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يف إط��ار عم��ل »البحث ع��ن أرضيّة مش��ركة – لبنان« وبالرشاك��ة مع »ألف – 

تحرك من أجل حقوق اإلنس��ان« عىل مرشوع »الجميع يفوز: التمكني اإلقتصادي 

واإلجتامع��ي للنس��اء اللبنانيّات« املم��ول من مبادرة الرشاك��ة األمريكية الرشق 

اوس��طيّة والذي يتم تنفيذه بالتزامن يف لبنان واملغ��رب بني ترشين األول 2013 

وكانون األول 2015 وال��ذي يهدف اىل متكني منظامت املجتمع املدين التي تعنى 

بحقوق املرأة من منارصة تعديالت قانونيّة للحد من القيود اإلقتصاديّة للنساء.

والذي قد استهدف يف لبنان منظامت املجتمع املدين التي تعمل عىل متكني املرأة 

اقتصاديّاً يف لبنان واإلعالميني اللبنانيني املهتمني مبفهوم النوع اإلجتامعي )الجندر( 

إضاف��ة اىل رجال الدين وقادة املجتم��ع الذي لهم تأثري عىل الرأي العام وصانعي 

السياسات.

كاموتضمن سلسلة نشاطات تركز عىل املنارصة من خالل التغطية اإلعالميّة لقضايا 

حق��وق املرأة وتم إرشاك مجموعة من الصحافي��ني وممثيل املجتمع املدين لفتح 

النقاش حول أهمي��ة تعزيز حقوق املرأة اإلقتصادي��ة واإلجتامعية يف التغطيات 

اإلعالمية.

يف هذا اإلطار س��عى امل��رشوع اىل بلورة مجموعة توصيات لتس��ليط الضوء عىل 

أهمي��ة اإلعالم ودوره يف تعزيز صورة املرأة ومنارصة حقوقها الس��يام اإلقتصادية 

واإلجتامعي��ة. انبثق��ت هذه التوصي��ات من النقاش��ات حول واق��ع التغطيات 

اإلعالمية لقضايا املرأة وصورتها يف اإلعالم بش��كل عام وصوالً اىل توصيات لوسائل 

اإلعالم لتحس��ني هذه الصورة. كام اس��تندت عىل عمل مؤسس��ة مهارات طوال 

الس��نوات املاضية س��عياً للوصول نحو رشعة أخالقية لإلع��الم يف لبنان إضافة اىل 

تمهيد:
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نتائج الدراسات العديدة التي أصدرتها مهارات السيام يف مجال رصد أداء وسائل 

اإلعالم.

وتتضم��ن هذه الوثيق��ة الخلفية القانوني��ة واألخالقية التي تحتم عىل وس��ائل 

اإلعالم تبني مبادئ أخالقية تس��اهم يف املس��اواة الجندري��ة وتعزيز صورة املرأة 

يف اإلع��الم. ك��ام تنطلق الوثيقة من أه��م املبادئ التي تش��كل مرتكزاً للرشعات 

األخالقية مدعمة بنامذج عاملية ودراسات حالة إضافة اىل معطيات محلية وصوالً 

اىل سلسلة توصيات صادرة عن املرشوع للبناء عليها.



أواًل:
المدخل

إنطالقاً من أن مهنة الصحافة تقوم عىل مبدأ أنها خدمة عامة تهدف اىل تزويد الجمهور 

باملعلوم��ات التي تؤدي اىل تكوين رأي عام واٍع ومس��ؤول وتصب يف خدمة املصلحة 

العامة وتتبنى معايري إعالمية ترعى حقوق اإلنسان وإحرام الشخصية اإلنسانية وإمياناً 

بأهمية دور اإلعالم يف منارصة القضايا املحقة السيام تلك املتعلقة باملساواة الجندرية.

