ميثاق الشرف اإلعالمي
لتعزيز السلم األهلي
في لبنان

تعب بالرضورة عن آراء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
إ ّن التحليالت والتوصيات بشأن السياسات الواردة يف هذا التقرير ،ال ّ
متت طباعة هذا املنشور مبساعدة االتحاد األورويب ،وهو ال يعكس بأي شكل من األشكال وجهة نظر االتحاد األورويب.
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تمهيد

يف إطار عمله ضمن محور اإلعالم ،جمع «مرشوع تعزيز غري تقليديّة يف اختيار رؤساء التحرير ضامناً مشاركتهم
والتزامهم يف عملية صياغة امليثاق .ويف هذا اإلطار،
السلم األهيل يف لبنان» التابع لربنامج األمم املتحدة
التقى املرشوع  34مدير وسيلة إعالم ّية يف لبنان
اإلمنايئ واملم ّول من اإلتحاد األورويب ،صانعي القرار
إلرشاكهم يف هذه العملية ومناقشة آرائهم حول امليثاق،
يف وسائل اإلعالم املكتوب واملريئ واملسموع واملواقع
اإللكرتونية ،من مختلف اإلنتامءات السياس ّية ملناقشة واإلستفادة من تعليقاتهم ،والطلب منهم تعيني شخص
عىل مستوى رئيس تحرير ملتابعة موضوع امليثاق مع
دور اإلعالم يف تعزيز السلم األهيل وكيف ّية اإلستفادة
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
من هذا الدور عىل املستوى الوطني واملحيل .ونظّم
إجتمع  21رئيس تحرير وممثل عن مختلف الوسائل
املرشوع منذ العام  2007ورش عمل لبناء قدرات
اإلعالمية يف  7آذار  2013ملناقشة محتوى ميثاق الرشف
اإلعالميني وتوفري وسائل تحليل ّية تجعل من منتوجهم
اإلعالمي لتعزيز السلم األهيل يف لبنان .متّت بلورة
االعالمي أكرث موضوع ّية ودقة.
بنا ًء عليه ،عقد إجتامع بني املمثل املقيم لربنامج األمم هذا امليثاق بالتنسيق املبارش مع رؤساء التحرير بهدف
تعزيز السلم األهيل يف لبنان .وكانت جلسة النقاش
املتحدة اإلمنايئ السيد روبرت واتكنز ووزير اإلعالم
التي نظمها املرشوع برعاية وزارة اإلعالم ،فرصة لرؤساء
األستاذ وليد الداعوق ملناقشة املحور الخاص برتسيخ
دور اإلعالم يف تعزيز السلم األهيل ،وأبدى وزير اإلعالم التحرير ملشاركتهم آراءهم بحرية عىل املس ّودة األوىل
للميثاق.
إهتامماً كبريا ً باملوضوع .
وناقش املجتمعون آراءهم حول مواد امليثاق بحسب
يف هذا اإلطار ،قرر املرشوع صياغة «ميثاق الرشف
اإلعالمي لتعزيز السلم األهيل يف لبنان» ،وذلك لتسليط تقسيمهم عىل فئات :التلفزيون ،الراديو ،الصحف
الضوء عىل أهمية اإلعالم ودوره يف تعزيز السلم األهيل واملواقع اإللكرتونيّة.
بنا ًء عىل اإلقرتاحات والتوصيات التي تق ّدم بها رؤساء
يف لبنان.
التحرير عن محتوى امليثاق ،راجع هؤالء النسخ
بعد صياغة مس ّودة هذا امليثاق ،إطلع عليها رؤساء
املتعددة للميثاق ،وأضافوا تعليقاتهم وصوالً إىل النسخة
تحرير ومدراء نرشات أخبار ومسؤولو الصفحات ت ّم
