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قبل أن أبدأ بتالوة كلمتي أريد أن أعبر أيضاً عن إنني مسرورة جداً بوجودي هنا و

ونود في هذه القاعة وفي حقل اإلعالم.  لرؤية هذا العدد الكبير من النساءسروري 

أظن مجلس النواب. ساء في صناعة القرارات والسياسة ود أكبر من النأن نرى عد

 نساء هو مؤشر لإلحتماالت الواردة أن كون معظم الحضور في هذه القاعة

 وللتغيير.

 

 باليوم العالمي لحرية الصحافة مسإحتفلنا باألوللعودة الى صلب موضوعنا اليوم، 

وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قررت . في لبنان بهذا اليومواليوم نحتفل 

من أجل التشديد على أن  1993للصحافة منذ العام  اً عالمي يوماً مايو  3إعتماد يوم 

 إلعالن العالمي لحقوقاحرية التعبير هو حٌق أساسي لكل شخص كما جاء في 

 اإلنسان. 

 

لحقوق اإلنسان وخاصةً  .أهمية حقوق اإلنسان ليست مرتبطة فقط بالتنمية الذاتية

حرية التعبير والصحافة دوراً رئيسياً في تعزيز السالم واألمن واإلستقرار 

 هتجاوزت الذيربي، الربيع الع قد أظهرو. على المدى الطويل التنمية المستدامةو

، كم هو أساسي السماح لألشخاص التعبير اتعوالصرا األحداثالمآسي و اآلن

ش إن الحوار والنقاعن آرائهم ووجهات نظرهم بما في ذلك آرائهم المعارضة. 

األمم عام ألمين يم. وفي لبنان، أنا بصفتي ممثلة ن جزءاً من مجتمع سلشكالي

في تعمل لألمم المتحدة  وكاالت مختلفةن مزميل وزميلة  24 على رأس  المتحدة

م والدعم اإلنمائي مجاالت متنوعة تتوزع على حفظ السالم وتحقيق السال

 نظرةلدعم كلنا معكم تسعى الى تعزيز حقوق اإلنسان. نعمل ولكن كلها واإلنساني 

 والتي تركز على السالم واألمن والتنمية والمساعدة اإلنسانية. شاملة للبنان 

 



يتأثر ويعتمد على األشياء التي ن في لبنا من عمل األمم المتحدة جزء كبير إن

إن كانت صحافة مكتوبة، مسموعة أو ا من خاللكم، أي من خالل اإلعالم، هنسمع

كل ذلك مهم وجزء من  .االجتماعيةالتواصل  عبر شبكات رقمية أو مرئية أو

 النقاش. لذلك دوركم كممثلين رسميين لإلعالم مهم جداً.

 

الذي هو إعالم باإلعالم اللبناني  هذه الفرصة لإلشادة أغتنموإسمحوا لي هنا أن 

الحدود التي إعتدت عليها في  يدفش ولو كان أحياناً اإلبداعية، بالحياة، و نابض

واحد منكم ملتزم ببث الخبر ونشرالمعلومات كل . ولكن هذا رائع بلدان أخرى

أنتع وضعتم األصبع وتحقيق التغيير أو وضع األصبع على المواضيع الحساسة. 

أنتم تطلبون عالمي. لبلد حيوي وشاب وعلى تواصل مهم جداً  على النبض وهذا

ن عن أيضاً اإلصالح السياسي وتركزون على الفوارق اإلقتصادية وتتكلمو

اليوم أو حقوق العمال المنزليين. تداعيات األزمات  إن كانتالمواضيع الحساسة 

ي ربما ال تثار في كل مظاهرات وعن مواضيع كثيرة التقرأت في الصحف عن 

كل مجاالت الحياة إن كان في  دور المرأة فيوأيضاً تعرضون مهمة.  مكان ولكنها

 . قراراتالاألسري ودور األم كوالدة ولكن أيضاً كصانعة المنزل بالنسبة للعنف 
 

من الصحافة المكتوبة أو اإلعالم بكل أشكاله تجعل المعرفة بمتناول كل إن حرية الصحافة 

ل الذين بحاجة الى معلومات. لهم الحق بإمكانية فراد، بما في ذلك الطالب والشباب، لكاأل

شكل لبنان دوماً واحةً لحرية الصحافة في المنطقة. لقد  الحصول على المعلومات. 

على  للبناني هي تعددية وسائل اإلعالموأعتقد أن ميزة أخرى عند اإلعالم ا

للجميع بما في ذلك المجتمع الدولي  تقدم هذه التعددية .المستوى المحلي والوطني

اإلطالع على معلومات وإمكانية  آراء سياسية مختلفةولكن خاصة المواطنين 

تحويل صوتهم الى قوة غير  مني مختلفة تؤثر على حياتهم مما يمكنهم بالتال

إن اإلعالم في لبنان نموذج للإلعالم الخارجي  مباشرة ألخذ القرارات في بلدهم.

تناول التي هي بملتعبير حرية اب ال يحظى المنطقة الذي هذهفي لإلعالم وخاصةً 

ولذلك تصبحون قناة لصنع القرارت على النطاق اإلعالم والمواطنين اللبنانيين. 