ومتاش��ياً مع إلتزام مواثيق األمم املتحدة الس��يام مقررات املؤمت��ر الدويل الرابع لألمم 

املتحدة حول النس��اء يف العام 1995 والذي ش��ّدد عىل أهمي��ة دور اإلعالم يف تعزيز 

املس��اواة الجندرية يف كافة املجاالت حيث أن كل االط��راف مدعوون لتضافر الجهود 

ملحاربة تنميط املرأة وعدم مشاركتها يف اإلعالم. وقد عملت اليونسكو عىل تطبيق هذه 

التوصيات عىل مس��تويني، األول يتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة العاملني يف اإلعالم 

والثاين املساواة يف تغطية األخبار املتعلقة بالنساء والرجال بنفس درجة األهم�ية 1. 

وتفعيالً ملا جاء يف مقدمة الدستور اللبناين يف الفقرة ج إن »لبنان جمهورية دميوقراطية 

برملاني��ة تقوم ع��ىل إحرام الحريات العامة ويف طليعتها حري��ة الرأي واملعتقد، وعىل 

العدالة اإلجتامعية واملس��اواة يف الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز او 

تفضيل«.

لذل��ك من الرضوري للمؤسس��ات اإلعالمية تبني مبادئ أخالقية تعزز مبدأ املس��اواة 

ب��ني املواطنني وتواكب الصحايف يف عمله وتس��اهم يف وضع معاي��ري ينبغي إعتامدها 

يف التغطي��ات الصحافي��ة بغية منارصة قضايا املرأة واملس��اواة الجندرية وتعزيز هذه 

الصورة يف اإلعالم.

1 »املساواة الجندرية يف االعالم«، اصدار االتحاد الدويل للصحافيني بالتعاون مع اليونسكو
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ثانيًا:
منطلقات أخالقية 

للصحافيين

تس��تند هذه التوصيات اىل أبرز املبادئ التي تش��كل مرتك��زا للرشعات األخالقية كام 

وردت يف العديد من الرشعات األخالقية املعتمدة من مؤسسات عاملية وإقليمية مثل 

اع��الن الجمعية الدولي��ة للصحافيني للعام 1989 واعالن ميوني��خ الصادر عام 19712  

وميثاق الرشف االعالمي العريب وغريها من املواثيق االعالمية العامة والخاصة 3، والتي 

شكلت منطلقاً للنقاش وبلورة التوصيات الصادرة عن لقاء الصحافيني واملجتمع املدين 

الذي عقد يف اطار هذا املرشوع.

� مرتكزات تتوخاها الرشعات األخالقية لإلعالم:

1 - تعزيز حرية التعبري واإلعالم والوصول اىل مصادر املعلومات األساسية بحرية

2 - ض��امن ح��ق املواطن يف إعالم رصني يس��مح له بتكوين رأي ح��ر انطالقاً من 

الوقائع املجردة.

3 - بلورة معايري إعالمية ترعى حقوق املرأة والطفل يف اإلعالم واإلعالن

4 - التوصل اىل معايري واضحة حول كيفية إحرام الش��خصية اإلنس��انية واملصلحة 

العامة والحقوق الخاصة يف مامرسة املهنية.

2 »نحو رشعة اخالقية لالعالم يف لبنان« الصادر عن مؤسسة مهارات ومكتب اليونسكو االقليمي يف بريوت العام 2013، والذي أعده 
الدكتور جورج صدقة، ص 23

3  »االخالق االعالمية بني املبادئ والواقع« الصادر عن مؤسسة مهارات العام 2009 والذي أعده الدكتور جورج صدقة، ص 153
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� واجبات االعالمي واملؤسسات االعالمية تأمني التايل: 