إختيارهم من قبل مدراء املحطات والوسائل اإلعالم ّية النهائيّة.
املشاركة.
اتبع «مرشوع تعزيز السلم األهيل يف لبنان» طريقة
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أو ًال :المدخل
تأكيدا ً عىل أن الدور الريادي واملسؤول لإلعالم اللبناين يف نبذ التفرقة وتعزيز السلم االهيل يت ّم من خالل إبراز
الحقيقة بصدقيّة ودقة تؤديان إىل مهنيّة يف العمل ضمن مناخ من االستقالليّة والحريّة واملسؤوليّة االجتامعيّة ،وإمياناً
بأهمية دور الكلمة النزيهة واآلراء املوضوع ّية يف تنمية املجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية والعيش املشرتك يف سياق
حق االختالف واحرتام الرأي يف اطار املسؤولية القامئة عىل املبادئ والقيم املهن ّية واألخالق ّيات والسلوك ّيات للعاملني
يف االعالم املريئ واملسموع واالعالم املكتوب مبا فيه االعالم االلكرتوين.
املتغيات السياسية واالقتصادية واالجتامعية محلياً وعربياً ودولياً والتطورات املتسارعة واملتعددة الوسائط
ويف ضوء ّ
يف عامل االتصال واالعالم ،بات من الرضوري عىل املؤسسات االعالمية اللبنانية تبني صيغة ميثاق للرشف االعالمي
تهدف اىل املساهمة يف تعزيز السلم األهيل يف لبنان من خالل بناء ثقة وصدق ّية بني االعالم اللبناين وجمهوره تعكسان
الصورة الواقعية مبسؤولية إجتامعية ووطنية .ومع تزايد الدور االعالمي واالخباري لوسائل التواصل االجتامعي
وتنامي ظاهرة «املواطن الصحايف» ،بات من األهمية مبكان العمل عىل رسم خارطة طريق تحدد املعايري التي يجب
إعتامدها من خالل تلك الوسائل بغية تعزيز السلم األهيل يف لبنان.
وتفعيالً ملا جاء يف مقدمة الدستور اللبناين واملادة  13يف ما يتعلّق باحرتام الحريات العامة ويف طليعتها حرية الرأي
واملعتقد وفقًا للقوانني املرعية ،ومتاشياً مع التزام مواثيق األمم املتحدة ،السيام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
وتحقيقاً ملا سبق ،يأيت ميثاق الرشف االعالمي مبواده وتنفيذه ،ترجمة ملا جاء يف املدخل واملنطلقات.
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ثاني ًا :المنطلقات
يستند هذ امليثاق اىل روح مبادئ االخالقيّات الصحافيّة
واالعالم ّية ،التي صدرت عن مؤسسات إعالم ّية عامل ّية
وإقليم ّية عدة وردت يف مراجع هذه الوثيقة ،وتستلهم
منها املبادئ اآلتية:
أ -أخالق ّيات االعالم:
1.1حرية التعبري واالتصال.
2.2حق الجمهور يف الحصول عىل املعلومات.
3.3حق االعالميني يف مامرسة ما ميليه عليهم
ضمريهم االنساين واملهني.
ب -واجبات االعالمي واملؤسسات االعالم ّية بإعتامد:
1.1الدقة وحق الرد والتصحيح.
2.2التمييز بني الحقائق والتعليقات واآلراء.
3.3احرتام الخصوصية الشخصية.
4.4حامية املصادر.
5.5عدم االنحياز والتمييز.
6.6إعتامد املوضوعية واالنصاف.
7.7تج ّنب االغراءات وتضارب املصالح.

