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            يولد جميع النا�س اأحراًرا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد 
ا بروح الإخاء وهبوا عقًل و�سمرًيا وعليهم اأن يعامل بع�سهم بع�سً

املادة 1
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
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مقدمة

املطبوعة  اإلعالم  وسائل  خالل  من  الجمهور  أمام  ونرشها  املعلومات  لجمع  واسعة  بوالية  الصحفيون  يتمتع 

واملرئية واملسموعة، ولعل دورهم العام ال يشمل الدفاع عن حقوق اإلنسان، ولكن العديد منهم يقومون بذلك، 

ال سيام عندما يغطون يف تقاريرهم حاالت النتهاك لحقوق اإلنسان ويشهدون عىل أفعال وأعامل يف هذا السياق.
 وال شك أن االنتهاكات الروتينية لحقوق اإلنسان التي نعاين منها اليوم تشكل أكرب عقبة يف التنمية يف الدول التي 
تعاين من الرصاعات العنيفة، أو يف الدول التي يؤدي فيها الجهل والفقر إىل املساس بالحقوق السياسية لإلنسان.

يتمتع االتحاد الدويل للصحفيني بسجل طويل يف توفري وتسهيل التدريب املتخصص للصحفيني حول القوانني 

التي  التحديات  حول  واملناظرات  املناقشات  أن  شك  وال  والدولية.  الوطنية  العامة  والسياسات  والترشيعات 

دور  جانب  إىل  والتسامح،  التمييز  وعدم  الرصاعات  بشأن  الصحفية  التقارير  إعداد  عند  الصحفيون  يواجهها 

اإلعالم يف بناء الدميقراطية املدعومة بالصحافة األخالقية، كلها تعترب هامة وأساسية يف مساعدة الصحفيني عىل 

التحري وجمع املعلومات وإعداد التقارير الصحفية حول انتهاكات حقوق اإلنسان.

وتلعب االتحادات الصحفية أيًضا دوًرا هاًما يف هذا السياق، ال سيام فيام يتعلق بابتكار ثقافة صحفية ال ترتبط 

يف  يتفقون  ال  كانوا  ولو  حتى  البعض  بعضهم  دعم  من  الصحفيون  يتمكن  يك  وذلك  سياسية،  نظر  وجهة  بأية 

وجهات النظر السياسية، فهم يستطيعون تقديم املساعدة يف التحليل املفصل للحاالت املعقدة.

يعدًّ دليل الصحفيني يف إعداد التقارير الصحفية حول القضايا املرتبطة بحقوق اإلنسان أحد الوسائل العديدة 

التي يوفرها االتحاد الدويل للصحفيني لتعزيز خرباتهم بشأن حقوق اإلنسان بشكل عام، وكذلك منحهم ملحة 

تاريخية مفصلة حول نشأة القوانني اإلنسانية املحلية والدولية، باإلضافة إىل توضيح املصطلحات املعقدة ونقل 

املهارات العملية األساسية. 

ويف ظل تفاقم األزمة العاملية واالنكامش االقتصادي وانتشار اإلرهاب واحتدام الرصاعات وتغري املناخ وانتشار 

الفقر واملرض، أصبح العامل يحتاج بشكل أكرب إىل خلق مجتمع من الصحفيني أكفاء واثقني من أنفسهم وحذرين، 

وغرس فيهم ثقافة قوية من الدميقراطية واحرتام القوانني الدولية واملحلية التي تحمي حقوق الناس، باإلضافة 

إىل تسليحهم باملعرفة الالزمة لتحطيم جدران التحيز والجهل، ويف نفس الوقت الدفاع عن املصلحة العامة.

صميم  يشكل  الذي  الحوار  أهمية  عىل  يركز  والدميقراطية  اإلعالم  حول  النقاش  كان  ببعيد،  ليس  وقت  وحتى 

العملية الدميقراطية، ولكن الحوار ينفع فقط عندما تتوفر صحافة مطلعة وتتمتع باملصداقية. وال شك أن دور 

الصحفيني يف هذا املوضوع يعّد فريًدا بحيث ال تكون مساهمتهم قريبة جًدا حتى ال يعرضوا استقاللية الصحافة 

للخطر.

وتكمن الخطوات الصحيحة للتقدم يف تعزيز الحركة النقابية يف الصحافة يف أن تنفذ الصحافة دورها كعنرص 

فاعل ملتزم يبني، عىل مدى سنني من املساهمة، أسًسا لكشف الظلم واملساعدة يف تحقيق التقدم االجتامعي 

وترسيخ معنى أعمق للحضارة واإلنسانية.

جيم بوملحة

رئيس االتحاد الدويل للصحفيني
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االحتاد الدويل لل�صحفيني

الحتاد الدويل لل�سحفيني هو اأكرب منظمة عاملية تدافع عن ال�سحفيني وال�سحافة يف جميع اأنحاء 
اأكرث من 600000 �سحفي يف 134  لل�سحفيني  الدويل  ب�سوؤونهم، حيث ميثل الحتاد  العامل وتعنى 

دولة حول العامل. 
والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  تطبيق  اإىل  بالرتويج  ويقوم  �سيا�سي  توجه  اأي  لل�سحفيني  الدويل  الحتاد  يتبنى  ل 
الت�سامح  وعدم  للتع�سب  الرتويج  يف  الإعلم  ا�ستخدام  ويدين  التمييز  اأنواع  كافة  الحتاد  ويعار�س  والتعددية. 
وللأغرا�س الدعائية. ويوؤمن الحتاد الدويل لل�سحفيني باأهمية حرية التعبري ال�سيا�سي والثقايف ويدافع عن العمل 

النقابي وبقية احلريات الأ�سا�سية للإن�سان.
فعًل  هي  يواجهها  التي  التحديات  فاإن  وبالتايل  العامل،  اأرجاء  جميع  لل�سحفيني  الدويل  الحتاد  عمل  نطاق  يغطي 
عاملية، ونظًرا ملا يتعر�س له ال�سحفيون يف جميع اأنحاء العامل من عنف واإيذاء وم�سايقات، يدعم الحتاد ال�سحفيني 

ويدافع عن حقوقهم ويقوم بتنظيم حملت لتجرمي امل�سوؤولني عن انتهاك تلك احلقوق. 
اأعد هذا الدليل بناء على روؤية فرق الحتاد الدويل لل�سحفيني يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا باحلاجة 
اإىل توفر املعلومات حول حقوق الإن�سان لدى ال�سحفيني الذين يغطون ق�سايا حقوق الإن�سان يف املنطقة، فهم غالًبا 
ما يتعر�سون للتخويف وال�سغط والإعتداء اأثناء تاأديتهم لعملهم، ل �سيما حني يعملون على تغطية ق�سايا ذات �سلة 

بالنزاعات اأو التمييز اأو الف�ساد اأو انتهاكات حقوق 
اجلهات  تكون  الأحيان،  من  الكثري  ويف  العمال. 
نف�س  هي  املعلومات  تداول  على  لل�سيطرة  ال�ساعية 
الإن�سان  حقوق  تطبيق  عن  متتنع  التي  اجلهات 

الأخرى.  
�سماًنا  ي�سكل  ل  الإن�سان  حلقوق  الدقيق  الفهم  اإن 
هذه  مثل  على  العاملني  ال�سحفيني  ل�سلمة 
الق�سايا، ولكنه يخلق جمتمًعا مطلًعا ومرتابًطا من 

ال�سحفيني ي�ستطيع اإىل حد ما امل�ساركة يف تعزيز �سبكة عاملية من »املدافعني عن حقوق الإن�سان«، ويثمر عن تغطية 
�سحفية اأف�سل للق�سايا املرتبطة بحقوق الإن�سان.  

ومن �ساأن ذلك خدمة اجلماهري وتوفري �سحافة نوعية ومن�سجمة مع الق�سايا ذات ال�سلة بحياة النا�س العادية من 
جهة، والتاأكد من  حما�سبة اأولئك الذين ينتهكون حقوق الإن�سان وحتميلهم م�سوؤولية اأفعالهم من جهة اأخرى.

»مل تلقب ال�سحافة بال�سلطة الرابعة دون �سبب، فهي 
بل �سك ت�سكل اإ�سافة جوهرية ل�سلحيات ال�سلطة 

التنفيذية وال�سلطة الت�سريعية وال�سلطة الق�سائية«
-توما�س هامبورغ، نا�سط يف حقوق الإن�سان والأمني العام 

ال�سابق ملنظمة العفو الدولية
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 حماية ال�صحفيني

                 نوؤمن اأنه ل ميكن احل�سول على �سحافة حرة ونوعية اإن كان ال�سحفيون يتقا�سون اأجوًرا 
زهيدة وُيعاملون معاملة �سيئة �سمن نطاق مهنتهم.

وكي يتمكن ال�سحفيون من الدفاع عن حقوق الآخرين، يجب اأن يتمكنوا من الدفاع عن اأنف�سهم اأوًل، 
ففي العديد من الدول يتم توظيف ال�سحفيني بطريقة غري م�سروعة ودون عقود عمل، ويدفع لهم اأجوًرا 
زهيدة، ويف بع�س الأحيان ل يدفع لهم اأية اأجور على الإطلق. يتعر�سون للف�سل التع�سفي، وغالًبا ما 

ميار�س ال�سغط عليهم يف غرف الأخبار اأو من ملك ال�سحف، مما ي�سفر عن تقوي�س ا�ستقلليتهم.
اأو  ويف بع�س احلالت الق�سوى يتعر�س ال�سحفيون الذين يك�سفون عن ق�سايا الف�ساد يف دولة للعنف 
وال�سلطة  النفوذ  اأ�سحاب  حماية  بهدف  والقوانني  الت�سريعات  مبوجب  قانونية  اإجراءات  بحقهم  يتخذ 

وتخويف ال�سحفيني واأحكام ال�سيطرة عليهم.
ومن اأجل ذلك نعمل على دعم ومنا�سرة احتادات قوية لل�سحفيني ت�ستطيع العمل على الق�سايا املهنية، 
الجتماعية  حقوقهم  لل�سحفيني  التوفري  على  قادرة  قوية  مهنية  نقابات  تاأ�سي�س  دعم  اإىل  بالإ�سافة 
الدفاع عن حقوق  وبني  الدفاع عن حقوقهم  بني  ال�سحفيون  يختار  اأن  يجوز  العمل. فل  وحقوقهم يف 

النا�س، بل يجب اأن يعزز دفاعهم عن اإحدى تلك احلقوق قدرتهم على الدفاع عن الأخرى

- اأوليفر موين-كايرل،  م�ساعد الأمني العام لالحتاد الدويل لل�سحفيني

“

”
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حقوق االإن�صان

حقوق الإن�سان هي ملك للجميع.

ل ي�سكل العرق اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو اجلن�سية اأو الأ�سل الجتماعي اأي عائق اأمام متتعك بحقوق 
الإن�سان، وغالًبا ما تو�سف هذه احلقوق باأنها »عاملية«، وباأنها ملك جلميع النا�س. وت�سمل هذه احلقوق، على �سبيل 

املثال ولي�س احل�سر، حق حرية التنقل والتعبري عن الراأي وحق التحرر من ال�سطهاد وغريها. 

هذا هو املبداأ من الناحية النظرية، ولكن على اأر�س الواقع تنتهك هذه احلقوق با�ستمرار �سواء خلل النزاعات اأو 
الحتلل اأو حتى يف وقت ال�سلم. فمن باري�س اإىل فل�سطني هناك العديد من النا�س الذين حرموا من هذه احلقوق.

وبالن�سبة لبع�س النا�س يعد مفهوم حقوق الإن�سان بحد ذاته مثرًيا للجدل، فيما ينتقد بع�س النا�س مفهوم حقوق 
الإن�سان على اأنه مفهوم ’غربي‘، ويطعن اآخرون يف العامل بفكرة حقوق الإن�سان على اأ�سا�س وجهات نظر �سيا�سية 

ودينية وتقليدية.

ويرى بع�س النا�س اأن امل�سكلة تكمن يف ا�ستمرارية حدوث انتهاكات حقوق الإن�سان يف بع�س اأجزاء من العامل، اأو 
يف ا�ستخدام من يتهمون بتنفيذ جرائم مروعة وفظيعة لعبارة »الدفاع عن حقوق الإن�سان« للهرب من العدالة.
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اأن حقوق الإن�سان احلديثة وال�سراعات يرتبطان مع بع�سهما البع�س، فاملفهوم املحوري لكل  ويف الواقع، يبدو 
منها قد ن�ساأ نتيجة �سراع عنيف، وميكن اأن ينظر اإىل م�سروع حقوق الإن�سان على اأنه حماولة لإدارة �سراع من 

نوع اأو اآخر.

وعلى الرغم من النتقادات، فاإن غالبية النا�س ل يعتربون اأن كافة ’بنود حقوق الإن�سان‘ هي مثرية للجدل، فهم 
يعتقدون اأن هناك حقوق منها منطقية مثل حق الطفل بالتعلم وحق املعتقلني باحل�سول على حماكمة عادلة وحق 
التحرر من العبودية. ول تواجه حقوق الإن�سان اعرتا�سات وا�سعة النطاق اإل يف بع�س احلالت التي تتعار�س مع 

التوجهات الفكرية ال�سائدة.

ال�سعفاء من بط�س  املعايري حلماية  النا�س وحتديد  العلقات بني  تثمر عن معاجلة  اأن  الإن�سان  وميكن حلقوق 
الأقوياء. ومع ذلك فالعديد النا�س ل يعرفون حقوقهم. ويف هذا ال�سدد، ي�ستطيع ال�سحفيون اإطلع اجلماهري 
على هذه احلقوق بعدة طرق، فاإما اأن يف�سروا بو�سوح الق�س�س والق�سايا التي ينظر اإليها عادًة على اأنها جزء من 
’املعلومات العامة‘ حول حقوق الإن�سان مثل طريقة عمل املحاكم الدولية، وت�سريحات الأمم املتحدة وانتهاكات 

حقوق الإن�سان كما مت الإبلغ عنها من قبل منظمات املجتمع املدين.
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وعلى نف�س الدرجة من الأهمية، ي�ستطيع ال�سحفيون الرتكيز اإىل حٍد ما يف تغطيتهم ال�سحفية على حياة النا�س 
الذين يتعر�سون للإهمال ويك�سفون انتهاكات حقوق الإن�سان من خلل هذه التغطية. 

وكما �سيو�سح هذا الدليل، هناك العديد من اجلوانب املرتبطة بحقوق الإن�سان التي ميكن لل�سحفيني الكتابة 
التعليم،  العقاب،  اجلرمية،  ال�سحة،  العمل،  مثل:  العاديني  للنا�س  اليومية  احلياة  جوانب  تغطية  اأثناء  عنها 
الريا�سة، وحتى الأزياء واملو�سة. وبذلك ي�ستطيع ال�سحفيون م�ساعدة النا�س يف فهم حقوقهم، وبالتايل تعزيز 

قدرتهم على املواجهة دفاًعا عنها.

وهذه التغطية، اإىل جانب التقارير الدقيقة واملتوازنة، �سوف تعزز فهم واإدراك ق�سايا حقوق الإن�سان، مما يقلل 
حتميل  يف  وي�ساهم  اخلاطئة،  واملعلومات  وال�سائعات  التفاهم  عدم  اأ�سا�س  على  ال�سراعات  ن�سوء  احتمال  من 

القيادات املحلية والوطنية امل�سوؤولية جتاه انتهاك تلك احلقوق

وعلى نف�س القدر من الأهمية، ل ت�سفر تغطية ق�سايا حقوق الإن�سان عن خ�سارة جمهورك، فقد ُوجدت الكثري من 
احلالت حيث تركز دور الإعلم يف عملها على حقوق النا�س العاديني �سمن جمتمعاتهم، وكانت ن�سبة جمهورها 

مرتفعًة.
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ا�صتخدام هذا الدليل

                     يجب احرتام حقوق الإن�سان لكي يدوم ال�سلم وتتحقق التنمية امل�ستدامة، ويجب 
و�سائل  بجميع  ون�سرها  وتلقيها  واملعلومات  املعارف  ا�ستقاء  باحلق يف  �سخ�س  كل  يتمتع  اأن 
الإعلم ال�سبكية وغري ال�سبكية. فال�سحافة اجليدة تتيح للمواطنني اتخاذ قرارات م�ستنرية 

من اأجل تنمية جمتمعاتهم، وتعمل على ك�سف الظلم والف�ساد وا�ستغلل ال�سلطة.
“

”
ر�سالة م�سرتكة من الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون، واملديرة العامة لليون�سكو اإيرينا بوكوفا، 
ومفو�س الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان زيد بن رعد بن زيد بن احل�سني، مبنا�سبة اليوم العاملي 

حلرية ال�سحافة للعام 2015

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232854a.pdf
http://www.un.org/en/events/pressfreedomday/2015/message.shtml
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نبحث يف هذا الدليل كيف تطورت اآليات حقوق الإن�سان على ال�سعيد الدويل وكيف يجب اأن تطبق 
على ال�سعيد الفردي من قبل الدول. 

