو العنف
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كل نشر إذ تعد  ..كافةاالتفاقية الدولية لمقضاء عمى أشكال التمييز العنصري  .2

كراىية العنصرية وكل تحريض لألفكار القائمة عمى التفوق العنصري أو ال

 . عمى التمييز العنصري جريمة يعاقب عمييا القانون

إن أية دعاية لمحرب وأية دعوة إلى .. االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان .3

الكراىية القومية أو الدينية  المذين يشكالن تحريضًا عمى العنف المخالف 

بما في ذلك سبب العرق لمقانون  أو أي عمل غير قانوني ميما كان سببو 

جرائم يعاقب عمييا تعد أو المون أو الدين أو المغة أو األصل القومي  

 . القانون

.. مدونة سموك االتحاد األوروبي )مكافحة خطابات الكراىية عمى اإلنترنت( .4

 عمى العنف أو الكراىية الموجية ضد األشخاص أو كل سموك يحرض عمناً 

 النسب أو األصلأو رق أو المون أو الدين  إلى الع أحد األفراد استناداً 

غير قانوني  ولكن يتعارض ذلك مع حرية التعبير  دثني يعالقومي  أو اإل 

 . ي العامأوالر 

أو العنف عممي فكار وأفعال مستأالتطرف العنيف فيشير إلى مصطمح اما 

أو الذين يممكون دوافع لتعزيز األىداف اإليديولوجية أو الدينية   المؤيدين لو

ان ليم وجيات نظر ترتبط بالعديد من القضايا منيا   إذ السياسية األكثر تطرفاً 

وال يخمو أي مجتمع من جماعات دينية   الدينية والعالقات بين الجنسينو  السياسية
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ىذا المصطمح لتعريف العممية عمال يتم است  و أو اختالف وجيات النظر السياسية

العنف عممون شخاص الذين يستمن األ شخص أو مجموعةبوساطتيا التي يقوم 

  وسيمة شرعية ومرغوبة لمقيام بأعماليم.

( المنظمات المتطرفة العنيفة)عبارة عمال في المصطمحات العسكرية يتم استو 

 و مجموعة من األفراد الذين يدعمون أو يمارسونأالتي عرفت بأنيا جماعات 

سية أكبر وتتضمن ىذه وذلك لتحقيق أىداف سيا  ولوجيةيالعنف المقترن بأيد

المجموعات كل من المنظمات اإلرىابية ذات الدوافع األيديولوجية والمتطرفين 

 العنيفين المحميين. 

   -سباب التطرف العنيف ىي:أبرز أمن و 

م أ كان موروثاً أحساس  بالذل سواء االقصاء االجتماعي والشعور بالظمم واإل. 1

 . نتاج خبرة الفرد الشخصية

 . االفراط في التدينالغمو و . 2

 . االيمان بالفكرة الثورية الفاضمة. 3

 . القضايا العائمية. 4

 . الكبت الجنسي. 5

 . وضاع الداخمية في مناطق الصراعاأل . 6
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 الم في نبذ خطاب الكراىية والتطرف العنيفــعدور اإل

أن انتشار وسائل االتصال بشكل واسع اصبح طريقة لممارسة كل أشكال 

نتاج خطاب الكراىية  الذي عادة ما يستثمره الفاعل السياسي بالدرجة التمييز و  ا 

التدوين القصير من داخل  مكان ذلك متعمق بصحافة المواطن أأاألولى  سواء 

في انتشار خطاب الكراىية  أساسياً  ذلك دوراً ؤدي يإذ مواقع التواصل االجتماعي  

مفظي. لذلك يجب ترسيخ ثقافة بمختمف أنماط العنف المادي والرمزي أو الخطابي ال

  الحوار والقبول بالرأي المخالف األمر الذي سيصبح معو التسامح كمبدأ مجتمعي

خرين ونبذ العنف المؤدي إلى فكار بتقبل اآيساعد عمى تطوير المفاىيم واأل

  الكراىية.

أي ي والر أويجب ان تكون الوسائل اإلعالمية توعوية وتشجع عمى قبول الر 

 وعمى اإلعالم أن ينتبو إلى شكل الخطاب المستعمل  خر واحترم األخالقياتاآ

الذي يحتوي عمى األفكار العدوانية التي تحرض عمى العنف والكراىية. وان يمتزم 

نسانية وغمق الباب أمام أي خطاب بالقواعد المينية التي تضمن احترام الكرامة اإل 

في محترمًا لمينتو وان يبتعد عن  امع التأكيد عمى أن يكون الصحإذ   تحريضي

 وتحريف الوقائع  لكونيا أخطاءوالكذب االفتراءات واالتيامات وتزييف الوثائق 

ال الميام التي إفي أن ال يقبل اكما أن الميثاق يفرض عمى الصح  مينية خطيرة
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كما يفرض عميو تبني حرية نشر األخبار يا  وتتناغم معالكرامة المينية فق مع تت

 . نةبأما

 الميــالخطاب اإلع

عالمي عممية نقل الممارسات االجتماعية )القول مفيوم الخطاب اإلويعد 

وال   م مرئيةأكانت سمعية أعالم سواء وسائل اإلبوساطة لى الجميور إوالفعل( 

م باالعتماد عمى نظام العمل يتقيالعالمي لو تحيزات لذلك يتم شك ان الخطاب اإل

 . م السياسيورد فعل الجميور والنظا

  و ــأشكال

ذ يتناول المتحدث   إالنص المكتوب: من أنجح أنواع الخطابات وأفضميا. 1

بطريقة منطقية كالت بالخطاب المكتوب اليدف ويعالج فيو القضايا والمش

 وبشكل مرتب ومنظم ويتم اختيار الكممات الدقيقة والواضحة. 

ذ يكتفي إ  شكل كاملنص مكتوب بعمال ي عدم استأاالرتجال بمفكرة: . 2

المتحدث بوضع مفكرة أمامو تحتوي عمى عدة نقاط أو محاور يريد الحديث 

 . عنيا
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االرتجال: وىو أن يرتجل المتحدث في الخطاب دون االستعانة بأي نص . 3

ويجب أن يكون المرتجل متحدثًا جيدًا  ومممًا بكل جوانب   مكتوب أو مفكرة

 . األفكار وتنظيمياالموضوع ولديو القدرة عمى ترتيب 

 

 ه ر ــعناص

 ورغباتيم وتمس احتياجاتيم وىي تناول القضايا التي تيم الجماىير األىمية:. 1

  ومتطمباتيم.

المعمومات الجديدة: من الضروري البحث عن معمومات جديدة  أو تصحيح . 2

 لمعمومات قديمة لدى الجميور  ويجب أن تدعم باألدلة إلقناع الجميور بيا.

