الىشرة اإلخباريت لمركس األمم المتحدة
مركز األمم المتحدة للتدرٌب والتوثٌق فً مجال حقوق اإلنسان لجنوب غرب اسٌا
والمنطقة العربٌة

نشرة اخبارٌة
صٌف 2011

اجتماع تشاوري بٌن مفوضٌة األمم المتحدة السامٌة لحقوق
اإلنسان ودولة قطر
نصوص ،التؤكٌد علً تنظٌم
تشاور سنوي بٌن الطرفٌن.
أُفتتح اللقاء بحضور المفوضة
السامٌة نافٌه بٌالي ،مقدمة
الشكر لدولة قطر على
استضافتها لمركز األمم المتحدة
والتؤكٌد على ضرورة التشاور
فً المواضٌع ذات االهتمام
المشترك وقد عبرت عن
سعادتها بالتقدم المحرز بٌن
الطرفٌن فً سبٌل تنفٌذ اتفاقٌة
استضافة مقر مركز األمم
المتحدة للتدرٌب والتوثٌق فً
قطر .وأشارت المفوضة
السامٌة الى النضال المتواصل
من أجل تعزٌز واحترام حقوق
اإلنسان والذي ٌشكل جوهر
األحداث الجارٌة فً منطقة
الشرق األسط وشمال افرٌقٌا.
من جانبه ،شكر الشٌخ خالد آل
ثانً – مدٌر مكتب حقوق
اإلنسان بوزارة الخارجٌة
القطرٌة – المفوضة السامٌة
وعبر عن قناعته بان التشاور
المتواصل بٌن مفوضٌة األمم

المتحدة السامٌة لحقوق اإلنسان
ودولة قطر سوف ٌعزز من
قدرة مركز األمم المتحدة
وتطوٌر مقومات الشراكة بٌن
مفوضٌة األمم المتحدة السامٌة
ودولة قطر .وأشار الشٌخ خالد
بان قطر ودول أخرى فً
اإلقلٌم ٌتطلعون وٌعتمدون
كثٌراً على مفوضٌة األمم
المتحدة السامٌة لحقوق اإلنسان
لتعزٌز وبناء القدرات فً مجال
تعزٌز سٌادة القانون ودعم
عملٌات التحول الحالً التً
تشهدها المنطقة .
وفً نهاٌة اللقاء التشاوري
والذي استمر على مدي ٌومٌن،
اختتمت نائبة المفوضة السامٌة
لحقوق اإلنسان اللقاء شاكر ًة
دولة قطر على دعمها
ومساندتها ال نشطة مفوضٌة
األمم المتحدة السامٌة لحقوق
اإلنسان بشكل عام ومركز األمم
المتحدة فً الدوحة بشكل
خاص .وعبرت عن رغبتها
بحضور اللقاء التشاوري الثانً
والذي سٌعقد فً قطر قبل نهاٌة
الحالً.
العام
الصحفٌة

فً مارس  ،2011نظم مركز خالل مقاربة قائمة على حقوق
اإلنسان .وقد شارك فً تقدٌم
المتحدة برنامج تدرٌبً
البرنامج التدرٌبً مجموعة من
استهدف  15صحفٌا ً ٌعملون
فً الصحف الوطنٌة القطرٌة .المتخصصٌن فً مواضٌع
متعددة فً مجال حقوق
هدف البرنامج التدرٌبً الى
اإلنسان ،حٌث تضمن البرنامج
تدرٌب الصحفٌٌن على كٌفٌة
معلومات اساسٌة حول حقوق
إعداد التقارٌر اإلخبارٌة
اإلنسان الى التحدٌات التً
الخاصة بحقوق اإلنسان من

تواجه التغطٌة الصحفٌة لقضاٌا
حقوق اإلنسان.
مثل السٌد فرٌد حمدان ،مركز
األمم المتحدة ،والذي ناقش
مفاهٌم حقوق اإلنسان وقدم
مفاهٌم المقاربة القائمة على
حقوق اإلنسان وتطبٌقها فً
التغطٌة الصحفٌة .وقد أشار

المفوضة السامٌة نافٌه بٌالي
وأعضاء من الوفد القطري

فً  5 -4ماٌو  2011عُقد فً
جنٌف االجتماع التشاوري األول
بٌن مفوضٌة األمم المتحدة
السامٌة لحقوق اإلنسان ودولة
قطر .وٌعتبر اللقاء التشاوري
األول من نوعه بٌن المفوضٌة
السامٌة وأحد دول مجلس التعاون
الخلٌجً .ومن الجدٌر بالذكر أن
مفوضٌة األمم المتحدة السامٌة
لحقوق اإلنسان ودولة قطر
وقعتا فً دٌسمبر  2008اتفاقٌة
خاصة باستضافة مقر مركز
األمم المتحدة للتدرٌب والتوثٌق
فً مجال حقوق اإلنسان لجنوب
غرب اسٌا والمنطقة العربٌة،
ومن بٌن ما تضمنته االتفاقٌة من