1 - املصلحة العامة

2 - الحيادية والدقة والحقيقة

3 - عدم التالعب بالخرب وتشويهه أو تحويره

4 - املسؤولية

5 - النزاهة واإلستقاللية

6 - إحرام مصادر املعلومات والتأكد من سالمتها

7 - حق الرد، وإلتزام تصحيح األخبار املغلوطة

8 - عدم التعرض للحياة الشخصية واحرام خصوصية األفراد

9 - التضامن املهني واإللتزام األخالقي

ثالثًا:
التوصيات

 

يف إط��ار مرشوع »الجميع يفوز: التمكني اإلقتصادي واإلجتامعي للنس��اء اللبنانيّات«، 

عقد لق��اًء  ضم مجموعة من الصحافيني اللبنانيني وممثل��ني عن املجتمع املدين بغية 

الخ��روج بتوصي��ات إلعالم اكرث تحسس��اً لقضايا الجندر. أدار اللقاء مؤسس��ة مهارات 

وانقسمت الجلسة اىل محورين، األول للخروج مبالحظات حول التغطية الحالية لقضايا 

الجندر والثاين إلس��تخالص توصيات لوس��ائل اإلعالم يك يحسنوا صورة املرأة يف اإلعالم. 

وقد اتفق املشاركون أن اإلعالم يروج حالياً لصورة سلبية للمرأة ويصورها غالباً كضحية 
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أو كأداة جنس��ية دون اإلضاءة عىل قصص نجاحاتها لكرس الصور النمطية الس��ائدة. 

كام إن اإلعالم ال يتابع القضايا ويجري وراء الس��بق الصحايف عىل حس��اب الخصوصية 

أحياناً. إنطالقاً من هذا الواقع طرح املش��اركون سلسلة توصيات تتضمن تعزيز اإلعالم 

املس��ؤول، تطبيق أخالقيات املهنة، زيادة برامج التوعية التي تسلط الضوء عىل قصص 

نج��اح النس��اء، اإلضاءة عىل عدم املس��اواة يف القوانني، تكثيف التع��اون مع املجتمع 

املدين، اإلس��تعانة بالنس��اء كخبريات يف اإلقتصاد والسياس��ة ودعم قضايا النساء مثل 

املشاركة السياسية، والعمل عىل تطوير قدرات الصحافيني وطالب الصحافة.

بع��د ع��رض واقع التغطية اإلعالمي��ة لقضايا املرأة يف لبنان وإس��تعراض ألبرز املبادئ 

واملعايري املهنية يف التغطية اإلعالمية وبعد اإلجامع عىل الدور األس��ايس الذي ميكن أن 

يلعب��ه اإلعالم يف تعزيز صورة إيجابي��ة للمرأة وتعزيز موقعها يف الحياة العامة، خلص 

النقاش اىل التوصيات التالية: 
 

1( ح��ث املؤسس��ات اإلعالمية عىل إعتامد سياس��ات تحريرية تلحظ التحس��س 
الجندري يف التغطيات اإلعالمية. 

2( وض��ع أدلة توفر للصحافيني العاملني يف املؤسس��ات اإلعالمية اإلرش��ادات التي 
تتضمن مبادئ واضحة حول التمثيل الجندري ومقاربة قضايا املرأة، والتأكد من أن 
اإلعالمي��ني حصلوا عىل هذه التعليامت وأصبح��وا قادرين عىل مقاربتها يف عملهم 

اليومي.

3( إدخال مفهوم مراعاة املساواة الجندرية يف التغطية اإلعالمية يف الرشعة األخالقية 
التي تعتمدها املؤسسة والعمل عىل بلورة مصطلحات تكون متحسسة للجندر.

4( رفع قدرات الصحافيني املهنيني عىل تغطية تراعي مسألة املساواة بني الجنسني 
وتوف��ري التدريب املالئ��م للصحافيني ليتمكنوا من إدخال ه��ذا املفهوم يف عملهم 

اإلعالمي اليومي.
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5( إعتامد سياس��ة تحريرية تش��جع عىل تأم��ني التوازن يف مس��احات التغطيات 
اإلعالمية املعطاة للرجال والنس��اء مبا يعكس تكوين املجتمع ويظهر املرأة كرشيك 
فاعل يف هذا املجتمع ويزيد من نس��بة مشاركتها يف االخبار وبرامج الذروة كخبرية 
ومص��در للمعلوم��ات مؤث��ر يف تكوين الرأي العام الس��يام يف مجاالت السياس��ة 

واإلقتصاد واألعامل والعلوم والتكنولوجيا والرياضة.