المثارة في الساحة: يكون الخطاب اإلعالمي أكثر و الساخنة اول القضايا تن. 3

  واضحة في الساحة.ضوعات جاذبية وقبواًل إذا تم التركيز عمى مو 

: ىناك العديد من الموضوعات يا وتوضيحياالموضوعات وشرحفسير ت. 4

السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تحتاج إلى شرح وتفسير المحتوى 

لمضمون لتسييل عممية فيميا  وذلك لتكوين آراء ووجيات نظر من وا

 حوليا.
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 التطرف و الكراىية الم لمقضاء عمى ــعاإلومعالجات يعتمد عمييا رؤى 

إعـداد ىذه الظاىرة التي تتطمب وضع آليات واستراتيجيات عممية لمواجية . 1

وسـائل اإلعـالم العـاممين فـي وعي بـرامج تدريبيـة نوعيـة لرفـع مسـتوى 

  فضاًل عن لمتعامـل مـع القضـايا والمشـكالت الميمـة التـي تواجـو المجتمـع

وتحسين صورتو الذىنية  بـرامج تبـث بالمغـات المختمفـة لمتعريـف باإلسـالمبث 

 العنيف.  وتوضـيح مفيومي الكراىية والتطـرففي العالم الخارجي  

لمقضـايا والمشـكالت وسائل اإلعالم ول في تناموضوعية الضرورة اعتماد . 2

إعداد اإلعالميين وتأىيميم لمتعامل مع ظاىرة التطرف   وكذلك المختمفـة

 . مينية عاليةب

توجيو أدوات الوعي والثقافة السياسية ووسائميا المختمفة التي تزخر بيا . 3

لتي لتكون فعالة في تنمية الشباب والتصدي لظاىرة التطرف ا  وسائل اإلعالم

  فضاًل عن أجراء بحوث ودراسات بناء السالم وادارة تعصف بالمجتمعات

اإلعالمي بين القنـوات الفضـائية البرامجي تعزيز التبادل الصراع من أجل 

 . لمكافحـة ظـاىرة التطـرف والقضـاء عمييـا

 -:المصادر

 مركز ىردو لدعم التعبير خطابات الكراىية وقود الغضب: نظرة عمى مفاىيم أساسية في اإلطار الدولي  
 . 2١16الرقمي  القاىرة  

 التطرف العنيف والتنمية  مركز التكامل المتوسطي.  
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  المـالمي لمفيوم بناء الســعالتسويق اإل

كون التسويق  مور واألشياء المتفق عمييا بين عقالء الناس..ان من األ

أدواتو يعد من قوى وسائل التأثير الجماىيري وتسويق األفكار أعالمي من اإل

الطبيعية بين واستدامة العالقة االجتماعية حفظ و السالم اعة من اجل صنالفاعمة، 

  .الناس

عالم والتسويق عممين مترابطين بقوة تتشابو تفاصيميم من حيث االطار ان اإل

 فبطبيعةيًا، عالم موجفكل منيما ينشر فكرة ويروج ليا وخاصة ان كان اإل ،العام

، عالمالحال التسويق ىو عمم موجة يخدم فكرة من يعمل عميو وىكذا ىو اإل

 و عدم اإلنصافأة الظمم بناء السالم ىو نشاط ييدف إلى حل مشكمومفيوم 

 وأ مميتاً  وتبديل الظروف الثقافية والييكمية التي تولد صراعاً  ،ال عنفيةائق بطر 

، من يتمحور حول تطوير العالقات الشخصية والجماعية والسياسية البناءة مدمراً 

 . العنصريةأم القومية أم الطبقية أم الدينية أم العرقية سوا أكانت الحدود طريق 

 نشربتوعية الشعوب والمجتمعات عمى  (المؤسسة اإلعالمية)دور يعتمد 

الثقة  عممية بناء السالم وكيفية مد جسور بوساطة ،التعايش السممي فيما بينيم

بوصفو عالم تبني اإلطريق وىذا يأتي من  ،إلقامة السالم والتعايشالمتبادلة 

وتعزيز الوعي يا وتبنيالمؤثرة لقضايا المجتمعية اإدراك تعمل عمى مؤسسة 
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دقة التي تعتمد عمى وكذلك تزويده بالمعمومات لدى الجميور، عالمي والحقوقي اإل

 . من مبدأ تعزيز حقوق اإلنسان وصحة الوقائع انطالقاً 

 ىميوبناء السالم األ الميــعاإلالمرتكز 

 دوراً  حدثقد أفي الوقت الحالي عالمي عالم والتسويق اإلمما الشك فيو أن اإل

غمب مواقفيم وسموكيم الفردي أفي توجيات األفراد واتجاىاتيم وصياغة  مؤثراً 

ساس لوسائل اإلعالم المتنوعة في ربط التفاعل بين الدور األ، فضاًل عن والجمعي

 ، االجتماعي والسياسي لممجتمعاتحتوى النسق العام وبين المأو المحيط العام 

 ووسائمو تطور أدواتو، نتيجة رعالم لغة العصاصبح اإلحديثة و الاناتو تقطريق من 

يمكن االرتكاز عمييا في تناول تيا لكل جديد في مجاالت االتصال، إذ ومواكب

 ىميبناء السالم اإلالقضايا واالشكاليات المعاصرة وتعزيز القيم واشاعة ثقافة 

 وتحويل الصراع. 

 اماىتم، تنبع من عالميالعالقة بين بناء السالم والتسويق اإلوعميو اصبحت 

 تعالتوالثقافية، إذ  الباحثين والدارسين في الشؤون االجتماعية والسياسية

، الوطنيو زمات والخالفات عمى الصعيد المجتمعي السيما في زمن األ و الدعوات 

 نبذ العنف واإلكراه والقبول بالتنوع والتعامل السممي والحضاري معالتي تتطمب 

تاح النجاح يكمن في بناء السالم ولقد أدركت الدول والشعوب ان مف ،اآلخرين
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 كسب ثقة األفراد وبناء المؤسسات القادرة عمى إنجاز، من أجل المجتمعي والدولي

قضايا بناء السالم  عبر تسويقتمك العممية لذلك ثمة اىتمام متزايد أخذ يتصاعد 

 . الصراعاتتحويل وتسوية النزاعات و 

 سمبية ة و إيجابيبين صورتين  ..التسويق اإلعــالمي

طريق عالمي اصبح وسيمة ميمة في تأىيل وبناء السالم من ان التسويق اإل

بيدف فعال  إيجاد جو تنمويبوذات مقدرة  ،الوسائل التربوية والتعميمية والخبرية

عالمي في التسويق اإلوالتعبير عن اآلراء، فأىداف حرية الرأي و عالم إلا استثمار

  -، شممت عمى اآلتي:يجابيةصورتو اإل

 تيم. وتوعيالمواطنين في تثقيف سيام اإل. 1

 المالي واإلداري. الكشف عن الفساد . 2

 عن الرأي.  دور الرقيب والحارس فيما يتعمق بحرية التعبير. 3

 . يجابيموذج اإلنخمق المثل االجتماعية وذلك بتقديم األ . 4

 . الحرية والمساواة واحترام القوانين. نشر 5

 . واجتماعية واقتصادية وسياسية تحظى بموافقة شعبية تبني انماط فكرية. 6
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قد ينحرف عن  ،عالميعالم والتسويق اإلاإلوفيما يتعمق بالصورة السمبية عن 