مقاربة قائمة على حقوق اإلنسان فً التغطٌة

تابع فً الصفحة 4

مقاالت ذات اهتمام
خاص:
الصحفٌٌن وحقوق
اإلنسان
اإلتجار بالبشر فً
المنطقة
األنشطة القادمة
والخاصة بمكتب
المفوض السامً
لحقوق اإلنسان فً
الدوحة

تغطٌة خاصة
مىاهضت اإلتجار
3
باألشخاص
مطبوعاث حديثت 5
ما هي حقوق اإلوسان ؟
7
أوشطت مستقبليت 8
أوشطت سابقت
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رسالة من مدٌر مركز األمم المتحدة
وصفت مفوضة األمم المتحدة السامٌة لحقوق اإلنسان عام  2011بانه عام استثنائً من
منظور حقوق اإلنسان وذلك نسبة للتطورات غٌر المتوقعة التً تدور فً اإلقلٌم العربً
والتً ابرزت الكثٌر من التحدٌات ذات العالقة بحقوق اإلنسان .أحد تلك التحدٌات ٌتعلق
بحالة المعرفة فً اإلقلٌم بصورة عامة والمعرفة بحقوق اإلنسان بصورة خاصة.

دكتور الُعبٌد الُعبٌد ،مدٌر مركز األمم
المتحدة للتدرٌب والتوثٌق فً مجال
حقوق اإلنسان لجنوب غرب اسٌا
والمنطقة العربٌة

أشار تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة للعام  2003والذي ركز على مجتمع المعرفة الى
التحدٌات التً تعترض سبٌل المعرفة فً اإلقلٌم العربً "،تعتري عملٌات نشر المعرفة فً
البلدان العربٌة فً مختلف مجاالت ( التنشئة ،والتعلٌم ،واإلعالم ،والترجمة) صعوبات
عدٌدة من أهمها شح اإلمكانٌات المتاحة لألفراد واألسر وللمإسسات والتضٌق على
أنشطتها .وكان من نتائج ذلك قصور فعالٌة هذه المجاالت عن تهٌئة المناخ المعرفً
والمجتمعً الالزمٌن إلنتاج المعرفة" وقد أشار التقرٌر الى التناسب الطردي بٌن درجة
الحرٌة ومستوى المعرفة اذ ان غٌاب الحرٌة ٌإدي الى ضحالة المعرفة وهذا بال شك هو
حال المعرفة الخاصة بحقوق اإلنسان فً اإلقلٌم العربً وجنوب غرب اسٌا.
أخذت المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان دور الرٌادة فً نطاق منظومة األمم المتحدة فً
مجال دعم معرفة حقوق اإلنسان على المستوى الدولًٌ .تزامن بدء أنشطة المركز مع
التحوالت الدٌمقراطٌة التً ٌشهدها اإلقلٌم العربً ،مما ٌشكل إضافة نوعٌة جدٌدة
لمجهودات المفوضٌة فً دعم المعرفة الخاصة بحقوق اإلنسان فً المنطقة خاصة وان
للمركز اختصاص ٌنحصر أساسا ً فً تنمٌة المعرفة الخاصة بحقوق اإلنسان .وٌتضح دور
المركز من خالل قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم  153/60المنشؤ للمركز والذي
نادى بدعم المعرفة الخاصة بحقوق اإلنسان عن طرٌق " أنشطة التدرٌب والتوثٌق وفقا ً
للمعاٌٌر الدولٌة لحقوق اإلنسان وتقدٌم الدعم لما تبذله الحكومات ووكاالت األمم المتحدة
وبرامجها والمإسسات والوطنٌة لحقوق اإلنسان والمنظمات غٌر الحكومٌة من جهود داخل
المنطقة" وقد قام المركز وبغرض تحقٌق هذه الغاٌة ،بعدة أنشطة فً الستة أشهر السابقة
كما هو موضح فً هذا العدد من النشرة.
هذا هو اإلصدار األول للنشرة والتً نؤمل فً نشرها كل ثالث اشهر .وفً هذا الصدد
نرحب بكل المقترحات التً من شؤنها أن تحسن من جودة هذه النشرة .

