
 ميثاق الشرف االعالمي لتعزيز السلم االهلي في لبنان: تعاون مثمر

 

، لمناقشة محتوى ميثاق الشرف االعالمي 1122آذار  7رئيس تحرير من مختلف الوسائل االعالمية في  12اجتمع 

ف تعزيز السلم لتعزيز السلم االهلي في لبنان. تمت بلورة هذا الميثاق بالتنسيق المباشر مع رؤساء التحرير بهد

 االهلي. 

برعاية وزير االعالم االستاذ وليد الداعوق، تم إطالق الميثاق 

بحضور الممثل في فندق فينيسيا  1122حزيران  12في 

المقيم لبرنامج االمم المتحدة االنمائي السيد روبرت واتكنز 

انجلينا ايخهورست وسفيرة االتحاد االوروبي في لبنان 

 ين بصياغة الميثاق.والصحافيين والمشارك

شدد ابراهيم فرحات، مدير العالقات العامة في قناة المنار  

نحو تحقيق هذه خطوة ايجابية على اهمية هذا االنجاز قائالً: "

 على ورداالحرية والحد من التوتر والتحريض السياسي." 

 الخطوة هي هذه: "أجاب ،الميثاق هذا عن انجازات سؤال

في آذار  عقدت التي نفسها والمناقشة أفضل، نتائج إلى الوصول أجل من جميعال قبل من تحترم أن ويجب األولى،

 لهذا االنجاز." إيجابيا جانبا مثلت الماضي

الميثاق هو الوضع العام في لبنان:" يجب على الصحافي ان  مبادئ تطبيقالتحدي االساسي الذي اشار اليه فرحات ل

 مع التعامل في حذرا يكون أن وينبغيمهمة صعبة بحد ذاتها. الوهذه  ،لتغطيته الحدث موقعفي  حاضرا يكون

 رغم اهمية ان يكون الصحافي سّباقاً في تقديم الخبر."ر الجمهو إلى تقديمها يتم التي والتفاصيل المعلومات

 في تساهمالتي " على اساس الكلمة والمشاركة الصادقة الموضوعية لبنان في األهلي السلم تعزيز" مشروعيقوم 

 .وحرية الرأي االحتراممبنية على  وطنية وحدة وبناء المجتمع تطوير

في ظل توسع دور مواقع التواصل االجتماعي في تغطية االخبار و 

 الضروري من أصبح قد"، المواطن صحافة" ظاهرة صاعدوت

 األهلي السلم تعزيز أجل من اإلعالم لوسائل توجيهية مبادئ صياغة

 .لبنان في

 انجازه تم ما على MTVمنى سكر، مراسلة تلفزيون ال  وأثنت

 االتفاق وهذا جدا، جريئة اليوم اتخاذها تم التي الخطوة:" بالقول

 وسيلة إعالمية  كل بدأت إذا إال هتطبيق يمكن ال اليوم توقيعه تم الذي

 مصلحتها الشخصية." قبل والشعب البلد مصلحة ضعبو



 والسيد أيخهورست والسيدة نزواتك السيد منوتخلل الحفل كلمات لكل من 

الذين شددوا على اهمية تعاون جميع الوسائل االعالمية إلصدار  الداعوق

مادة  21 تشملفي الميثاق التي  عليها المتفق مبادئالميثاق. ثم تم عرض لل

مواضيع مختلفة منها: احترام االديان، المساهمة في الحفاظ على تغطي 

 وغيرها من المواضيع.  كافحة العنصريةالستقرار الوطني، ما

 الميثاق اللبنانية اإلعالم وسائل مختلف من ممثلون وقع المؤتمر، نهاية وفي 

 . المذكورة المبادئ جميع في تطبيق همالتزام على كدليل

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامجل هلي في لبنان التابعاال السلم مشروع تعزيز

التوتر  االسباب التي تؤدي الى عالج، ياألوروبي االتحاد منوالممول 

 المتحدة األمم برنامج بين الشراكة بدأتوالصراع في الداخل اللبناني. 

 تعزيز إلى هذه الشراكة هدفتو ،1122 عام في األوروبي واالتحاد اإلنمائي

 المحلية للجماعات "آمنة أماكن"يؤمن المشروع  .لبنان في األهلي السلم

 المجتمع بين االجتماعي التماسك تعزيز إلى هدفي. كما "اآلخر" مع المتبادل التفاهم وتعزيز علناً  مخاوفهم لمناقشة

 المجلس أعضاء) المحلية الفاعلة والجهات( الحكومية غير والمنظمات اإلعالم، ووسائل درسينوالم الشباب) المدني

 .والوطني المحلي الصعيدين على( والمخاتير البلدي

 