والعمل  واليدف األسمى الذي أسس من أجمو وىو تمبية حاجات المتمقي ورغبات

 م إلى حالةعالوتحول اإل، اجتماعياً أم  اقتصادياً أم  سياسياً أكان  سواءتو خدمعمى 

وان العمل لكسب المال، حرفة باعتباره  التيريج السياسي واالجتماعي المتزايدمن 

عالم صناعة اإلعالم في ظل التوجيات الجديدة في  الخبري واإلعالمي بات ميدداً 

عمى مستوى اخالقيات المينة اإلعالمية وتخطي  وايضاً واستثمارىا، واالتصال 

وسائل اإلعالم إلى نقل األحداث ع أحيانًا قسم من دفوىذا ما ، المينةىذه حدود 

بشكل دقيق لتحقيق السبق الصحافي من غير  من دون أن تتأكد من مصدرىا

 مراعاة لجانب مسؤوليتيا االجتماعية. 

تسويق األفكار في يستخمص من كل ما تقدم ان أىمية دور وسائل اإلعالم و 

 احترامبوساطة ال يتم إال من  ،تمعيتعزيز بناء السالم المجاليادفة إلى المتنوعة 

 يجابيةاإل نقل المعرفة واألفكارطريق من ورسالتو،  لإلعالمأفراد المجتمع 

في الحفاظ سيام والتسويق بمينية واالىتمام بشؤون الناس بصدق وشجاعة واإل

عن سياسة إضفاء صورة مشرقة أجل من ، عمى حرية الفكر والنظام العام

ي صناعة المعمومة الموضوعية التي تحافظ عمى السالم المؤسسات اإلعالمية ف

 الدائم في المجتمعات ومنع حدوث النزاعات والصراعات. 
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 -:المصادر

 عادة التأىيل  :بناء السالم في مجتمعات النزاع ،عمر جمعة عمران دراسة في التجاوب المحمي وا 
 . المجتمعي

 تخصصات بيت كوم .عالم والتسويق.العالقة بين اإل . 
 ناء السالم ويكيبيديا.ب 
 دور اإلعالم في نشر ثقافة السالم. ،احمد القيسي .د 
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 نساف الـ وتأثيرىا في قضايا حقوؽ اإل ػصحافة الس

إال ، داللة بعينياو قد يتوارد كال المصطمحيف الصحافة واإلعالـ في محفؿ واحد 

يشير أحدىما إلى العموـ في حيف يظير اآلخر دااًل إذ ، بييماأّف ثمة فرؽ كامف 

لتي ا ،عمى الخصوص، فاإلعالـ مفيوـ يطمؽ عمى أوجو النشاط التخاطبي كافة

 الوسائؿ الخبريةعبر  ياتستيدؼ دقائؽ الحقائؽ واألخبار الصحيحة وعممية نقم

  إلى الجميور.ف نقميا بموضوعية الحقائؽ وضمسالمة االمتاحة التي تحفظ 

في تغطية النزاعات المختصة الصحافة أحد انواع صحافة السالـ  دتعو 

إذ بيف الشعوب، نشر ثقافة التعايش مف أجؿ بشكؿ محايد وموضوعي  والحروب

التخفيؼ مف حدة األزمات والمواقؼ وتحويؿ الصراع السالـ بناء  اصحافيو  يحاوؿ

نقؿ األوجو اإليجابية لألحداث ميما كانت وتعنى بتفسير أسباب النزاع بوساطة 

  إيجابية وبناءة قدر اإلمكاف. تغطيةب

حوؿ األبحاث التي تشير إلى أف األخبار طريؽ وتطورت صحافة السالـ مف 

عمى ما يكوف ليا تحيز قيمي تجاه العنؼ، وتشمؿ صحافة السالـ  الصراع غالباً 

 في كؿ مف ينتاج الصحافبوساطة اإل لتصحيح ىذا التحيز ومينية أساليب عممية 

فييف واإلعالمييف والجميور اوالعمؿ مع الصح ،وسائؿ اإلعالـ الرئيسة والبديمة

  متسؽ ودقيؽ. نساف بنمطالتي تعنى بحقوؽ اإل ؤسسات والم
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 في حد ذاتيا حؽ مف حقوؽ اإلنساف،والتعبير عف الرأي وتعد حرية الصحافة 

كما يفترض أف تقوـ بدور ريادي في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، خاصة في الوقت 

 ىذه الحقوؽ التي يتقدميا حؽ األفراد فيمحتوى الذي تزايد فيو االىتماـ العالمي ب

ا ليا مف دور في التأكيد عمى ذاتية األشخاص التي تعد األساس لم ،حرية التعبير

وحفظ كرامتيـ واحتراـ خياراتيـ، فالصحافة ال تستطيع أف تقوـ بأية مسؤولية دوف 

  أف تتمتع بأىـ حقوؽ اإلنساف وىي الحؽ في حرية التعبير.

 مركزية فيما يتعمؽ باحتراـ حقوؽ اإلنساف، وفيالوسائؿ اإلعالـ مكانة ما أ

وسائؿ دور الرقيب وتعمؿ كالعيوف واآلذاف لإلبالغ عف ؤدي ىذه الت الحالة المثالية

نجازاتيا،   وسائؿعمى الرغـ مف الحرية النسبية لعمؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف وا 

حقوؽ لانتياكات دوف حصوؿ تحوؿ أو األداة التي تمنع تيا، فيي اإلعالـ ويقظ

  مف الحياة اليومية.كجزء اإلنساف 

حقوؽ حصمت لانتياكات أو تقديـ معمومات موثوقة عف  فعندما يتـ اإلبالغ

ويجب أف ال تبرر الغاية  ،اإلنساف، فإف المدونة األخالقية لوسائؿ اإلعالـ ميمة

 والوسيمة وأف تيدؼ صحافة السالـ إلى تقديـ معمومات موضوعية ودقيقة وصادقة

 . مصطمحات حقوؽ اإلنسافعماؿ وتجنب إساءة استمجميور، ومتوازنة ل
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 تعزيز ثقافة الديمقراطيةو  السالـ بناءمف اجؿ ؿ تصااال 