دكتور الُعبٌد الُعبٌد
مدٌرمركز األمم المتحدة
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اإلتجار باألشخاص فً المنطقة
بلدان المنطقة العربٌة
أصبحت على دراٌة
بالحاجة لمكافحة اإلتجار
باألشخاص .وعلى الرغم
من ضآلة البٌانات
والمعلومات المتعلقة بؤشكال
وأنماط اإلتجار باألشخاص
اال ان المعلومات تشٌر الى
ان غالبٌة أنشطة اإلتجار
باألشخاص تنتج عن العمل
القسري بما فٌها أعمال
الخدمة المنزلة ،االستغالل
الجنسً وتجارة األعضاء.
وٌشكل كل من النساء
واألطفال غالبٌة ضحاٌا
اإلتجار باألشخاص
ألغراض العمل القسري
واالستغالل الجنسً.
وعادة ما ٌتم اإلتجار
بالضحاٌا من النساء من
مناطق شرق أوروبا،
جنوب وغرب اسٌا وأفرٌقٌا
الً البلدان العربٌة ،وقد
كشفت العدٌد من البلدان عن
أنشطة اإلتجار باألشخاص
والتً ٌتم القٌام بها على
المستوى الوطنً وكذلك
اإلقلٌمً .وتشٌر كثٌر من
المعلومات بان القائمٌن على
اإلتجار باألشخاص ٌؤتون
من اإلقلٌم نفسه اي من
بلدان الشرق األوسط
وشمال أفرٌقٌا ،والبعض
األخر من جنسٌات جنوب
آسٌا.
وفً األونة األخٌرة شرعت
العدٌد من البلدان العربٌة
باتخاذ اجراءات إٌجابٌة
لمناهضة اإلتجار
باألشخاص  ،والتً تم
التركٌز فٌها على
اإلجراءات القانونٌة

والجنائٌة .حٌث وضعت
العدٌد من البلدان اجراءات
تشرٌعٌة تجرم اإلتجار
باألشخاص  ،وقد تبنى
العدٌد وضع خطط وطنٌة
وتؤسٌس هٌاكل وطنٌة
لمراقبة الجهود لمكافحة
اإلتجار باألشخاص .وقد
خطت بعض البلدان باتخاذ
اجراءات فعالة على صعٌد
العدالة الجنائٌة وذلك من
خالل تؤسٌس وحدات
خاصة ضمن األجهزة
المكلفة بإنفاذ القانون
لمكافحة اإلتجار
باألشخاص .عالوة على
ذلك كثٌر من البلدان العربٌة
تزود ضحاٌا اإلتجار
باألشخاص بالمساعدة
القانونٌة ،الدعم النفسً
والطبً ،المؤوي واإلقامة
القانونٌة المإقتة وتؤمٌن
العودة الى الموطن
األصلً.
وفً خالل أحد األنشطة
التً نفذتها المإسسة
القطرٌة لمكافحة اإلتجار
بالبشر ،فً مارس ،2011
تم اإلعالن عن إطالق
المبادرة العربٌة لبناء
القدرات الوطنٌة لمكافحة
اإلتجار باألشخاص والتً
سٌتم البدء فً تنفٌذها قرٌبا ً
بالتعاون بٌن المإسسة
القطرٌة لمكافحة اإلتجار
بالبشر ومكتب األمم المتحدة
المعنى بمكافحة الجرٌمة
والمخدرات .حٌث تهدف
المبادرة الى بناء القدرات
الوطنٌة للمكلفٌن بإنفاذ
القانون ،الهٌئات القضائٌة
والنٌابة فً مجال مكافحة

اإلتجار باألشخاص .كما
تهدف المبادرة اٌضا الى
تؤسٌس شراكات بٌن
منظمات المجتمع المدنً
للتكامل مع دور الحكومات
فً مجال مكافحة اإلتجار
باألشخاص واالستفادة من
برامج بناء القدرات فً هذا
المجال.
وفً هذا السٌاق نظم مركز
األمم المتحدة للتدرٌب
والتوثٌق والمإسسة القطرٌة
لمكافحة اإلتجار بالبشر
اللقاء التشاوري اإلقلٌمً فً
الفترة ما بٌن  17الى 18
ماٌو  " 2011مقاربة قائمة
على حقوق اإلنسان فً
مجال مكافحة اإلتجار
باألشخاص" فً فندق
جراند حٌاة – الدوحة،
قطر .شارك بحضور اللقاء
التشاوري ما ٌقارب 70
مشاركا ً ومشاركة ٌمثلون
قطاعات اقلٌمٌة ودولٌة
ومحلٌة مختلفة .حٌث شارك
ممثلٌن لمنظمات األمم
المتحدة العاملة فً اإلقلٌم،
وممثلٌن عن الهٌئات
واللجان المعنٌة بمكافحة
اإلتجار بالبشر فً المملكة
العربٌة السعودٌة ،األمارات
العربٌة المتحدة ،دولة
الكوٌت ،الٌمن ،مصر،
األردن ،قطر وفلسطٌن،
باإلضافة الى ممثلٌن
لمنظمات حقوق اإلنسان
وأكادٌمٌٌن ومتخصصٌن
فً مجال مكافحة اإلتجار
باألشخاص من اقلٌم الشرق
األوسط وشمال افرٌقٌا.
هدف اللقاء التشاوري الى
تقوٌة األلٌات الالزمة لتنفٌذ