وقد يبدو غريًبا التحدث عن الإجراءات التي ’يتوجب‘ على الدول اتخاذها يف �سبيل حماية حقوق 
الإن�سان، ولكن تطرقنا لهذا املو�سوع يف هذا ال�سياق هو دقيق و�سحيح، وذلك لأن هذه الدول هي 

اأع�ساء يف الأمم املتحدة وت�سرت�سد باملبادئ املن�سو�س عليها يف الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان.

ويف الواقع هذا يعني اأن جميع دول العامل تقريًبا هي اأع�ساء يف الأمم املتحدة، اأي اأن هناك 193 
دولة يف العامل يف وقت كتابة هذا التقرير هم اأع�ساء يف الأمم املتحدة واأن ثلثة دول فقط مل تن�سم 
بتعزيز  ملتزمة  بحكومات  تتمتع  تقريًبا  الدول  جميع  اأن  بدوره  يعني  وهذا   .* املتحدة  الأمم  اإىل 
مبادىء حقوق الإن�سان. ولكن من الناحية الواقعية، يتم انتهاك هذه احلقوق ب�سكل م�ستمر، ويف 
اأغلب الأحيان من قبل اأ�سخا�س يعلمون اأنهم ي�ستطيعون التمل�س من العقاب لأن هذه احلالت ل 

يتم الإبلغ عنها.

الق�س�س  هذه  تغطية  على  ال�سحفيني  م�ساعدة  من  نتمكن  اأن  الدليل  هذا  خلل  من  ونهدف 
ب�سرية ودقة وبطريقة جتذب اهتمام �سريحة اأو�سع من اجلمهور. ونظًرا لأن هذا الدليل ي�ستهدف 
ال�سحفيني املمار�سني ملهنة ال�سحافة، فقد افرت�سنا اأن م�ستخدمي الدليل لديهم اإملام باأ�سا�سيات 

ال�سحافة.

ا الدول التي اأعلنت  * هذه الدول هي فل�سطني ودولة الفاتيكان وتايوان، وي�ستثنى من هذه الدول اأي�سً
http://www.un.org/ar/members :تاأ�سي�سها ول يعرتف بها املجتمع الدويل. امل�سدر
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 ا�صتخدام هذا الدليل

ل ميكن تغطية ق�سايا حقوق الإن�سان دون معرفة بع�س املعلومات عن املنظمات املرتبطة بها وتفح�س منظومة الأمم 
املتحدة وكيفية عملها. وي�سكل ق�سم م�سادر املعلومات الوارد يف هذا الدليل نقطة انطلق جيدة ملعرفة املزيد من 
املعلومات عن بع�س املنظمات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان يف املنطقة وحول العامل، وتت�سمن هذه امل�سادر عدًدا 

من امل�سادر اللكرتونية واملن�سورات املفيدة.

ا اأن تبداأ باإن�ساء اأجندة جلهات الت�سال اخلا�سة بك، واأن ت�سيف اإليها عناوين وهواتف بع�س  ومن ال�سروري اأي�سً
الأ�سخا�س مثل حمامي دويل اأو ممثل عن الأمم املتحدة اأو بع�س املوظفني يف منظمة املجتمع املدين املحلية الذين 

�سيفيدونك اإما لإجراء املقابلت معهم اأو باعتبارهم م�سادر مفيدة ل�سرح الق�سايا مبزيد من التفا�سيل.

ا اأن تدرك اأن م�سادر املعلومات »اخلرباء« ل يجوز اأن ياأخذوا حيًزا يف تغطيتك  على ح�ساب النا�س   ومن املهم اأي�سً
العاديني الذين اأثرت ق�سايا حقوق الإن�سان على حياتهم. وناأمل اأن ت�ستخدم املوؤ�س�سات الإعلمية هذا الدليل من 

اأجل حتفيز النقا�س يف غرفة الأخبار وتنظيم التدريب حول هذه الق�سايا.  

zaarour@ifj.org ،للمزيد من املعلومات يرجى الت�سال بـ: منري زعرور، من�سق ال�سرق الأو�سط والعامل العربي
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امل�صطلحات

مالحظة حول امل�سطلحات

من املهم اأن نفهم امل�سطلحات امل�ستخدمة يف ق�سايا حقوق الإن�سان، مع العلم اأن اللغة العربية )الف�سحى( 
هي اإحدى اللغات ال�ست امل�ستخدمة يف الأمم املتحدة، اأي اأنها م�ستخدمة خلل الجتماعات ويف توثيق اأوراق 
ووثائق الأمم املتحدة، ولكن املفردات امل�ستخدمة فيها هي ذات طبيعة قانونية رغم املحاولت العديدة للحفاظ 

على ب�ساطتها و�سهولتها.

ولذلك، يجب عليك اأن تقوم ب�سرح بع�س امل�سطلحات غري املاألوفة جلمهورك )وطبًعا اأن تتاأكد من فهمك لها 
ا(، ولعله من املفيد اأن تنظر اإىل هذه امل�سطلحات واملفردات على اأنها ’م�سطلحات خا�سة بالقطاع‘  اأنت اأي�سً
واأن اجلمهور يحتاج اإىل تف�سريها وتو�سيحها له. فعلى �سبيل املثال، اإن كنت تناق�س يف تقريرك معاهدة معينة 
وثيقة ملزمة  املعاهدة هي  اأن  تو�سح  اأن  الت�سديق عليها من قبل دولة معينة، يجدر بك  �سيتم  اإذا كان  وما 
قانونًيا واأن عملية الت�سديق هي اإلتزام ب�سرورة تغيري القوانني املحلية يف تلك الدولة من اأجل دفعها للمتثال 

مل�سمون املعاهدة اأو اأحكامها.

كما يجب اأن تو�سح جلمهورك اأن املعاهدة قبل الت�سديق عليها متر اأوًل مبرحلة التوقيع وهي عبارة عن عملية 
غري ملزمة قانونًيا ولكن تبني اأن الدولة �سوف تعمل على تقييم املعاهدة على امل�ستوى املحلي.
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املختلفة.  وهيئاتها  املتحدة  الأمم  يغطون عمل  الذين  لل�سحفيني  بالن�سبة  الخت�سارات حتدًيا  ت�سكل  
اإرباك  الأغلب يف عدم  على  ي�ساهم  ا�ستخدامها  ولكن  الأحيان،  كثري من  املخت�سرات يف  وتظهر هذه 
اجلماهري، ويجب اأن تاأتي عادة مع �سرح يو�سح ب�سكل اأعمق معناها ولي�س فقط ذكر ما ترمز اإليه هذه 

احلروف فعًل.

فعلى �سبيل املثال، فاإن معرفة اأن )OHCHR( هو اخت�سار للرتجمة ’مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية 
التابع  »املكتب  باأنها  التو�سيح  ولكن عند  املنظمة  نطاق عمل هذه  فهم  ي�ساهم يف  ل  الإن�سان‘  حلقوق 
الذي  املو�سوع  جمهورك  �سيفهم  للجميع”،  الإن�سان  حقوق  وحماية  بتعزيز  يعنى  الذي  املتحدة  للأمم 

تتحدث عنه.

ا اأن تتوخى احلذر يف تقاريرك من تف�سري التفا�سيل بطريقة ت�سرتعي انتباه جمهورك ويف  ويجب اأي�سً
ال�سابقة  للجملة  ت�سيف  اأن  ميكنك  فمثًل  احلاجة،  من  اأكرث  معلومات  تقدمي  تتجنب  اأن  الوقت  نف�س 
مع  تعمل  التي  املتحدة  للأمم  التابعة  املنظمة  هي  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املتحدة  الأمم  “مفو�سية 
العدالة  وتعزيز  الت�سريعي  الإ�سلح  اإدارة  الفني يف  التدريب  لتوفري  العامل  اأنحاء  احلكومات يف جميع 

واإدارة العملية النتخابية ...” وهكذا.

وعلى الرغم من تنوع امل�سطلحات، ل توجد ت�سمية دقيقة لها، بل يتغري معنى امل�سطلحات امل�ستخدمة من 
دولة اإىل اأخرى، ومن منطقة اإىل اأخرى ومن اآلية لآلية. فبع�س امل�سطلحات ميكن تبديلها ب�سهولة، اإذ ميكن 

ا�ستخدام وثيقة معينة كلمة »اتفاق« بينما ت�ستخدم وثيقة اأخرى كلمة »معاهدة«.

من موقع الأمم املتحدة:
https://treaties.un.org/Pages/overview.aspx?path=overview/
definition/page1_en.xml
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ق�ص�ص خا�صة بق�صايا حقوق االإن�صان

ربط املعلومات
ما هي الق�سايا اجلديدة املطروحة يف الأخبار اليوم؟ وما هو اجلانب من هذه الق�سايا الذي يتعلق بحقوق الإن�سان؟ 
فل �سك اأن اإيجاد الرابط بني الق�سايا اجلديدة واجلانب املتعلق بحقوق الإن�سات هي مهارة هامة يجب اأن تكت�سبها. 

الق�سة/ اجلانبحقوق الإن�سان

معقل عدم التعر�س للعتقال التع�سفي يف  فيهم  وامل�ستبه  الإرهاب،  مكافحة  قانون 
غوانتانامو، ومراكز الحتجاز الليبية

املحاكم  قبل  من  الفعال  النت�ساف  يف  اجلميع  حق 
الوطنية املخت�سة.

نوع  على  القائم  العنف  �سحايا  قدرة  عدم  اإنت�سار 
اجلن�س من الو�سول اإىل العدالة ب�سورة وا�سعة.

الإجتار بالب�سر.التحرر من الرق والعبودية.

احلق يف حماية مت�ساوية �سمن القانون.
املن�ساآت  اإن�ساء  على  العاملني  العمال  معاملة  �سوء 
املتظاهرين  اعتقال  العامل يف قطر،  بكاأ�س  اخلا�سة 

يف خمتلف دول ’الربيع العربي‘.

احلق يف حرية التفكري وال�سمري والدين.
معاملة الأقليات مثل الدروز والأكراد وعرب الأهوار، 
ومعاملة تنظيم الدولة الإ�سلمية يف العراق وال�سام 

)داع�س( للم�سيحيني.

ا. 	  هذه العبارات هي ن�سخة خمت�سرة عن احلقوق الواردة يف الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان الذي حدد 30 حقًّ
للدول  الوطنية  الد�ساتري  من  العديد  �سياغة  على  اأثرت  اأنها  اإل  قانونًيا،  ملزمة  لي�ست  احلقوق  هذه  اأن  ورغم 

الأع�ساء منذ تبنيها يف العام 1948.

http://www.un.org/ar/documents/udhr/
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مكتب مفو�صية االأمم املتحدة ال�صامية حلقوق االإن�صان

                       �سوف اأكون اأول مفو�س �سامي من القارة الآ�سيوية، ومن العامل العربي والإ�سلمي. 
وغني عن القول اأن هذا يعك�س التزام املجتمع الدويل بهذا امللف الهام والتزامه بامل�سي به قدًما يف 

هذه القارة وكذلك يف مناطق العامل الأخرى

- الأمري زيد بن رعد بن زيد بن احل�سني: مت تعيينه بو�سفه املفو�س ال�سامي اجلديد 
حلقوق الإن�سان يف اأيلول 2014

الأمري زيد بن رعد بن زيد بن احل�سني، 
�سورة من اأر�سيف الأمم املتحدة/ باولو فيلغريا�س

“”
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مكتب مفو�صية االأمم املتحدة ال�صامية حلقوق االإن�صان

الرتكيز على اجلمهور: من املهم اأن تفهم عمل املنظمات الرئي�سية التابعة للأمم املتحدة من اأجل فهم 
حقوق الإن�سان، ولكن الأمم املتحدة يف الواقع ت�سكل منظمة كبرية ومعقدة، ولي�س �سرورًيا اأن تغطي كل 

من�سور وكتاب �سنوي وتقرير تن�سره، ول اأن تفهم طريقة عمل كل جلنة فرعية تابعة لها.

ويف نهاية هذا الدليل يوجد قائمة بامل�سادر، وبينما تعرف املزيد عن طريقة عمل منظمات الأمم املتحدة، 
تعمق يف التفكري باجلوانب املهمة جلمهورك منها.

يقع مقر مكتب مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان يف جنيف حيث يعمل على تنفيذ وليته املذكورة 
تالًيا:

                              ... منع انتهاكات حقوق الإن�سان، وتاأمني احرتام جميع حقوق الإن�سان، وتعزيز التعاون الدويل 
املتحدة  الأمم  وتعزيز منظومة  املتحدة،  الأمم  داخل  ال�سلة  الأن�سطة ذات  وتن�سيق  الإن�سان،  حلماية حقوق 
وتر�سيد عملها يف جمال حقوق الإن�سان ]....[ وت�سطلع املفو�سية ال�سامية بقيادة اجلهود الرامية اإىل اإدماج 

نهج بخ�سو�س حقوق الإن�سان داخل جميع الأعمال التي تنفذها وكالت الأمم املتحدة.

املنظمات الرئي�سية التابعة للأمم املتحدة:
http://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html

من�سورات الأمم املتحدة:
http://www.un.org/ar/publications/

“
”
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اأف�صل املمار�صات الدولية يف ال�صحافة

يثمر  باأ�سلوب  الإن�سان  حقوق  بق�سايا  املرتبطة  الق�س�س  تغطية  يف  مل�ساعدتك  الدليل  من  الق�سم  هذا  اأُعدَّ 
عن التوا�سل مع جمهورك وياأخذ بعني العتبار املعايري املعرتف بها دولًيا، والتي ميكنك ا�ستخدامها لو�سف 

ال�سحافة ’اجليدة‘ يف تغطية ق�سايا حقوق الإن�سان.

اأ�سا�سيات ال�سحافة: نقاط هامة	 

اجعل النا�س اأولويتك وحتدث بل�سان النا�س املت�سررين
يكون يف بع�س الأحيان اأ�سهل على ال�سحفي العتماد على م�سادر موثوقة للمعلومات ’اخلرباء‘ عند تغطية 
ق�سية معينة تتعلق بحقوق الإن�سان، ومن املمكن اأن يوؤدي ذلك اإىل التحيز ل�سالح الذين ي�سغلون منا�سب يف 
ال�سلطة على ح�ساب النا�س العاديني الذين يجب اأن ت�سعى اإىل متثيلهم. فبالإ�سافة اإىل تغطية مقابلة مع قائد 

ا. ال�سرطة مثًل، تذكر اأن تتحدث عن �سحايا اجلرمية اأي�سً

حتدى، وبلطف، اإدعاءات النا�س الذين جتري معهم مقابلة
كانت اإحدى اأيرز ملمح مظاهرات الربيع العربي منذ البداية هي الدرجة العالية من املعلومات اخلاطئة التي 
نتجت عن انت�سار الإ�ساعات ب�سكل كبري ودون اأي رادع. فمن املمكن اأن يفهم النا�س العاديني الذين تتحدث 
معهم الأمور بطريقة خاطئة ب�سبب التحيز لأحد الأطراف اأو لفكرة معينة اأو عن طريق اخلطاأ احلقيقي اأو 
رمبا يكونون ممن يعتمد عليهم. ووظيفتك ك�سحفي اأن تبحث عن احلقيقة والأدلة لدعم اأو دح�س اإدعاءات 

النا�س الذي تقابلهم.
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كن حذًرا من اإلقاء اللوم على الآخرين
اإذا مت اتهام �سخ�س ما اأو جماعة اأو منظمة اأو �سركة معينة، يجب عليك اأن متنحهم حق الرد. فمن املهم 
اأن نكون من�سفني جتاه اجلهات اأو الأ�سخا�س الذين نعد تقاريرنا ال�سحفية عنهم. ويف حالة تغطية �سراع 
ما، يجب اأن تكون على يقني اإن كان املت�سبب بالق�سف هي احلكومة اأم قوات املتمردين، اأم حادث انفجار 

للغاز مثًل قبل اإلقاء اللوم على الآخرين.