بفضؿ التقدـ العممي والتكنولوجي المعاصر في ووسائمو تطور االتصاؿ أسيـ 

، إذ إثارة اىتماـ الجميور بالقضايا والمشكالت المطروحةفي  جوىرياً  ممارسة دوراً 

لمتعرؼ عمى ور لية الجميإيمجأ  الواسع مصدراً  ىاوسائؿ بسبب انتشار ىذه ال تعد

 عظـعمى مخاطبة القسـ األلقدرتيا  ،القضايا السياسية والثقافية واالجتماعية كافة

مجتمع وصوتو المعبر، لامرآة ، فضاًل عف وصؼ الصحافة بمف التكويف المجتمعي

، ىميتثقيفو وتصحيح مفاىيمو وتعزيز مفيوـ السالـ األمف طريؽ وظائفيا في 

براز األىداؼ المساىمة وصياغة  ىاوتوحيد ايدمجو الحريات بوساطة تقارب  في ىا وا 

 عمى احتراـ الشرعية والمطالبة بالحقوؽ المدنيةسمطة الحاكمة في الدولة إجبار ال

 . نسافلإل 

تعتبر الصحافة مينة قائمة عمى جمع األخبار وتحميميا والتحقؽ مف مدى و 

متعمقة ألخبار تكوف ىذه اغالبًا ما لجميور، و إلى امصداقّيتيا قبؿ تقديميا 

ـ كانت سياسية أأسواء المستجدة عمى الساحة والقضايا الساخنة، باألحداث 

وتعمؿ عمى رياضية وغيرىا الكثير مف المجاالت المختمفة، ـ محمية أـ ثقافية أ

تطورات  مف يدور حولولتضعو فيما إلنساف إلى ايومي ي ومعرفي غذاء فكر تقديـ 

 . األحداث
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، ألف ىذه الوسائؿ بوسائؿ اإلعالـ وثيقاً  راطية ارتباطاً الثقافة الديمق ترتبطو 

مف  منبثقاً  فيي تنظيماً  ،المحرؾ األساس لترسيخ المفاىيـ الديمقراطية وتنميتيا

فبغير  و،وواجباتاإلنساف واحتراـ كامؿ لمعادلة حقوؽ تو إلراد ومجسداً مجتمع ال

 تبني اإلعالـضاًل عف فحرية الرأي والتعبير ال سبيؿ لنيوض إعالمي قوي ومؤثر، 

مجرد غايات نخبوية إلى مطالب مف اجؿ تحويميا مف نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف 

  تحقيقيا.ويعمؿ عمى الرأي العاـ ىا ينشدمجتمعية وبرامج 

 

 عمى الصعيد األممي نسافالـ في حقوؽ اإل ػػعاسيامات وسائؿ اإل

 ية الخاصةعالنيا بشأف المبادئ األساسإمـ المتحدة حسب ضمنت األإذ 

 بإسياـ وسائؿ اإلعالـ في دعـ السالـ والتفاىـ الدولي، وتعزيز حقوؽ اإلنساف،

الصادر في  الثامف  ،ومكافحة العنصرية والفصؿ العنصري والتحريض عمي الحرب

، عدة مواد اساسية وميمة 8978نوفمبر  تشريف الثاني/شير والعشريف مف 

  -:نسافحقوؽ اإل الدفاع عف في عالـ والصحافة لى ترسيخ مبادئ اإلإتسيـ 

 (: 8)المادة 

إف دعـ السالـ والتفاىـ الدولي، وتعزيز حقوؽ اإلنساف، ومكافحة العنصرية 

والفصؿ العنصري والتحريض عمي الحرب، يقتضي تداوؿ المعمومات بحرية ونشرىا 
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 وسائؿ إعالـ الجماىير أف تقدـ إسياماً  ىنحو أوسع وأكثر توازنا. وعم ىعم

في ىذا المقاـ، وعمي قدر ما يعكس اإلعالـ شتي جوانب الموضوع  أساسياً 

  .المعالج، يكوف ىذا اإلسياـ فعاالً 

 (: 2المادة )

إف ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية اإلعالـ، المعترؼ بيا كجزء ال . 8

يتجزأ مف حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية، ىي عامؿ جوىري في دعـ 

  ـ الدولي.السالـ والتفاى

 ف طريؽ تنوع وسائؿ اإلعالـميجب ضماف حصوؿ الجميور عمي المعمومات . 2

المييأة لو، مما يتيح لكؿ فرد التأكد مف صحة الوقائع وتكويف رأيو  ىامصادر و 

 فيوفاوليذا الغرض يجب أف يتمتع الصح، بصورة موضوعية في األحداث

ى الممكنة لمحصوؿ عمبحرية اإلعالـ وأف تتوافر لدييـ أكبر التسييالت 

المعمومات. وكذلؾ ينبغي أف تستجيب وسائؿ اإلعالـ الىتمامات الشعوب 

  واألفراد، مييئة بذلؾ مشاركة الجميور في تشكيؿ اإلعالـ.

دعـ السالـ والتفاىـ الدولي، وتعزيز حقوؽ اإلنساف، ومكافحة  ىعم وعمالً . 3

يـ وسائؿ اإلعالـ، العنصرية والفصؿ العنصري، والتحريض عمي الحرب، تس

في كؿ بقعة مف بقاع العالـ وبحكـ الدور المنوط بيا، في تعزيز حقوؽ 

ف طريؽ إسماع صوت الشعوب المقيورة التي تناضؿ ماإلنساف، وال سيما 
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ضد االستعمار واالستعمار الجديد واالحتالؿ األجنبي وجميع أشكاؿ التمييز 

 . في بالده ا مسموعاً العنصري والقير، والتي يتعذر عمييا جعؿ صوتي

ولكي تتمكف وسائؿ اإلعالـ مف تعزيز مبادئ ىذا اإلعالف في ممارسة . 4

فيوف وغيرىـ مف العامميف في وسائؿ اإلعالـ اأنشطتيا، ال بد أف يتمتع الصح

بحماية تكفؿ ليـ أفضؿ  ،الذيف يمارسوف أنشطتيـ في بالدىـ أو في خارجيا

  الظروؼ لممارسة مينتيـ.

 (: 3)المادة 

في دعـ السالـ والتفاىـ الدولي  ىاماً  وسائؿ اإلعالـ أف تقدـ إسياماً  ىعم. 8

  وفي مكافحة العنصرية والفصؿ العنصري والتحريض عمي الحرب.

في النضاؿ ضد الحرب العدوانية والعنصرية والفصؿ العنصري واالنتياكات و . 2

األخرى لحقوؽ اإلنساف، التي تعود ببعض أسبابيا إلي التحيز والجيؿ، تسيـ 

ف طريؽ نشر المعمومات عف مطامح جميع الشعوب موسائؿ اإلعالـ 

بعضيا في إزالة الجيؿ وعدـ فيـ الشعوب ل- وتطمعاتيا وثقافاتيا ومتطمباتيا

البالد األخرى  وفي توعية المواطنيف في كؿ بمد باحتياجات البعض،

وتطمعاتيا، وفي كفالة االحتراـ لحقوؽ وكرامة جميع األمـ وجميع الشعوب 

وجميع األفراد دوف تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو المغة أو الديف أو 

ر اإلنسانية الشرور الكبرى التي تكد ىالجنسية، وفي استرعاء االنتباه إل
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وضع  ىكالبؤس وسوء التغذية والمرض. وىي إذ تفعؿ ذلؾ تشجع الدوؿ عم

السياسات األكثر قدرة عمي التخفيؼ مف حدة التوترات الدولية وعمي تسوية 

  النزاعات الدولية تسوية سممية وعادلة.