جانب من المشاركٌن فً
جلسات التشاور اإلقلٌمً

جانب من الحضور ٌستمعون الً
تالوة توصٌات الورشة من جانب
المشاركٌن

المبادرة العربٌة لبناء
القدرات الوطنٌة لمكافحة
اإلتجار باألشخاص ،
وكذلك استعراض
االستراتٌجٌة العربٌة
لمكافحة اإلتجار باألشخاص
التً ستعمل تحت رعاٌة
ومظلة جامعة الدول العربٌة
والتً من المإمل االعالن
عنها قرٌباً .كما هدف اللقاء
الى تقدٌم المقاربة القائمة
على حقوق اإلنسان فً
مجال مكافحة اإلتجار
باألشخاص من خالل
استعراض وتقدٌم المبادئ
التوجٌهٌة التً أصدرتها
المفوضٌة السامٌة لحقوق
اإلنسان حول مكافحة
اإلتجار باألشخاص.
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مقاربة قائمة على حقوق اإلنسان فً التغطٌة الصحفٌة

محمد كرٌشان

الى خمسة مبادئ لتطبٌق
المقاربة القائمة على
حقوق اإلنسان ،من خالل
تطبٌق اإلطار الدولً
لحقوق اإلنسان ،تعزٌز
المساءلة وسٌادة القانون،
تعزٌز المشاركة ،الحد من
التمٌٌز ،تعزٌز وبناء
قدرات ضحاٌا انتهاكات
حقوق اإلنسان وقدرات
المسإولٌن .وفً نقاشه
للحماٌة الدولٌة التً
ٌوفرها القانون الدولً
لحقوق اإلنسان ،تحدث
الدكتور حسن مجمر نائب
رئٌس قسم الحرٌات
العامة وحقوق اإلنسان فً
قناة الجزٌرة ،عن األلٌات
الدولٌة لحماٌة وتعزٌز
حقوق اإلنسان ،مستعرضا ً
ألٌات عمل اآللٌات
التعاقدٌة فً نظام األمم
المتحدة ونظام اإلجراءات
الخاصة والٌات عمل
المقررٌن الخاصٌٌن
وخبراء حقوق اإلنسان
وأفرقة العمل ،وقدم
توضٌح مستفٌض اللٌة
عمل الٌة االستعراض

الدوري الشامل والتً تم
استحداثها بنشؤة مجلس
حقوق اإلنسان.
الخبٌرة القانونٌة هال
العلً ،من اللجنة
الوطنٌة لحقوق اإلنسان
فً قطر ،اشارت الى
مجموعة من المواثٌق
الدولٌة لحقوق اإلنسان
والتً لم ٌصادق علٌها
من قبل الدول العربٌة،
وأشارت فً هذا السٌاق
الى الدور الذي ٌجب ان
ٌلعبه الصحفٌٌن فً
التعرٌف بالمواثٌق
الدولٌة وتشجٌع
التصدٌق علٌها.
استعرضت الخبٌرة
العلً ،التطور التارٌخً
لحقوق اإلنسان بالتركٌز
على المعاٌٌر الدولٌة
ذات الصلة بحرٌة
التعبٌر والرأي .وفً
خالل مداخلتها أكدت
على الدور الذي ٌلعبه
الصحفٌٌن والذي ٌتكامل
مع دور المدافعٌن عن
حقوق اإلنسان من حٌث
المبدأ.
الدكتور محمد الطٌب،
الخبٌر القانونً فً
مكتب حقوق اإلنسان
بوزارة الخارجٌة
القطرٌة تحدث عن
مصادر الحصول على
معلومات حقوق
اإلنسان والتً ٌجب ان
ٌعتمد علٌها الصحفٌٌن
تابع فً الصفحة
5

استقصاءها للحصول على
المعلومات الخاصة
بموضوعات حقوق
اإلنسان وكذلك األلٌات
الدولٌة المتوفرة لحماٌة
وتعزٌز حقوق اإلنسان.
أشار الدكتور الطٌب الى
تقارٌر األمٌن العام لألمم
المتحدة وتقارٌر
المفوضٌة السامٌة لألمم
المتحدة لحقوق اإلنسان،
وكذلك التقارٌر الصادرة
عن المنظمات الدولٌة
واإلقلٌمٌة فً مجال حقوق
اإلنسان.
الصحفً البارز فً قناة
الجزٌرة السٌد محمد
كرٌشان ،أدار جلسة
حوار حول التحدٌات التً
تواجه الصحفٌٌن عند
عملهم على تغطٌة أحداث
متعلقة بحقوق اإلنسان.
وصف السٌد كرٌشان
التحدٌات التً ٌواجها
الصحفٌٌن للحصول على
المعلومات المتعلقة
بانتهاكات حقوق اإلنسان.
وأشار حتى وان توفرت
امكانٌة الحصول على
المعلومات فإنه فً كثٌر
من األحٌان ٌصعب التؤكد
من وفحص مصادقٌه
المعلومات ،وهذا ما ٌشكل
معضلة للصحفً فً تؤدٌة
عمله .ومعوق أخر
ٌواجه الصحفٌٌن ٌتعلق
بالبٌئة السٌاسٌة المحٌطة
فً العالم العربً ،والتً