إن لبنان كنٌز ومثاالً . الوطني ولكن أيضاً قوة دفع للتغيير على النطاق اإلقليمي

  .ونحميهيجب أن نرعاه 

 

ولكن مع هه التعددية وإمكانية لذلك إن تعددية وجهات النظر في لبنان مهم جداً. 

وبالنسبة لي أيضاً المحاسبة لتأكيد أن ول على المعلومات تأتي المسؤولية الحص

يتعلق بالوقائع وأنه يرتكز على الدالئل ويقوم بالتحقق من  فيما ضعيفاً اإلعالم ليس 

خاصةً و قيةتثمن األمم المتحدة غالياً الصحافة األخالالوقائع ألن هناك مسؤولية. 

صوراً صدمة أحياناً عندما أرى لأشعر بامن قبل اإلعالم من الحياة الى الموت. 

إلعالم العربي. لحياة اإلنسان الكرامة كما في الوفاة. نظهر الكثير، نظهر نشرها اي

هناك العديد من التوجيهات  ويالت الحروب ولكن يمكن القيام بذلك بطرق متعددة.

وأغتنم هذه الفرصة ألدعوكم لإلطالع من جديد لمعرفة ما يمكن القيام به 

 هذا مهم جداً من أجل المجتمع الذي نريد بناؤه وحمايته. كمراسلين أفراداً. 

 



العصر الرقمي. إن اإلعالم اإللكتروني معنا، يمكننا ولكن  علىومن هنا نأتي 

اإلعالم على كسر الحواجز بين هذا ورغم قدرة  أيضاً يبقي األشخاص مجهولين.

على إمكانية الحصول على المعلومات. سيطرة الدولة األفراد، هي تكسر أيضاً 

ولكن الموضوع يجدون طريقهم.  ويكننا أيضاً أن سمع صوت األكثرية الصامتة،

 يعود أيضاً الى نقطة المحاسبة. 

 

كون ضمانة. تمكن ان يال  عدم معرفة هوية الكاتبولية ما تنشرون. مسؤ اتحملو

اإلعالم كل  سائلالسمعة. في و تشويهالى  يؤديمكن ان ي سرية هويةال بقاءإ

ولكن أعتقد أن لدينا دورا لتذكير اآلخرين بأن كل ما ينشر يمكن  المعلومات علنية

 ما ينشر اللغة اإلنجليزية األميركية، فإن يقال فيما وك عالمي يكون له إمتدادأن 

األمراض لذلك أنا  منوالفيروس الفيروس  معنى ذلك  وأظن أن ”viral“يصبح 

ربما تحظى بقَراء كثيرين جدا. انها  ةن الفيروسية يمكن أن تبدو إيجابيال أعتقد أ

 إمكانية الحصول على هذه المعلوماتالي له تأثير. لكن ، وبالتنطاق واسع وعلى 

 ، أنعلينا أن نكون حذرينوأخرى، تحتاج مرة من خالل اإلعالم اإللكتروني 

 .نقاش والحوار بدال من االنقساماتنشجع ال

 

وسائل االعالم االجتماعية. وأود أن أقول أننا  نستخدمنحن في األمم المتحدة أيضا 

 ميثاقومسؤولية لحماية لدينا اسم  هلسنا أكثر ميال إلى المغامرة حتى اآلن ولكن ألن

هي وسائل اإلعالم تكون  في أوقات النزاعاتفي بعض األحيان األمم المتحدة. 

لإليصال الصوت بالنسبة لألوضاع ، والطريقة الوحيدة صلللتواالقناة الوحيدة 

اإلعالم  أن اإلعتقادالصراعات. ولكن مع ذلك أود  عن تداعياتوالصعبة جداً 

نظر إلى البشر كواحد منا. يأن و، نكا خر، أياً رفاهية اآليعمل على تعزيز  سوف

 يجب أن تساعدواستخدام قوة الصوت ونشر المعلومات،  إن إيصال الصوت

لألجيال كوكب نتركه وراءنا ونفخر به،  عالم، لترويج لعالم أفضل، عالم التشاركل

كل هؤالء ، أود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد بالقادمة. وكما قال زميلي

فيين والناشطين الذين يستخدمون مجال عملهم للتعبير من خالل وسائل االصح

مازن درويش أن أعتقد . ون الحضور معناعويالذين ال يستطواإلعالم أو التقارير 

التي حصل عليها كانت ، وجائزة اليونسكو لحرية الصحافة هؤالءهو رمز لكل 

رجاالً كانوا أو ن، فييارمز لجميع األفراد اآلخرين والصحلكنه ولسبب محدد جدا 

للدفاع عن حقوق  ومكانتهمنهم يستخدمون صوتهم ال، الذين ليسوا هنا، نساء

 اآلخرين.

 

في المحرز وأخيراً وليس آخراً، آمل أن ننظر العام المقبل الى التقدم المستمر 

وأن الطريق لآلخرين  ستهيؤونكم وأنن ن اللبنانيوالذي سيقوده اإلعالميوولبنان 

حول كل المواضيع  كون تأمالت هذا اإلجتماع مفيدة إلعالم أخالقي ومسؤولت

حقوق  الحساسة. إن األمم المتحدة من خالل زمالئي في اليونسكو أو مفوضية

اإلنسان أو مركز األمم المتحدة لإلعالم نحن هنا ونريد العمل معكم من أجل 

 . مستقبل أفضل وأكثر أماناً وحمايةً للبنان

 



 .شكراً 
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