6( إعتامد سياس��ة تحريرية تشجع عىل إزالة الصورة النمطية للمرأة واإلضاءة عىل 
نساء منوذجيات وقصص نجاحهن بدل من تصوير املرأة دامئا بدور الضحية السيام 

يف قضايا العنف األرسي. 

7( تش��جيع اإلع��الم عىل رضورة اإلض��اءة عىل القضاي��ا التي تربز عدم املس��اواة 
الجندرية الس��يام النقص يف الترشيعات أو السياس��ات املجحفة بحق املرأة أو أي 

مظهر من مظاهر الالمساواة.

8( التنب��ه إلس��تخدام املصطلح��ات البعيدة ع��ن التنميط ووض��ع خلفية لألخبار 
وإحص��اءات وأرق��ام بحيث ال تظهر قضايا العنف قضاي��ا فردية تعزز صورة املرأة 

الضحية بل تجعلها قضية مجتمع. 

9( ع��دم إنتهاك الخصوصية أو التعرض للكرامة اإلنس��انية يف التغطيات اإلعالمية 
الس��يام يف قضايا العنف املنزيل وعدم تغليب الس��بق الصحايف والطابع الفضائحي 

للخرب والتعاطي مع القضايا مبسؤولية. 

10( تش��جيع املؤسس��ات اإلعالمية عىل متابعة القضايا املتعلق��ة بحقوق املرأة التي 
تثريه��ا وأن ال تقت��ر التغطيات يف هذا املجال عىل حوادث آنية، والس��يام يف قضايا 
العن��ف األرسي ورضورة تأم��ني حق املعرف��ة للجمهور لجهة مس��ار العدالة يف هذه 

الحوادث.

11( تشجيع املؤسسات األكادميية عىل وضع مقررات خاصة حول املساواة الجندرية 
تدخل يف صلب اإلعداد األكادميي لإلعالميني الشباب.
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رابعًا:
نماذج عالمية

من الجدير ذكره أن مؤسس��ات إعالمية كثرية عريقة ومؤسسات ونقابات ترشف عىل 

تدري��ب اإلعالميني قد طورت سياس��ات داخلي��ة وآليات لتعزيز املس��اواة الجندرية 

والصورة اإليجابية للمرأة يف التغطيات اإلعالمية، نورد بعضا منها:

اإلتحاد الدويل للصحافيني4 

وهو أكرب منظمة عاملية للصحافيني وميثل اليوم أكرث من 600,000 صحايف يف 120 
دولة حول العامل. يسعى اإلتحاد الدويل للصحافيني للعمل والتحرك عىل املستوى 
الدويل للدفاع عن حرية الصحافة والعدل اإلجتامعي من خالل إتحادات صحافيني 
قوية، وحرة، ومستقلة ويروج لحقوق اإلنسان، والدميقراطية، والتعددية. يف إطار 
املؤمتر الرابع والعرشين لإلتحاد الدويل للصحافيني الذي عقد يف سيول عام 2001 
انبثقت خطة عمل تشكل أساساً لنشاطات اإلتحاد وهي أساسية لتحقيق املساواة 

الجندرية يف اإلعالم وتتضمن التايل:

� املرأة يف الصحافة: العمل عىل زيادة عدد النساء يف مواقع اإلدارة يف املؤسسات 

اإلعالمي��ة وتحس��ني رشوط العمل للصحافيات مبا فيه��ا الضامنات اإلجتامعية، 
واإلضاءة عىل مناذج ناجحة للتوفيق بني العمل والعائلة، الرقية والتدريب.

