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منظمة كندیة تعمل بأكثر من ۲۷ دولة، وقامت على تدریب أكثر من ۱٤۰۰۰ صحفي 
وطالب صحافة، وتعمل على تعزیز حریة الصحافة والنشر، والرأي والتعبیر، وخلق 
حوار دیمقراطي بناء یحترم حقوق اإلنسان، ویرسخ التنوع والتعددیة، واحترام اآلخر، 
إضـافة إلى تـبادل المعرفة، ورفع الـوعي، وإیصـال أصوات المھمشـین من الالجـئین، 
والوافدین، والمقیمین في المناطق النائیة، والفقیـرة البعیدة عن مركز صنع القرار. كما 
وتم تسجـیلھا رسمیـا باألردن منذ تشـرین الثاني ۲۰۱۷ بحیث أصبحـت منظمة أردنیة 

غیر ربحیة. 

أمضى القاضي أكثر من عقدین ونصف في العمل ضمن اإلطار األوسع لحمایة حقوق 
اإلنسان، وتمـكین المجتمع المـدني والصحافة واإلعالم، وأدار وعـمل لصالح عدد مـن 
المنظمات الدولیـة واإلقلیمیة، ومن ضمنھا "ھیومن رایتس ووتش" والتـي عمل ناطقـاً 
باسمھا، وقاد جھود اإلعالم وكسب التأیـید لحسـابھا في منطقة الشرق األوسط وشمـال 
إفریقیا؛ وعمل كذلك مدیرا لإلعالم واالتصال في العاـلم العربي لحساب منـظمة العمل 
اإلنساني الدولیة "أطباء بال حدود"، وعمل مع المركز الدولي للعدالة االنتقالیة،وغیرھا 

من المؤسسات الدولیة. 
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تتوجھُ ُمدونةُ السلوك ھذه لجمھور الصحافیین واإلعالمیین في األردن، بمجموعة 
من المبادئ والقواعد األساسیة الخاصة بمراعاة مبادئ ومعاییر حقوق اإلنسان في التغطیة 

الصحافیة واإلعالمیة. 
وال تفترُض ھذه القواعد، أو تفرُض، وجود ما یُمكُن تسمیتھ بـ "صحافة حقوق اإلنسان" أو 
ھذه  وظیفة  وتنحصُر  والمصطلحات.  التسمیات  من  شابھھما  ما  أو  الحقوقي"  "اإلعالم 
الحال،  بطبیعة  إلزامیة  وغیر  أخالقیة،  طبیعة  ذات  ارشادي،  إطار  توفیر  في  القواعد 
للصحافیین واإلعالمیین في مجال مراعاة المعاییر الخاصة بحقوق اإلنسان في التقاریر 
والمواد والمنتجات اإلعالمیة المتعددة التي ینتجونھا؛ وإدماج القیم التي تقوم علیھا حقوق 

اإلنسان في العمل الصحافي واإلعالمي. 
وتستنُد ھذه القواعد إلى فُضلى الممارسات األخالقیة الُمدونة، والسائدة، في مجال التغطیة 
الصحافیة واإلعالمیة على صعید العالم. كما وتتخذ من معاییر حقوق اإلنسان مرجعاً أوالً 

وأخیراً لھا. 
وال تھدُف ھذه المدونة بحال من األحوال، دعوة الصحافیین واإلعالمیین إلى ممارسة دور 
یتعدى دورھم المتمثل في نقل المعلومات، وإظھار الحقائق للجمھور في إطار من احترام 
أخالقیات مھنة الصحافة التي تقوم على أسس من الموضوعیة، والدقة، والنزاھة، والحیاد، 
واالستقاللیة والمصداقیة. وتسعى ھذه المدونة إلى توفیر قواعد إرشادیة من شأنھا تمكین 
حقوق  معاییر  یُراعي  إطار  في  (الصحافي)  عملھم  أداء  من  واإلعالمیین  الصحافیین 

اإلنسان، ویسعى إلى إدماجھا، كجزء أصیل وثابت، من متطلبات العمل الصحافي. 
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ولعل أبرز المسائل التي قد یبدو أنھا "إشكالیةٌ" في سیاق عمل الصحافیین واإلعالمیین على 
على  أن  ظاھرھا  في  تفیُد  والتي  "الحیاد"،  مسألة  ھي  اإلنسان  حقوق  معاییر  مراعاة 
الصحافیین الوقوف على مسافة واحدة وثابتة من جمیع المسائل والقضایا التي یُعالجونھا، 
الصحافیین  یُفقُد  أمراً  اإلنسان  حقوق  معاییر  بمراعاة  الخاصة  المسائل  اعتبار  وبالتالي؛ 
على  المعاصرة  واالجتماعیة  السیاسیة  األنظمة  استقرت  فقد  وبرأینا،  المذكور.  حیادھم 
اعتبار حقوق اإلنسان منظومةَ تتجاوز فكرة "القیم" وتحولت إلى منظومة قانونیة راسخة 
یسھُر على إنفاذھا آلیاٌت دولیة، وإقلیمیة، ومحلیة وطنیة؛ وأجساٌم رقابیة، بعضھا حكومي، 
إنسانیة ال  قیم  إلى  تستنُد  قانونیة  كمنظومة  الُمعاصر،  حالھا  وفي  واآلخر غیر حكومي. 
خالف علیھا؛ فـ حقوق اإلنسان لیست مسألةً "سیاسیة، أو حزبیة، أو أیدیولوجیة، أو فكریة 

