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 حقوق اإلنسان في وسائل اإلعالم
 
  

  بغداد ـ نجالء الخالدي

رة لالعالم وجعلت منه ركنا اساسيا من اركان اولت التشريعات والصكوك الدولية اهمية كبي

الديمقراطية في المجتمعات المدنية حيث سنت العديد من القوانين التي تمكن وسائل االعالم من 

وتطوره واحترامه لحقوق االنسان .لكن   ممارسة عملها بحرية كونها مؤشرا على ازدهار المجتمع

االعالم من بينها تعزيز حقوق اإلنسان والمساواة بين  بالمقابل هناك التزامات اخالقية تجاه وسائل

الجميع ومكافحة العنصرية واثارة النزاعات .اال ان العديد من وسائل االعالم لم تلتزم بتلك 

في االثارة والتحريض على العنف والحث على   االخالقيات حيث لعب البعض منها دورا سيئا

  لواحد ما يعد انتهاكا واضحاً لحقوق االنسان .الكراهية والعنصرية بين افراد المجتمع ا

  

  تهديد السلم

يقول عضو نقابة الصحفيين حسن العبودي :كان يمكن لالعالم ان يلعب دورا افضل من هذا الدور 

التي نصت على احترام حقوق االنسان   المقيت وهو ينافي العديد من الصكوك والمواثيق الدولية

  والذي "يدين الدعاية 1947تمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة العام الذي اع 110ومن بينها القرار 

االعالمية التي تستهدف إثارة أو تشجيع، أي تهديد للسلم أو خرق للسلم أو أي عمل من أعمال 

العدوان" لكن لالسف بعض القنوات االعالمية اساءت كثيرا لرسالتها االعالمية وللقواعد المهنية 

ير اللوائح الدولية لحقوق االنسان مشيرا ان الكثير منها لم يلتزم معايير الدقة عند وانتهكت بشكل خط

التقصي عن الحقائق وينشر معلومات مضللة تؤثر على الرأي العام بسوء قصد ويعمد من اجل خدمة 

  اجندات جهات او منظمات تدعم هذه القناة او تلك .

  



  دور اإلعالم

العالم ان تسهم في التعريف بحقوق االنسان ونشرها ال سيما بين يؤكد العبودي انه يمكن لوسائل ا

الشرائح المستضعفة في المجتمع الى جانب مساهمتها في الحد من انتهاك هذه الحقوق باالضافة الى 

الرأي والتعبير،   ريةفي ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وح  الدور االهم الذي تلعبه وسائل االعالم

واعتناق االراء واالفكار طبقا لوثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته 

حيث يدين"  20و19والذي يوثق ذات المبادئ في المادتين  1966الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

أو الدينية وأي شكل من أشكال التمييز  التحريض على الحرب وإثارة البغضاء الوطنية أو العنصرية

  أو العداء أو العنف".

  

  وسيلة فاعلة

ترى االعالمية ميساء عاشور ان اإلعالم يمكن ان يكون وسيلة فاعلة ومؤثرة في نشر مفاهيم حقوق 

االنسان .باعتباره متواصال مع الجمهور فضال عن دوره كمراقب على اداء الحكومة والبرلمان لكن 

يلعب هذا الدور اال االعالم النزيه والحيادي الذي يترك للجميع فرصة متساوية للحديث عبر بالطبع ال

في خطابها االعالمي يمكن   التي تتمتع بالصدق والشفافية  وسائله .وتؤكد عاشور ان وسائل االعالم

نتهاكات ان تكون داعما حقيقيا لترسيخ مبادىء حقوق االنسان فهي اول من يلفت الرأي العام الى ا

حقوق االنسان اضافة الى مشاركة وسائل االعالم لمنظمات المجتمع المدني في المؤتمرات والندوات 

التي تعالج وتهتم بقضايا حقوق االنسان فهي من ينقل الى الجمهور الرسائل والبيانات والقوانين 

  لبية في المجتمعالمؤتمرات ، الى جانب محاربتها الظواهر الس  والتوصيات التي تخرج بها هذه

وتفشي الفساد والحث على المشاركة   كالعنف االسري والفقر والتسول وتسرب االطفال من المدرسة

في االنتخابات والتنبيه عن االوبئة واالمراض و غيرها من القضايا الكبيرة التي تعالجها وسائل 

مجتمع ديمقراطي اليمكن ان االعالم وجميعها يندرج ضمن حماية حقوق االنسان . الفتة الى ان اي 

 فيه.   خطوة واحدة دون ان تحترم حقوق االنسان  يتقدم

 
 


