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في إطار مساعيه الهادفة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في أوساط الشباب والشابات ضمن مشروع تعزيز  

انون لدى طالب الجامعات، اختتم مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة الق
حيث قدمت نبذة حول طبيعة عمل " شمس"وقد افتتحت الدورة ميادة زيداني من مركز .دورة تدريبية "شمس"

ة المركز ونشاطاته،وأوضحت أن الدورة تأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة القانون لدى طلب
الجامعات الفلسطينية بدعم وتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  وقالت إن الهدف من الدورة هو توفير 
الفرصة التدريبية للمجموعة من طلبة الجامعات من أجل إكسابهم مجموعة من المهارات والمعارف،وإلى تعزيز 

ت، وفتح حوارات شبابية حول سيادة القانون وحقوق التعاون بين العيادات القانونية في الجامعات وتبادل الخبرا
اإلنسان والحكم الصالح ، وإلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى الشباب، وفتح نقاش حول تطوير البنية القانونية 

  .للتشريعات الدعم القانوني،وتقديم االستشارة القانونية للمواطنين من قبل طلبة القانون
 المحتوى التدريبي والجدول الزمني وناقشه مع المشاركين، متمنياً أن تضيف الدورة ومن جانبه قدم إياد اشتية

الجديد من المعلومات للمتدربين لتمكنهم من معرفة قضايا حقوق اإلنسان بشكل أكثر فعالية،أما ممثل برنامج األمم 
  كافة الفئات المجتمعية وتمنىالمتحدة اإلنمائي جهاد الشوملي فقد أكد على أهمية معرفة ثقافة حقوق اإلنسان ل

تأتي هذه الدورة ضمن برنامج حقوق اإلنسان والحكم الصالح وسيادة القانون بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، وتتناول الدورة مجموعة من الموضوعات كالتطور التاريخي للقانون الدولي اإلنساني ،ومفهوم سيادة 

دة فيما يتعلق بسيادة القانون ،ودور اإلعالم في نشر وتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان القانون وأنشطة األمم المتح
وسيادة القانون ،وماهية حقوق اإلنسان في الشرعة الدولية ،ورصد وتوثيق حقوق اإلنسان واليات الشكاوي 

تجاه المجتمع المحلي الوطنية والدولية ،ومقدمة حول الحكم الصالح ،والمسؤولية المجتمعية للعيادات القانونية ا
 .،وآلية كتابة التقارير واالستقصاء،و الحقوق والحريات في فلسطين
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من جانبه تحدث شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق  حول التطور التاريخي للقانون الدولي اإلنساني موضحاً أن 
ذور اإلنسانية العميقة في ضمير القانون الدولي اإلنساني هو ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام ذي الج

كان لزاماً على اإلنسان، في ظروف . اإلنسانية ، وقال على الرغم من الحروب العديدة التي خاضتها اإلنسانية
الحرب االستثنائية، أن ينظم القواعد التي تضبط السلوك البشري وتنظم قواعد القتال وتدعو إلى إحالل األمن 

الحضارات اإلنسانية القديمة قد احتوى الكثير منها على قواعد تنظم الحرب وتمنح لذلك نجد أن معظم . والسالم
فرصاً للمصالحة وتحكم كيفية معاملة األسرى،شكلت هذه القواعد والسلوكيات المستمدة من التراث اإلنساني وما 

لوك المقاتلين في أفرزته الحضارات اإلنسانية القديمة من مثل عليا رسمت بها األطر السليمة التي تحكم س
  . الحروب اللبنة األولى لقواعد القانون الدولي اإلنساني

وقال أن القانون الدولي اإلنساني في صورته الحديثة والمعاصرة هو تعبير عن القيم والمبادئ اإلنسانية التي تدعو 
ن عبادته وإحقاق األمن في إطارها العام إلى نبذ الحروب وتكريم اإلنسان والحفاظ على حياته وموروثاته وأماك

وهي في جلها . والسالم العادل والشامل بلغة قانونية تفرض االلتزام على الدول األطراف في االتفاقيات المكونة له
وهي تضع قواعد عامة مجردة وتطلب من الدول األطراف . قيم مقبولة ومتفق عليها لدى المجتمع الدولي

لقواعد والسعي إلى إدماج أحكام وقواعد هذه االتفاقيات في تشريعاتها المتحاربة وغير المتحاربة احترام هذه ا
ويصبح بذلك لزاماً على القاضي الوطني تطبيقها عندما يصدر أحكاماً . الوطنية لتكون جزءاً من قانونها الداخلي
نها وتصبح وبدون ذلك تخلو أحكام القانون الدولي اإلنساني من مضامي. تحتاج إلى تطبيق مثل هذه التشريعات

  .حبراً على ورق وتضيع الغايات واألهداف التي من أجلها عقدت هذه االتفاقيات

رندا سنيورة مديرة الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان فقد تحدثت عن مفهوم سيادة القانون وأنشطة األمم المتحدة 
بسيط هو وهذا يعنى أن القانون مثلما فيما يتعلق بسيادة القانون وقالت إن مبدأ تطبيق سيادة القانون بمعناه ال