 (: 4)المادة 

الة تسيـ وسائؿ اإلعالـ بدور أساس في تربية الشباب بروح السالـ والعد

والحرية واالحتراـ المتبادؿ والتفاىـ، بغية تعزيز حقوؽ اإلنساف والمساواة في 

 الحقوؽ بيف جميع البشر وجميع األمـ والتقدـ االقتصادي واالجتماعي. وليا أيضاً 

  دور ىاـ تؤديو في التعريؼ بوجيات نظر الجيؿ الناىض وتطمعاتو.

 (: 5)المادة 

أي والتعبير واإلعالـ ولكي يعكس اإلعالـ مف الضروري، لكي تحتـر حرية الر 

كؿ وجيات النظر، نشر وجيات نظر أولئؾ الذيف قد يروف أف المعمومات التي 

بالنشاط الذي  جسيماً  نشرت أو أذيعت عمي المأل بشأنيـ قد ألحقت ضرراً 

في سبيؿ دعـ السالـ والتفاىـ الدولي وتعزيز حقوؽ اإلنساف أو  ،يضطمعوف بو

  ة العنصرية والفصؿ العنصري والتحريض عمي الحرب.في سبيؿ مكافح

 (: 6)المادة 
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إف إيجاد توازف جديد وتبادؿ أفضؿ في مجاؿ تداوؿ المعمومات، وىو أمر مؤات 

 لقياـ سالـ عادؿ ودائـ ولتحقيؽ االستقالؿ االقتصادي والسياسي لمبمداف النامية،

مداف النامية ومنيا الب ىيقتضي تصحيح أوجو التفاوت في تدفؽ المعمومات إل

وفيما بينيا. ومف الضروري لتحقيؽ ىذه الغاية أف تتوافر لوسائؿ اإلعالـ في ىذه 

التي تييئ ليا أف تتدعـ وتتسع وتتعاوف فيما بينيا  ،البمداف الظروؼ واإلمكانيات

  ومع وسائؿ اإلعالـ في البمداف المتقدمة.

 (: 7)المادة 

ؽ أوسع جميع المعمومات الخاصة نطا ىإف وسائؿ اإلعالـ، إذ تنشر عم

التي تشكؿ أسس القرارات التي اعتمدتيا ، باألىداؼ والمبادئ المقبولة عالمياً 

في دعـ السالـ والتفاىـ الدولي  فعاالً  مختمؼ وكاالت األمـ المتحدة، تسيـ إسياماً 

نصافاً  وتعزيز حقوؽ اإلنساف وفي إقامة نظاـ اقتصادي دولي أكثر عدالً   . وا 

 (: 8) المادة

ينبغي لممنظمات المينية ولألشخاص الذيف يشتركوف في توفير التدريب 

الذيف  ،فييف وغيرىـ مف العامميف في مجاؿ وسائؿ إعالـ الجماىيراالميني لمصح

يساعدونيـ عمي االضطالع بمياميـ بروح المسؤولية، إيالء أىمية خاصة 
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موؾ الميني الخاصة بيـ وضعيـ قواعد الس ىلممبادئ الواردة في ىذا اإلعالف لد

  وضماف تطبيقيا.

 (: 9)المادة 

لروح ىذا اإلعالف، اإلسياـ في تييئة  عاتؽ المجتمع الدولي، وفقاً  ىيقع عم

ونشرىا عمي نطاؽ أوسع وبصورة  حراً  الظروؼ التي تكفؿ تداوؿ المعمومات تداوالً 

 مف العامميف فيفييف وغيرىـ ا، وتييئة الظروؼ التي تكفؿ حماية الصحأكثر توازناً 

لتقديـ إسياـ  مؤىمة تماماً  "UNESCO اليونسكو"اإلعالـ أثناء تأدية مياميـ. و

  ثميف في ىذا الميداف.

 (: 81)المادة 

ضماف حرية اإلعالـ، والوثائؽ  ىمع مراعاة األحكاـ الدستورية الرامية إل. 8

العالـ أجمع  واالتفاقات الدولية الواجبة التطبيؽ، يتحتـ أف توجد وأف توطد في

ى الظروؼ التي تتيح لمييئات واألشخاص، ممف يتوفروف بحكـ مينتيـ عم

  تحقيؽ أىداؼ ىذا اإلعالف.و نشر المعمومات، 

وينبغي أف يشجع التداوؿ الحر لممعمومات ونشرىا عمي نطاؽ أوسع وأكثر . 2

  .توازناً 
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بمداف النامية مف الضروري ليذه الغاية أف تيسر الدوؿ لوسائؿ اإلعالـ في ال. 3

لدعميا وانتشارىا وأف تشجع التعاوف بينيا  ،الظروؼ واإلمكانيات الالزمة

  وبيف وسائؿ إعالـ البالد المتقدمة.

تشجيع المبادالت الثنائية والمتعددة األطراؼ لممعمومات  ومف الضروري أيضاً . 4

وتنميتيا بيف جميع الدوؿ، والسيما بيف الدوؿ ذات النظـ االقتصادية 

أساس المساواة في الحقوؽ والمنفعة  ىاالجتماعية المختمفة، وذلؾ عمو 

  المتبادلة، واحتراـ تنوع الثقافات التي تكوف تراث اإلنسانية المشترؾ.

 (: 88)المادة 

لكي يستكمؿ ىذا اإلعالف فعاليتو، يجب في إطار احتراـ األحكاـ التشريعية 

، أف يكفؿ قياـ ظروؼ مؤاتية ألنشطة واإلدارية وااللتزامات األخرى لمدوؿ األعضاء

، لألحكاـ الواردة في اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف وسائؿ اإلعالـ، وفقاً 

والمبادئ المناظرة التي نص عمييا العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية 

  .8966والسياسية الذي اعتمدتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في عاـ 
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 وتحويؿ الصراع  في بناء السالـ فةصحاالرؤية لدور 

طريؽ مف ، ىمياف دور صحافة السالـ في مجاؿ تعزيز بناء السالـ األ

 البد مف وضع، و االىتماـ بالقضايا المجتمعية التي ينبغي التركيز عمييا

االستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج في مجاؿ اإلعالـ لتحقيؽ أىداؼ الدولة 

 والوطنية ووحدةوعة شر مالمواطف وحقوقو الأمف ف حيث م ،المجتمعفي خدمة 

 نيج العممي المبنيمعمى الواالعتماد التركيز بوساطة  ،الدولة وسالمة أراضييا

  -، عمى وفؽ اآلتي:عمى أسس التخطيط االستراتيجي

 . الدعوة لنشر ثقافة السالـ والوحدة الوطنية .8

 . لالنتماء لموطفاستقطاب الجماىير لتتوحد حوؿ ىدؼ تنمية الشعور  .2

 . عالء القيـ الفاضمة والساميةإ .3

 محاربة األدوار االجتماعية التي تعوؽ عممية بناء السالـ والتعايش .4

 المجتمعي. 