ج -تتطلّب املهنية واألخالقيات االعالمية اآليت:
1.1مراعاة بديهيات اإلعالم :أ -الدقة أهم من
الرسعة؛ ب -اإلنصاف أوىل من اإلثارة؛ ج -إبالغ
الجمهور بالحقيقة هو الهدف.
2.2اإلنصاف :أن ال تتس ّبب تغطية املوضوع برضر
نفيس أو أخالقي أو جسدي.
3.3الحياد :1مسافة واحدة من جميع األطراف.
4.4الدقة :تفادي األخطاء بأنواعها.
5.5التوازن :منح فرص متساوية ألطراف الحدث
داخل القصة.
6.6التكافؤ :انتخاب أفضل ما لدى األطراف من
حجج.
7.7التج ّرد :فصل ما هو مسبق عن ما هو الحق
(فصل اآلراء عن الحقائق).
 8.8مراعاة السياق :ربط الجزء بالكل والخاص
بالعام.
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اال يف ما يتعلق بالرصاع العريب االرسائييل وواقع العداء بني لبنان وارسائيل
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ثالث ًا :مواد الميثاق

املادة 1

املس بأمن الوطن واستقراره
احرتام سيادة القانون وتناول مبسؤولية ذات ّية ومؤسس ّية ووطن ّية املواضيع التي من شأنها ّ
أو بالثوابت الدستورية ،وعدم تغليب املصلحة الخاصة عىل املصلحة العامة ،او استخدام أي من الوسائل االعالمية
املس بالوحدة الوطنية.
عند تناول الشؤون االمن ّية ،أو القضائية بشكل يؤدي اىل اإلخالل باألمن ،أو ّ

املادة 2

التزام العمل عىل تأكيد الوحدة الوطنية والعيش املشرتك ،والتزام احرتام االديان وعدم اثارة النعرات املذهب ّية أو
الطائفيّة أو التحريض عىل العصيان العنفي أو ارتكاب الجرائم ،واالمتناع عن عبارات التحقري.

املادة 3

حرص وسائل اإلعالم اللبنانية عىل رفض مبادئ التمييز العنرصي ،واالمتناع عن التع ّرض بطريقة مبارشة أو غري مبارشة
للطعن بكرامة الناس ،وعدم التدخل يف شؤونهم الشخصية أو الخاصة ،وعدم التجريح بهم.

املادة 4

حرص وسائل اإلعالم اللبنانية عىل التعامل مبهن ّية ومسؤول ّية إجتامعية يف التغطيات الح ّية ومشاهد العنف ،وترصف
الصحافيني إزاء ردود الفعل الفورية وتأثريها يف الرأي العام .

املادة 5

التأكد قبل بث أسامء الضحايا أو املصابني أو املنكوبني أ ّن ذويهم عىل علم مبا تعرضوا له ،والتدقيق يف هويات
الضحايا من أكرث من مصدر موثوق بالتنسيق مع الجهات املختصة ،والحرص عىل بث املعلومات املتعلقة بالضحايا
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بدقة ووضوح وبطريقة تناسب الحدث .يف ذلك ال ب ّد من مراعاة مشاعر ذوي الضحايا أو املواطنني عموماً عند بث
أي صور أو أصوات للضحايا ،كذلك الحرص عىل عدم استغالل هذه الصور أو األصوات ألغراض أخرى غري الحقيقة.

املادة 6

تأكيد الحق يف الوصول اىل املعلومات واالخبار واالحصاءات التي ته ّم املواطنني من مصادرها املختلفة ،وتحليلها
ونرشها والتعليق عليها والتزام حامية هذه املصادر وعدم إفشاء مصادر األخبار الرسية ألن ذلك قد يؤدي اىل إلحاق
الرضر بها ،أو يجعلها تحجم عن الكالم تدريجيّاً أو كليّاً ،مام يرض مبستوى تدفق املعلومات والحصول عليها الحقاً.

املادة 7

االمتناع عن اعتامد وسائل غري رشعية يف الحصول عىل األخبار والصور والوثائق وغريها ،واملحافظة عىل رسية املصادر
ميس األمن الوطني .ويعترب االفرتاء أو االتهام من دون دليل من األخطاء الفادحة التي تتعارض مع أخالقيات
إالّ يف ما ّ
املهنة ،والتزام تصويب ما يثبت عدم صحته.

املادة 8

التزام عدم نرش املعلومات التي تم الحصول عليها باعتبارها غري قابلة للنشـر  Off-the-Recordلكن ميكن توظيف
تلك املعلومات بشكل غري مبارش من خالل االستقصاء والتحقق من جديتها وصدقيتها أو عن طريق نرشها من دون
االشارة اىل املصدر.

املادة 9

مامرسة أقىص درجات املوضوعية يف «نسب» املواد التي تنرش اىل مصادرها وذكر مصدر كل مادة .ويراعى عدم
«النسب» اىل مصادر مجهولة ،االّ إذا استحال الحصول عىل املعلومات بغري هذه الوسيلة.
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املادة 10

التزام الدقة واملوضوعية يف صياغة وتحرير واخراج ونرش املعلومات والوثائق والصور واملشاهد ،يف كل املواضيع
اإلعالمية الخاصة باإلعالم املكتوب واملسموع واملريئ وااللكرتوين ،من دون تحريف الحقائق.