تقبُل الرأي والرأي اآلخر، أو االجتھاد واالجتھاد الُمضاد.
 

الصحافیون ال یقبلون "الحیاد" في المسائل المتعلقة بـ حقوق اإلنسان وانتھاكاتھا، وبالرغم 
الضرر  وجبر  الُمنتھكین،  وُمساءلة  االنتھاكات،  ھذه  معالجة  في  لھم  دور  ال  أن  من 
واإلنصاف؛ فإنھم ال یقبلون بأن یُفرغ دورھم في نقل المعلومات من مضامینھ األساسیة، 
والمتمثلة في نقل الحقیقة والبحث عنھا لصالح اإلنسان، وتعزیزاً لسیادة أفضل القوانین التي 

تخدُم صالح اإلنسان.
 

وتُقدُم منظمة "صحافیون من أجل حقوق اإلنسان" ھذه المدونة، أمالً منھا في إثراء عمل 
صحافیي وإعالمیي األردن في مجال تضمین معاییر احترام الحقوق اإلنسانیة في سیاق 
المنتوج اإلعالمي. كما وتأمُل في أن تُقدم ھذه المدونة مرشداُ معیاریاً یستنُد إلیھ الصحافیون 
واإلعالمیون في التعرف على الكیفیة التي یُمكن من خاللھا إدماج معاییر حقوق اإلنسان 

في عملھم. 
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تضُع المواثیق الخاصة بأخالقیات العمل الصحافي واإلعالمي إطاراً ُمرشداً ھاماً للقضایا 
التي یتوجُب على العاملین في ھذا المضمار المھني أخذه بعین االعتبار، بل وااللتزام بھ، 
في مسعى لتمكینھم من اإلرتقاء بعملھم، خدمةً لألھداف المجتمعیة العامة، وعلى األخص 
ما یتعلق منھا بصمیم عمل الصحافة واإلعالم في نقل المعلومة وتقدیم الحقیقة والحقائق 

للجمھور.

واإلقلیمیة  المحلیة  المستویات  على  الصحافیة،  األخالقیة  المواثیق  غالبیة  وتتوافُق 
الدولیة، على جملة من المسائل، من الممكن اختصارھا فیما یلي:

    الدقة
    الحیاد 

    الموضوعیة 
    المصداقیة 

    النزاھة 
    االستقاللیة 
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لتتناول وتتعامل  الوطني،  الصعید  المواثیق، وعلى األخص على  كما وتتسع بعض ھذه 
میثاق  المحلي. وعالج  السیاق  استثنائیة في  أھمیة  تكتسب  بعینھا  بشكل محدد مع قضایا 
الشرف الصحفي األردني ، على سبیل المثال، جملة من القضایا التي شغلت بال المجتمع 
الصحافي (في ذلك الوقت) وتبنى ۱۷ مادة توفُر قواعد ارشادیة (أخالقیة) للصحافیین (ال 
یرُد ذكُر اإلعالمیین في ھذا المیثاق) وعالجت ھذه المواد احترام سیادة القانون وااللتزام 
بالدستور وحمایة حریة التعبیر والدفاع عن الدیمقراطیة، وتجنب التمییز، واحترام الزمالة 

المھنیة، وتجنب الخلط بین المواد الدعائیة والمواد اإلعالمیة، إلى غیر ذلك من المواد. 

ومن ناحیتھ، حرص میثاق شرف لإلعالمیین السوریین والذي أطلقتھ وتبنتھ ۲۰ مؤسسة 
إعالمیة وصحافیة سوریة في العام ۲۰۱٥ على التأكید على قواعد أخالقیة تختص بالسیاق 
السوري الذي شھُد نزاعاً مسلحاً شامالً منذ العام ۲۰۱۱. ومن الخصوصیات التي راعاھا 
میثاق "شرف"، حث اإلعالمیین على "االمتناع عن نشر أیة مادة إعالمیة، من شأنھا أن 
تشجع على الجریمة أو العنف، أو خطاب الكراھیة، أو التحریض الطائفي أو اإلثني أو 
المناطقي أو تفكك األسرة، أو العنف ضد المرأة، أو اإلتجار بالبشر، وأن یسعى إلى إحقاق 
العدالة والسلم األھلي والعالمي"، واالمتناع عن "االمتناع عن نشر الصور ومقاطع الفیدیو 