 . ودوف المساس بياوتعزيز ىذه الثقافة تسميط الضوء عمى حقوؽ اإلنساف  .5

لمتعبير عف قيـ المجتمع ومعتقداتو وبكؿ تيا قويوتسالـ التطوير صحافة  .6

 .الوطنية فيوائحة وتعزيز قيـ الوحدة شر 

 الخطط واالستراتيجيات التي تقدـ مفاالعتماد عمى تفعيؿ يجب  واخيراً 

لدعـ عممية السالـ وحقوؽ اإلنساف  ،المنظمات الوطنية والدوليةأو الحكومات 
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في تشجيع تمؾ ه لدور  (عالـ السالـبػ)إإذ يسمى  ،ونبذ العنؼ وتعزيز التعايش

وتسميط الضوء عمى الجوانب اإليجابية وتسميط الحوار حوليا  يا،مالمبادرات ودع

 .السالـبناء والتركيز عمييا لتكوف جزء مف ثقافة 

 

 -:المصادر

  لبناف –جريدة الشرؽ االوسط  –تمارا جماؿ الديف . 
 ويكيبيديا الموسوعة الحرة .  
  )سطور )المركز العربي لمدراسات والبحوث . 
  الدكتور مصمح حسف احمد عبدالعزيز ..نسانياإل مبادئ القانوف الدولي . 
  عالف العالمي لحقوؽ اإلنسافاإل . 
 منظمة مراسموف بال حدود .  
  مـ المتحدة االنمائي األبرنامجUNDP . 

 Galtung, Johan, “On the role of the media in worldwide security and peace,” 

In Tapio Varis (ed.), Peace and Communication, pp. 249–266, San Jose, 

Costa Rica: Universidad para La Paz. 
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  المـالقيم االجتماعية لرسالة بناء الس

نيض بيا القيم االجتماعية من أىم الركائز التي تبنى عمييا المجتمعات، وتتعد 

األمم، وتتعمق القيم باألخالق والمبادئ، وىي معايير عامة وضابطة لمسموك 

البشري الصحيح، والقيم االجتماعية ىي الخصائص أو الصفات المحببة والمرغوب 

دى أفراد المجتمع، التي تحددىا ثقافتو مثل التسامح والقوة، ولمقيم فييا ل

 أسباب تؤدي إلى غيابيا عن واقع الحياة، كما أنىناك االجتماعّية أمثمة وأنواع، و 

  ىناك سبل لتعزيزىا وبنائيا.

يظير كقيمة في التعامل اليومي في المجتمع، ابتداء من األسرة،  إذالصدق، ك

  وانتياء بالمجتمع.

اإليثار، وىو قيمة متقدمة في السموك، ويعبر عن تخمي اإلنسان عما يحبو 

 لصالح غيره. 

الحياء، وىو من الضوابط الميمة لمسموك البشري في و  الكرم والسخاء

 المجتمع. 

  البذل والتضحية، وذلك بجعل اىتمامات الفرد الخاصة لصالح المجتمع ككل.

كائز التواصل البشري، وال غنى عنو التعاون والتعاضد، من أىم مقومات ور 

 لفرد من األفراد أو مجتمع من المجتمعات. 
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 ل أبناء المجتمع بعضيم في شتى جوانب الحياة،التكافل االجتماعي، وفيو يكمّ 

  في المجتمع. ياويقمصمّما يقمل من منابع الفقر والعوز 

  أىمية القيم االجتماعية

وى ما تبنى بو المجتمعات، ومن أىم القيم االجتماعية واألخالق من أقتعد 

الروابط التي تربط بين أفراد المجتمع، ففييا تنتشر المحبة بين أفراد المجتمع، 

والترابط بينيم بيذه القيم، فيي المجتمعي وتعم األخوة بينيم، ويقوى التماسك 

تكون في األمم  الضمانة الستقرار المجتمعات وازدىارىا، ونجد أن بداية انييار

ييار القيم واألخالق؛ فال يمكن فصل القيم عن األخالق، فيي تشترك معًا في ان

  في وجيتو العامة والخاصة. ووضبطتحديد السموك البشري 

في نياية المطاف  مناىج وأساليب بناء السالم، لكنيا تعمل جميعاً  تتنوعوقد 

 ة،القانون والعدالبوساطة فرض قوة لضمان أن الناس في مأمن من األذى، 

دراجيم في القرارات السياسية التي تؤثر عمييم، والحصول عمى فرص اقتصادية  وا 

 المناسبة.  سبل العيش وتوافر أفضل، والتمتع بشكل أفضل

بغياب المظاىر إما الذي يعرف -من معنى السالم بصفة عامة  وانطالقاً 

ر والصحة أو بحضور المظاىر االيجابية مثل اليدوء واالستقرا مثل العنف السمبية

يمكن أن نقترب من مفيوم السالم االجتماعي، فكل مجتمع يتكون وبيذا  -والنماء
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أكان في مختمفون بالضرورة بعضيم عن بعض، سواء األفراد من مجموعة من 

الوظيفي، ولكن يجمعيم ما  مموقعيم االجتماعي أ مالمذىبي أ مانتمائيم الديني أ

التزام غير مكتوب بينيم، يتناول بوصفو )العقد االجتماعي( يمكن أن نطمق عميو 

 في المجتمع، والخروج عمى ىذا العقد يمثل انتياكاً  ووواجباتحقوق كل طرف 

خالل بالتزاماتخر اآلطرف اللحقوق  ، مما يستوجب التدخل الحاسم لتصحيح ووا 

  الموقف.