املادة 11

العمل عىل ضبط إيقاع إفتتاح ّيات الصحف ومقدمات نرشات االخبار االذاعية والتلفزيون ّية ،وكذلك الربامج الحوارية
لإلعالم املريئ واملسموع بشكل يحرتم مبادئ العمل االعالمي وأصوله وعدم بث روح العنف والفتنة.

املادة 12

التزام وسائل االعالم تقديم االخبار والربامج املتصلة باالنتخابات النيابية والبلدية والنقابية والطالبية بعدل وانصاف
وعدم تح ّيز ،وبتوفري أكرب قدر ممكن من التوازن تحقيقاً لتكافؤ الفرص بني األطراف املتنافسني .كذلك التزام وسائل
االعالم املساهمة يف التثقيف الدميقراطي واالنتخايب عن طريق بث مواد اعالم ّية عن االنتخابات وأهميتها يف األنظمة
الدميقراطية وأصول إجرائها ودور الناخب وحقوقه وموجباته.

املادة 13

الحرص عىل تفادي األخطاء أو استخدام مفردات القدح والذم والتشهري والتمييز ،أو إظهار االنحياز (إالّ يف ما يتعلق
بالرصاع العريب-االرسائييل) ،والحرص عىل إيصال املادة اإلعالمية إىل الجمهور بطريقة موضوعية وموثوقة وواضحة
تحافظ عىل صحتها ودقتها وصدقيتها وشفافية مصادرها وفقاً ألحكام الدستور والقانون وحقوق امللكية الفكرية مبا
يعكس الوجه الحضاري للبنان.
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املادة 14

يف سبيل العمل عىل تعزيز السلم االهيل يف لبنان ،تسعى وسائل االعالم والعاملون لديها اىل ابراز والرتويج والتحفيز
ملبادرات ومشاريع وأنشطة يقوم بها أفراد أو جمعيات تهدف اىل نبذ العنف والتفرقة وتعزيز السلم األهيل يف لبنان.
ويتم ذلك من خالل سعي وسائل االعالم اىل تخصيص مساحات واسعة لإلضاءة عىل ما يجمع اللبنانيني ،والرتكيز
عىل ما ت ُجمع عليه الطوائف كافة من قيم وأخالق وإحرتام الوطن .وعىل وسائل االعالم ان تويل إهتامماً بارزا ً مبسألة
اختيار الضيوف واألقالم التي تستقبلها والتي يجب أن تتمتع مبستوى فكري الئق ومواطنية عالية.

املادة 15

التزام املرشفني عىل االخبار والربامج السياس ّية يف االعالم املريئ واملسموع واالعالم املكتوب مبا فيه االعالم االلكرتوين،
املسؤولية الذاتية واملؤسس ّية التي تقيض باحرتام املبادئ والقيم املهن ّية ومواثيق الرشف االعالم ّية والسياسات االدارية.

املادة 16

الحرص عىل أن يكون مقدم االخبار والربامج السياسية حيادياً عىل درجة عالية من االحرتاف وأال يظهر إنحيازه بشكل
نافر أو إستفزازي ،وأن ميارس الرقابة الذاتية يف عمله.

املادة 17

حرص االعالمي عىل عدم استغالل املنصب للرتويج أو االنحياز ألي تو ّجه يخدم جهة ما بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.
تعب
وعىل االعالمي العمل دامئاً عىل التمييز بني اآلراء الخاصة به التي يبثها عرب مواقع التواصل االجتامعي بحيث ال ّ
عن رأي املؤسسة االعالمية التي يتنمي اليها.