التي تسيء إلى حرمة وكرامة الضحایا (موتى أو جرحى) ".
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وتحظى مبادئ اإلتحاد الدولي للصحافیین الخاصة بممارسة مھنة الصحافة بقبول واسع في 
أوساط المؤسسات الصحافیة واإلعالمیة على صعید العالم. ولعل أبرز ما نصت علیھ ھذه 
الصحفي  التي تنص على: "على  السابعة  المادة  التسعة، ما ورد في  المبادئ في موادھا 
إدراك الخطر الذي یمكن أن یلعبھ اإلعالم في نشر التمییز والتفرقة، وعلیھ أن یبذل كامل 
الجنسي،  التوجھ  الجنس،  العرق،  على،  القائم  التمییز  لھذا  تسھیالت  تقدیم  لتجنب  جھده 
الدین، الرأي السیاسي أو أیة آراء أخرى، األصول الوطنیة أو الدینیة، أو أي نوع آخر من 

أنواع التمییز". 

 ا- عتمدتھ الھیئة العامة لنقابة الصحفیین بالمملكة األردنیة الھاشمیة بتاریخ ۲٥ أبریل/نیسان ۲۰۰۳: 

 ٤=Pa=Page&ID&۲=http://www.jpa.jo/List.aspx?lng

۲- میثاق شرف لإلعالمیین السوریین، صدر بتاریخ ۱٤ یونیو/حزیران ۲۰۱٦: 
https://almethaq-sy.org/نص-المیثاق

رویترز، على  ثومسون  مؤسسة  أعدتھ  الذي  للصحافیین،  المھنة  أخالقیات  دلیل  ویُشدُد 
في  العاملون  بھا  (یلتزُم  للصحافة  ُمطلقة"  قواعد  "عشر  بـ  الصحافیین  التزام  ضرورة 
في كل األحوال" و "تصحیح  الدقة أمرا مقدساً  القواعد: "اعتبار  رویترز)، وتشمُل ھذه 
(دائماً) أي خطأ دون مواربة أو أي محاولة للتملص من المسؤولیة" و "عدم دفع أموال 

لمصدر مقابل الحصول على خبر، وعدم قبول الرشوة ُمطلقاً".
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التي یتوجب على صحافییھا  للمبادئ األخالقیة  الـ بي بي سي إطاراً  من ناحیتھا، تضع 
االلتزام بھا. ولعل ما تناولتھ ھذه المبادئ في مجال تعریف الحیادیة والنزاھة ما یستحق 
ذكره والتوقف لدیھ. ویضُع ھذا اإلطار سیاقاً یرى بموجبھ أن "الموضوعیة" ھي نقل ما 
قیَل أو حصل "دون أي افتراضات"، ومن دون تقریر ماھیة الصواب أو الخطأ، والتشدیُد 
على أن الصحافي ال یملُك إطارا یمكنھُ من إصدار حكم. أما التجرد من االنحیاز، فتراهُ ھذه 
المبادئ كامناً في نقل "اإلدعاءات" الحاصلة، وبكل دقة ممكنة، مع البحث عن أو األخذ في 

االعتبار وجھات النظر األخرى المرتبطة بالموضوع مثل رأي الخبراء .
 

تم تبنیھ من قبل المؤتمر العالمي العام لالتحاد الدولي للصحفیین الذي عقد سنة ۱۹٥٤ وتم تعدیلھ في المؤتمر العام 
لالتحاد الذي عقد عام ۱۹۸٦: 

 http://www.bbc.co.uk/academy/arabic/standards :بي بي سي، معھد الصحافة، المبادئ األخالقیة   

دلیل أخالقیات المھنة للصحافیین، مؤسسة ثومسون رویترز، ۲۰۰۷-۲۰۰٦:
 file/۷a۸۰۲ef٦۱۳٥۹-b٤٤٦-٥٦٤۹-۲۲۲۰-http://www.trust.org/contentAsset/raw-data/c۸b٤۸۸۹۸ 

_۰۲-۱۸-۰٤-۷-۰٥-۲۰۱۳/http://www.ifj-arabic.org/dfiles/attach_files
۲۰journalists.pdf٪۲۰of٪۲۰conduct٪۲۰the٪۲۰on٪۲۰principles٪۲۰of٪۲۰declaratioin٪IFJ
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‚_ãfl˛^=“Ë–v=u_€ÇdÁ=Ì_√^á€=|◊=÷Ëÿä=ÓflÁÉ€
=ÓÍÃwì◊^Á=ÓÍ€˘√˛^=ÓÍ�»k◊^=º