المادة  19من العهذ الذولي الخاص
بالحقىق المذنية والسياسية

 .1لكل انسان الحق فً
اعتناق اراء دون
مضاٌقة
 .2لكل انسان الحق فً
حرٌة التعبٌر  .وٌشمل
هذا الحق حرٌته فً
إلتماس مختلف ضروب
المعلومات واألفكار
وتلقٌها ونقلها الى اخرٌن
دونما اعتبار للحدود
سواء على شكل مكتوب
أو مطبوع أو فً قالب
فنً أو بؤٌة وسٌلة أخرى
ٌختارها.
 .3تستتبع ممارسة الحقوق
المنصوص علٌها فً
الفقرة  2من هذه المادة
واجبات ومسإولٌات
خاصة .وعلى ذلك،
ٌجوز إخضاعها لبعض
القٌود ولكن شرٌطة أن
تكون محددة بنص
القانون وأن تكون
ضرورٌة:
(أ) الحترام حقوق األخرٌن
أو سمعتهم
(ب) لحماٌة األمن القومً أو
النظام العام أو الصحة
العامة أو األداب العامة
.
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مقاربة قائمة على حقوق اإلنسان فً التغطٌة الصحفٌة
تصور الصحفٌٌن على
انهم جزء من المعارضة
السٌاسٌة التً تثٌر
المتاعب .وقدم مقارنة
لتلك التحدٌات التً
ٌواجها الصحفٌٌن بعمل
الصحفٌٌن األخرٌن فً
الصحافة العالمٌة والتً

تبدي تفهما ً للمعاٌٌر
الدولٌة لحقوق اإلنسان
والتً ٌعمل الصحفٌٌن
األخرٌن على تغطٌتها.
وفً ختام الٌومٌن
للبرنامج التدرٌبً تمكن
الصحفٌٌن العاملٌن فً
الصحف القطرٌة من

مناقشة المفاهٌم األساسٌة
لحقوق اإلنسان ،اإلطار
الدولً لحقوق اإلنسان،
والمقاربة القائمة على
حقوق اإلنسان فً
التغطٌة اإلعالمٌة والتً
لم ٌتمكن جمٌع
الصحفٌٌن المشاركٌن

من المشاركة بنقاشها
بشكل معمل مسبقا ً أو
االطالع على مضمونها.

مطبوعات حدٌثة صدرت عن المفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان
توصٌات حول المبادئ
التوجٌهٌة لمكافحة
اإلتجار باألشخاص
تم تطوٌر مجموعة المبادئ
التوجٌهٌة والتوصٌات
وذلك لوضع آلٌات تعتمد
على حقوق اإلنسان فً
مكافحة اإلتجار

باألشخاص فً مجاالت،
الوقاٌة والحماٌة لضحاٌا
انتهاكات اإلتجار .كما
تزود التعلٌقات التً
تتضمنها التوصٌات
توجٌهات عملٌة للمساهمة
فً الحد من االنتهاكات
لضحاٌا اإلتجار
باألشخاص .وسوف

تصدر النسخٌة العربٌة
قرٌبا والتً ستتوفر
للعاملٌن فً هذا المجال من
منظمات وأفراد
ومتخصصٌن.

المؤسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان :التارٌخ ،المبادئ،
األدوار والمسؤولٌات
تعرف المطبوعة الصادرة الى التؤكٌد على ان إحترام
حقوق اإلنسان ٌتطلب
حول المإسسات الوطنٌة
لحقوق اإلنسان القراء بدور تظافر جهود الحكومات
واألفراد والجماعات .كما
المإسسات الوطنٌة فً
تهدف المطبوعة الى تزوٌد
حماٌة وتعزٌز حقوق
المهتمٌن بالمعرفة األساسٌة
اإلنسان من ناحٌة ومن
لدور المإسسات الوطنٌة
ناحٌة أخرى عملٌة الربط
من ناحٌة طبٌعة المهام التً
بٌن الدول والنظام الدولً
تنهض بها ،التعاون مع
لحقوق اإلنسان  .وتسعى

الدول ،المجتمع المدنً،
والمجتمع الدولً وكذلك
كٌفٌة دعم عملهم وجهودهم
فً مجال حقوق اإلنسان.