ال�سعي للح�سول على اآراء اأخرى
اأن  يجوز  ول  الق�سة،  جوانب  كل  عن  تبحث  اأن  ك�سحفي  عليك  ويجب  الأقل،  على  جانبني  ق�سة  لكل 
تاأخذ  واأن  للتحيز  لديك  �سخ�سية  دوافع  تتاأكد من عدم وجود  اأن  كما يجب  الآخر،  تتحيز جلانب �سد 
اآراء جمموعة وا�سعة وخمتلفة من الأ�سخا�س عن ق�سة معينة، حتى لو كان ذلك يت�سبب يف خروجك عن 

طريقتك املاألوفة يف العمل. 

اخرت اللغة التي ت�ستخدمها يف التغطة ال�سحفية بعناية
عندما تعد تقريًرا �سحفًيا عن الأخبار، يجب اأن تكون اللغة التي ت�ستخدمها حمايدة ول تت�سمن اأية �سفة 
مثل ’�سجاع‘ اأو ’جبان‘ يف و�سف اأعمال اأية جماعة م�سلحة. كما يجب اأن تتجنب ا�ستخدام لغة ’م�سحونة 
باملعاين‘ لو�سف جماعة معينة مثل ’مقاتل من اأجل احلرية‘ اأو ’اإرهابي‘ يف مثال تقليدي اآخر لهذا النوع 

من مع�سلة اللغة، اإذ اأن ا�ستخدام لغة نابية يف و�سف العدو �سي�سبب م�سكلة اأثناء النزاع.

ل تدع  الأفكار ال�سائعة املهلهلة تعزز ال�سورة النمطية
ي�سهد العامل �سكًل من اأ�سكال من ال�سور النمطية التي تكون يف العادة حتمل اأفكاًرا �سلبية عن اجلماعة 
اأو عن اأ�سخا�س يوؤمنون بعقيدة  اأو الدول املجاورة،  اأو املدينة  ’الأخرى‘ التي غالًبا ما تقطن يف القرية 
خمتلفة. فعندما يكون لدينا فكرة معينة عن جماعة من النا�س يعي�سون يف منطقة اأخرى اأنهم مثًل غري 
متعلمني اأو ي�سهل ممار�سة اجلن�س معهم اأو لديهم امليل اإىل تنفيذ عمليات اإرهابية، من املمكن اأن تت�سبب 
تلك الفكرة ب�سرر ج�سيم وتوؤدي اإىل التحر�س والتمييز فعًل، ول �سك اأن و�سم النا�س ب�سفة معينة على 

اأ�سا�س اأفكار م�سبقة ل ميت ب�سلة ل�سمات ال�سحافة اجليدة على الإطلق.
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                                ا�سمع املواطنني يتكلمون عن ال�سوريني بال�سوء منذ اللحظة التي اأخرج فيها من 
منزيل وحتى اأعود اإليه يف الليل، ول يردعهم عن ذلك اأنني �سوري. هل ميكنك اأن تتخيل كيف اأ�سعر؟ 
ب�سراحة اإنه اأمر مزعج للغاية ولكني ل اأنب�س ببنت �سفة. واأحياًنا ل اأرغب باخلروج من املنزل لأنني ل 

ا�ستطيع اأن احتمل  املزيد من الإذلل الذي �ساأواجهه عند خروجي

- لجئ �سوري 
)khatwah.org سمال الأردن )امل�سدر: بحث�

                                        اعتمد على اأعلى املعايري املهنية، وثقف نف�سك اأكرث ما ميكن، وكن على اطلع على 
القوانني القدمية واجلديدة وعلقتها مع عملك. كن مرجًعا يف اأي وقت لأي �سخ�س ت�ستطيع ا�ست�سارته، 

وقم بحماية مهنتك وو�سعك وو�سع املوؤ�س�سة ال�سحفية التي تعمل لديها

- خالد الق�ساة، �سحفي اأردين، �سحيفة الراأي الأردنية 

“”

“
”
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اأف�صل املمار�صات الدولية يف ال�صحافة

ينبغي على ال�سحافة اجليدة اأن تخدم اجلمهور ولي�س اأن تلبي احتياجات جماعة حمددة اأو �سريحة معينة من 
املجتمع. فحتى اإن كنت ت�سعر بالألفة والتعاطف مع  جماعة معينة، اأو لديك راأي م�سبق حول اإخفاقات حكومة 

اأو نظام معني، يجب اأن حتافظ على حيادك عند اإعداد التقارير ال�سحفية. 

�سحافة ’الدعاية والرتويج‘
اأي  دون  القائد  اأو  احلاكمة  العائلة  اأو  احلكومة  اآراء  ال�سحفية  تقاريرهم  يف  ال�سحفيني  بع�س  يقدم 
نقد، ويف بع�س الأحيان تكون العلقة بني ال�سحفي واحلزب الرئي�سي وطيدة، ففي الدول التي تكون 
�ساحب  نيابة عن  الت�سرف  واجبهم  من  اأن  �سحفيني  ي�سعر  قد  للدولة،  الإعلم مملوكة  و�سائل  فيها 
بع�س  يكون  كما  اإيجابية.  ت�سبح  كي  معينة  ق�س�س  تغيري  اإىل  م�سطرين   اأنف�سهم  يجدون  اأو  العمل، 
�سحفيي الدعاية والرتوج تابعني للجماعة احلاكمة يف البلد ويقومون بتغطية كل ن�ساطهم. وهذا النوع 
من التقارير مييل اإىل بعث امللل يف نفو�س اجلماهري، ومن املرجح اأن بتعد عن تناول انتهاكات حقوق 

الإن�سان.

 ال�سحافة املعار�سة اأو املن�سقة
ومن ناحية اأخرى، ي�سعر بع�س ال�سحفيني اأن من واجبهم معاداة ذوي ال�سلطة با�ستمرار ودعم اأجندة 
املعار�سة يف كافة الأوقات. وهذا الأمر يكون �سحيًحا يف احلالت التي يحظر فيها النظام )اأو يكون قد 
حظر يف ال�سابق( حرية الإعلم مثل الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق والدول العربية التي يتوىل فيها ال�سلطة 

حزب واحد. وقد اأثبتت التجربة اأن اجلماهري �سوف تثق على املدى الطويل بال�سحافة غري احلزبية 
امل�ستقلة.

ال�سحافة امل�ستقلة ال�ساعية اإىل خدمة ال�سالح العام
اأفعالهم دون  القادة م�سوؤولية  التي حتّمل  ال�سحافة  العام هي  ال�سالح  اإىل خدمة  ال�ساعية  ال�سحافة 
التحالف مع جماعة املعار�سة، اأي اأنها تطرح الق�سايا والأ�سئلة بالنيابة عن اجلمهور. ويعني ذلك يف 
اأغلب الأحيان اأنك �ست�سبب للم�سوؤولني العاملني يف مواقع ال�سلطة ب�سعور م�ستمر بالقلق وعدم الراحة 
القطاعني  يف  ال�سحافة  من  النوع  هذا  يوجد  اأن  وميكن  الآراء.  ولي�س  احلقائق  ن�سر  خلل  من  ولكن 

اخلا�س والعام.
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ويف النهاية، فاإن اأف�سل انواع ال�سحافة هي تلك التي ل ت�سعى اإىل دعم اأو مهاجمة جمموعة معينة، بل حتر�س 
اأن تكون �سحافة م�ستقلة ومهنية واأن تن�سر احلقائق والوقائع مهما كان ذلك مزعًجا يف غالب الأحيان، وهذا 
ا من  اأن بع�سً التاريخ  اأن ل تتغا�سى عن ن�سر العيوب والأخطاء التي يقوم بها من تدعمهم. وقد �سهد  يعني 
اأ�سواأ انتهاكات حقوق الإن�سان قد نفذت من قبل القادة الذين كانت لهم �سعبيتهم يف البداية، ولكن مت جتاهل 

ف�سادهم وق�سوتهم من قبل اأن�سار حزبهم.

الإعلم  و�سائل  اإطار  اأن حتدث �سمن  بل ميكن  للملكية،  تنفيذ منوذًجا حمدًدا  تعني  العامة ل  اإن  اخلدمة 
اخلا�سة اأو القنوات التلفزيونية املمولة من قبل احلكومة مثل قناة اجلزيرة، وبالتايل ميكن اأن تقدم �سحافة 
متميزة، ولكن يف العديد من الدول ت�ستطيع و�سائل الإعلم احلكومية اأن متنع ال�سحفيني من العمل بحرية، 

وكما تعمل و�سائل الإعلم اخلا�سة يف اأغلب الأحيان بدرجة عالية من التدخل من قبل ملكها.
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اأف�صل املمار�صات الدولية يف ال�صحافة

يقر ال�سحفيون املحرتفون ب�سكل عام باأنهم يجب اأن يتحلوا بالدقة والإن�ساف والتوازن واملو�سوعية يف اإعداد 
جميع  يف  التحريرية  والإر�سادات  املهنية  ال�سلوك  قواعد  جميع  يف  القيم  هذه  اإدراج  اأهمية  ويعون  التقارير، 
ا اأن هناك حدود ملا ي�ستطيعون ن�سره اأو القيام به، كما يدركون اأن  اأنحاء العامل. ولكن ال�سحفيني يدركون اأي�سً
جميع الدول تفر�س القوانني الإعلمية التي حتد ب�سكل فعال مما ميكن لل�سحفي قوله اأو فعله. فمثًل يتمتع 
كل �سخ�س بحق املحافظة على �سمعته، ولذلك من املنطقي اأن نتوقع مواجهتنا قوانني الت�سهري التي تعاقب 
ا قوانني تفر�س ملنع  من يت�سبب ب�سرر ل�سمعة �سخ�س اإذا قمنا باإعداد تقرير غري دقيق. وباملثل هناك اأي�سً
جرائم الكراهية وعدم الت�سامح الديني والتقارير التي تهدد الأمن الوطني. ولكن اأ�سحاب ال�سلطة ي�ستطيعون 
ا�سغلل هذه القوانني، بل اأن العديد من احلكومات قامت باحتجاز ال�سحفيني با�ستخدام الو�سائل القانونية، 
ولذلك من املهم جًدا اأن تتاأكد من دقة تقاريرك وعدم وقوعها حتت طائلة قوانني الإعلم املحلية ذات ال�سلة، 

با�ستثناء الظروف ال�ستثنائية.
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“هناك فرق بني النا�سط الإن�ساين وال�سحفي الذي يكتب عن ق�سايا حقوق الإن�سان، فالنا�سط الإن�ساين 
يتدخل  اإىل حد كبري يف املواقف املختلفة من اأجل اكت�ساف ال�سلبيات يف جمال حقوق الإن�سان وتقدميها 

لكم.

اأما ال�سحفي، فيجب عليه اأن يقرر اإن كانت التقارير التي يكتبها ن�سطاء حقوق الإن�سان لديها اأهداف 
اأم هي حمايدة ونزيهة فعًل، ومن ثم ميكنه طرح امل�سكلة على اجلمهور من ناحية التداعيات  �سيا�سية 

ال�سلبية املتوقعة لهذه امل�سكلة”.

- تامر اأبو العنني، �سحفي لق�سايا حقوق الإن�سان

اإن �سعينا للحياد يف تغطية التقارير الإخبارية ل يعني اأن نتجاهل ك�سحفيني طرح الآراء املختلفة، بل احلياد 
يعني اأن نحر�س على عك�س جمموعة وا�سعة من الآراء ب�سكل من�سف. لذلك، وعلى �سبيل املثال، يختار �سحفي 
امل�سجلة  املقابلت  من  جمموعة  من  ال�سحفي  تقرير  يف  ن�سره  يريد  ما  والدعاية‘  ’الرتويج  اأو  ’املعار�سة‘ 
للآراء وحذف تلك التي ل تتما�سى مع راأي حمدد، ولكن ال�سحفي امل�سوؤول الذي يعمل على تغطية ق�سايا حقوق 

الإن�سان يحر�س على احل�سول على جمموعة خمتلفة من  الآراء واإظهارها يف تقريره ال�سحفي.

ما هي العنا�سر التي ت�ستند اإليها الق�سة اجليدة يف ق�سايا حقوق الإن�سان؟
التغيري، التاأثري، التقارب، الأهمية، النزاع... جميع هذه امل�سطلحات هي من اأكرث امل�سطلحات امل�ستخدمة 

ا تنطبق على التقارير ال�سحفية ب�ساأن ق�سايا حقوق الإن�سان. لو�سف ق�سة اإخبارية ناجحة، وهي اأي�سً

ورغم اأن تغطية ق�سايا حقوق الإن�سان �سوف ت�سيف اأبعاًدا جديدًة لل�سحافة التي متار�سها مثل فهم القانون 
الدويل ومعاهدات الأمم املتحدة، اإل اأن تقاريرك ال�سحفية يجب اأن تعك�س دوًما قيم موؤ�س�ستك يف التغطية 

الإخبارية، والأهم اأنها يجب اأن تعك�س اهتمامات جمهورك.

ويجب اأن تبذل كل جهدك لتجنب الق�س�س التي ل روح لها، وهذا يعني اأن تفكر بالفقرة الإخبارية اأو العبارة اأو 
وجهة النظر اأو الق�سية التي �ستثري اهتمام النا�س بق�ستك، فمثًل اإن كنت �ستكتب عن حقوق العمالة املهاجرة 
’بطولة الفيفا لكاأ�س العامل‘ لت�سد بها  يف منطقة ت�ستهر باهتمامها بكرة القدم، ميكنك اأن ت�ستخدم عبارة 

اهتمام النا�س. 

ويف معظم و�سائل الإعلم يجب اأن تفكر بال�سور التي �سرتفقها بتقريرك يف وقت مبكر؛ اأي نوع من ال�سور 
�ست�سد انتباه القارئ؟ كيف ميكنك اأن تتجنب تعزيز ال�سور النمطية والأفكار ال�سائعة اأثناء تقدميك للنا�س 

الذين تقابلهم خلل عملك ك�سحفي؟
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مقدمة حول حقوق االإن�صان

يعد الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان الوثيقة املثلى لفهم حقوق الإن�سان املعا�سرة، ورغم اأن العديد من القوانني 
مت  فقد  الإن�سان،  حقوق  حماية  اإىل  رامية  تدابري  على  ن�ست  قد  معينة  لدولة  املحلية  والقوانني  واملعاهدات 

حتديد احلقوق نف�سها بها يف الإعلن.

عندما اعتقلوا ال�سيوعيني مل اأحتج، لأنني ل�ست �سيوعًيا.
 وعندما اعتقلوا ال�سرتاكيني مل اأحتج، لأنني ل�ست ا�سرتاكًيا.

 وعندما اعتقلوا اليهود مل اأحتج، لأنني ل�ست يهودًيا.
 وعندما جاءوا لعتقايل ... مل يبَق اأحد ليحتج من اأجلي.

- مارتن نيمولر

بالتمتع بها بغ�س  النا�س احلق  اأي جلميع  ’العاملية‘،  كما هو ظاهر من عنوانها، تتميز هذه احلقوق ب�سفة 
النظر اإن كانت تتفق مع الأعراف ال�سائدة اأو املعايري الجتماعية، فحتى النا�س الذين ينتمون اإىل جماعات 
ا.  اأي�سً بهذه احلقوق  يتمتعون  اأقل‘ يف جمتمع معني، هم  اجتماعية  ’طبقة  اأنها من  اأحياًنا على  اإليها  ينظر 
ويجب اأن يتمتع جميع النا�س بهذه احلقوق �سواًء اأكانوا �سحايا حرب اأو مهاجرين اأو نازحني داخلًيا اأو لجئني 
اأو الذين ينتمون اإىل اأقليات عرقية ودينية. ول يجوز اأن يحرم الفرد اأو اأن ت�سادر ملكيته لهذه احلقوق، اأي ل 

ميكن ف�سلها عن حقوق الإن�سان الفردية.
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“ل اتفق معك يف راأيك، ولكني �ساأدافع حتى املوت عن حقك يف التعبري عنه”.
- اإيفلني بياتري�س هول )يف و�سف فولتري(

اأو  اأو هجومية  الكراهية  تنم عن  اأفكاًرا  الذين ميتلكون  اأولئك  لديهم حقوق حتى  النا�س  كل  اأن  يعني  وذلك 
املتهمني بجرائم مروعة فلديهم احلق مبحاكمة عادلة وحق التمثيل القانوين.