في  شروعنا  أثناء  اإلنسان  حقوق  معاییر  مراعاة  على  وإعالمیین  كصحافیین  نعمُل 
التغطیة الصحافیة واإلعالمیة، والتي قد تشمل، على سبیل المثال ال الحصر؛ التقاریر 
التحلیالت؛ استخدام  المقابالت؛  المكتوبة والمسموعة والمرئیة بكل أشكالھا؛  اإلخباریة 
االستقصائیة؛  التحقیقات  االستطالعات؛  جرافیك؛  اإلنفو  استخدام  والملتیمیدیا؛  الرسوم 
وغیرھا. ونلتزم بالقواعد اإلرشادیة الوارد ذكرھا أدناه، باعتبارھا دلیالً ُمساِعداً لعملنا؛ 
الیومیة والمیدانیة،  بالعمل على توسیع إطار االسترشاد بھا، وإثرائھا بتجاربنا  ونتعھد 

واشراك زمالئنا وزمیالتنا في الحدیث والنقاش حول االلتزام بھا وبتطویرھا. 

- ضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان ھم من تُرتكُب ضدُھم ُمخالفاٌت، تتعارض مع القانون 
الدولة  تُخفٌق  حین  أو  أجھزتھا،  قبل  من  أو  الدولة،  قبل  من  اإلنسان،  لحقوق  الدولي 
أفراٌد أو مؤسسات غیر  الحمایة لھم في وجھ ُمخالفات ارتكبھا  (وممثلیھا) في توفیر 

حكومیین (وتبقى المسؤولیة في الحالتین ُملقاةَ على عاتق الدولة). 

- یتوجُب إظھاُر ضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان بصفتھم كـ ضحایا، وعدم التجاھل 
المتعمد أو غیر المقصود لصفتھم ھذه؛ أو التساھل في نقل أي معلومة في سیاق إخباري 

أو غیره من شأنھا نزع ھذه الصفة عنھم. 

العمل على إنصاف الضحایا
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- یعمُل الصحافیون واإلعالمیون على إنصاف ضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان من خالل 
التناول الدقیق والُمفصل لالنتھاكات التي تعرضوا لھا، وتحدید الُمنتِھكین لحقوقھم، وإفساح 

مساحة معقولة لھم للمطالبة بـ جبر الضرر واإلنصاف. 

- یُصادُف الصحافیون واإلعالمیون عشرات القصص واألمثلة التي تحتوي على ضحایا، 
أعمالھم  فقدوا  ممن  عشرات  نجد  كأن  اإلنسان؛  حقوق  النتھاكات  ُمحتملین،  أو ضحایاً 
ووظائفھم، لكنھم في الواقع ضحایا لممارسات تمییزیة متعددة المصادر، تجاھلت، أو لم 
تنتبھ وسال اإلعالم في نقلھا لألخبار، تشخیصھم باعتبارھم "ضحایا" ولیسوا فقط مجرد 

"فاقدین لوظائفھم" أو ممن انضموا إلى جیوش البطالة.

بالغةُ األھمیة في تقریر مدى أولویة  - تقُع على عاتق الصحافیین واإلعالمیین مسؤولیةٌ 
الحصول على المعلومات بغض النظر عما قد یتسبب بھ ذلك من ضرر لضحایا انتھاكات 
حقوق اإلنسان، أو الضحایا الُمحتملین. ویتوجب على الصحافیین، في الحدود الدنیا، وضع 

سالمة الضحایا أو الضحایا المحتملین في المقام األول. 

انتھاك حقوقھم  تم  بأشخاص  الضرر  إلحاق  إلى عدم  واإلعالمیون  الصحافیون  یسعى   -
في  أطراف  مجرد  باعتبارھم  األحوال،  من  حال  بأي  إظھارھم  عدم  خالل  من  سلفاً، 

"نزاعات" أو "خالفات" أو تقدیمھم في سیاق ُمجحٍف بقصد النیل منھم. 

تجنب إلحاق الضرر 
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األذى والضرر،  تجنیب األطفال  إلى  الصحافیون في جمیع األحوال والحاالت  - یسعى 
فعلى  الصحافیة واإلعالمیة،  التغطیة  مباشرة. وفي سیاق  أم غیر  مباشرة  بطریقة  سواء 
الصحافیین استنفاذ كل الوسائل والتكتیكات لتجنیب األطفال الظھور بشكل مباشر في المواد 
تجنبھا،  یُمكن  ال  قصوى  وجود ضرورة  حال  وفي  غیره.  أو  كشھود  سواء  الصحافیة، 
یُراعي الصحافیون ضرورات التعامل مع األطفال بحساسیة، وحرص على عدم المساس 
بشخصیتھم اآلخذة في التشكل، أو بمشاعرھم، وعدم اشعارھم تحت أي ظرف بأنھم طرٌف 

في نزاع أو خالف، والتعامل مع روایاتھم لألحداث والوقائع من دون تشكیك بدوافعھم. 