ٌمكن الحصول على نسخة الكترونٌة من خاللhttp://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf :
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حماٌة الصحفٌٌن أثناء األزمات
from page 1

المتحدثون فً بٌروت

هدفت الندوة فً الٌوم األول الى
لفت األنظار للتحدٌات التً
تواجه الصحفٌٌن فً سٌاق
تغطٌتهم لالزمات الدولٌة ابان
النزعات المسلحة ،كما هدفت
أٌض ًا الى التؤكٌد على ضرورة
التعاون والتضامن بٌن
المنظمات الدولٌة والصحافة
لحماٌة وتعزٌز دور الصحافة
فً تغطٌة حقوق اإلنسان .وفً
الندوة تم تقدٌم مفاهٌم القانون
الدولً لحقوق اإلنسان ومفاهٌم
القانون الدولً اإلنسانً والتً
تطبق فً أوقات النزاعات
المسلحة.

فً ماٌو  ،2011وبمناسبة الٌوم
العالمً لحرٌة الصحافة  ،نظم
كل من قناة الجزٌرة – قسم
حقوق اإلنسان والحرٌات
العامة ،ومركز األمم المتحدة
للتدرٌب والمكتب اإلقلٌمً
للمفوض السامً فً بٌروت
ومكتب األمم المتحدة للتربٌة
والثقافة والعلوم ،الٌونسكو-
الدوحة  ،ندوة إقلٌمٌة حول "
حماٌة الصحفٌٌن فً سٌاق
األزمات" وتبع الندوة برنامج
تدرٌبً ٌومً  4و 5ماٌو
استهدف  15مراسالً ٌعملون فً
قناة الجزٌرة ،و ُنظم كل من
الندوة والدورة التدرٌبٌة فً
فندق برٌستول – بٌروت لبنان.
هدفت الندوة فً الٌوم األول الى
لفت األنظار للتحدٌات التً
تواجه الصحفٌٌن فً سٌاق
تغطٌتهم لالزمات الدولٌة ابان
النزعات المسلحة ،كما هدفت
أٌضا ً الى التؤكٌد على ضرورة
التعاون والتضامن بٌن
المنظمات الدولٌة والصحافة

لحماٌة وتعزٌز دور الصحافة
فً تغطٌة حقوق اإلنسان .وفً
الندوة تم تقدٌم مفاهٌم القانون
الدولً لحقوق اإلنسان ومفاهٌم
القانون الدولً اإلنسانً والتً
تطبق فً أوقات النزاعات
المسلحة.
وفً الٌومٌن التالٌٌن استهدفت
الورشة التدرٌبٌة عدد 16
مراسالً صحفٌا ً من قناة الجزٌرة
ٌغطون عدد من مكاتب الشبكة
فً كل من فرنسا ،أفغانستان،
اندونٌسٌا ،قطر ،باكستان،
العراق ،البحرٌن ،جنوب
افرٌقٌا ،السودان ،فلسطٌن
والنروٌج.
وهدفت الورشة التدرٌبٌة فً
الٌومٌن التالٌٌن الى تزوٌد
المراسلٌن الصحفٌٌن بمبادئ
واجراءات األمن والسالمة فً
المٌدان ،المعاٌٌر الدولٌة
الخاصة بحماٌة الصحفٌٌن ،
وحرٌة الرأي والتعبٌر .حٌث
نظمت ثالث جلسات نقاش
حول" الحماٌة القانونٌة
للصحفٌٌن والصحافة خالل
النزاعات المسلحة والنزاعات
الداخلٌة" " ،جهود األلٌات
الدولٌة فً حماٌة الصحفٌٌن"" ،
المسإولٌات القانونٌة واألخالقٌة
لوضع حد لإلفالت من العقاب
وتعوٌض الضحاٌا".
الدكتور عامر الزمالً،
المستشار القانونً للجنة الدولٌة
للصلٌب األحمر ،والسٌد فاتح
عزام مدٌر المكتب اإلقلٌمً
للمفوضٌة السامٌة فً بٌروت،
ناقشا الحماٌة الدولٌة للصحفٌٌن