ويتحقق ذلك من خالل . ينطبق على عامة المواطنين ينطبق أيضا على أصحاب السلطة والقـوة والنفـوذ
وضع قواعد قانونية عامة ومجردة تطبق على كل من توافرت فيه شروطها القانونية، والمساواة القانونية 

عني أن أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ينالون ذات الحقوق ليست هي مساواة فعلية دائما، إذ أنها ت
  .وعليهم ذات الواجبات

  
وقالت أن عدم سيادة القانون تؤدى إلى االستبداد والطغيان والفوضى وعدم الشعور بالمسؤولية في 

ى حقوق المجتمع،والى تردي األخالق العامة وازدواجيتها، وانعدام الشفافية والمساءلة، واالعتداء عل
المواطنين لمصلحة ، في حين أن مبدأ سيادة القانون يؤدي إلى احترام حقوق المواطن على اختالفها، من 
حيث ضمان حق المواطنين في المشاركة في عملية صنع القرار في المجتمع من خالل ممارسة حقوقه في 

والتنقل وغيرها، وهذا ما يؤدي إلى حرية التعبير والعقيدة واالنتماء السياسي واالنتخاب والترشيح والعمل 
زيادة الشعور بالمسؤولية والتفاعل بين المواطن ومصالح مجتمعه والدفاع عنها وكأنها مصالحه 

ولضمان تحقق سيادة القانون يجب أن يقيد الدستور سلطة الدولة، ويضع الضمانات الالزمة .الشخصية
  . لمجتمع يقوم على سيادة القانونلخضوعها للدستور و للقانون وتوفير الشروط األساسية

إن مبدأ سيادة القانون تطلب وجود حكومة قوية وقادرة على فرض النظام،واحترام القانون، و تعمل على 
إيجاد الظروف المالئمة لرفاهية األفراد وعلى توفير الشروط التي تضمن حماية المجتمع، يتوجب عليها 

وعلى ضوء ذلك يتوجب إيجاد توازن بين حرية . حرياتهمأيضا أن تحرص على احترام حقوق األفراد و
  .اإلدارة في العمـل وبين حماية حقوق األفراد مع مراعاة احترام سيادة القانون



من جانبه تحدث اإلعالمي ماجد العاروري عن دور اإلعالم في نشر وتعزيز ثقافـة حقـوق اإلنـسان وسـيادة                    
من شأنه أن يلعب دوراً حيوياً في حفز ودعم الجهود من أجـل اإلصـالح             وقال إن اإلعالم الحر المستقل      .القانون

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وإشاعة قيم الحكم الرشيد وثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان، كما أن              
ددية وتـوافر  فرص بناء إعالم حر تتطلب توافر بيئة سياسية حاضنة تقوم على احترام حرية الرأي والتعبير والتع         

أطر قانونية وديمقراطية تضمن استقالل المؤسسات والمنابر اإلعالمية وتعطي الحق لإلعالميين فـي ممارسـة               
دورهم المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغوط سياسية أو أمنية أو مالية ودون ضغوط وإكراهات مجتمعية، وتكفل                 

  .ثائق لإلعالم الحق في الوصول إلى المعلومات والبيانات والو
وأوضح أن تفعيل دور اإلعالم ، هي عن طريق المراجعة الشاملة للتشريعات اإلعالمية وتخليصها من النصوص                
والتعبيرات الفضفاضة وغير المنضبطة التي تسمح بتحريم حرية تداول األفكار واآلراء والمعلومات ووضع حدود              

ي ينبغي أن يكون مباحا، وإلغاء العقوبـات الـسالبة          فاصلة بين جرائم السب والقذف واإلهانة وبين حق النقد الذ         
للحرية في جرائم الصحافة والنشر وحظر التوقيف والحبس االحتياطي في الجرائم المتعلقة بحرية إبداء الـرأي،                
وإطالق حرية إصدار الصحف والحق في تملكها دون قيود وإلغاء كافة أشكال الرقابة المسبقة علـى الـصحف،                  

اريا من دون حكم قضائي، وضمان حق الصحفيين في الوصول إلى مصادر المعلومات وكفالـة               وحظر إيقافها إد  
حقهم في الحفاظ على سرية مصادرهم، وأن هذه اإلجراءات التشريعية ستؤدي في نهاية المطاف إلى إكمال آليات                 

صـرة بحكـم هائـل مـن        الشفافية والمحاسبية سواء فيما يتعلق بحرية الصحافة واإلعالم وحريات التعبير المحا          
  .النصوص العقابية والعقوبات المغلظة السالبة للحرية التي تقف عائقا أمام النقاش الحر للسياسات 

 