 

الصحافیات  من  كل  إلى  یُشیران  المدونة  ھذه  في  المستخدمان  واإلعالمیین  الصحافیین  مصطلح  أن  االعتبار  بعین  األخذ  مع 
واإلعالمیات، والصحافیین واإلعالمیین الذكور، من دون تفرقة أو تمییز، واستقر السیاق اللغوي ھنا على استخدام الصیغة العامة، 

لغایات االختصار، ال غیر

یسعى الصحافیون إلى التجنب التام لجعل الضحیة، ضحیةَ مرتین. وقد یحصُل ذلك إن كان 
ظھور الضحیة في القصة أو الموضوع الصحافي، وما قد تضمنھ من إجراء مقابلة أو 
اإلدالء بشھادة، قد تسبب لھ أو لھا باستعادة الظروف القاسیة التي رافقت حصول االنتھاك، 
تتناول  التي  التقاریر  ذلك  أمثلة  علیھم. ومن  الواقع  الضرر  یُضاعف  أن  شأنھ  وبما من 

حوادث االغتصاب والعنف ضد النساء.
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في  اإلنسان  انتھاكات حقوق  للكشف عن  بالغاً  انتباھاً  واإلعالمیون  الصحافیون  یُولي   -
سیاق التغطیات اإلعالمیة والصحافیة التي یقومون بھا. ویحرصون على اإلشارة بوضوح 
إلى أن الخبر المعني، أو الحادثة المعنیة، أو الواقعة المحددة، تنطوي على شبھة وقوع 
انتھاك حقوق لإلنسان، أو أن لدى الصحافیین واإلعالمیین ما یكفي للتأكد من وقوع ھذه 

االنتھاكات فعالً. 

- یتطلُب تحري وقوع االنتھاكات تفحص أن مضمون الحادثة أو الواقعة قد نجم عنھُ أذى 
لحق بشخص أو مجموعة أشخاص، وبما یُخالُف معاییر القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 
وتسبَب بھ ُمنتِھٌك ھو في مقام الدولة أو من یُمثلھا، أو أن األذى حصل بسبب غیاب أو 

نقص أو امتناع الدولة عن توفیر الحمایة. 

- یتطلب اثبات وقوع االنتھاك؛ أن یكون االنتھاك یُطابُق توصیفاً لمخالفة یشملھا القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان (ومعاھداتھ واتفاقیاتھ وتفسیراتھ)؛ وأن یكون ھناك ُمنتِھُك في مقام 
الدولة أو من یُمثلھا؛ ووجود ضحیة أو ضحایا لحق بھم الضرر أو األذى أو ُسلبت أو 

ُمنِعت عنھم حقوٌق ال یجوز منعھا.
 

تحري شبھة أو إمكانیة وقوع انتھاكات لـحقوق اإلنسان
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- یُصادُف الصحافیون واإلعالمیون عشرات الحوادث والوقائع والقصص التي قد تنطوي 
على وقوع انتھاكات، أو تحمُل شبھة وقوع ھذه االنتھاكات، على نحو یجُب اإلشارة الیھ 
بوضوح. ومن أمثلتھ ورود خبٍر عن وفاة نزیٍل في أحد مراكز اإلصالح (السجون)؛ ویجُب 
في ھذه الحالة أن یتبادر إلى ذھن الصحافیین، فوراً، معرفة أو التأكد من أن وفاة النزیل لم 
تكن بسبب المعاملة الالإنسانیة، أو التعذیب، أو غیره من ضروب المعاملة القاسیة. وفي 
الوقت الذي یصعُُب فیھ أحیاناً التأكد من ھذه األمور، بسبب استحالة الوصول إلى مصادر 
معلومات حول الحادثة، إال أن واجب الصحافیین واإلعالمیین یتمثل، في كل الحاالت، في 
بسبب  الوفاة  حصول  عدم  تؤكد  أو  تنفي  معلومات  وجود  عدم  أم  وجود،  إلى  اإلشارة 

التعذیب، أو المعاملة القاسیة.
 