باالستناد الى القانون الدولً
لحقوق اإلنسان والقانون الدولً
اإلنسانً .كما ناقش السٌد أحمد
كرعود مدٌر المكتب اإلقلٌمً
لمنظمة العفو الدولً – بٌروت،
دور منظمة العفو الدولٌة فً
حماٌة وتعزٌز حقوق الصحفٌٌن
وحرٌة الصحافة .السٌد نضال
منصور من مركز حماٌة
الصحفٌٌن فً األردن سلط
الضوء على المسإولٌة القانونٌة
واألخالقٌة لحماٌة الصحفٌٌن
وابراز انماط االنتهاكات
المرتكبة ضد الصحفٌٌن فً
اإلقلٌم.
باإلضافة الً مشاركة صحفًٌ
الجزٌرة ،شارك فً الدورة
التدرٌبٌة مجموعة من موظفً
األمم المتحدة والجهات المنظمة.
وٌؤتً تنظٌم الندوة فً سٌاق
التعاون بٌن مفوضٌة األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان وقسم
الحرٌات العامة وحقوق اإلنسان
فً قناة الجزٌرة .وساهم كل من
المكتب اإلقلٌمً للمفوضٌة
السامٌة فً بٌروت ومكتب
الٌونسكو بالدوحة – قطر فً
رعاٌة البرنامج التدرٌبً.
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ماهً حقوق األنسان
حقوق اإلنسان هً حقوق
متؤصلة لكل أفراد الجنس
البشري بغض النظر عن
الجنس ،األصل العرقً أو
اللون أو الدٌن أو اللغة ،وجمٌع
األفراد متساوون من ناحٌة
حقوق اإلنسان الواجب التمتع
بها دون تمٌٌز .وغالبا ما ٌتم
التعبٌر عن االحترام لتلك
الحقوق من خالل تؤكٌدها فً
مجموعة من المواثٌق والعهود
واالتفاقٌات والمبادئ الدولٌة
والتً تشكل ما ٌعرف بالقانون
الدولً لحقوق اإلنسان .وتإكد
جمٌع تلك المواثٌق الدولٌة على
التزامات الحكومات بؤن
تتصرف بشكل ٌحترم حقوق
اإلنسان وٌوفر لها الحماٌة
واإلعمال الالزم .وقد اجمع
المجتمع الدولً وحدد
خصائص حقوق اإلنسان من
ناحٌة انها حقوق عالمٌة،
ومترابطة وغٌر قابلة للتجزئة.

عالمٌه وغٌر قابله للتصرف

ٌمثل مبدأ عالمٌة حقوق
اإلنسان حجر الزاوٌة فً
القانون الدولً لحقوق اإلنسان.
حٌث تضمن اإلعالن العالمً
لحقوق اإلنسان  1948عالمٌة
حقوق اإلنسان وانطباقها على
جمٌع البشر ،وقد تكرر التؤكٌد
على عالمٌة الحقوق فً العدٌد
من االتفاقٌات الدولٌة لحقوق
اإلنسان ،واإلعالنات ،
والقرارات التً تلك اإلعالن
العالمً لحقوق اإلنسان .ففً
المإتمر العالمً لحقوق
اإلنسان الذي عُقد فً فٌٌنا لعام
 ،1993تم التؤكٌد على واجب
الدول فً تعزٌز وحماٌة جمٌع

حقوق اإلنسان والحرٌات
للتجزئة ومترابطة ومتداخلة.
األساسٌة  ،بغض النظر عن
اذ ان احترام وإعمال احد تلك
نظمها السٌاسٌة واالقتصادٌة
الحقوق ٌساهم فً إعمال
البلدان.
والثقافٌة التً تحكم تلك
الحقوق األخرى والحرمان أو
وقد صادقت جمٌع الدول على انتهاك أحد تلك الحقوق ٌإثر
األقل على اتفاقٌة واحدة من
سلبٌا على التمتع بحقوق
اتفاقٌات حقوق اإلنسان ،وما
أخرى.
ٌقارب  ٪ 80من الدول قد
صدقت على أربع اتفاقٌات أو
أكثر مما ٌعكس موافقة الدول المساواة وعد التمٌٌز
على التزامها قانونا باحترام
جمٌع الناس متساوون فً
عالمٌتها
تلك الحقوق واحترام
الكرامة والحقوق ،هذا ما تم
بشكل عملً .بعض القواعد
التؤكٌد علٌه بداٌة فً المادة
األساسٌة لحقوق اإلنسان تتمتع األولى من اإلعالن العالمً
بحماٌة عالمٌة بموجب القانون لحقوق اإلنسان .فمبدأ عدم
الدولً العرفً والذي ٌتخطى
التمٌٌز ٌشكل أحد أهم المبادئ
الحدود .وحقوق اإلنسان غٌر األساسٌة فً القانون الدولً
قابلة للتصرف اي انه ٌنبغً أال لحقوق اإلنسان .وقد أدرج مبدأ
ٌحرم منها اإلنسان وعدم التمتع عدم التمٌٌز فً العدٌد من
بها إال فً حاالت محددة وفقا المواثٌق والمعاهدات الدولٌة
لإلجراءات القانونٌة .على سبٌل مثال اتفاقٌة القضاء على أشكال
المثال ،قد ٌتم حرمان شخص
التمٌٌز العنصري واتفاقٌة
من الحرٌة إذا وجد مذنب
القضاء على كافة أشكال
بموجب حكم قضائً ووفقا َ
التمٌٌز ضد المرأة .هذا المبدأ
للقانون.
ٌنطبق على جمٌع الناس فً ما
مترابطة ومتشابكة
ٌتعلق بحقوق اإلنسان
والحرٌات األساسٌة حٌث
جمٌع حقوق اإلنسان غٌر قابله ٌحظر التمٌٌز على أساس قائمة
للتجزئة سواء كانت من الحقوق طوٌلة من الحقوق على سبٌل
المدنٌة أو السٌاسٌة مثال الحق المثال ال الحصر مثال الجنس،
فً الحٌاة ،والمساواة أمام
اللون ،الدٌن أو األصل
القانون والحق فً حرٌة
العرقً.
التعبٌر .وحقوق اقتصادٌة
حقوق والتزامات
واجتماعٌة وثقافٌة مثالً الحق حقوق اإلنسان تستلزم حقوق
فً العمل والضمان االجتماعً وواجبات .بموجب أحكام
والتعلٌم والحقوق الجماعٌة مثل القانون الدولً ٌترتب على
الحق فً التنمٌة والحق فً
الدول التزامات وواجبات
تقرٌر المصٌر .جمٌع الحقوق
تتمثل فً االحترام ،والحماٌة
األهمٌة
تمتع بنفس الدرجة من
واإلعمال أو اإلنفاذ لحقوق
واالحترام وهً غٌر قابلة
اإلنسان .فواجب االحترام