وانتهاكات،  حروب  من  ال�سودان  يف  ال�سائد  الو�سع  ب�سبب  الإن�سان  حقوق  بق�سايا  دائًما  اهتممت  »لقد 
وعملت ب�سكل رئي�سي على ت�سليط ال�سوء على انتهاكات حقوق الإن�سان التي يعاين من الأطفال والن�ساء 
ا يف تقاريري على اأهمية توفري مياه نظيفة لل�سرب لأن ال�سوادن يتمتع  يف مناطق النزاع، كما ركزت اأي�سً
مبياه نظيفة لل�سرب ولكن العديد من النا�س ل ميكنهم احل�سول عليها، وقمت باإعداد عدد من التقارير 

ال�سحفية حول هذا املو�سوع.

قد تكون ق�سايا حقوق الإن�سان موا�سيع ح�سا�سة وتوقع ال�سحفيني يف م�ساكل، ولكن اإن كانوا غري منحازين 
ودقيقني ومل يعملوا كن�سطاء اإن�سانيني يف جمال حقوق الإن�سان، فيمكنهم ن�سر ق�س�سهم.

يقولوا  واأن  بالدقة،  يتحلوا  اأن  الإن�سان  بحقوق  تتعلق  موا�سيع  على  بالعمل  الراغبني  ال�سحفيني  اأن�سح 
تاأديتهم  اأثناء  م�ساكل  يف  الوقوع  يتجنبوا  كي  وحمايدة  النطاق  وا�سعة  ا  ق�س�سً ين�سروا  واأن  احلقيقة، 

لوظيفتهم«.

- عبد اهلل خري اهلل، التلفزيون ال�سوداين
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موجز تاريخي ق�صري حول حقوق االإن�صان

ملحة عامة
العديد من  اأن  اإذ  الأوروبية،  �سياق احلروب  الع�سرين ويف  القرن  بداأت يف  الإن�سان قد  اأن ق�سة حقوق  يبدو 
املوؤ�س�سات التي نربطها بحقوق الإن�سان احلديثة قد تاأ�س�ست خلل اأعقاب احلرب العاملية الثانية، ولكن كانت 
هناك حماولت عديدة عرب التاريخ لتح�سني حياة املواطنني من خلل تر�سيخ حقوق اإن�سانية معينة، ومع ذلك 
اأًيا منها مل تكن طموحًة يف نطاقها مثل الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان التي توفر �سياًقا مفيًدا وتذكرًيا باأن 

امل�سروع احلديث حلقوق الإن�سان هو م�سروع عاملي ولديه تاريخ طويل.

حلقوق القرن ال�ساد�س قبل امليالد ميثاق  اأول  اعتبارها  ومت  فار�س  بلد  يف  قور�س  ا�سطوانة  �سنعت 
الإن�سان يف العامل.

�سحيفة عهد املدينة املنورة التي كانت مبثابة ميثاق ر�سخ للأمن يف املجتمع عام 622 بعد امليالد
وحرية الأديان وحظرت واأد البنات.

�سمحت 1215  وثيقة  وهي  )انكلرتا(،  الأعظم  امليثاق  اأو  كارتا  ماجنا 
بالطعن يف ال�سجن غري القانوين.

حظر العبودية يف معظم الدول، وا�ستخدام م�سطلح ’حقوق الإن�سان‘ لأول القرن التا�سع ع�سر
لتح�سني حال اجلرحى يف  واتفاقية جنيف  العمالية،  املنظمات  نه�سة  مرة، 

اجليو�س يف امليدان.

1920

تاأ�سي�س ع�سبة الأمم يف 10 كانون الأول من عام 1920 والتي اعتربت متهيًدا 
لإن�ساء الأمم املتحدة. وكان هدفها الرئي�سي هو احلفاظ على ال�سلم العاملي، 
ا موا�سيع ظروف العمل  ولكن املعاهدات التي اأبرمت يف اإطارها غطت اأي�سً
واملعاملة العادلة لل�سكان الأ�سليني والجتار بالب�سر وال�سحة العاملية واأ�سرى 

احلرب وحماية الأقليات.

تعزيز التعاون الدويل حلماية الإن�سان �سد املمار�سات التع�سفية التي تنفذها نهاية احلرب العاملية الثانية
ال�سلطة احلاكمة وحت�سني امل�ستويات املعي�سية للنا�س.

التوقيع على ميثاق الأمم املتحدة وتاأ�سي�سها بان�سمام 51 دولة كع�سو موؤ�س�س 1945
من بينها العراق وال�سعودية و�سوريا.

حلقوق 1948 العاملي  للإعلن  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  اإقرار 
الإن�سان.
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تف�صري حقوق االإن�صان

الرتكيز على اجلمهور
وكاأن اجلميع  الإن�سان  للحقوق  العاملي  الإعلن  اإىل  واملعلقني  ال�سحفيني  بع�س  ي�سري 
يفهمون مكوناته واأنه ل يحتاج اإىل اأي تو�سيح اأو تف�سري، ولكن احلقيقة هي اأن العديد 
من النا�س العاديني ل يعرفون كافة حقوق الإن�سان واأن بع�سها قد حتتاج اإىل تو�سيح.

الإن�سان  حقوق  ق�سايا  يغطون  الذين  ال�سحفيون  ي�ستخدم  الأحيان،  اأغلب  ويف 
املخت�سرات واللغة القانونية اخلا�سة بالأمم املتحدة، والتي تكون منا�سبة عندما يكتب 
ال�سحفيون جلمهور مطلع حمدد. ولكن يف معظم احلالت، من الأف�سل اإعادة �سياغة 
ب�سيطة  بلغة  الأخرى  املتحدة  الأمم  ووثائق  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعلن  مبادئ 

وا�سحة كي يتمكن النا�س العاديني من فهمها.



37

تف�صري االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان
 

ما هو الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؟
هو اإعلن يتناول ثلثني حًقا من حقوق الإن�سان التي اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف عام 1948، 
نيابة عن الدول  ا تعهد  واأي�سً اأثمرت عن هذا الإعلن،  التي  التي تو�سح الأفكار  ’الديباجة‘  يتاألف من  وهو 
الأع�ساء، ومن ثم 30 مادة متثل احلقوق اأنف�سها، وقد مت تق�سيم بع�سها اإىل اأكرث من جزء واحد. و�سوف يتبع 

تالًيا الن�س الكامل للإعلن. 

ماذا تعني عبارة ’اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة‘؟ هل هذا الإعالن ملزم قانونًيا للدول؟
يعدُّ الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان مبثابة ’تعهد‘ اأو ’اإعلن عن النوايا‘ لي�س ملزًما قانونًيا للدول الأع�ساء، 
تكون  )التي  املعاهدات  للعديد من  الأ�سا�س  ت�سكل  التي  بتطبيق‘ هذه احلقوق  الأع�ساء  الدول  ’تتعهد  حيث 

ملزمة قانونًيا(.

والد�ساتري  والدولية  املحلية  القوانني  �سياغة  كيفية  على  كبري  ب�سكل  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعلن  يوؤثر 
الوطنية للعديد من الدول.

ملاذا اأن�سئ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؟
الثانية لتجنب  العاملية  الإن�سان حماولة من بع�س الدول املت�سررة من احلرب  العاملي حلقوق  يعترب الإعلن 
اإنهاء  على  الرتكيز  مع  كبري،  ب�سكل  لها  تعر�ست  التي  الإن�سان  حقوق  وانتهاكات  الوح�سية  الأعمال  تكرار 

ال�سطهاد واجلرائم �سد الإن�سانية التي ات�سم بها ال�سراع خلل احلرب العاملية الثانية.

من اقرتح ن�س الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؟
اقرتح رئي�س بنما ال�سابق، ريكاردو األفريدو، فكرة الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان يف عام 1945، وبعد عدة 
اأ�سهر تاأ�س�ست جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان التي تولت تنفيذ هذه الفكرة و�سياغتها. وبا�سرت اللجنة 
عملها يف العام 1947، و�سوتت اجلمعية العامة على الن�س النهائي للإعلن بعد وقت قليل من منت�سف ليلة 

العا�سر من كانون الأول )والذي اأ�سبح يحتفل به فيما بعد كيوم حقوق الإن�سان(.

من �ساغ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؟
ا لكتابة بنوده، وهذا اللجنة  اأب�سط اإجابة على هذا ال�سوؤال هي اأن �سياغته متت من قبل جلنة اأ�س�ست خ�سي�سً
هي جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان، وقد اأدرجت فيه اأفكار العديد من الدول، ويف بع�س احلالت بنوًدا من 

د�ساتري بع�س هذه الدول الأع�ساء ومنظمات املجتمع املدين.
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هاًما يف  دوًرا  �سارل حبيب  اللبناين  اللجنة  ومقرر  يونيو  بينغ  ت�سانغ  ال�سينى  الدبلوما�سى  من  كل  لعب  وقد 
اإعداد الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان، وعمل فريق الأمانة العامة  للأمم املتحدة واأ�ستاذ القانون الكندي جون 

همفري على �سياغة الن�س النهائي له )باللغة الإجنليزية(.

ارتبط ا�سم ال�سيدة اإليانور روزفلت، اأرملة الرئي�س الأمريكي فرانكلني د. روزفلت، ب�سكل وا�سع بالإعلن العاملي 
حلقوق الإن�سان، فقد قامت برئا�سة جلنة �سياغة الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان. ومع اأنها لعبت دوًرا رئي�سًيا 

يف اإن�ساء الإعلن اإل اأنها مل ت�سيغه. 

هل يعك�س الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان اأفكار الغرب؟
ُوجهت هذه املقولة يف كثري من الأحيان كانتقاد للإعلن العاملي حلقوق الإن�سان وبالتايل مل�سروع حقوق الإن�سان 
ككل. ولكن يف املقابل توؤكد اإحدى وجهات النظر اأن بنود الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان قد �سيغت بحيث تكون 
عاملية وتنطبق على جميع دول العامل، وغالبية املبادئ التي اأ�سري اإليها يف مواده- مثل حق احلياة وحق التحرر 

من الرق والعبودية- هي مقبولة يف معظم الثقافات حول العامل.

ولكن  الغربية،  غري  الأفكار  مواده  يف  تعك�س  اأن  الإن�سان  حلقوق  العايل  الإعلن  �سياغة  جلنة  حاولت  وقد 
الأ�سباب الكامنة وراء اإن�سائه تعك�س بل �سك املخاوف والهتمامات الغربية يف ذلك الوقت، بالإ�سافة اإىل اأن 

عدة دول مل تكن ممثلة فيه منذ البداية.

املهجرين  الفل�سطينيني  وحمنة  العربي  العامل  يف  القمعية  للأنظمة  الغربي  الدعم  مثل  موا�سيع  اأن  �سك  ول 
مب�سداقية  ت�سر  باأنها  املعلقني  من  العديد  يراها   2003 عام  للعراق  املتحدة  الوليات  قادته  الذي  والغزو 
منظمات الأمم املتحدة من حيث قدرتها على الوفاء باملثل العليا حلقوق الإن�سان املن�سو�س عليها يف الإعلن.

هل يتوافق الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان مع ال�سريعة الإ�سالمية؟
على  يعتمد  ال�سوؤال  هذا  على  الإجابة  فاإن  الإ�سلمية،  ال�سريعة  لأحكام  التف�سريات  من  العديد  لوجود  نظًرا 
�سياغته  ومتت  الأديان  حرية  على  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعلن  ين�س  ناحية،  فمن  ت�ساألها.  التي  اجلهة 
من قبل جلنة �سمت علماء وممثلني عن جميع الأديان الرئي�سية يف العامل مبا فيها الديانة الإ�سلمية. وقد 
ناحية  ومن   .1948 عام  يف  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعلن  مبادئ  والباك�ستان  واإيران  م�سر  من  كل  تبنت 
اأخرى، واجه الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان انتقادات من قبل اأولئك الذين يعتقدون اأنه ميثل حتدًيا علمانًيا 
لل�سريعة الإ�سلمية، ومن اأبرزهم  اململكة العربية ال�سعودية التي اعرت�ست يف عام 1948 على املادتني 16 و 18 

)امل�ساواة يف حقوق الزواج واحلق يف تغيري الدين واملعتقدات(.
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»اإعلن  ا�سم  عليها  اأطلقت   1990 عام  يف  ’بديلة‘  ن�سخة  اإن�ساء  على  الإ�سلمي  التعاون  منظمة  عملت  وقد 
القاهرة حلقوق الإن�سان يف الإ�سلم«.

من هي الأطراف املعنية يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؟
من الناحية النظرية، تعد جميع احلكومات طرًفا يف الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان حتى اإن مل توقع على كافة 

املعاهدات املربمة للتم�سك واملحافظة على احلقوق التي يت�سمنها هذا الإعلن.

هل وافق جميع اأع�ساء اللجنة على حمتويات الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؟
اللجان  وطبيعة  الإن�سان-  حلقوق  العاملي  الإعلن  اإن�ساء  يف  �ساركوا  الذين  الأ�سخا�س  خلفيات  لتنوع  نظًرا 
ورمبا ظل  فيه،  اإدراجها  يجب  التي  احلقوق  ب�ساأن  بع�س اخللفات  هناك  كانت  الأغلب  فعلى  به-  املرتبطة 
لوحدها قد  املادة 1  النقا�س حول  اإن  يقال  اإذ  الليل.  الأحيان يف وقت متاأخر من  بع�س  النقا�س حمتدًما يف 

ا�ستغرق �ستة اأيام.

هل حدثت اأية تغيريات على الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان منذ 1948؟
الأطفال  لغات  بينها  لغة من  اأكرث من 400  اإىل  اإن�سائه، ولكنه ترجم  الإعلن كما هو منذ  ل، لقد ظل ن�س 

العامية واملب�سطة.
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االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان: الديباجة

ملا كان العرتاف بالكرامة املتاأ�سلة يف جميع اأع�ساء الأ�سرة الب�سرية وبحقوقهم املت�ساوية الثابتة هو اأ�سا�س 
احلرية والعدل وال�سلم يف العامل.

وملا كان تنا�سي حقوق الإن�سان وازدراوؤها قد اأف�سيا اإىل اأعمال همجية اآذت ال�سمري الإن�ساين، وكان غاية ما 
يرنو اإليه عامة الب�سر انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

وملا كان من ال�سروري اأن يتوىل القانون حماية حقوق الإن�سان لكيل ي�سطر املرء اآخر الأمر اإىل التمرد على 
ال�ستبداد والظلم.

وملا كان من اجلوهري تعزيز تنمية العلقات الودية بني الدول،

وملا كانت �سعوب الأمم املتحدة قد اأكدت يف امليثاق من جديد اإميانها بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية وبكرامة الفرد 
وقدره ومبا للرجال والن�ساء من حقوق مت�ساوية وحزمت اأمرها على اأن تدفع بالرقي الجتماعي قدًما واأن ترفع 

م�ستوى احلياة يف جو من احلرية اأف�سح.

الإن�سان  مراعاة حقوق  اطراد  على �سمان  املتحدة  الأمم  مع  بالتعاون  تعهدت  قد  الأع�ساء  الدول  كانت  وملا 
واحلريات الأ�سا�سية واحرتامها.

وملا كان للإدراك العام لهذه احلقوق واحلريات الأهمية الكربى للوفاء التام بهذا التعهد.

اأن  ينبغي  الذي  امل�سرتك  امل�ستوى  اأنه  الإن�سان على  العاملي حلقوق  الإعلن  بهذا  تنادي  العامة  فاإن اجلمعية 
ت�ستهدفه كافة ال�سعوب والأمم حتى ي�سعى كل فرد وهيئة يف املجتمع، وا�سعني على الدوام هذا الإعلن ن�سب 
اإجراءات مطردة،  واتخاذ  والرتبية  التعليم  واحلريات عن طريق  احرتام هذه احلقوق  توطيد  اإىل  اأعينهم، 
قومية وعاملية، ل�سمان العرتاف بها ومراعاتها ب�سورة عاملية فعالة بني الدول الأع�ساء ذاتها و�سعوب البقاع 

اخلا�سعة ل�سلطانها.
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االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان: املواد

املادة 1
يولد جميع النا�س اأحراًرا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا عقًل و�سمرًيا وعليهم اأن يعامل بع�سهم 

ا بروح الإخاء. بع�سً

املادة 2
لكل اإن�سان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا الإعلن، دون اأي متييز، كالتمييز ب�سبب العن�سر 
اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو اأي راأي اآخر، اأو الأ�سل الوطني اأو الجتماعي اأو الرثوة 
اأو امليلد اأو اأي و�سع اآخر، دون اأية تفرقة بني الرجال والن�ساء. وف�سًل عما تقدم فلن يكون هناك اأي متييز 
اأ�سا�سه الو�سع ال�سيا�سي اأو القانوين اأو الدويل لبلد اأو البقعة التي ينتمي اإليها الفرد �سواء كان هذا البلد اأو 
تلك البقعة م�ستقًل اأو حتت الو�ساية اأو غري متمتع باحلكم الذاتي اأو كانت �سيادته خا�سعة لأي قيد من القيود.