  معرفة المعاییر والتماس المشورة

في  المستخدمة  المعاییر  على  للتعرف  استثنائیة  أھمیة  واإلعالمیون  الصحافیون  یُولي   -
الحقوق. ویتوجب علیھم دوماً، وفي  الواقعة ضد ھذه  مجال حقوق اإلنسان واالنتھاكات 
التي  الحادثة  أو  الواقعة  أو  الحالة  على  تنطبُق  المعاییر  من  أٌي  تحري  الدنیا،  الحدود 

ینظرونھا. 
ُملزمة (صادقت  ومعاھدات  اتفاقیات  اإلنسان ھي:  مجال حقوق  في  الُمنطبقة  المعاییر   -
علیھا الدولة)، واتفاقیات ومعاھدات لم تُصادق علیھا الدولة لكنھا تبقى توفر إطاراً مرجعیاً 
اتفاقیة الالجئین، لم یُصادق علیھا األردن)،  للحاالت والقضایا في السیاق الُمحدد (مثالً: 
جمیعاً)،  علیھا  تصادق  لم  وأحیاناً  علیھا  الدولة  (صادقت  للمعاھدات  اختیاریة  ومالحُق 

وأحكام وتفسیرات اللجان المعنیة بتطبیق المعاھدات.
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- یُولي الصحافیون حرصاً لالستخدام الدقیق للمصطلحات المتناسبة مع وصف الحاالت أو 
القضایا التي ینظرونھا (والمترافقة مع قضایا ومواضیع حقوق االنسان). ویتوفر الوصف 
الدقیق لھذه المصطلحات في المراجعات التي تقوم بھا لجان االتفاقیات والمعاھدات. مثالً، 
استخدام مصطلح "ذوي اإلعاقة" لإلشارة الى األشخاص الذین تشملھم أحكام اتفاقیة حمایة 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (وھم لیسوا، مثالً، من "ذوي االحتیاجات الخاصة"). 

- ویحرص الصحافیون واإلعالمیون على تقدیم تفسیر (ُمبسٍط وسھٍل وینساُب مع مجرى 
عرض المادة الصحافیة واإلعالمیة) للمصطلحات التي تبدو معقدة وغیر مفھومة لعموم 
القراء، أو المستمعین، أو المشاھدین. فأن یُقال مثالً "احترام المصالح الفُضلى للطفل" ال 
یبدو مفھوماً، من دون أن یترافق مع توصیف (ضمني أو مباشر) لما تعنیھ مصالح الطفل، 

أوالً، وما الذي تعنیھ فُضلى ھذه المصالح. 

تتعلق  التي  القضایا  في  المشورة  التماس  على  واإلعالمیون  الصحافیون  ویحرُص   -
بمواضیع وقضایا حقوق اإلنسان، وعلى األخص تلك التي تتعلق بشكل مباشر بـ  وقائع 
االنتھاكات، والتثبت منھا، أو تحري الحقائق حولھا. ویشمل التماس المشورة ما ھو بحثي، 
كمراجعة نصوص وثائق المعاھدات واالتفاقیات، وآراء اللجان المعنیة بتطبیقھا؛ ومنھا ما 
یتطلب االتصال، كاستشارة خبراء حقوقیین في مجال اختصاص محدد، أو منظمات معنیة 

بالقضیة أو الموضوع المحدد. 
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احترام الخصوصیة
 

- یحرُص الصحافیون واإلعالمیون على احترام خصوصیة األشخاص الذین تشملھم أو 
التحدید خصوصیة  المواد اإلعالمیة والصحافیة، وعلى وجھ  إلیھم  تتعلق بھم أو تتطرُق 
الضحایا والظروف التي مروا بھا، وتفاصیل األحداث التي عایشوھا خالل أو قبل أو بعد 
وقوع االنتھاكات بحقھم. ویتجنب الصحافیون إظھار أو تناول معلومات خاصة، أو شدیدة 
الخصوصیة، بموضوع أو حادثة تتعلق بالضحیة، احتراماً لحق الضحیة في االنتصاف، 

وجبر الضرر.

- یحرُص الصحافیون على التعامل مع المعلومات التي أدلى بھا ضحایا انتھاكات حقوق 
اإلنسان في إطار من طمأنینة ھؤالء (أي الضحایا) أن المعلومات التي أدلوا بھا لن تستخدم 
إال بموافقتھم، وأنھا لن تُعرض على أي جھات أو أطراف، قد تعرض أمنھم وسالمتھم 

للخطر. 

مراعاة الحساسیة
 

والمعاناة  الظروف  لمراعاة  الحرص  درجات  أقصى  واإلعالمیون  الصحافیون  یتوخى   -
لھذه  الكافي  التفھم  إبداء  اإلنسان، ویحرصون على  انتھاكات حقوق  بھا ضحایا  التي مر 
الظروف، وأن یقوموا (على األقل) إبداء الحیاد تجاه تلك الظروف أو ما یصف الضحایا ما 

مروا بھ من معاناة، وعدم إبداء أي إزدراء أو تشكیك ال لزوم لھ بتلك المعاناة. 
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 - یحرُص الصحافیون على أن ما یقومون بھ من عمل إعالمي وصحافي لن یتسبب في إعادة 
انتاج ظروف، أو سیاق یُشبھ أو یتوافق مع تلك التي رافقت حصول انتھاكات حقوق االنسان. 
لإلدالء  الضحایا  على  الضغط  ھدفھا  صحافیة  تكتیكات  أي  إلى  اللجوء  عدم  ذلك  ومن 
بمعلومات، أو الستفزازھم، أو تصویرھم بأي شكل من األشكال على نحو ینزُع عنھم صفة 

الضحیة.