 فالسالم االجتماعي يعني غياب كل مظاىر العنف والقير والخوف في المجتمع،

 ، كما أنو ليس فقط ظاىرةوايقافيا الحربمنع نشوب سالم ال يعني فقط فال

 تتضمن سياسية، ولكنو يعبر عن عممية اجتماعية ليا العديد من المستويات، التي

ثم عمى المستوى االقميمي و السالم عمى مستوى العائمة وعمى مستوى المجتمع، 

  م مع النفس.والدولي، كما يتناول أيضا السالم الداخمي، أي السال

نيا مجموعـة القـيم والمواقـف أقامت األمم المتحدة بتعريف ثقافة السالم بوقد 

   -لى ما يمي:إوالتقاليـد وأنماط السموك وأساليب الحياة، التي تستند 

نياء العنف وترويج ممارسة الالعنف من  .1 التعميم طريق احترام الحياة وا 

 والحـوار والتعاون. 
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لمبـادئ السيادة والسالمة االقميميـة واالسـتقالل السياسـي  الكامـل االحتـرام .2

 المحميتخصص ضـمن ال ساسـاً ألمـدول وعـدم التـدخل في المسائل التـي تعـد 

 مم المتحدة والقانون الدولي. مبادئ األعمى وفق ألي دولة، 

 ساسية وتعزيزىا. والحريات األكافة نسان االحترام الكامل لحقوق اإل  .3

 بتسوية الصراعات بالوسائل السممية.  االلتزام .4

 نمائية والبيئية لألجيال الحاضرة والمقبمة. بذل الجيود لموفاء باالحتياجات اإل  .5

 . هوتعزيز  احترام الحق في التنمية .6

تطبيقيا في  وتعزيز في الحقوق والفرصبين المرأة والرجل احترام المساواة  .7

 . المجتمع

  بير والرأي والحصول عمى المعمومات.االعتراف بحق كل فرد في حرية التع .8

، التمسك بمبادئ الحرية والعدل والديمقراطية والتسامح والتضامن والتعـاون .9

 والتعددية والتنوع الثقـافي والحـوار والتفـاىم عمـى مسـتويات المجتمـع كافـة

بناء  لـىإتدعميا بيئة وطنية ودولية تمكينية تفضي التي وفيما بين األمم، 

 وتحويل الصراع. السالم
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 اإلنساني  لقانون الدولياوفق عمى االنتهاكات ق توثي

القانون الدولي اإلنساني الجزء المهم من القانون الدولي العام الذي يعد 

لى حماية اإلنسان في أوقات الحروب والنزاعات إيستمهم الشعور اإلنساني ويهدف 

فيه أن هذا وصفت  وقد تبنت المجنة الدولية لمصميب األحمر تعريفاً ، المسمحة

لقانون يتكون من مجموعة القواعد الدولية المستمدة من االتفاقيات واألعراف ا

لى تسوية المشكالت اإلنسانية الناجمة بصورة مباشرة إالتي تهدف بشكل خاص، 

عن النزاعات المسمحة الدولية أو غير الدولية، التي تقيد ألسباب إنسانية حق 

، أو تحمي األشخاص واألمالك هاأساليبو ق الحرب ائطر عمال أطراف النزاع في است

  المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا ألخطار النزاع.

 مجموعة االتفاقيات الدولية المبرمة فيعمى القانون الدولي اإلنساني شمل و 

، فضاًل عن 7997الهاي والمتعمقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 

 ضحايا المنازعات المسمحة، مثل جرحى المتعمقة بحماية اتفاقيات جنيفقواعد 

ومرضى وغرقى القوات المتحاربة، أو األسرى أو السكان المدنيين المتواجدين في 

و فرق اإلغاثة، وأفراد الطواقم الطبية الذين يقومون أنطاق العمميات الحربية 

، أو تقديم الرعاية والعناية الطبية إلسعافهمبمهمة البحث عن الجرحى والمرضى 

 . مرضى والسكان المدنيينلم
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  -:القانون الدولي اإلنساني ئأهم مبادومن 

  .احترام الحق في الحياة  .7

  المنازعات المسمحة.اثناء حماية كرامة اإلنسان وضمان سالمته   .2

  التمييز بين المدنيين والمحاربين.  .3

  في النزاعات المسمحة. تهالتقميل من ويالت اإلنسان ومعانا  .4

  ألعيان المدنية والممتمكات المحمية، واألعيان العسكرية.التمييز بين ا  .5

 اثناءاحترام مبدأ المساواة في الحقوق، وحظر التمييز بين البشر   .6

  المنازعات المسمحة.

  احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عميها.  .7

  حظر التعذيب والعقوبات الجماعية.  .8

  ضمان حق الخصم بالمحاكمة العادلة.  .9

 تعريف جرائم الحرب الناشئة عن ممارسات االحتالل.تحديد و   .79

 العقوبات الجماعية

من االتفاقية الرابعة العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع  (33)حظرت المادة 

تدابير التهديد أو اإلرهاب، كما حظرت تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين 

  وممتمكاتهم.
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 جاء في هذا السياقإذ عمال التدمير من االتفاقية أ (53)كما حظرت المادة 

يحظر عمى دولة االحتالل أن تدمر أي ممتمكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعمق 

  بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسمطات العامة.

  االنتهاكاتممارسة 

  -:عمميات اإلخالء القسري وهدم المنازل

لى مجمس األمم إمتحدة السامية لحقوق اإلنسان المقدم ة األمم اليتقرير مفوض

 /8 /79ريخ أجنيف بتفي المتحدة لحقوق اإلنسان في دورته الثانية عشرة 

موجة من أوامر الهدم الجديدة، القدس الشرقية تواجه ، وبحسب التقرير ف2999

، امتنعت إسرائيل عن تمكين الفمسطينيين المقيمين في القدس 7967فمنذ عام 

وبينما ، من التخطيط العمراني الكافي لمجاراة النمو السكاني الطبيعي الشرقية

% من 73يواجه الفمسطينيون عقبات كبيرة لمبناء بشكل قانوني عمى ما نسبته 

قية المخصصة ألعمال البناء الفمسطينية، فتكاثرت مساحة القدس الشر 

% من األراضي التي 35المستوطنات اإلسرائيمية عمى مساحة تبمغ نسبتها 

 صودرت من الفمسطينيين عمى نحو يشكل مخالفة لمقانون الدولي. 

  -:التطهير العرقي
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، كجريمة المركبة مرتبط بمجموعة من الجرائم أن التطهير العرقي في طبيعته

التمييز العنصري، وجريمة الفصل العنصري )األبارتايد(، وجرائم الحرب بما في ذلك 

هدم المنازل، واستيالء عمى األرض، واالعتداء عمى أالماكن المقدسة، وتهجير 

لى وطنهم وبمدهم وممتمكاتهم بهدف إاألهالي، أو إقصاءهم وحرمانهم من العودة 

  لجماعية.تفريغها من عرق معين، وجرائم االبادة ا

أبشع الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية بهدف كعادة ما يرتبط التطهير العرقي 

 مباشرة وغيرجرائم عبر ألنه يتحقق  ،التخمص من مجموعة معينة أو شعب معين

هدم المنازل واألحياء تشمل عمى و  لمتخمص من الفئة المستهدفة،مباشرة 

سبل الحياة والمعيشة، واالعتداء  والمؤسسات، واإلرهاب والترويع، والتضييق عمى

هم عمى أماكن العبادة والمقدسات، وسن القوانين المجحفة بحق المواطنين لتيئيس

جبارهم عمى ترك مدينتهم والهجرة  . كما يحدث في مدينة القدسمنها،  وا 

 

 

 

 

 



 

 بناء الســالمو اإلعــالم 

 

05 

 

  -المصادر:

 726ص ،القانون الدولي العام، محمد المجذوب.  