4 ميثاق رشف االتحاد الدويل للصحافيني، عىل موقعهم االلكروين
 http://www.ifj.org//
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� املرأة يف اإلتحادات والنقابات الصحافية: العمل عىل آليات عىل املس��تويات 

املحلية لزيادة متثيل النساء يف النقابات واإلتحادات.

� األجر املتساوي للعمل املتساوي يف القيمة: العمل عىل حمالت محلية ودولية 

بغية تحقيق األجر املتساوي بني املرأة والرجل.

� صورة املرأة يف االعالم: العمل عىل توصيات تعزز صورة املرأة يف اإلعالم لجهة 

التغطية العادلة والدقيقة واملتوازنة ومشاركتها مع النقابات املحلية للسعي اىل 
نرشها بني الصحافيني السيام يف التدريبات.

�  تش��كيل شبكة نس��اء اإلتحاد الدويل للصحافيني وتعيني منسقني للعمل عىل 

توسيع الش��بكة عىل املستويات املحلية ما يضمن وصول كافة املعلومات حول 
نشاطات اإلتحاد وحمالته بغية تأمني مشاركة أكرب قدر من النساء.

� النس��اء يف اإلتحاد الدويل للصحافيني: حث اإلتح��ادات والنقابات الصحافية 

املحلية عىل ترشيح نساء ملراكز اإلدارة التنفيذية لإلتحاد الدويل للصحافيني.

� إتاحة فرص التدريب: العمل عىل تطوير إس��راتيجيات للنقابات واإلتحادات 

لتسهيل مشاركة الصحافيات يف برامج تدريبية والسعي لبناء رشاكات مع كليات 
الصحافة ومراكز التدريب للوصول اىل النساء.

توصيات اليونسكو

لتغطية صحافية متحسسة للجندر5 

يجب عىل النس��اء أن يجدن لهن حيزاً يف املؤسس��ات اإلعالمية مبا فيه كمراسالت 

5  http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-
and-communication-materials/publications/full-list/gender-sensitive-indicators-for-media-

framework-of-indicators-to-gauge-gender-sensitivity-in-media-operations-and-content/
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وكصانع��ات قرار. غري أن وجود نس��اء أك��رث يف غرف التحرير لي��س وحده كافياً 
لضامن تغطيات متحسس��ة للجندر. طبيعة الخرب وطريق��ة نقله يجب أن تتغري 
أيضاً بحيث تس��تخدم النس��اء أكرث كمصادر للمعلومات وكمواضيع لألخبار ويتم 

إجراء مقابالت معهن كمعلقات أو خبريات. 
كام أنه يجب إعارة املصطلحات املستخدمة أهمية كربى واتباع التوصيات التالية:

� اإلبتع��اد عن إس��تخدام صيغة املذكر يف معرض ال��كالم عن فرد من الناس 

بشكل عام إال اذا كان الشخص موضوع التغطية معروفاً ويف سياق الخرب.

� تجنب ربط النساء والرجال مبهن أو حاالت معينة مثل رجل األعامل أو ربة 

منزل أو رئيس مجلس إدارة أو طبيبة امرأة أو ممرض رجل إال اذا كان الجندر 
مرتبط بسياق املوضوع.

� تجنب التنميط الجندري والعبارات التي تظهر املرأة كملكية واإلمتناع عن 

توصيف املرأة مبا يتضمن الش��كل الخارجي أو الوضع العائيل وتعريفها كفرد 
دون ربطها بإسم زوجها أو والدها.