ضمان الحصول على الموافقة الواعیة لألشخاص الذین تتم مقابلتھم
 

- یحرص الصحافیون واإلعالمیون على الحصول على "موافقة واعیة" من األشخاص الذین 
ینوون مقابلتھم صحافیاً، وعلى وجھ الخصوص ضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان. ولتوفر شرط 
الذي  بالسبب  بمقابلتھا  أو  مقابلتھ  المنوي  الشخص  إبالغ  یتم  أن  فیتوجب  الواعیة،  الموافقة 
ستُجرى المقابلة من أجلھ؛ وأین ستُنشر، وما ھي طبیعة المعلومات التي سیتم نقاشھا؛ والكیفیة 
التي سیحافظ فیھا الصحافیون واإلعالمیون على خصوصیة المعلومات الواردة في المقابلة. 
وبناء على ذلك السیاق، یُبدي الشخص المعني موافقتھ "الواعیة" باألسباب والشروط المتعلقة 

بالمقابلة.

ال یمكن للصحافیین واإلعالمیین الحصول على موافقة واعیة من األطفال إلجراء مقابالت 
المصالح  على  حفاظاً  یمكن،  وال  واإلدراكي.  العقلي  النضج  بشروط  تتعلق  ألسباب  معھم، 
الفُضلى لألطفال، أن یقبل الصحافیون واإلعالمیون بتعریضھم لمواقف أو أوضاع تسبب لھم 
الضیق أو األذى. ویجب أن یتوفر سبٌب استثنائٌي قاھٌر ال مجال لتجاوزه إلجراء المقابالت مع 
األطفال أو اعتبارھم شھوداً أو شھود عیان في سیاق الموضوع الصحافي واإلعالمي. وإن 
توفرت تلك األسباب، فیتوجب على الصحافیین واإلعالمیین الحصول على موافقة واعیة من 
آباء وأمھات األطفال، أو من الجھة التي تتولى رعایتھم، واستنفاذ كل الفرص قبل التفكیر في 

إجراء مقابالت مع األطفال. 
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- یسعى الصحافیون إلى الحصول على موافقة واعیة إلجراء المقابالت مع األشخاص الذین 
من  والناجون  واالغتصاب،  التعذیب،  كضحایا  لحقوقھم؛  جسیمة  النتھاكات  تعرضوا 
المجازر أو الجرائم ضد اإلنسانیة؛ بحیث یُقیم الصحافیون وزناً وأولویة للحالة العاطفیة 
والنفسیة لھؤالء األشخاص، وتحدید فیما إذا كان إجراء المقابلة سیجلب األذى والضرر 
لھؤالء، وفي ھذه الحالة التخلي عن المقابلة أو تأجیلھا، وفي حال إجراءھا وظھور أعراض 

من الصدمة واإلعیاء خاللھا، التوقف عن إجراءھا وعدم نشر أي جزء منھا. 

رفض الكراھیة والتمییز والتحریض على العنف 

والمجموعات،  لألشخاص  النمطیة  الصور  استخدام  واإلعالمیون  الصحافیون  یرفُض   -
أو  العرق  أساس  بسبب  أدنى  بشري  مقام  في  أو تصویرھم  السخریة  أو  الحط  أو  والنیل 
الساللة أو األصل القومي أو الدیانة أو الجنس أو النوع أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي 

أو اإلعاقة أو المرض.

مع  التسامح  أو  السماح،  أو  التحریض،  إلى  اللجوء  واإلعالمیون  الصحافیون  یرفُض   -
التحریض على كراھیة أو ُكره أو بُغض أو إزدراء فئات معینة، أو الدعوة للعنف ضدھا، 
أو الدعوة للتدابیر التعسفیة ضد أشخاص أو فئات معینة، أو إھانتھم، أو توجیھ الطعن أو 

الذم العدائي بطریقة تنتھك كرامتھم اإلنسانیة المحمیة.
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- یرفُض الصحافیون واإلعالمیون كافة أشكال التمییز ضد أي فرد من أفراد المجتمع، 
ویتخذون من التدابیر، سواء في الكتابة أو اإلعداد أو الشروع في تنفیذ األعمال اإلعالمیة؛ 

ما من شأنھ إعالء قیم المساواة والعدل. 