املادة 3
لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و�سلمة �سخ�سه.

املادة 4
ليجوز ا�سرتقاق اأو ا�ستعباد اأي �سخ�س، ويحظر ال�سرتقاق وجتارة الرقيق بكافة اأو�ساعهما.

41
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املادة 5
ليعر�س اأي اإن�سان للتعذيب ول للعقوبات اأو املعاملت القا�سية اأو الوح�سية اأو احلاطة بالكرامة.

املادة 6
لكل اإن�سان اأينما وجد احلق يف اأن يعرتف ب�سخ�سيته القانونية.

املادة 7
كل النا�س �سوا�سية اأمام القانون ولهم احلق يف التمتع بحماية متكافئة عنه دون اأية تفرقة، كما اأن لهم جميعا 

احلق يف حماية مت�ساوية �سد اأي متيز يخل بهذا الإعلن و�سد اأي حتري�س على متييز كهذا.

املادة 8
لكل �سخ�س احلق يف اأن يلجاأ اإىل املحاكم الوطنية لإن�سافه عن اأعمال فيها اعتداء على احلقوق الأ�سا�سية 

التي مينحها له القانون.

املادة 9
ل يجوز القب�س على اأي اإن�سان اأو حجزه اأو نفيه تع�سًفا.

املادة 10
لكل اإن�سان احلق، على قدم امل�ساواة التامة مع الآخرين، يف اأن تنظر ق�سيته اأمام حمكمة م�ستقلة نزيهة نظًرا 

عادًل علنًيا للف�سل يف حقوقه والتزاماته واأية تهمة جنائية توجه اإليه.

املادة 11
ال�سمانات  فيها  له  توؤمن  علنية  مبحاكمة  قانوًنا  اإدانته  تثبت  اأن  اإىل  بريًئا  يعترب  بجرمية  متهم  �سخ�س  كل 

ال�سرورية للدفاع عنه.
ل يدان اأي �سخ�س من جراء اأداة عمل اأو المتناع عن اأداة عمل اإل اإذا كان ذلك يعترب جرًما وفًقا للقانون 
الوطني اأو الدويل وقت الرتكاب، كذلك ل توقع عليه عقوبة اأ�سد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب 

اجلرمية.

املادة 12
�سرفه  على  حلملت  اأو  مرا�سلته  اأو  م�سكنه  اأو  اأ�سرته  اأو  اخلا�سة  حياته  يف  تع�سفي  لتدخل  اأحد  يعر�س  ل 

و�سمعته، ولكل �سخ�س احلق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل اأو تلك احلملت.

املادة 13
لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل اإقامته داخل حدود كل دولة.

يحق لكل فرد اأن يغادر اأية بلد مبا يف ذلك بلده كما يحق له العودة اإليه.
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املادة 14
لكل فرد احلق يف اأن يلجاأ اإىل بلد اأخرى اأو يحاول اللتجاء اإليها هرًبا من ال�سطهاد.

املتحدة  الأمم  اأغرا�س  تناق�س  لأعمال  اأو  �سيا�سية  غري  جرائم  يف  للمحاكمة  قدم  من  احلق  بهذا  ينتفع  ل 
ومبادئها.

املادة 15
لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما.

ل يجوز حرمان �سخ�س من جن�سيته تع�سًفا اأو اإنكار حقه يف تغيريها.

املادة 16
للرجل واملراأة متى بلغا �سن الزواج حق التزوج وتاأ�سي�س اأ�سرة دون اأي قيد ب�سبب اجلن�س اأو الدين، ولهما حقوق 

مت�ساوية عند الزواج واأثناء قيامه وعند انحلله.
ل يربم عقد الزواج اإل بر�سى الطرفني الراغبني يف الزواج ر�سى كامًل ل اإكراه فيه.

الأ�سرة هي الوحدة الطبيعية الأ�سا�سية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة.

املادة 17
لكل �سخ�س حق التملك مبفرده اأو بال�سرتاك مع غريه.

ل يجوز جتريد اأحد من ملكه تع�سًفا.

املادة 18
لكل �سخ�س احلق يف حرية التفكري وال�سمري والدين، وي�سمل هذا احلق حرية تغيري ديانته اأو عقيدته، وحرية 

الإعراب عنهما بالتعليم واملمار�سة واإقامة ال�سعائر ومراعاتها �سواء اأكان ذلك �سًرا اأم مع اجلماعة.

املادة 19
اأي تدخل، وا�ستقاء  لكل �سخ�س احلق يف حرية الراأي والتعبري، وي�سمل هذا احلق حرية اعتناق الآراء دون 

الأنباء والأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية.

املادة 20
لكل �سخ�س احلق يف حرية ال�سرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال�سلمية.

ل يجوز اإرغام اأحد على الن�سمام اإىل جمعية ما.
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املادة 21
لكل فرد احلق يف ال�سرتاك يف اإدارة ال�سوؤون العامة لبلده اإما مبا�سرة واإما بوا�سطة ممثلني يختارون اختياًرا 

حًرا.
لكل �سخ�س نف�س احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف البلد.

اإن اإرادة ال�سعب هي م�سدر �سلطة احلكومة، ويعرب عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية جتري على اأ�سا�س 
القرتاع ال�سري وعلى قدم امل�ساواة بني اجلميع اأو ح�سب اأي اإجراء مماثل ي�سمن حرية الت�سويت.

املادة 22
لكل �سخ�س ب�سفته ع�سًوا يف املجتمع احلق يف ال�سمانة الجتماعية ويف اأن حتقق بو�ساطة املجهود القومي 
والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها احلقوق القت�سادية والجتماعية والرتبوية التي لغنى 

عنها لكرامته وللنمو احلر ل�سخ�سيته.

املادة 23
لكل �سخ�س احلق يف العمل، وله حرية اختياره ب�سروط عادلة مر�سية كما اأن له حق احلماية من البطالة.

لكل فرد دون اأي متييز احلق يف اأجر مت�ساو للعمل.
لكل فرد يقوم بعمل احلق يف اأجر عادل مر�س يكفل له ولأ�سرته عي�سة لئقة بكرامة الإن�سان ت�ساف اإليه، عند 

اللزوم، و�سائل اأخرى للحماية الجتماعية.
لكل �سخ�س احلق يف اأن ين�سئ وين�سم اإىل نقابات حماية مل�سلحته

املادة 24
لكل �سخ�س احلق يف الراحة، ويف اأوقات الفراغ، ول�سيما يف حتديد معقول ل�ساعات العمل ويف عطلت دورية 

باأجر.

املادة 25
لكل �سخ�س احلق يف م�ستوى من املعي�سة كاف للمحافظة على ال�سحة والرفاهية له ولأ�سرته، ويت�سمن ذلك 
التغذية وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات الجتماعية اللزمة، وله احلق يف تاأمني معي�سته 
يف حالت البطالة واملر�س والعجز والرتمل وال�سيخوخة وغري ذلك من فقدان و�سائل العي�س نتيجة لظروف 

خارجة عن اإرادته.
الأطفال بنف�س احلماية الجتماعية �سواء  للأمومة والطفولة احلق يف م�ساعدة ورعاية خا�ستني، وينعم كل 

اأكانت ولدتهم ناجتة عن رباط �سرعي اأو بطريقة غري �سرعية.
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املادة 26
واأن  باملجان،  الأقل  والأ�سا�سية على  الأوىل  التعليم يف مراحله  يكون  اأن  التعلم، ويجب  لكل �سخ�س احلق يف 
يكون التعليم الأويل اإلزامًيا وينبغي اأن يعمم التعليم الفني واملهني، واأن يي�سر القبول للتعليم العايل على قدم 

امل�ساواة التامة للجميع وعلى اأ�سا�س الكفاءة.
واحلريات  الإن�سان  احرتام  تعزيز  واإىل  كامًل،  اإمناء  الإن�سان  �سخ�سية  اإمناء  اإىل  الرتبية  تهدف  اأن  يجب   
واإىل  الدينية،  اأو  العن�سرية  ال�سعوب واجلماعات  وال�سداقة بني جميع  والت�سامح  التفاهم  وتنمية  الأ�سا�سية 

زيادة جمهود الأمم املتحدة حلفظ ال�سلم.
 للآباء احلق الأول يف اختيار نوع تربية اأولدهم.

املادة 27
لكل فرد احلق يف اأن ي�سرتك ا�سرتاًكا حًرا يف حياة املجتمع الثقايف ويف ال�ستمتاع بالفنون وامل�ساهمة يف التقدم 

العلمي وال�ستفادة من نتائجه.
لكل فرد احلق يف حماية امل�سالح الأدبية واملادية املرتتبة على اإنتاجه العلمي اأو الأدبي اأو الفني.

املادة 28
لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقت�ساه احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها يف هذا 

الإعلن حتقًقا تاًما.

املادة 29
على كل فرد واجبات نحو املجتمع الذي يتاح فيه وحده ل�سخ�سيته اأن تنمو منًوا حًرا كامًل.

يخ�سع الفرد يف ممار�سة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، ل�سمان العرتاف بحقوق 
والأخلق يف جمتمع  العامة  وامل�سلحة  العام  للنظام  العادلة  املقت�سيات  ولتحقيق  واحرتامها  وحرياته  الغري 

دميقراطي.
ل ي�سح بحال من الأحوال اأن متار�س هذه احلقوق ممار�سة تتناق�س مع اأغرا�س الأمم املتحدة ومبادئها.

املادة 30
لي�س يف هذا الإعلن ن�س يجوز تاأويله على اأنه يخول لدولة اأو جماعة اأو فرد اأي حق يف القيام بن�ساط اأو تاأدية 

عمل يهدف اإىل هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه.
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االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان: التطبيق

ماذا كانت اخلطوة التالية؟
�سوتت 48 دولة ل�سالح الإعلن وامتنعت ثمانية عن الت�سويت. كما اعرت�س وفد اململكة العربية ال�سعودية على 

املادة التي جتيز للمواطنني »حرية تغيري دينهم اأو معتقداتهم«.

النحو  على  الفا�سية  باإدانة  يقم  اأنه مل  اأ�سا�س  على  الإعلن ظاهرًيا  على  ال�سوفيتي  الحتاد  دول  واعرت�ست 
امللئم على الرغم من اأن العديد من املراقبني �سعروا اأن هذا العرتا�س كان على الأغلب ب�سبب املادة 13 
التي ل ت�سمح ملعظم مواطنيها بحرية  الدول  الوقت من  ال�سوفيتي كان يف ذلك  التنقل( لأن الحتاد  )حرية 

التنقل.

ا طرًفا يف الإعلن العاملي حلقوق  مع ان�سمام املزيد من الدول للأمم املتحدة، والتي اأ�سبحت نتيجة لذلك اأي�سً
الإن�سان. وقد اأدى ذلك اإىل اإبرام املعاهدات و�سكوك القانون الدويل، والتي على عك�س الإعلن ذاته، ميكن 
’ملزمة قانونًيا‘. فالعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، والعهد الدويل اخلا�س  باأنها  و�سفها 
باحلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية هما من املعاهدات الهامة التي تتمتع بجذور م�سرتكة مع الإعلن 

العاملي حلقوق الإن�سان. وكل هذه املعاهدات جمتمعًة تعرف با�سم امليثاق الدويل حلقوق الإن�سان.
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مم املتحدة االأ�صا�صية حلقوق االأن�صان 
جدول اآليات االأ

حلقوق الإن�سان
امليثاق الدويل 

حلقوق الإن�سان- 1948
الإعالن العاملي 

حلقوق املدنية وال�سيا�سية- 1966
خلا�س با

العهد الدويل ا
حلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية- 1966

خلا�س با
العهد الدويل ا

خلا�سة بو�سع 
التفاقية ا

اللجئني- 1951

التفاقية الدولية للق�ساء 
جميع اأ�سكال التمييز 

على 
العرقي- 1965

على 
للق�ساء 

التفاقية 
جميع اأ�سكال التمييز �سد 

املراأة- 1979

اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب 
املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو 

املهينة- 1984
اتفاقية حقوق الطفل- 1989
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االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان وال�صحافة

ماذا يعني الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان بالن�سبة لل�سحفيني؟

يوفر الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان اإطاًرا لرت�سيخ حقوق الإن�سان احلديثة، وهو ي�سكل م�سدًرا هاًما للمعلومات 
بالن�سبة لل�سحفيني. ويعني الإطار العاملي الذي يتمتع به اأن مبادئه حتكم جميع النا�س يف العامل، على الأقل 
من الناحية النظرية. وبالتايل فهو يوفر الإمكانية لرت�سيخ اإطار ملحا�سبة القادة على اأفعالهم، بالإ�سافة اإىل 

توفري م�سدر معلومات حمتمل لل�سحفيني من خلل ر�سد النتهاكات املحتملة حلقوق الإن�سان التي ي�سفها.

اأو مينحهم حريات حمددة، وذلك لأن جميع احلقوق الواردة فيه هي  وبالتايل فهو ل ي�سري اإىل ال�سحفيني 
عاملية، وعلى الأقل من الناحية النظرية، يتمتع بها جميع املواطنني يف العامل.

وترتبط املادة 19 ب�سكل م�ستمر بال�سحفيني، وقد ف�سرت ب�سكل كبري على اأنها ت�سمن حرية ال�سحافة من بني 
حريات اأخرى:

"لكل �سخ�س احلق يف حرية الراأي والتعبري، وي�سمل هذا احلق حرية اعتناق الآراء دون اأي تدخل، وا�ستقاء 
الأنباء والأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية".

’ن�سطاء مدافعني عن حقوق  كـ  القدرةكي يت�سرفوا  اأن ال�سحفيني لديهم  وب�سكل عام تدرك الأمم املتحدة 
اأخرى مثل منظمات املجتمع املدين واملنظمات احلكومية الدولية وامل�سوؤولني  اإىل جانب جماعات  الإن�سان‘، 

احلكوميني وموظفي اخلدمة املدنية.

واأخرًيا، هناك احتمال اأكرب اأنتقوم ك�سحفي بجذب اهتمام اجلمهور على ال�سعيد الدويل للق�سة التي تتحدث 
الق�سية  لن�سر  اإ�سافية  الإن�سان، مما يوفر لك فر�سة  اإذا كان حمتواها يت�سمن ق�سية مرتبطة حقوق  عنها 
التي تكتب عنها. فبع�س ال�سحفيني املتخ�س�سني يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان يعدون تقارير �سحفية 
بهدف تغيري الو�سع يف الأماكن التي يكتبون عنها، وذلك با�ستقطاب الراأي العام الدويل من اأجل ال�سغط على 

احلكومات لحرتام حقوق مواطنيها اأو حمايتها.

ويف بع�س الدول التي تكون فيها اأجور ورواتب ال�سحفيني منخف�سة، يعد العمل ك�سحفي م�ستقل يقوم باإعداد 
تقارير �سحفية ملجموعة متنوعة من املوؤ�س�سات الإعلمية الدولية مبثابة خطوة مهنية جيدة، فالعمل يف جمال 
ا بانخفا�س املعدلت العاملية للأجور  ال�سحافة يت�سم بالتناف�سية، وعلوة على ذلك فقد تاأثرت ال�سحافة اأي�سً

يف ال�سنوات الأخرية، ولكن ما زالت مهنة ال�سحافة تعد جمزية لبع�س ال�سحفيني.
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االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان

                             اإن الق�سايا واملقالت ال�سحفية املتعلقة مبجالت حقوق الإن�سان مهمة جًدا، ل �سيما يف 
املنطقة العربية التي تعاين يف معظمها من انتهاكات يف العديد من جمالت حقوق الإن�سان.

ك�سحفي، كتبت تقارير �سحفية يف كرد�ستان العراق حول خمتلف جمالت حقوق الإن�سان، مثل النتهاكات 
التي يتعر�س لها ال�سحفيون هناك، وال�سجون، والعنف �سد املراأة والنوع الجتماعي، وغريها من املوا�سيع 

املتعلقة بحقوق الأطفال.