" حقوق اإلنسان هً حقوق
متؤصلة لكل أفراد الجنس
البشري بغض النظر عن
الجنس ،األصل العرقً،
اللون ،الدٌن أو اللغة أو اي
وضع أخر"

ماهً حقوق األنسان
مركز األمم المتحدة للتدرٌب
والتوثٌق فً مجال حقوق
اإلنسان لجنوب غرب اسٌا
والمنطقة العربٌة
الهاتف:
+974 44932544
الفاكس:
+974 44935790

ٌتطلب من الدولة االمتناع عن اإلنسان األساسٌة لألفراد
والجماعات ،وفً سٌاق التمتع
التدخل فً أو الحد من التمتع
بحقوق اإلنسان .وٌتطلب مبدأ بحقوق اإلنسانٌ ،جب ان نولً
اهتمام الحترام حقوق األخرٌن
الحماٌة من الدولة حماٌة
..
األفراد والجماعات من
انتهاكات حقوق اإلنسان .ومبدأ
إعمال حقوق اإلنسان ٌرتب
على الدولة اتخاذ إجراءات
إٌجابٌة لتٌسٌر التمتع بحقوق

البرٌد اإللكترونً:
dohacentre@ohchr.org

أنشطة قادمة
تدرٌب على حقوق اإلنسان
للدبلوماسٌٌن العرب
دٌسمبر 2011
المكان :سٌحدد الحقا ً

وحه على الشبكت!
زورووا على:
www.ohchr.org

تدرٌب حول حقوق اإلنسان
للهٌكل القٌادي فً اللجنة
الوطنٌة لحقوق اإلنسان
نوفمبر 2011
مسقط – عمان

تدرٌب على حقوق اإلنسان
للصحفٌٌن " مقاربة قائمة
على حقوق اإلنسان فً
التغطٌة اإلعالمٌة" مراسلً
الصحف الوطنٌة
نوفٌمر 2011
مسقط – عمان

أنشطة سابقة
مقاربة قائمة على حقوق
اإلنسان فً التغطٌة الصحفٌة
 4 -3مارس 2011
الدوحة – قطر

االحتفال بمناسبة الٌوم
العالمً للصحافة
 6 – 3ماٌو 2011
بٌروت  -لبنان

التشاور اإلقلٌمً " مقاربة
قائمة على حقوق اإلنسان
فً مجال مكافحة اإلتجار
باألشخاص"
 18 – 17ماٌو 2011

من نحن
مركز األمم المتحدة
للتدرٌب والتوثٌق فً
مجال حقوق اإلنسان
لجنوب غرب اسٌا
والمنطقة العربٌة ،هو أحد
المكاتب التابعة والتً
تعمل تحت مظلة مفوضٌة
األمم المتحدة السامٌة

لحقوق اإلنسان .وٌتخذ
المركز من العاصمة
القطرٌة الدوحة مقراً
إقلٌما ً ألعماله .وٌعمل
المركز على تنفٌذ المهام
واألنشطة وفقا ً
للصالحٌات المناطة به،
وذلك بتنظٌم أنشطة

التدرٌب والتوثٌق وفقا ً
للمعاٌٌر الدولٌة لحقوق
اإلنسان كما سٌعمل
المركز على دعم الجهود
القائمة فً اإلقلٌم من قبل
الحكومات ،وكاالت
وبرامج األمم المتحدة
المتخصصة ،المإسسات

الوطنٌة لحقوق اإلنسان
والمنظمات غٌر الحكومٌة.