اسرتاتيجية BBC للتنوع

 أنش��أت محط��ة يب يب يس الربيطانية مركزاً للتنوع كضامن��ة لتطبيق القوانني املعادية 

للتمييز. وتعتمد اس��راتيجيتها للتنوع6  عىل عنارص أربعة: التوظيف، اإلنتاج، الجمهور 

والنشاطات. ولجأت املحطة عام 2006 اىل تعيني مدير إخباري يعنى بالتنوع من أجل 

تحقي��ق متثيل صحي��ح للجمهور. كذلك عمدت اىل وضع أهداف بخصوص إس��تخدام 

أشخاص ميثلون املجتمع التعددي السيام املرأة واألقليات واملعوقني وإتاحة املجال لهم 

للوصول اىل مراكز املس��ؤولية. كذلك أجرى مركز التنوع يف املحطة عام 2006 دراس��ة 

6 http://www.bbc.co.uk/diversity/strategy-policies/
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عن التمثيل الجندري عىل شاش��تها ومدى توافر التنوع العرقي ومدى حضور املعوقني 

وذلك بغية السعي اىل متثيل أفضل ملختلف الفئات االجتامعية.

كام إن املحطة تصدر تقارير دورية حول مدى تطبيق اسراتيجيات التنوع يف العنارص 

األربعة وتقوم بالبناء عىل نتائج التقارير بهدف تطوير اإلسراتيجيات بغية الوصول اىل 

تحقيق مزيد من التنوع.

فرنسا وقوننة التنوع  

عام 2006 تم إقرار قانون يف فرنسا حول املساواة يف الفرص، متناوالً تحديداً التنوع يف 

وس��ائل اإلعالم. وقد أعطى القانون املجلس األعىل لإلعالم يف فرنس��ا7  السلطة ملراقبة 

التن��وع يف اإلعالم املريئ واملس��موع ومن��ع أي متييز يف ميدان اإلع��الم. وقد رصد هذا 

املجل��س أخطاء يف تغطيات وس��ائل اإلعالم تتعارض ومبدأ إح��رام التنوع اإلجتامعي 

فأش��ار تقريره للعام 2008 لناحية التنوع الجندري أن نسبة ظهور املرأة يف التلفزيون 

33 % بينام نسبة النساء يف املجتمع الفرنيس تزيد عن الرجال.

ك��ام يقوم هذا املجلس مبراقبة أداء اإلع��الم يف تغطية أحداث لها تداعيات هامة مثل 

حادثة شاريل ايبدو حيث أصدر املجلس عدداً من اإلنذارات بحق املؤسسات اإلعالمية 

املرئية واملسموعة لعدم توخيها الدقة يف حادثة بهذه الحساسية.

ويف 3 حزي��ران 2009 عيّنت إدارة اإلعالم الع��ام الفرنيس لجنة دامئة تتألف من مثانية 

أعضاء من املؤسس��ة ومن مثانية أعضاء من خارجه��ا وأوكلت اليها مهام تعزيز التنوع 

س��واء يف البنى اإلدارية للمؤسس��ة أو عىل الشاشة أو يف الربامج املنتجة. ولهذه الهيئة 

دور رقايب وإستشاري حيال رئيس هيئة اإلعالم العام كام تطلع بوضع تقرير سنوي عن 

املوضوع. وقد تم إطالق عدد من املشاريع داخل املؤسسة تصب يف املنحى نفسه.

7 http://www.csa.fr/
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خامسًا:
معطيات محلية

ومن املفيد اإلش��ارة ان��ه يف لبنان ال توجد آلي��ات دورية ملراقب��ة أداء اإلعالم كام إن 

دور املجلس الوطني لإلعالم املريئ واملس��موع ينحر بالصالحيات اإلستش��ارية دون 

الصالحي��ات التنفيذية وهناك غياب للتنظيم الذايت داخل الجس��م اإلعالمي فضالً عن 

وضع النقابات املهنية التي ال قوة متثيلية لديها.

