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 :مؤسسة اعالمية رسمية وغير رسمية 17التي تم توقيعها مع  وثيقةنص ال
 

 وثيقة شرف
 صديقة وأمنة لقضايا النوع االجتماعي فى المؤسسات االعالميةتغطيات 

 

 

يؤدي رسالته بحرية  -انطالقا من ايمان وزارة شؤون المرأة ووسائل االعالم بأن االعالم مرآة للمجتمع
االعالم يلعب دورا هاما  في التأثير ئة المناخ الحر، لنمو المجتمع وارتقائه، وبان واستقالل بهدف تهي

ان المساواة وعدم والتغيير والتوعية والضغط والمناصرة والمساءلة لتعزيز المبادئ والقيم والحقوق،  و 
يجة للواقع التمييز على اساس الجنس هو حق اساسي من حقوق االنسان، وادراكا من كال الطرفين بانه نت

الحالي للمرأة الفلسطينية والذي تغلب عليه الصورة النمطية للتعامل مع قضايا المرأة والنوع االجتماعي في 
المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتي جعلتها عرضة احيانا الشكال مختلفة من العنف 

هذا،  وعمال على اهمية بناء الشراكات  المجتمعي المضاف لعنف االحتالل االسرائيلي بحقها،  من اجل
وتكامل االدوار فان وزارة شؤون المرأة  ووسائل االعالم ملتزمون اخالقيا بهذا الميثاق الذي يؤكد على 

رسالة إعالمية واضحة المعالم ومناصرة للمرأة اهمية االعالم في صناعة الرأي العام من خالل تبني 
ة كافة حقوقها في كافة المجاالت كانسان كامل الحقوق، بعيدا عن الفلسطينية وقضاياها من اجل ممارس

ستغالل لصورة المرأة كضحية لكسب التعاطف السياسي، او استخدام جسد المرأة للترويج اي نوع من اال
للسلع االستهالكية، او التعامل مع النساء باستخفاف احيانا، او التعاطي مع حقوقهن وكأنها منحة او 

  جاحاتها باستغراب واستهجان وذلك من خالل االلتزام بالمبادئ التالية:التعامل مع ن
خطاب اعالمي غير منحاز للذكور، عبر تحييد لغة الخطاب لتكون أكثر توازنا ومساواة وأقل  .1

تحيزا ضد النساء، ومراعاة بان  جمهور المؤسسات االعالمية هم النساء والرجال حتى عندما 
 تكون القصة عن النساء"

تزم اإلعالميين/ات مبدأ الحياد واحترام الرأي اآلخر، ولهذا الغرض يتعين عليه منح الفرص يل .2
المتساوية لجميع األطراف في أية قضية تهم الرأي العام او قضية خاصة للتعبير عن ارائهم، ، 

 سواء كان البث للمادة اإلعالمية مسجاًل أو مباشرًا.
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ية وهن  جزء اصيل من هذا الحق وذلك من خالل فرض النساء حاضرات في التغطيات االعالم .3
المعايير االخالقية االساسية وتحدي طرق التفكير النمطية والتصوير العادل لكال الجنسين و 

  ايجاد آليات تنظيم ذاتي في مواجهة التحيز ضد المرأة 

بعمق في ما  من خالل النظر انسنة التغطيات االعالمية وتعزيز ثقافة حقوق االنسان والمواطنة .4
وراء القصص، وادراك اهمية استخدام النوع االجتماعي كعدسة مكبرة ينبغي ان تفحص من 
خاللها جميع االحداث والقضايا لكي تروى القصة بالكامل ولكي تصبح التغطية اكثر شمولية 

 واكثر توازنا.
)النساء والرجال(  وال يستخدمها ألغراض مسيئة, يحترم اإلعالميين/ات الحياة الخاصة لألفراد  .5

 كما يحرص على الحصول على موافقة األشخاص عند رغبته نشر أي معلومة أو صورة خاصة
 بهم.

 .ويحرص على بث معلوماتهم بدقة ووضوح وبطريقة تناسب الحدث  .6
ات على هذا يدرك اإلعالميين/ات أن )المتهم بريء حتى تثبت إدانته ( ويبث األخبار والمعلوم .7

األساس، ويدعم استقاللية ونزاهة القضاء وال يبث ما يمكن أن يؤثر على سير العدالة، او ما 
 يوحي او يشير الى ادانة او تبرأة ايا كان.

يحرص اإلعالميين/ات على بث المعلومات الكاملة والحقائق عن انتهاكات حقوق اإلنسان وال  .8
 .العنف المبني على اساس النوع االجتماعييقبل تجاهلها وخاصة فيما يتعلق بقضايا 

 

ضد أي شخص   يحرص اإلعالميين/ات على عدم التشهير أو التحريض على العنف والكراهية .9
أو االنتماء السياسي. كما يمتنع عن استغالل   أو مؤسسة على أساس الجنس أو العرق أو الدين

 أو إعالنية.   الطفل أو المرأة بطريقة غير الئقة في أية مادة إعالمية
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يحترم اإلعالميين/ات خصوصية األفراد ) نساء ورجال(  فيجب أن تكون محل احترام  .10
اإلعالم، ويتصل بذلك احترام رغباتهم أو رغبة ذويهم في عدم اإلفصاح عن أسمائهم أو عناوينهم 

  ألسباب معنوية أو أمنية.

انون، وينبغي لإلعالمي تلتزم المؤسسات اإلعالمية واإلعالميين/ات بحق الرد وفقا للق .11
االعتراف بالخطأ المهني الذي يؤثر على الحقيقة، مع بيان أسباب وقوعه، وتصحيح ما قد يقع 

 فيه من أخطاء.

يراعي اإلعالميين/ات عند بث أي صور أو أصوات للضحايا أن ال تكون مؤلمة، أو  .12
عدم استغالل  أثر سلبي على مشاعر ذويهم أو مشاعر الجمهور بشكل عام، كما يحرص على

 هذه الصور أو األصوات ألغراض أخرى غير نشر الحقيقة.

تبذل وسائل االعالم غاية الجهود إلشراك االعالميات في مراكز صنع القرار، وبذلك  .13
يستطيع االعالم ان يلعب دورا بارزا في تغيير اآلراء حول النساء ومراكمة هذا التغيير وصوال الى 

 نسان وتسهم في التنمية المستدامة.مساواة تحقق مبادئ حقوق اال
 

تعمل المؤسسات االعالمية على مساندة كافة الجهود المبذولة في مجال النوع  .14
االجتماعي من قبل المؤسسات النسوية، بالمساهمة في تفتيت الثقافة المجتمعية التي تضع المرأة 

 في قالب النمطية.
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