 إلنساني المتعمقة بالمباديء المذكورة تنظم قواعد القانون الدولي ا

  -مجموعة  االتفاقيات التالية:

 . 7997اتفاقية الهاي المتعمقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام   .7

 -:وهي 7949أغسطس عام  آب/ 72اتفاقيات جنيف األربعة المبرمة في  . 2

قوات المسمحة في اتفاقية جنيف األولى المعنية بحماية جرحى ومرضى الأ. 

  الميدان.

اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات ب. 

  المسمحة في البحار.

  اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.جـ. 

  اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.د. 

فاقيات جنيف األربعة والمتعمق بحماية بروتوكول جنيف األول المكمل الته. 

  .7977ضحايا النزاعات المسمحة المبرم عام 

  القانون األساسي لمحكمة الجنايات الدولية.و. 
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 ية الرقمية: ضرورة مجتمعية المــعاإلالتربية 

ىدفت التربية اإلعالمية الرقمية كمفيوم إلى إعداد اإلعالميين ألداء العممية 

التربوية، أو المساىمة فييا بكل أبعادىا، سواء أكانت قيم وثوابت مكتوبة أم 

عالميين متعارف عمييا، وال بد في ىذا المجال من تكامل األدوار العممية بين اإل

والتربويين لتحقيق ىذه الغاية، وال سيما أننا في زمن كثرت فيو المشكالت الناتجة 

عن االنحراف الذي تعددت مبرراتو ومسبباتو، فاإلعالم الرقمي المتوازن واليادف 

والمسؤول البد من دوره في إحداث التربية المنشودة، تعزيزًا وترسيخًا، وتغييرًا 

عتماد عمى أسس التربية اإلعالمية الرقمية لتحقيق سمة وتعدياًل، فضاًل عن اال

 . (i) التواصل االيجابي بين مقومات االتصال المعروفة

  UNESCOيونسكو  /ووصفت منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة

التربية اإلعالمية بأنيا الكفايات األساسية التي تتيح ألفراد المجتمع التعامل مع 

عالم عمى نحو فّعال، وتطوير الفكر النقدي وميارات التعمم مدى الحياة، وسائل اإل

 في سبيل تنشئة اجتماعية تجعل منيم مواطنين نافعين. 

توصيات الممتقى أشارت بعد عرض خالصة الجمسات النقاشية واستناتجاتيا و 

  -:إلى اآلتي النيائية
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ينيا في المناىج استحداث مفردة مادة )التربية اإلعالمية الرقمية( وتضم .1

 الدراسية لممراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية. 

)التربية  االعتماد عمى متخرجي كميات وأقسام اإلعالم في تدريس مادة .2

اإلعالمية الرقمية( وفقًا لتخصصيم في مجال صناعة المحتوى اإلعالمي 

  لمطمبة.

األجيزة والبرامج العمل عمى توفير البنى التحتية وتطويرىا من )التقانات و  .3

الرقمية( التي تساعد الطمبة عمى مواكبة المستجدات الحديثة في مجال 

  االتصاالت والمعمومات.

بناء القدرات والميارات الرقمية ألفراد المجتمع عن طريق الورش التدريبية   .4

التي تقيميا المؤسسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية العاممة عمى 

  لي والمحمي في مجال اإلعالم الرقمي.المستويين الدو 

إقامة ورش تدريبية لمتخرجي كميات وأقسام اإلعالم من المؤسسات الحكومية  .5

اإلعالمية، مثل ىيئة اإلعالم واالتصاالت، وشبكة اإلعالم العراقي، ونقابة 

الصحافيين العراقيين، من أجل تطوير الميارات الكتابية والتعبيرية، وتمكينيم 

  محتوى إعالمي ىادف ذو فائدة مجتمعية.من صناعة 
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اإلفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطًا متقدمًا في مجال تطبيق التربية  .6

اإلعالمية الرقمية، مثل المممكة األردنية الياشمية والمممكة العربية السعودية 

  ولبنان وىولندا واستراليا والواليات المتحدة األمريكية وغيرىا.

استحداث أقسام )تكنولوجيا اإلعـالم( في المدارس الثانوية العامة اقتداء  .7

  بتجربة إعداديات الصناعة المينية وأقسام الفنون.

العمل عمى إجراء بحوث ميدانية؛ لتحديد مستوى األمية الرقمية في العراق،  .8

وتوفير معطيات وبيانات تساعد صانع القرار في مجال إعمام التجربة الرقمية 

  في التربية اإلعالمية.

إجراء البحوث المشتركة بين المؤسسات التربوية والتعميمية في مجال التربية  .9

عادة تقويم المناىج الدراسية ومفرداتيا في المدارس  اإلعالمية الرقمية، وا 

  والجامعات في ضوء التحوالت المنيجية الرقمية.

  .تأسيس أكاديمية عراقية لمتربية اإلعالمية الرقمية .11

  إقامة مؤتمر دولي مختص بالتربية اإلعالمية الرقمية. .11

شمول الجامعات العراقية كافة بتدريس مادة )التربية اإلعالمية الرقمية( ،  .12

وعدم اقتصارىا عمى كميات اإلعالم؛ التساع تُأثير التربية اإلعالمية الرقمية 

  في نواحي المجتمع كافة.

  وأىميتيا، وتأثيراتيا في أفراد المجتمع.إصدار فولد تثقيفي بالظاىرة الرقمية  .13



 

 بناء الســالمو اإلعــالم 

 

35 

 

اعتماد سياسة المراجعة الدورية لممناىج التربوية والتعميمة، وتصحيح  .14

 مسارىا تماشيًا مع التطورات العممية الحديثة.

 

 -:المصادر

                                                 
i) ) َبغداد: دار  1ي لمممتقى العراقي لمتربية اإلعـالمية الرقمية ط/امة العراقية، التقرير العـممجمعية الَعالقات الع(

 . 17-16( ص2121الكوثر لمطباعة، 
 1981( لسنة 55عمى وفق قانون الجمعيات العممية رقم ) ،امة العراقية/ ايبراأسست جمعية الَعالقات العَ 
العالي والبحث العممي دائرة ، الصادر من وزارة التعميم 22/4/2118( في 1613المعدل، باألمر الوزاري )

  البحث والتطوير.
 2121تحت شعار)تعميمنا لن يتوقف(، وألول مرة الممتقى األكاديمي االلكتروني لمتربية اإلعالمية الرقمية 

 -9)التربية اإلعالمية الرقمية: ضرورة مجتمعية( في بغداد، ولمدة يومين )اإلربعاء والخميس( بـالموسوم 
( 38، وبمشاركة )د( ومنصة ستريم يار facebookبث مباشر عمى المنصة االلكترونية ، )2121/ أيمول/11

عالمية مؤسسة عممية ( متحدثًا من جامعات العراق كافة من األساتذة المختصين في مجال اإلعالم 41، و)وا 
 الرقمي.
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