ه��ذا إضافة اىل غياب السياس��ات التحريري��ة داخل املؤسس��ات اإلعالمية التي تضع 

أسساً للتغطيات لتكون أكرث تحسساً للجندر كام ال وجود إلرشادات حول املصطلحات 

الواج��ب اس��تخدامها. كذل��ك إن مناهج كليات اإلع��الم ال تتضمن مق��ررات تتطرق 

للتغطيات املتحسسة للجندر.

هذا وقد أش��ارت دراسة حديثة أجرتها مؤسس��ة مهارات حول صورة املرأة يف اإلعالم8  

رصدت من خاللها نرشات األخبار الرئيس��ية وبرامج الحوار الس��يايس خالل شهر آذار 

2015،  أنه من أصل 24 حلقة للربامج الحوارية الست الرئيسية فقط %9 من الضيوف 

كانوا من النساء و%91 رجال مع اإلشارة اىل أن معظم األدوار األساسية املرتبطة بالتأثري 

يف السياس��ات العامة أعطيت للرجال يف حني ظهرت املرأة من خالل مشاركتها لتجربة 

ش��خصية يف غالب األحوال. كذلك يف تقارير النرشات اإلخبارية حيث ظهرت النس��اء 

بنسبة %14 من التقارير. أما بالنسبة للتقارير التي تغطي مواضيع متعلقة باملرأة فتم 

رصد 7 تقارير فقط من أصل 100 خالل الفرة املرصودة ومعظمها حول العنف األرسي 

او العنرية تجاه العامالت األجنبيات أو أمور أخرى تخص األرسة وبذلك ظهرت املرأة 

يف الغالب كضحية دون التطرق اىل أي قضية تشكل متييزاً بحقها أو اإلضاءة عىل أمور 

8  »صورة املرأة يف االعالم«، الصادرة عن مؤسسة مهارات يف حزيران 2015
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مرتبطة باملس��اواة الجندرية. كام إن من نتائج الدراسة أن اإلعالم عامة يتأثر بالقضايا 

التي يثريها املجتمع املدين الذي يركز يف هذه اآلونة عىل قضايا العنف األرسي وتحسني 

أوضاع العامالت األجنبيات.

ويف خالصة إس��تعراض املعطيات املحلية ال بد من العمل باتجاه تحس��يس املؤسسات 

اإلعالمي��ة وأالكادميية وتل��ك املعنية بالتدريب إعتامد تدابري تس��هم يف تعزيز الصورة 

اإليجابية للمرأة يف التغطيات اإلعالمية.  
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� »نحو رشعة اخالقية لالعالم يف لبنان«، اصدار مؤسس��ة مهارات ومكتب اليونس��كو 

االقليمي 

� »االخالق االعالمية بني املبادئ والواقع«، اصدار مؤسسة مهارات 

� ميثاق الرشف االعالمي لتعزيز السلم االهيل يف لبنان

� ميثاق رشف االتحاد الدويل للصحافيني 

� مجموعة املبادئ واالرشادات التحريرية لهيئة االذاعة الربيطانية

� »وسائل االعالم وادارة التنوع«، اصدار مؤسسة مهارات

�  »املس��اواة الجندري��ة يف االعالم«، اص��دار االتحاد الدويل للصحافي��ني بالتعاون مع 

اليونسكو

� دراسة رصد ملؤسسة مهارات حول »صورة املرأة يف اإلعالم« 



ميّول هذا املرشوع من قبل مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية التابع ملكتب شؤون الرشق االدىن يف وزارة 

الخارجية األمريكية. املبادرة هي برنامج فريد من نوعه صمم خصيصا للعمل مبارشة مع املواطنني واالستثامر يف 

شعوب منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عرب إقامة رشاكات حيوية مع املواطنني لتنمية مجتمعات تسودها 

التعددية واملشاركة واالزدهار. كام تؤسس املبادرة عالقات رشاكة مع املنظامت الغري حكومية املحلية منها 

واإلقليمية والدولية ومع القطاع الخاص واملؤسسات األكادميية والحكومات.
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