البيان الختامي لمؤتمر اليونيسكو في الرباط عن:

"دور اإلعالم في تعزيز ثقافة الحوار في المنطقة العربية"
بالتعاون مع "مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني"

بدعوة كريمة من مكتب اليونيسكو اإللقييم ليتربية ي الدل الرربية  -بيرلت،
لي إطار "برنامج الميك عبد اهلل ليحوار لالسالم" ،لبالترالن مع "مركز الميك
عبد الرزيز ليحوار الوطن " ي الرياض بالمميكة الرربية السرودية ،لمكتب
اليونيسكو ي الرباط بالمميكة المغربية ،عُقد المؤتمر اإللقييم عن "دلر اإلعالم
لترزيز ثقاية الحوار ي المنطقة الرربية" ي الرباط  -المغرب ،ي الفترة من
 02- 02يبراير  0222بمشاركة لاسرة من اإلعالميين لالخبراء الررب
لالمؤسسات لالمراكز الناشطة ي المجالين اإلعالم لالثقاي  ،لبرعاية إعالمية
من لقناة "الرربية" الفضائية.
لهدف المؤتمر إلى تحقيق تواصل بين اإلعالميين لالخبراء لبين اليونيسكو
لالجهات الداعمة ،لمنالقشة اآلليات المطيوبة ليوصو إلى حوار يرا لمستمر،
لبناء مجتمع متسامح لمنفتح لخا من الترصب لالكراهية.
لنالقش المؤتمرلن ألراق عمل رئيسية تناللت التحديات الت يواجهها اإلعالم
الررب بمختيف لسائيه ،خصوصاً ي المرحية الراهنة الت تريشها المنطقة
الرربية .لعرضوا رؤيتهم ليحيو الممكنة ي هذا المجا  .كما تم عرض مبادرات
األمم المتحدة المتريقة بالحوار لاإلعالم ،لتشجيع اإلعالميين المحتريين لالشباب
عيى السواء ليمشاركة ي الحوار لتقبل اآلخر.
لعُرضت "لقصص نجاح" حصيت مع مؤسسات لجِهات إعالمية عربية مختيفة،
ساهمت ي تحسين يكرة الحوار لترزيز ثقايته ي المنطقة الرربية.
لجرى نقد بنّاء ألبرز البرامج الحوارية عيى التيفزيونات الرربية لي الصحف
للسائل اإلعالم األلكترلنية ،لكيفية تطوير هذه البرامج لالرلئ لخدمة مبدأ
الحوار.

لعرضت اليونيسكو بشكل خاص ،مبادرة الكترلنية جديدة ،ه عبارة عن مولقع
الكترلن حديث ،باسم "حالر" يرنى بتوثيق لرصد الموارد البشرية لالمنشورات
لالمصادر باليغتين الرربية لاإلنكييزية الت تهتم بالحوار ي أشكاله لمواضيره
المختيفة.
لبرد جيسات الرمل المتخصصة عيى مدى يومين ،خيص المجتمرون إلى
مجموعة من التوصيات ،الت تررض عيى اليونيسكو لمركز الميك عبد الرزيز
ليحوار لتنفيذ الممكن منها ضمن أللوياتهما لامكانياتهما ،له التالية:
دعم برامج إعالمية ي محطات تيفزيونية لنشر تحقيقات صحايية ي
الصحف اليومية لاالسبوعية ،الت ترزز ثقاية الحوار.
الرمل من أجل تقديم جائزة سنوية أليضل عمل إعالم صادق يدخل ي
إطار ثقاية الحوار.
توعية اإلعالميين لالمؤسسات اإلعالمية بضرلرة االلتزام بمواثيق شرف
المهنة ،الوطنية لالرربية لالدللية.
تحفيز االعالميين عيى لضع ميثاق مهن خاص بموضوع ثقاية الحوار.
تشجيع إنشاء مراصد تصدر تقارير دلرية عن خطاب التحريض عيى
الرنف أل الكراهية الت تصدر عن مؤسسات إعالمية عربية أل إعالميين
عرب.
إلقتراح لجرل مؤتمر الحوار ،مؤتمراً دلرياً ليحوار بين اإلعالميين
مؤسساتٍ لأيراداً مع اليونيسكو ل"مركز الميك عبد الرزيز ليحوار
الوطن " ،بحيث يرقد بشكل سنوي ،لكل مرة ي بيد عرب مختيف،
لتشكيل مجيس أمناء ،لهيئة تنفيذية.
دعوة "مركز الميك عبد الرزيز ليحوار الوطن " إلى أن يكثف لجوده ي
المنطقة الرربية ،مع إعطاء األللوية ي الفترة الراهنة ليبيدان الرربية الت
تشهد تحوالت.

دعوة مكتب اليونيسكو اإللقييم الى استكما عميه مع لزارات التربية
لالترييم الرال لتنقية مضامين التريم من األيكار لالمواد الداعية الى
الكراهية لالرنف ،لتحسين البيئة التريمية لتكون مشجرة ليحوار.
دعوة المكتب اإللقييم لييونيسكو ل"مركز الميك عبد الرزيز ليحوار"،
إللقامة دلرات تدريبية لإلعالميين خصوصاً الشباب منهم ،عيى "إعالم
الحوار".
دعوة مكتب اليونيسكو بيرلت لترشيح عدد من اإلعالميين الناشطين
لالمؤثرين ،ليكونوا "سفراء اليونيسكو ليحوار".
دعوة اليونيسكو ليرمل عيى عقد شراكات مع المؤسسات اإلعالمية إلنتاج
لنشر مواد إعالمية ترزز ثقاية الحوار.
إنشاء شبكة من اإلعالميين لنشر لترزيز "ثقاية الحوار" من خال صفحة
عيى الفايسبوك خاصة باإلعالميين المهتمين بموضوع ثقاية الحوار ،مع
لضع رابط مولقع "حالر" عيى هذه الصفحة.
الرمل عيى انجاز لقاموس ليمصطيحات المستخدمة ي ترزيز ثقاية الحوار.
ترزيز الشراكة بين لسائل اإلعالم لمنظمات المجتمع المدن لنشر ثقاية
الحوار.
توصيات لتفريل مولقع "حاور":
أن يكون ليمولقع تطبيقات عيى الهواتف الذكية ليصبح متاحاً أللسع شريحة
ممكنة من الناس.
أن يكون المولقع تفاعيياً.
دعوة المشاركين ي مؤتمر الرباط ليترليج ليمولقع.
بناء لقاعدة بيانات حو اإلعالميين المهتمين بترزيز الحوار.