الدور المستقل للصحافة واإلعالم في تعزیز حمایة حقوق اإلنسان
 

عن  الكشف  في  ُمستقالً  دوراً  واإلعالم  للصحافة  أن  واإلعالمیون  الصحافیون  یؤمُن   -
انتھاكات حقوق اإلنسان، وإظھار الحقائق المتصلة بھا للجمھور، من دون أن یرتبط ذلك 
األخرى  الجھات  أو  اإلنسان  بحقوق  المعنیة  المنظمات  من  معلومات  بتوفر  مشروطاً 

المستقلة (سواء كان ذلك بیانات أم تصریحات أو تقاریر من ھذه المنظمات).

التي  المؤسسات  في  التحریریة  اإلدارات  مع  للعمل  واإلعالمیون  الصحافیون  یسعى   -
یعملون بھا، إلفراد مساحات وقنوات، وتخصیص أوقات ومواعید، لتناول مواضیع حقوق 
اإلنسان بشكل متزاید، ویعمل ھؤالء وإداراتھم على تطویر أدوات مثل دلیل للمصطلحات، 
إدماج  مجال  في  المعنیة  اإلعالمیة  المؤسسة  متطلبات  یُراعي  واإلعداد،  للكتابة  ودلیل 
ومراعاة معاییر حقوق االنسان، وبحیث تصبح ھذه األدلة ُمرشداً وُموجھاُ للعمل اإلعالمي 

والصحافي في ھذه المؤسسات.  
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المالحق

ُملحق(أ):
كیف یعمل راصدو حقوق اإلنسان على تحدي االنتھاكات؟ 
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- تحدید االنتھاك الحاصل (ما ھو بالضبط).

- ھل تنطوي الحالة على انتھاك واحد، اثنان أو مجموعة من االنتھاكات اللجوء إلى تعریف 
االنتھاك وفقاً لإلطار القانوني الدولي (ھل یتطابق اإلدعاء مع تعریف االنتھاك)

- تحدید القانون أو التشریع الذي یتناول االنتھاك المزعوم. أو إذا لم یكن ھناك أي إطار 
قانوني للتعامل مع حالة االنتھاك المزعوم.

- تحدید المعاھدة أو االتفاقیة التي تقع في نطاقھا حالة انتھاك حقوق اإلنسان قید البحث

جوانب  عدة  أو  معین  جانب  في  بالقضیة  تتصل  التي  األخرى  واالتفاقیات  المعاھدات   -
مختلفة

- ھل الدولة جزٌء من االتفاقیات المشار إلیھا أعاله؟

القانونیة بموجب المعاھدة التي تّم تحدیدھا واالتفاقیات األخرى  - تحدید التزامات الدولة 
التي تتعلق بجانب من جوانبھا، ویتضمن ذلك أیضاً تحدید طبیعة ونطاق التحفظات التي 

أبدتھا الدولة على المعاھدة أو االتفاقیة، في حال قامت بذلك.
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ملحق (ب):
معاھدات واتفاقیات حقوق اإلنسان واللجان المعنیة برصد تنفیذھا
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                       مواقع الكترونیة ذات صلة

المنظمة/الجھة/المضمون

مفوضیة األمم المتحدة
السامیة لحقوق اإلنسان

https://www.ohchr.orgھیئة تابعة لألمم المتحدة
AR/Pages/Home.aspx/

http://anhri.net

https://ifex.org/what
 /we_do/ar_

/http://mwatana.org
دلیل-مصطلحات-حقوق-اإلنسان-األساسیة/ 

https://www.fidh.org/ar

.https://www.amnesty
org/ar/countries/middle-east

/and-north-africa/jordan-

https://www.hrw
org/ar/middle-east/n.

africa/jordan-

منظمة دولیة غیر حكومیة
مستقلة ُمدافعة عن حقوق 
اإلنسان (صفحة األردن)

منظمة دولیة غیر حكومیة
مستقلة ُمدافعة عن حقوق 
اإلنسان (صفحة األردن)

منظمة دولیة غیر حكومیة
 معنیة بحقوق اإلنسان

تضُم ۱۷۸ منظمة من ۱۲۰
دولة

انتاج واعداد منظمة
"مواطنة" لحقوق
اإلنسان (الیمن)

تتكون من منظمات تشترك
في التزامھا بالدفاع عن حریة
التعبیر والترویج لھا كحق
أساسي من حقوق اإلنسان

تعمل على تجمیع إصدارات
مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة

في الشرق األوسط وشمال
أفریقیا والصادرة باللغة العربیة

ھیومن رایتس ووتش

منظمة العفو الدولیة

الفیدرالیة الدولیة
لحقوق اإلنسان

دلیل مصطلحات
حقوق اإلنسان

شبكة آیفكس

الشبكة العربیة
لمعلومات حقوق اإلنسان

الرابط االلكترونيمجال االختصاص