املادة 18

االدراك التام باملسؤولية حيال االخطاء املهنية مام يلحق رضرا ً مادياً أو معنوياً باآلخرين ،وعليه فإن مامرسة املهنة
بطريقة تخالف القوانني واالنظمة املعمول بها تعد خرقاً لواجبات املهنة وتجاوزا ً آلدابها وقواعد سلوكها ،األمر الذي
يع ّرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
9

رابع ًا :في التنفيذ
إن تطبيق البنود الواردة يف ميثاق الرشف االعالمي لتعزيز السلم االهيل يف لبنان يتم من خالل:
1.1إلتزام املؤسسات االعالمية التي ساهمت بشكل أسايس يف صياغة امليثاق من خالل املالحظات الخط ّية وجلسات
املناقشات.
2.2إلتزام املؤسسات االعالمية إحرتام قوانني املريئ واملسموع واملطبوعات وسائر القوانني املرعيّة االجراء.
3.3مساعدة وزارة االعالم واملجلس الوطني لالعالم املريئ واملسموع ونقابتي الصحافة واملحررين يف التنفيذ.

خامس ًا :المراجع المعتمدة
1.1قواعد السلوك ،مايك جمبسن ،مدير .The Press Wise trust
2.2ميثاق الرشف االعالمي العريب ،قرار مجلس وزراء االعالم العرب .2007/06/20
3.3ميثاق الرشف لإلعالم املريئ واملسموع ،هيئة شؤون االعالم البحرين.2012 ،
4.4ميثاق الرشف الصحايف االردين.
5.5مد ّونة سلوك العاملني يف مؤسسات االعالم املريئ واملسموع االردين.
6.6ميثاق رشف لإلعالميني يف مجال حامية االطفال من العنف.
«7.مرشوع تعزيز السلم االهيل يف لبنان» ،ملحق خاص صدر عن مرشوع تعزيز السلم االهيل يف لبنان التابع
لربنامج األمم املتحدة االمنايئ بالرشاكة مع االتحاد األورويب ،وتم توزيعه مع جريديت «النهار» و«السفري» ،كانون
األول . 2012
8.8دليل حامية الجمهور الناشئ يف وسائل االعالم البرصيّة والسمع ّية ،املغرب. 2001 ،
9.9ميثاق رشف االتحاد الدويل للصحافيني.
1010مجموعة املبادىء واإلرشادات التحريرية لهيئة اإلذاعة الربيطانية.
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وسائل اإلعالم المشاركة
الصحف

التلفزيونات

اإلذاعات

المواقع واليوميات اإللكترونية

النهار

TL

إذاعة لبنان

الوكالة الوطنية لإلعالم

الرشق

LBCI

صوت لبنان  -األرشفية

موقع ليبانون فايلز

اللواء

MTV

صوت لبنان الحر

موقع ناو

السفري

Future

صوت الشعب

موقع النرشة

الديار

AL Manar

إذاعة النور

جريدة املدن اإللكرتونية

املستقبل

NBN

إذاعة الرشق

البلد

OTV

صوت لبنان  -ضبيه

األخبار

Al Jadeed TV

صوت املدى

الجمهورية

املجلس الوطني لإلعالم املريئ واملسموع
نقابة الصحافة

الصحف باللغة األجنبية

نقابة املحررين

L'Orient Le Jour
The Daily Star
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يعترب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ شبكة التنمية العاملية التابعة لألمم املتحدة وهو يدعو
إىل التغيري وإىل تحقيق نفاذ البلدان إىل املعرفة والخربة واملوارد من أجل مساعدة الشعوب
عىل التمتع بحياة أفضل.
يعمل مرشوع تعزيز السلم األهيل يف لبنان التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ املمول
من اإلتحاد األورويب عىل تحليل األسباب الكامنة وراء النزاع يف لبنان وتوفري مساحات
آمنة ومشرتكة للجامعات املحلية ملناقشة مخاوفها عل ًنا .ونتيجة الرشاكة بني برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ واإلتحاد األورويب عام  2011التي تهدف إىل تعزيز السلم األهيل يف لبنان،
يع ّزز املرشوع التفاهم املتبادل والتامسك االجتامعي عىل املستويات املحلية والوطنية
مبختلف انواعها مبا فيها الشباب واملدرسون ووسائل اإلعالم واملنظامت غري الحكومية
باإلضافة إىل املجالس البلدية واالختيارية.

ملزيد من املعلومات
مرشوع تعزيز السلم األهيل يف لبنان التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
مبنى البنك العريب اإلفريقي الدويل
شارع رياض الصلح
النجمة ،بريوت  -لبنان

هاتف01 -980583 :
www.undp.org.lb