اأما الآن فاأنا اأعمل على اإعداد تقرير ا�ستق�سائي مل اأنته منه بعد حول حوادث املرور التي تقع يف كرد�ستان 
العراق، وكيف توؤثر على حقوق املواطنني هناك

- كاروان جنيب حممد،
�سحفي وحمام، كرد�ستان العراق

“

”
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القائمة املرجعية ل�صحافة حقوق االإن�صان 

ل يختلف الأ�سلوب املثايل لتقدمي التقارير ال�سحفية حول ق�سايا حقوق الإن�سان كثرًيا عن ال�سحافة الأ�سا�سية 
يف تقدمي الأخبار؛ فاإذا كنت اأنت وفريقك تقوم بتقدمي التقارير الإخبارية بدقة ومهنية، فل �سك اأنك على 

الطريق ال�سحيح يف تقدمي تقاريرك ال�سحفية حلقوق الإن�سان.

فعلى �سبيل املثال، يتمتع كل �سخ�س بحق احلفاظ على �سمعته، ولذلك يجب عليك ك�سحفي اأن تتوخى الدقة 
يف عملك، ويجب اأن تكون لغتك حمايدة واأن تتجنب اللغة ’امل�سحونة‘ التي ميكن اأن مت�س اأو ت�سر بالأقليات.

كما يجب على ال�سحفيني دائًما حماية م�سادر معلوماتهم، وبالأخ�س عندما يطرحون موا�سيع ذات �سلة 
بانتهاكات حقوق الإن�سان. ومن املهم اأن ت�سرت�سد مببادئ »املوافقة امل�سبقة« عند اإجراء مقابلت مع النا�س 
الذين قد يتعر�سوا للخطر عند ذكر ا�سمهم. وتعني ’املوافقة امل�سبقة‘ اأن ت�سرح لهوؤلء النا�س املخاطر التي 
ت�ساحب اإجراء املقابلة، واطلعهم على العواقب املحتملة واأن تطرح عليهم فكرة عدم الك�سف عن هويتهم 

عند اقت�ساء احلاجة.

اأو  للمنتجني  التوجيهية  املبادئ  من  جمموعة  حددت  قد  لديها  تعمل  التي  الإعلمية  املوؤ�س�سة  تكون  ورمبا 
التوجيهات الإر�سادية التحريرية اأو مدونة قواعد لل�سلوك املهني. وي�سكل اإعلن املبادئ ال�سادر عن الحتاد 

الدويل لل�سحفيني ب�ساأن �سلوك ال�سحفيني نقطة انطلق مفيدة يف هذا ال�سدد.

ق�سايا  حول  �سحفية  تقارير  اإعداد  يف  لك  مفيدة  تكون  قد  التي  الأ�سئلة  بع�س  يلي  وفيما 
حقوق الإن�سان

اأ�سئلة حول م�سادر املعلومات
هل اأجريت مقابلة مع اأكرث من �سخ�س؟

هل قابلت اأ�سخا�س من عامة النا�س اإىل جانب اخلرباء؟
هل اأخذت ا�سم واملن�سب الوظيفي لكل �سخ�س قابلته بطريقة �سحيحة؟

يف حالة مقابلة الأ�سخا�س الذين يعملون يف وكالت الأمم املتحدة اأو الدوائر احلكومية اأو منظمات املجتمع 
املدين، هل اأو�سحت غاية املوؤ�س�سة وهدفها؟

هل ف�سرت ب�سكل كامل وتام املخت�سرات؟
هل ا�ستخدمت اأ�ساليب التحقق من حقيقة الإدعاءات والتهامات؟

هل تاأكدت من الح�سائيات املتوفرة؟
هل قمت بحماية م�سادر معلوماتك؟



51

اأ�سئلة حول املقابالت
هل �ساألت عن الأدلة التي تدعم اأية ادعاءات طرحت يف املقابلت؟

)ل تخف اأن ت�ساأل ’كيف تعرف ذلك؟‘(
هل قمت ب�سرح العواقب والآثار املرتتبة عن ’ن�سر‘ ق�سة معينة؟

هل قمت باإجراء املقابلة بطريقة حتول دون اإعادة تخويفهم؟ 
النف�سية  الطبية واخلدمات  الناجني )مثل اخلدمات  عند يكون ذلك ملئًما، هل قدمت معلومات عن دعم 

والجتماعية(؟
حتى  مقابلت  معهم  اأجريت  الذين  للنا�س  ال�سخ�سية  املعلومات  على  ح�سلت  هل  ملئًما،  ذلك  يكون  عند 

تتمكن من متابعة املو�سوع اإذا لزم الأمر؟
عندما تبحث عن معلومات للق�سة التي تريد الكتابة عنها، هل قابلت كل من ت�ستطيع مقابلته حول املو�سوع؟

اأ�سئلة عامة / قانونية
هل الق�سة التي تكتب عنها تهم جمهورك؟

اإذا كان ذلك ممكًنا، هل اأعطيت ملن كتبت عنهم يف تقريرك حق الرد؟
عندما يكون ذلك ممكًنا، هل �سمح لك الفريق القانوين يف املوؤ�س�سة اأو املحرر الرئي�سي بن�سر تقريرك؟

هل قمت مبطابقة اأقوال ال�سهود واحل�سابات الر�سمية مع الدلئل املوثقة؟

ا�سئلة حول اللغة
هل ا�ستخدمت لغة ب�سيطة؟

هل قمت بتجنب ا�ستخدام ال�سور النمطية؟
عن  ادعاءات  اأية  اأو  الإجرامية  الأعمال  اإىل  بالإ�سارة  حمدًدا  وكنت  للوقائع  امللطفة  اللغة  بتجنب  قمت  هل 

الأعمال الإجرامية؟

اإعلن املبادئ ال�سادر عن الحتاد الدويل لل�سحفيني ب�ساأن �سلوك ال�سحفيني
http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles
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العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية

“اإن ال�سبيل الوحيد لتحقيق املثل الأعلى املتمثل يف اأن يكون الب�سر اأحراًرا ومتحررين من اخلوف والفاقة، 
هو تهيئة الظروف ال�سرورية لتمكني كل اإن�سان من التمتع بحقوقه القت�سادية والجتماعية والثقافية”.

ما هو العهد الدويل اخلا�س باحلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية؟
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية هو اتفاقية اأو ’معاهدة متعددة الأطراف‘ 
تلزم اأطرافها بالعمل من اأجل منح احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية للأفراد ومبا يف ذلك حقوق 

العمال واحلق يف ال�سحة وحق التعلم واحلق يف م�ستوى معي�سي لئق.

وتتم مراقبتها من قبل جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان التي تر�سد كيفية تنفيذ احلقوق وجتتمع يف جنيف 
بتنفيذ بنود  التي وافقت على اللتزام  بالعهد حالًيا 168 طرف )الدول  العام. ويلتزم  عادًة ثلث مرات يف 

العهد(.

ت�ستند الكثري من العرتا�سات على العهد الدويل اخلا�س باحلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية على 
اجتماعية مرغوبة‘.  ’اأهداف  اأم  ’حقوق‘  والثقافية هي  والجتماعية  القت�سادية  كانت احلقوق  اإن  اجلدل 
وتعتقد بع�س الدول، وعلى الأخ�س الوليات املتحدة الأمريكية، باأنها اأهداف اجتماعية مرغوبة، واأن مثل هذه 

الأهداف ل يفرت�س باأن تكون مو�سوًعا ملعاهدات ملزمة.

ما وجه الختالف بني العهد الدويل اخلا�س باحلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية 
وبني الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؟

انبثق العهد الدويل اخلا�س باحلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية، الذي اعتمد يف عام 1966 ودخل 
حيز التنفيذ يف عام 1973، من رحم ذات العملية التي انبثق منه الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان. لكن الفرق 
الكبري بينهما هو اأن العهد الدويل اخلا�س باحلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية يت�سمن تعهدات ملزمة 
ولي�س مبادئ عامة غري ملزمة حلقوق الإن�سان. ويف الواقع، فاإن امليثاق الأ�سلي نف�سه انق�سم يف نهاية املطاف 
اإىل عهدين خمتلفني: الأول يتعلق باحلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية، والثاين يتعلق باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية الذي دخل حيز التنفيذ بعد ثلث �سنوات.
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الجتماعية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  على  وامل�سادقة  التوقيع  بني  الختالف  ما 
والقت�سادية والثقافية؟

التوقيع على العهد الدويل يظهر ’ا�ستعداد‘ الدولة مبوا�سلة عملية اإبرام املعاهدة، يف حني ت�سري امل�سادقة 
�سابقة  مرحلة  عادًة يف  التوقيع  ياأتي  العادية،  الظروف  ويف ظل  بالعهد.  اللتزام‘  على  الدولة  ’موافقة  اإىل 

للت�سديق، رغم اأنه من الناحية العملية قد توقع دولة على العهد ولكن ل ت�سادق عليه.

اأما ’الن�سمام‘ للعهد فهو يحدث عندما تقبل دولة العر�س باأن ت�سبح طرًفا يف معاهدة مت التفاو�س عليها 
ا على املعاهدات والتفاقيات. وتوقيعها من قبل دول اأخرى. وينطبق هذا اأي�سً

»واإذ تقر باأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة الإن�سان الأ�سيلة فيه، واإذ تدرك اأن ال�سبيل الوحيد لتحقيق 
من  ومتحررين  اأحراًرا  الب�سر  يكون  اأن  يف  الإن�سان،  حلقوق  العاملي  للإعلن  وفًقا  املتمثل،  الأعلى  املثل 
التمتع بحقوقه القت�سادية  اإن�سان من  لتمكني كل  ال�سرورية  الظروف  تهيئة  �سبيل  والفاقة، هو  اخلوف 

والجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه املدنية وال�سيا�سية«.

- الديباجة، العهد الدويل اخلا�س باحلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية

املوقع الكرتوين للعهد الدويل اخلا�س باحلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية:
   http://www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx 
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العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية

رغم اأن اإجراءات الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان ا�ستغرقت اأقل من ثلث �سنوات منذ مرحلة القرتاح اإىل 
مرحلة اعتماده من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة، فقد ا�ستغرقت الأمم �ست �سنوات من ال�سياغة كي 
تقرر اأن هناك حاجة اإىل عهدين ولي�س واحًدا، ومن ثم ا�ستغرقتها 10 �سنوات اأخرى كي يكون العهدان جاهزين 
للتوقيع، و10 �سنوات اإ�سافية كي يدخل العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية حيز التنفيذ يف اآذار 

.1976

الدول. فالإعلن  العهدان حتى تكون مقبولة لدى جميع  التي واجهت �سياغة هذان  التحديات  ويعك�س ذلك 
اأما العهد الدويل اخلا�س  اأن الدول تتفق من حيث املبداأ على حقوق الإن�سان،  العاملي حلقوق الإن�سان يعني 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يجربهم على اللتزام ببنوده.

ومل توقع اأو ت�سادق بع�س من الدول مثل اململكة العربية ال�سعودية وقطر والإمارات العربية املتحدة على العهد 
الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، فيما وقعت ال�سني ولكن مل ت�سادق عليه. اأما الوليات املتحدة 
الواقع  يف  اأنها  يعني  وهو  والإعلنات‘  والتفاهمات  ’التحفظات  من  عدد  مع  عليه  �سادقت  فقد  الأمريكية 

ان�سحبت من تنفيذ عدة بنود هامة منه.

وقد متت �سياغة العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف وقت �سهد فيه العامل تغيريات كثرية. 
ففي عام 1960 اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة اإعلن منح ال�ستقلل للبلدان وال�سعوب امل�ستعمرة؛ 
ا با�سم قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 1514، وهو جزء من العملية التي اأثمرت عن  واملعروف اأي�سً
ح�سول العديد من البلدان على ال�ستقلل بعد �سنوات من احلكم ال�ستعماري. وقد ا�ستغرقت عملية ان�سمام 
ا باملزيد من التاأخري يف �سياغة هذا العهد. هذه الدول امل�ستقلة اإىل الأمم املتحدة وقًتا طويًل مما ت�سبب اأي�سً

كما هو احلال مع العهد الدويل اخلا�س باحلقوق الجتماعية والقت�سادية، تقوم جلنة احلقوق القت�سادية 
عن  عبارة  وهو  وال�سيا�سية.  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  تطبيق  بر�سد  والثقافية  والجتماعية 
اأكرث هي طرف فيه، واأن كل طرف يدين بنف�س الواجبات  اأو  اأن ثلثة دول  اأي  معاهدة متعددة الأطراف*، 

جلميع الأطراف الأخرى، اإل بالقدر الذي لديهم حتفظات معلنة عليه.

الأمم  واتفاقية  اللجئني  بو�سع  اخلا�سة  التفاقية  الأطراف  املتعددة  التفاقيات  من  الأخرى  الأمثلة  ومن 
املتحدة لقانون البحار واتفاقيات جنيف ونظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

»اإذ تقر باأن الطفل، كي ترتعرع �سخ�سيته ترعرعا كامًل ومتنا�سًقا، ينبغي اأن ين�ساأ يف بيئة عائلية يف 
جو من ال�سعادة واملحبة والتفاهم،«

- الديباجة،  اتفاقية حقوق الطفل
/http://www.unicef.org/crc

اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل وفتح باب التوقيع عليها يف 1989، ودخلت حيز التنفيذ يف 2 اأيلول 1990، وتن�س 
على معاملة الأطفال كب�سر لديهم حقوق. وخلًفا لبع�س قرارات الأمم املتحدة، فقد اعتمدت هذه التفاقية 

ب�سرعة وعلى نطاق وا�سع.
يجب على ال�سحفيني اأن يقدموا تقاريًرا حول ق�سايا حقوق الطفل التي غالًبا ما يتم التغا�سي ن�سبًيا عنها 
من قبل و�سائل الإعلم الرئي�سية، ويعني هذا التغا�سي اأن الأطفال ي�سكلون جمموعة من النا�س الذين تنتهك 

حقوقهم مع الإفلت من العقاب.
ا اأن للأطفال احلق يف  وفًقا لتفاقية حقوق الطفل، يلعب الوالدان اأهم دور يف تربية الأطفال، كما تن�س اأي�سً

احلماية والنمو وامل�ساركة.
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اأنحاء  الأماكن يف جميع  من  العديد  باملدار�س يف  اللتحاق  معدلت  وارتفاع  الر�سع  وفيات  انخفا�س  وي�سري 
العامل اأن احلياة اأ�سبحت اأف�سل بالن�سبة للأطفال وال�سباب، وهو ما راآه البع�س كموؤ�سر على جناح التفاقية، 
ولكن من الوا�سح اأن العديد من الأطفال يكربون دون التمتع بهذه احلقوق. ففي بع�س الدول، ي�سجع الولدان 
الأطفال، ل �سيما الفتيات على وجه اخل�سو�س، على الزواج يف �سن مبكرة على اأمل ال�ستفادة من هذا الزواج 
اجتماعًيا واقت�سادًيا. ويف كثري من الأحيان تنتمي هوؤلء الفتيات اإىل الطبقة الفقرية من املجتمع، وتكّن اأقل 
اأي غالًبا ما يتم جتاهلهن من قبل و�سائل الإعلم. وبالإ�سافة اإىل زواج  تعليًما وتع�سّن يف املناطق الريفية، 
الأطفال، ي�سكل الأطفال ال�سريحة الأكرث عر�سة للتاأثر اأثناء النزاع، كما يحرمون من التعليم ب�سبب الدخول 

اإىل �سوق العمل يف كثري من الأحيان. 
ويتحلون  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  تغطية  على  يعملون  الذين  ال�سحفيون  ي�سعى  الأطفال،  جتاهل  من  وبدًل 
بامل�سوؤولية اإىل اإجراء مقابلت مع الأطفال لتغطية الق�سايا التي يواجهونها فيما يتعلق بانتهاك حقوق الطفل. 
ولكن يجب عليك اأوًل احل�سول على موافقة الوالدين، وبالطبع تطبيق مبادئ حماية م�سادر معلوماتك، واأن 
تكون عادًل مع الأطفال الذين تقابلهم. وقد يكون اإجراء مقابلت مع الأطفال حتدًيا بحد ذاته- ولكنه حتدًيا 

جمزًيا بل �سك.

»ب�سبب الت�سور باأن زواج الأطفال لي�س �سكًل ’حقيقًيا‘ من اأ�سكال العنف املبني على النوع الجتماعي، 
فقد قام بع�س ال�سحفيني عدميي ال�سمري بن�سر التفا�سيل- مبا يف ذلك ال�سور- اخلا�سة بالعرائ�س 

ال�سغريات وا�سعني اأياهن اأمام خماطر النتقام املحتمل من اأفراد املجتمع الآخرين«.

العنف املبني  العاملية حول  التقارير  اإعـداد  لل�سكان:  دليل ال�سحفيني اخلا�س ب�سندوق الأمم املتحدة 
على النوع الجتماعي يف الأزمة ال�سورية

http://www.unfpa.org/resources/reporting-gender-based-vio-
lence-syria-crisis-journalists-handbook

http://bit.ly/120AFLg ،2012 ،سندوق الأمم املتحدة لل�سكان، الزواج املبكر�

»اأكرث ما اأتاأثر به هو قتل الأطفال واإ�سابتهم، فهم اأبرياء وحما�سرين يف احلرب وال�سراعات. ل ي�ستطيع 
اأحد اأن يزعم اأنهم من مقاتلني. وهذا هو بالتحديد ما يزعجني«.

- املفو�سة ال�سامية نايف بيالي

املقابلة بالكامل على الرابط التايل على موقع الأمم املتحدة:
http://www.un.org/apps/news/newsmakers.asp?NewsID=110
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االتفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�صري

العن�سري كجانب هام  التمييز  اأ�سكال  اإىل مكافحة جميع  ينظر  الإن�سان هي عاملية،  اأن حقوق  انطلًقا من 
من جوانب م�سروع حقوق الإن�سان. وقد لعب ن�سطاء حقوق الإن�سان دوًرا هاًما واأ�سا�سًيا يف تنظيم احلملت 

ملناه�سة الف�سل العن�سري يف جنوب اأفريقيا والق�ساء على التمييز العرقي يف الوليات املتحدة الأمريكية.

للعن�سرية وكراهية الأجانب اأ�سكال كثرية وهي موجودة يف جميع اأنحاء العامل، وغالًبا ما ي�سهد العامل عن�سرية 
خفية تكون قائمة على خلفية دينية اأو �سيا�سية اأو اقت�سادية.

وتلزم التفاقية كافة اأطرافها بحظر خطاب الكراهية وجترمي النتماء اإىل املنظمات العن�سرية، كما تت�سمن 
اآلية لل�سكاوى الفردية، مما يجعلها قابلة للنفاذ �سد اأطرافها.



59

درا�صة حالة: تغيري القانون

                          قمت بكتابة العديد من املقالت حول انتهاكات حقوق الإن�سان يف لبنان. 
وعملت على ق�سايا حقوق الفئات املهم�سة مبا يف ذلك الن�ساء والأطفال واللجئني والعاملت 
الذين  والنا�س  واملعوقني  احلرب  و�سحايا  والفقراء  والعاهرات  جن�سًيا  واملثليون  املهاجرات 

فقدوا خلل احلرب الأهلية ...
املراأة  حماية  قانون  مترير  يف  كبري  ب�سكل  �ساهموا  الذين  ال�سحفيني  من  نف�سي  اعترب 

لبنان يف  الأ�سري  العنف  من 

”- �سعدة عالو، �سحفية يف �سحيفة ال�سفري اللبنانية
“



60

حقوق املراأة

ل يوجد اأية دولة يف العامل تتمتع بامل�ساوة بني الرجل واملراأة، فحتى الدول التي تتمتع بت�سريعات وقوانني تعزز 
امل�ساواة بني اجلن�سني، ل تت�ساوى فيها الأجور بني الرجل واملراأة ويكون هناك تباين يف املنا�سب التي ي�سغلها 
كل اجلن�سني يف ال�سلطة، كما تعاين املراأة من ق�سايا خمتلفة مثل التحر�س بها يف ال�سوارع اأو العنف الأ�سري،  
ولكن يكون التمييز يف بع�سها �سريًحا، مثل اململكة العربية ال�سعودية التي متنع الن�ساء من قيادة ال�سيارات. 
وحتى يف تلك الدول التي ت�سارك فيها املراأة بفعالية يف مواقع القيادة والقت�ساد، ما زال هناك فرق يف الدخل 

والعمر املتوقع وفر�س احل�سول على التعليم والفر�س القت�سادية بني الرجل واملراأة.

وانطلًقا من كون احلقوق هي من الناحية النظرية عاملية ويتمتع بها اجلميع بغ�س النظر عن اجلن�س، ت�سكل 
عدم امل�ساواة بني الرجل واملراأة �ساغًل ب�ساأن حقوق الإن�سان للعديد من منظمات املجتمع املدين التي تخت�س 
ا. وقد اأن�ساأت الأمم املتحدة هيئة الأمم املتحدة للمراأة وهي  يف الق�سايا التي مت�س املراأة، وللأمم املتحدة اأي�سً
منظمة تابعة للأمم املتحدة مكلفة بقيادة وتن�سيق وتعزيز حقوق املراأة يف جميع اأنحاء منظومة الأمم املتحدة.

يوؤثر العنف القائم على النوع الجتماعي على الن�ساء يف جميع اأنحاء العامل، وهو ي�سكل ق�سية هامة لإعداد 
والعنف  النوع الجتماعي الغت�ساب  القائم على  العنف  ويت�سمن  الإن�سان.  تقارير �سحفية مرتبطة بحقوق 
اجلن�سي وزواج الأطفال والتحر�س يف ال�سوارع والعنف املنزيل وت�سويه الأع�ساء التنا�سلية للإناث وما ي�سمى 

بـ ’جرائم ال�سرف‘.
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يرتبط العنف القائم على النوع الجتماعي باحلرمان من احلقوق الأخرى، فمثًل يت�سبب التحر�س باملراأة يف 
ال�سوارع من منعها من امل�ساركة التامة يف القت�ساد واحل�سول على التعليم لأنها تخ�سى مغادرة املنزل. كما 

ا اأن يوؤدي اإىل زواج الأطفال، اإذا �سجع الوالدان بناتهم على الزواج يف �سن مبكر. ميكن اأي�سً

لغاية الآن، حرم التحيز واملواقف الرجعية املراأة من حقوقها املدنية املدنية الكاملة رغم اأنها كمراأة عاملة 
ا. واأم ومواطنة قد اأوفت بواجباتها بالكامل ودفعت ال�سرائب امل�ستحقة عليها للدولة والبلدية اأي�سً

مل�سق يوم املراأة، 8 اآذار 1914
اليوم الأممي للمراأة العاملة- ما زال بحتفل به لغاية اليوم يف 8 اآذار كل عام.

ي�سكل اإعداد التقارير ال�سحفية عن حقوق املراأة اأمًرا مثرًيا للجدل، ل �سيما يف املجتمعات املحافظة التي تعترب 
م�ساألة التحدث عن اجلن�س والنوع الجتماعي ب�سكل علني من املحرمات. ونتيجة لذلك، فاإن اإعداد التقارير 
والربامج والكتابة عن العنف القائم على النوع الجتماعي لي�س �سهًل على الإطلق، فهو يفر�س علينا التفكري 
بال�سلطة والعلقات بني اجلن�سني، وبالو�سيلة التي تت�سبب يف عدم امل�ساوة يف املواقف بني املراأة والرجل، وهي 
جميعها موا�سيع قد تخلق قدر عاٍل من اجلدل والنقا�س. وميكن اأن تكون موا�سيع �ساقة للعاملني يف و�سائل 
الإعلم، وبالتايل من الأ�سهل لنا ك�سحفيني اأن نتجنب طرح هذا املو�سوع متاًما، ولكن اإذا جتاهلنا العنف 
اإفلت مرتكبي  ت�سفر عن  والتي  العقاب  الإفلت من  ثقافة  تعزيز  ن�ساهم يف  فاإننا  نوع اجلن�س  القائم على 

اجلرائم الب�سعة من العقاب اأو اللوم.

ا بتحديد املعلومات املتاحة عن الناجني من العنف القائم على النوع الجتماعي الذين قد ل  وقد نت�سبب اأي�سً
ا بتجاهل هذه الق�سايا اأو حتقري ال�سحايا عند  يح�سلون على الدعم الطبي والقانوين امللئم. وميكننا اأي�سً

اإعدادنا تقارير اأن نوؤثر �سلًبا على طريقة نظر الق�ساة واملحلفني اإىل هذه الق�سية.

و�سيلة  اأن  يعني  فذلك  الجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  ق�سايا  الإعلم  و�سائل  اأجندة  تت�سمن  مل  واإذا 
الإعلم لن تخ�س�س املوارد اللزمة لإنتاج الربامج الهادفة اإىل توفري خدمات الوقاية ودعم الناجني منه.
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                              يف مثال على جرائم ال�سرف، عندما يقتل اأحدهم ال�سحية فهو يفعل ذلك كي 
يوقف النا�س عن الكلم ويوقف الإ�ساعات، فهو ل يريد النا�س اأن تعرف الق�سة، ولذلك فاآخر ما 

يريده هو اأن ياأتي �سحفي وين�سر خرًبا عن هذا املو�سوع.

ويف مرات اأخرى يكون ال�سخ�س راغًبا بالتفاخر مبا فعل.

- رنا احل�سيني، جوردان تاميز

”
“
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الف�صاد وحقوق االإن�صان

مينع الف�ساد احلكومات من تاأدية واجبها والقيام بعملها، وبالتايل يوؤثر على جميع �سرائح املجتمع، فهو يعيق 
النمو القت�سادي، ويعمق عدم امل�ساواة، ومينع احلكومات من القيام بواجباتها، واأحد تلك الواجبات هو توفري 

حقوق الإن�سان ملواطنيها.

والقت�سادية والجتماعية  وال�سيا�سية  املدنية  الإن�سان  اأمام تطبيق جميع حقوق  اأكرب عقبة  »الف�ساد هو 
والثقافية، بالإ�سافة اإىل حق الإن�سان يف التطور«.

امل�سدر: موقع  املفو�سية ال�سامية للأمم املتحدة ل�سوؤون اللجئني
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pag-
es/AntiCorruption.aspx

“كان النا�س خائفني، وقلة من النا�س فقط كانوا مقتنعني باأهمية حرية التعبري.
خائفني  كانوا  ال�سحفيني  بقية  لأن  الأ�سخا�س،  من  قليل  عدد  �سوى  الفكرة  هذه  عن  ويدافع  يوؤمن  مل 
بطردهم من  تهديدهم  ومت  الأحيان،  بع�س  اأماكن عملهم يف  وتهديد يف  و�سغط  مل�سايقات  ويتعر�سون 

وظائفهم اإذا نادوا باحلرية.

هذا ما فعلناه! بعد الأحداث التي حدثت يف تون�س، تغري املوقف متاًما، فقد اأ�سبحت اأ�سا�سيات احلرية 
عالية الآن وي�ستطيع جميع ال�سحفيني التعبري عن راأيهم”.

- عايدة الي�سري، وكالة تون�س اإفريقيا لالأنباء 
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ي�سفر تاأثري الف�ساد يف ال�سحفيني عن �سرر بالغ، فهو ي�سمح لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإن�سان بالإفلت 
من العقاب على ت�سرفاتهم واأفعالهم، وي�سهم يف غياب العدالة ل�سحايا هذه النتهاكات.

ل  احلالت  بع�س  ويف  زهيدة،  اأجوًرا  ال�سحفيون  يتقا�سى  حيث  الفقرية،  الدول  يف  غالًباأ  الف�ساد  يحدث 
تقاليد دميقراطية  فيها  يوجد  التي ل  الأماكن  ا يف  اأي�سً الإطلق. كما يحدث ذلك  اأجور على  اأية  يتقا�سون 

ا. متعددة الأحزاب، ويف الدول املتقدمة اأي�سً

اللزمة  التدابري  اتخاذ  ي�ستطيعون حينئٍذ  فعال،  ب�سكل  اأنف�سهم  تنظيم  ال�سحفيون على  يعمل  ولكن عندما 
لتح�سني  بنقابات وحملت  العاملة  القوى  تتمتع  �سيما عندما  ل  كبري،  ب�سكل  للف�ساد  تعر�سهم  ل�سمان عدم 
م�ستويات الأجور. وعندما يهاجم ال�سحفيون الف�ساد يعملون على اإعداد تقارير حول هذه الق�سية، ومن املمكن 

عندئٍذ خلق ظروف يكون فيها ال�سحفيون اأقل عر�سة ’للر�سوة‘.

ف�سلت  اإذا  فمثًل  الإعلم.  و�سائل  يف  الف�ساد  جتنب  اأجل  من  اتخاذها  املمكن  من  اأخرى  خطوات  وهناك 
باأنها م�ستقلة  اأن ت�سف نف�سها  دور الإعلم بني املحتوى املدفوع الأجر عن املحتوى التحريري، فمن املمكن 
حتريرًيا. وعندما يكون ذلك ممكًنا، تعاون مع الفرق التجارية يف و�سائل الإعلم كي تتاأكد من معرفة املعلنني 
ا تدريب �سغار املوظفني على القيم التحريرية  باأنهم يدفعون ثمن الدعاية ولي�س دعم ال�سحفيني. ويجب اأي�سً

للتاأكد اأنهم يعملون وفق اأعلى املعايري ال�سحفية وعدم الإ�سرار با�سم موؤ�س�ستك الإخبارية. 

اطلع القراء على القيم التحريرية اخلا�سة بك وتف�سري املحتوى اخلا�س بك بو�سوح. واإذا كنت تتناول ق�س�س 
وا�سعة النطاق يف مو�سوع الف�ساد، ميكنك بناء ا�سم اإخباري يتمتع بامل�سداقية والثقة.
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درا�صة حالة: حقوق العمال وحقوق العمالة املهاجرة

“مل توفر يل ال�سركة التي اأعمل لديها ت�سريح عمل، وبالتايل فاأنا معر�س يف اأي وقت للعتقال من قبل 
ال�سرطة والدخول اإىل ال�سجن، ولهذا ال�سبب فاأنا نادًرا ما اأغادر مرافق الإقامة. حياتي كلها تتمحور حول 
موقع الإن�ساءات وهذه الغرفة القذرة. ولو ا�ستطيع �ساأغري وظيفتي، ولكني ل ا�ستطيع لأن كفيلي يحتفظ 

بجواز �سفري ول يدعني اأعمل لدى �سركة اأخرى”.

- غانا بر�ساد، عامل بناء يف قطر

من ال�سهل جتاهل حمنة العمال املهاجرين يف جميع اأنحاء العامل لأنهم يف بع�س الأحيان يختاروا عدم الظهور 
اأمام النا�س نظًرا لأنهم يعي�سون ب�سكل غري قانوين يف الدول التي يعملون فيها. كما يعمل العديد منهم ب�سكل 
غري منتظم ويف مناوبات اأوقاتها غري حمبوبة اأو يبقون يف منازلهم خوًفا من امل�سايقات، لذلك ل نراهم يف 
ال�سوارع. فو�سعهم غري القانوين يف كثري من الأحيان ي�سعهم يف �سراع مع ال�سلطات، ويعي�س الكثري منهم يف 

خوف دائم من الرتحيل. وغالًبا ما يكون العمال املهاجرين من بني اأكرث النا�س فقًرا يف العامل.

تتعلق  وخيمة  عواقب  اإىل  الف�ساد  يوؤدي  ال�سحراء،  حر  يف  يكدحون  الذين  الوافدين  للعمال  'بالن�سبة 
بحياتهم اأو موتهم، فقد اأو�سحت اأحدث الإح�سائيات اأن 900 عامًل ميوت �سنوًيا يف قطر. اإذ يجرب عمال 
الإن�ساءات ال�سباب القادرين ج�سدًيا على العمل حتى املوت يف الظروف املناخية �سديدة احلرارة يف قطر'. 

�ساران بورو، الأمني العام للحتاد النقابي الدويل

اأنف�سهم،  ويف كثري من الأحيان، ل يتمتع العمال املهاجرين باأب�سط حقوق الإن�سان، مبا يف ذلك الأمان على 
واإمكانية احل�سول اإىل خدمات القانون وال�سحة والرفاه. ولأنهم يف العادة يتلقون اللوم على زيادة البطالة 

املحلية، فهم ل يحظون ب�سعبية يف الدول التي يعملون فيها.

- مكتب مفو�س الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان 
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التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�سرهم هي معاهدة متعددة الأطراف �ساغتها 
بالأمم املتحدة ووقعت عليها الدول الأطراف يف كانون الول 1990، ودخلت حيز التنفيذ يف 2013. وهي ل 
توفر اأية حقوق جديدة للمهاجرين، بل تهدف اإىل �سمان احلقوق القائمة للعمال املهاجرين واأفراد اأ�سرهم. 

وتعرتف بالفرق بني العمال ال�سرعيني وغري ال�سرعيني منهم.
http://www.ohchr.org/AR/Pages/welcomepage.aspx

- منظمة العمل الدولية
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/standards/lang--en/in-
dex.htm

امل�سدر: تقرير منظمة العفو الدولية عن انتهاكات العمل يف قطر قبل موعد بطولة كاأ�س العامل 2016. ووفًقا 
للتقرير، تويف 441 من العمال الهنود والنيباليني يف قطر يف عام 2014، ويذكر التقرير بع�س التقدم يف جمال 
ا م�سادرة جوازات  حقوق العمال منذ ا�ستولت الق�سية على اهتمام و�سائل العلم يف العامل، ولكنه يزعم اأي�سً
�سفر العمال، ومنعهم من احل�سول على ت�ساريح اخلروج، واحتجاز اأجور العمال وحرمانهم من الن�سمام 

اإىل النقابات.

منظمة العفو الدولية هي منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإن�سان تاأ�س�ست يف بريطانيا عام 1961. وهي مثال 
على منظمات املجتمع املدين وح�سلت على جائزة الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�سان وجائزة نوبل لل�سلم.

الن�س الكامل للتقرير على الرابط التايل:
http://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/qatar_may_2015_briefing_
formatted_final_version.pdf
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مهارات عملية: مقابلة امل�صوؤولني

كن حذًرا من التحيز
تذكر اأن كل �سخ�س تتحدث اإليه لديه من�سب؛ فمثًل يتقا�سى املتحدث با�سم اإحدى املنظمات غري احلكومية 
اأعماًل  فيها  ينفذون  التي  احلالت  يف  وحتى  املنظمة.  تلك  عمل  تعزيز  اأجل  من  فعال  ب�سكل  للتحدث  اأجره 
اإن�سانية يكون لديك احلق يف طرح الأ�سئلة ال�سعبة- مهما قد يغ�سبهم ذلك. ومن املفيد اأن تتحدى اإدعاءاتهم 

وت�ساأل: كيف تعرف ذلك؟

ا ا�ساأل اأ�سئلة �سهلة اأي�سً
تذكر اأنك تطرح الأ�سئلة بالنيابة عن النا�س العاديني يف ال�سارع، فل تخف من �سوؤال اأ�سحاب املنا�سب الهامة 
عن طبيعة ونطاق عملهم وهدف موؤ�س�ساتهم اأو عن اأية م�سطلحات اأو تعابري خا�سة بالقطاع ي�ستخدمونها. 
فمثًل اإن قال اأحدهم اأنه يعمل على ’بناء القدرات‘ اأو ’زيادة الوعي‘ اطلب منهم اأن ي�سرحوا لك معنى هذه 

امل�سطلحات. 

توطيد العالقة
من امللئم يف العديد من احلالت اأن مت�سي بع�س الوقت ب�سكل غري ر�سمي مع امل�سوؤولني الذي �ستجري معهم 
حول  باحلديث  ينطلقون  النا�س  اأن  �ستجد  ال�ساي،  من  فنجان  احت�ساء  اأثناء  معهم  تتحدث  فعندما  مقابلة، 
موا�سيع متنوعة ويكونون اأقل دفاًعا من وقت املقابلة الر�سمية، فاعمل على قلب ال�سائعات اإىل عنوان عري�س 
ا  يف ال�سفحة الأوىل ويف نف�س الوقت البقاء بعيًدا عن ذكر العبارات التي قيلت ب�سكل غري ر�سمي وانتبه اأي�سً

من التقرب كثرًيا لدرجة اخلوف من تخلخل قدرتك على احلكم التحريري ال�سحيح.
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كن عادًل
كما هو لي�س معقوًل اأن يتوقع الأ�سخا�س الذين �ستقابلهم قائمة من الأ�سئلة التي تنوي اأن ت�ساألها، اأو اأن يطلبوا 
منك احل�سول على موافقتهم على املقال النهائي، فل باأ�س اأن تف�سر لهم املو�سوع الذي �سيناق�س اأثناء املقابلة 

فال�سخ�س الذي �ستقابله من املرجح اأن يقدم مقابلة اأف�سل اإن كان جاهًزا. 

كن جاهًزا
كلما قمت بالبحث اأكرث، كلما مثلت جمهورك ب�سكل اأف�سل وكلما اأخذك ال�سخ�س الذي �ستقبله على حممل 

اجلد ب�سكل اأكرب.

كن مرًنا
ا�سِغ اإىل �سيفك فقد يقدم لك معلومات جديدة خلل املقابلة اأو يزل ل�سانه عن مو�سوع يبعدك عن املو�سوع 

الأ�سلي الذي تبحث فيه ولكنه يقدم لك ق�سة اأف�سل. فكن على ا�ستعداد للتغيري بح�سب املطلوب.

كن مهنًيا
تزور منطقة  كنت  اإذا  الأمني  التاأخري  الوقت حلالت  ببع�س  الحتفاظ  مع  املحدد  الوقت  ت�سل يف  اأن  يجب 

ح�سا�سة- مثل ال�سفارة، جممع المم املتحدة اأو مركز للجئني. وتاأكد من اأنك ترتدي امللب�س املنا�سبة.
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البحث عن االأفكار

اأهم نقطتني للنطلق يف رحلة  وامللحظة  الذاتية  ت�سكل اخلربة  ال�سحافة،  اأنواع  كما هو احلال يف جميع 
البحث عن ق�سة يف جمال حقوق الإن�سان. وبالإ�سافة اإىل ما ميكن اأن تراه اأو ت�سمعه اأنت �سخ�سًيا، قد ت�سمع 
ا جيدة من الأ�سدقاء واجلريان واأ�سحاب املتاجر و�سائقي التاك�سي، ورمبا تكون هذه الق�س�س تتمتع  ق�س�سً

بجانب من جوانب حقوق الإن�سان.

غري  واملنظمات  املتحدة  الأمم  هيئات  من  وا�سعة  جمموعة  هناك  الر�سمية،  بامل�سادر  الأمر  يتعلق  وعندما 
احلكومية، وبع�سها ا�سمه وارد يف ق�سم امل�سادر يف هذا الدليل. وبينما تقوم العديد من هذه املنظمات بعمل 
الإن�ساين  العمل  اإطار  يف  يعملون  الذين  اأن  من  يتاأكدوا  اأن  ال�سحفيني  على  يجب  �سعبة،  ظروف  يف  ممتاز 

يقومون بعملهم ب�سكل جيد واأن يحا�سبوهم مثلهم مثل اأي �سخ�س اآخر.

وبطبيعة احلال يجب عليك املحافظة على جهات الت�سال اخلا�سة بك، ومعرفة من ميكن اأن تثق به ومن ميكن 
العتماد عليه ومن يقدم لك مادة زخمة يف املقابلة.

املدنية  اخلدمة  وموظفي  واحلكومات  املتحدة  الأمم  ووكالت  احلكومية  غري  املنظمات  اأن  نتذكر  اأن  ويجب 
ومنظمات املجتمع املحلي والقادة ميكن اأن يكون لهم م�سلحة من هذه املقابلة لتعزيز جوانب معينة من عملهم. 
ومن املحتمل اأن يكون امل�سوؤولون عن ال�سحافة وكبار اأع�ساء هذه املنظمات هم من الإعلميني املدربني، ومن 
املرجح اأن ي�سمموا على نقل ر�سالتهم، اأو اأن يكونوا من ال�سحفيني امل�سبوهني. ول �سك اأنك ت�ستطيع احل�سول 

على اأفكار للق�سة اأف�سل من املبتدئني يف العمل.
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ا اأن تتحدث مع النا�س العاديني بنف�سك كي تتمكن من �سماع ق�س�سهم وت�سمن التعامل معها  يجب عليك اأي�سً
املقالت  تبحث عن  اأن  فيمكنك  ولكن يف موا�سع معينة،  املكتبي  البحث  ا�ستخدام  واإن�سانية. وميكنك  براأفة 
التي تقدمها و�سائل الإعلم الأخرى عن هذا املو�سوع، ومواكبة الأحداث من خلل الهاتف وو�سائل العلم 

الجتماعية.

للبيانات  مفيًدا  م�سدًرا  تكون  اأن  ميكن  التي  واحلملت  وال�ستطلعات  التقارير  املنظمات  من  العديد  تعد 
ا. بع�سها يتم اإنتاجه ب�سكل جيد وملئم ملو�سوعك  واأفكار الق�سة، كما يتمتع العديد منهم بقوائم بريدية اأي�سً
ووقت اإعداده وبع�سها الآخر يعك�س اأهداف العلقات العامة وجمع التربعات من املنظمات املعنية. ويف كلتا 
احلالتني، يجب اأن تقرر اأجندة الأخبار اخلا�سة بك واأن تكون حذًرا من تقدمي مقال يقوم على اأ�سا�س م�سدر 

معلومات مناف�سيك. ويجب اأن تتاأكد اأن اأحًدا من فريقك مل يقم بن�سخ هذه التقارير بكل ب�ساطة.

تعرف  ولأنك  الإن�سان.  حقوق  ق�سايا  يف  متعمق  لتحليل  الفر�سة  اليوميات‘  و’ق�س�س  املتابعة  مقالت  تتيح 
منذ البداية اأن املوعد النهائي لهذه املقالت هو اليوم العاملي حلقوق الإن�سان، فيمكنك ال�ستفادة من الوقت 
ال�سايف من اأجل فهم والبحث عن ق�سة معينة، اأو ت�سجيل مقابلت اإ�سافية مع النا�س املت�سررين من هذا 

املو�سوع.

الن�ساط ملناه�سة  ’مو�سم‘ من الربامج حول �سيء مثل برنامج 16 يوًما من  اأو  ا اختيار �سل�سلة  اأي�سً ميكنك 
العنف القائم على النوع اأو حملة ذكرى ا�ستقلل بلدكم. فبع�س املحررين يرحبون بن�سر مثل هذه املواد املعدة 
م�سبًقا على �سفحاتهم اأو براجمهم  اإذ يرونها فر�سة لتغطية موا�سيع عميقة، يف حني يف�سل البع�س الآخر 

الأخبار املبا�سرة العاجلة.

ت�سكل اأجندة المم املتحدة للأحداث م�سدًرا مفيًدا، على الرغم من عدم قدرتك على تغطيتها جميعها:
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/

النظر،  والعبارات ووجهات  الأخبار  والتفكري يف ق�سايا  الإن�سان،  اأفكار ملقالت حول حقوق  البحث عن  عند 
فاإن ذلك يعني اأنك يجب اأن تنظر يف املوا�سيع املوجودة بالفعل على اأجندة الأخبار وميكنك اأن تاأخذ منها 
املو�سوع الذي ي�سد انتباه جمهورك. وهذا �سوف ي�ساعد عندما تكون تبحث عن ق�سة اأو تقنع املحرر باإدراج 

هذا املو�سوع.
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امل�صادر واملراجع

حلقوق  ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سية  قبل  من  الإن�سان‘  حقوق  عن  مدافعني  ’ن�سطاء  م�سطلح  ي�ستخدم 
الإن�سان لو�سف »الأ�سخا�س الذين يعملون ب�سكل فردي اأو جماعي لتعزيز حقوق الإن�سان اأو الدفاع عنها«.

اإن عدد املنظمات التي تقع حتت اإطار هذه الفئة كبري جًدا بدًءا من الأفراد ومنظمات املجتمع املدين �سغرية 
احلجم التي تعمل على تعزيز ق�سايا حمددة، مثل مكافحة ختان الإناث )ت�سويه الأع�ساء التنا�سلية للإناث( 
اأو العنف الأ�سري، وانتهاًء مبنظمات املجتمع املدين املتعددة اجلن�سيات التي تعمل على جمموعة من الق�سايا.

العربي،  العامل  ال�سحفيون يف  تهم  التي  الإن�سان  ق�سايا حقوق  تركز على  التي  املنظمات  العديد من  هناك 
ونقدم لك هنا التفا�سيل حول عدد قليل منها:

ال�ساحة  على  الإن�سان  حقوق  احرتام  ’تعزيز  اإىل  تهدف  منظمة  هي  الإن�سان  حلقوق  العربية  املنظمة 
العربية‘،حا�سلة على ال�سفة ال�ست�سارية يف املجل�س القت�سادي والجتماعي بالأمم املتحدة.

http://aohr.net/portal/?2015

املادة 19 هي منظمة �سغط تعنى بتنظيم حملت يف جميع اأنحاء العامل للدفاع عن حرية التعبري والإعلم. 
ويتوىل مكتب تون�س اإدارة حملت هذه املنظمة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

http://www.article19.org/pages/ar/resource-language.html

جلنة حماية ال�سحفيني هي منظمة تهدف اإىل ’تعزيز حرية ال�سحافة يف العامل والدفاع عن حقوق ال�سحفيني 
كي يتمكنوا من اإعداد تقارير �سحفية ون�سر الأخبار دون خوف من ال�سطهاد‘

https://www.cpj.org/ar/

هيومن رايت�س ووت�س هي منظمة تهدف اإىل ’ر�سد انتهاكات حقوق الإن�سان، وف�سح احلقائق على نطاق وا�سع، 
وال�سغط على اأ�سحاب ال�سلطة من اأجل احرتام حقوق الإن�سان وحتقيق العدالة بني النا�س‘.

https://www.hrw.org/ar
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تعنى الأمم املتحدة ب�سكل كبري مبجال حقوق الإن�سان، واللغة العربية هي واحدة من اللغات الر�سمية يف الأمم 
املتحدة.

http://www.un.org/ar/index.html

هناك العديد من املواقع اللكرتونية اخلا�سة مبنظمات الأمم املتحدة التي قد ترتبط ب�سورة اأو باأخرى بعملك، 
ولكن اأن تكون ذات �سلة عملك، ولكن موقع املفو�سية ال�سامية للأمم املتحدة ل�سوؤون اللجئني من اأكرث املواقع 

املفيدة ب�سكل خا�س فيما يتعلق بالق�سايا ذات ال�سلة باأزمة اللجئني ال�سوريني.
http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home

جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة

اأ�سدر جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة موؤخًرا دليًل مفيًدا لل�سحفيني الذين يغطون ق�سايا العنف 
القائم على النوع الجتماعي.

http://www.unfpa.org/resources/reporting-gender-based-violence-syr-
ia-crisis-journalists-handbook



أة.. اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة 
ص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.. اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املر

ص بالحقوق املدنية والسياسية.. العهد الدويل الخا
ي.. العهد الدويل الخا

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرص

ختياري للعهد الدويل 
ي.. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. الربوتوكول اال

فاء القرس
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.. اتفاقية حقوق الطفل.. االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم.. االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االخت

ختياري التفاقية القضاء 
ص بالحقوق املدنية والسياسية والهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام.. الربوتوكول اال

ق بالعهد الدويل الخا
ي الثاين امللح

ختيار
ص بالحقوق املدنية والسياسية.. الربوتوكول اال

ختياري للعهد الدويل الخا
ص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.. الربوتوكول اال

الخا

ختياري التفاقية مناهضة 
ختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية.. الربوتوكول اال

ملنازعات املسلحة.. الربوتوكول اال
ختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف ا

أة.. الربوتوكول اال
عىل جميع أشكال التمييز ضد املر

ص بالحقوق املدنية والسياسية.. العهد الدويل الخاص 
ي.. العهد الدويل الخا

ختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرص
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.. الربوتوكول اال

أة.. اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.. اتفاقية حقوق الطفل.. االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد 
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.. اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املر

ص بالحقوق املدنية والسياسية.. الربوتوكول 
ختياري للعهد الدويل الخا

ص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.. الربوتوكول اال
ختياري للعهد الدويل الخا

ي.. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. الربوتوكول اال
فاء القرس

أرسهم.. االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االخت

ملنازعات املسلحة.. الربوتوكول 
ختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف ا

أة.. الربوتوكول اال
ختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املر

ص بالحقوق املدنية والسياسية والهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام.. الربوتوكول اال
ق بالعهد الدويل الخا

ي الثاين امللح
ختيار

اال

ختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. 
ختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.. الربوتوكول اال

ختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية.. الربوتوكول اال
اال

أة.. اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة 
ص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.. اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املر

ص بالحقوق املدنية والسياسية.. العهد الدويل الخا
ي.. العهد الدويل الخا

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرص

ختياري للعهد الدويل 
ي.. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. الربوتوكول اال

فاء القرس
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.. اتفاقية حقوق الطفل.. االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم.. االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االخت

ختياري التفاقية القضاء 
ص بالحقوق املدنية والسياسية والهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام.. الربوتوكول اال
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