من جانبها قالت المدربة أسمهان، أن حقوق اإلنسان هي تلك المعايير األساسية التي ال يمكن للناس، من دونها، أن 
نسان خصائص من ضمنها أن حقوق اإلنسان ال تُشترى وال تُكتسب وقالت إن لحقوق اإل. يعيشوا بكرامة كبشر

وحقوق اإلنسان واحدة لجميع .في كل فرد" متأصلة"فحقوق اإلنسان . وال تورث،فهي ببساطة ملك الناس ألنهم بشر
البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو 

حقوق اإلنسان ال ".عالمية"فحقوق اإلنسان .وقد ُولدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. تماعياالج
يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق اإلنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو 

كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق ".بلة للتصرفوغير قا"فحقوق اإلنسان ثابتة .عندما تنتهكها تلك القوانين 
  ". غير قابلة للتجزؤ"فحقوق اإلنسان .. لهم أن يتمتعوا بالحرية واألمن، وبمستويات معيشة الئقة 

  
، وهي ")الجيل األول من الحقوق"وتسمى أيضاً (وأوضحت أن فئات الحقوق تقسم إلى الحقوق المدنية والسياسية 

الحق في الحياة والحرية واألمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من : وتشمل الحقوق التاليةمرتبطة بالحريات، 
العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية االشتراك في الجمعيات 

: ، وهي مرتبطة باألمن وتشمل")قوقالجيل الثاني من الح"وتسمى أيضاً (الحقوق االقتصادية واالجتماعية .والتجمع
الحقوق البيئية والثقافية والتنموية .العمل والتعليم والمستوى الالئق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية

، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في ")الجيل الثالث من الحقوق"وتسمى أيضاً (
.سياسية واالقتصاديةالتنمية الثقافية وال



  
من جانبه أوضح المحامي معين البرغوثي أن رصد وتوثيق حقوق اإلنسان واليات الشكاوي الوطنيـة والدوليـة                 
تحتاج إلى جهد كبير وإلى آليات عمل ،وبين البرغوثي الفرق بين الرصد والتوثيق حيث أن الرصد هـو جمـع                    

وثيق حالة معينة ، والتوثيق هي المعلومات المسجلة الناتجة عن          معلومات والتحقق منها وتسجيلها فورا من اجل ت       
الرصد وعملية الرصد والتوثيق هي جزء من عملية الرقابة التي تقوم بها مؤسسات مختصة قد تكون حكومية أو                  

  .أهلية أو دولية  لتسجيل وقائع وأحداث بشكل دقيق النتهاكات حقوق اإلنسان
تعزيز مسؤولية الدولة بحماية حقوق     :ق فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان هو      وبين أن الهدف من الرصد والتوثي     

اإلنسان ،توفير مساعدة عاجلة للضحايا ،ضمان حقوق الفرد في محاكمة عادلة ضد هذه االنتهاكات ،الحـد مـن                  
  .االتهامات في المستقبل  ،مراقبة مدى التزام الدول بالمعاهدات الدولية وقانون حقوق اإلنسان

وأكد على أن توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل إصدار التقارير المناسبة والنـشرات والبيانـات وتنظـيم                  
   في حال رفع دعوى قضائيةيحمالت دعم والمناصرة هو دعم قانون

 
ـ   وقال أن  أبرز التطبيقات لهذه اآلليات سان وحرياتـه  والدور الذي تضطلع به في ما يتعلق بتعزيز حقـوق اإلن

الضمانات الالزمة لكفالة التمتع بها حيث يجري العمل من جانب الدول ـ عموماً ـ على النص    األساسية وتقرير
 .األساسية قوانينها األساسية على األحكام التي تشدد على حماية حقوق اإلنسان والحريات في دساتيرها الوطنية أو

 ية عموماً لها دور مميز في تعزيز حقوق اإلنسان المشاهد، في الوقتالوطنية غير الحكوم اآلليات كما وأوضح أن

حقوق اإلنـسان وكفالـة    الراهن، أن اآلليات الوطنية غير الحكومية تضطلع بدور مهم ومتزايد في مجال تعزيز
 والشكاوي  رفع التقاريرةكما وبين كيفي.من الدول االحترام الواجب لها، على المستوى الوطني، بالنسبة إلى العديد

الدولي ،وقال ففي البداية ، يهدف إجراء رفع التقارير باألسـاس إلـي    كآلية لحماية حقوق اإلنسان علي المستوي
   .اإلشراف علي أداء دولة ما اللتزاماتها بمقتضي ميثاق األمم المتحدة  تسهيل

 
 
  

 
 

تمعية للعيادات القانونية اتجاه المجتمع  حول المسؤولية المج فاتن بوليفا من جانبها تحدثت الناشطة الحقوقية
المحلي،وأوضحت أن  العيادة القانونية تمثل نموذجاً من نماذج تطوير التعليم القانوني الذي تتبناه مدارس القانون 

 - من ناحية–وللعيادة القانونية هدف مزدوج، فهي . في الوقت الحاضر، ويطلق عليه التعليم القانوني اإلكلينيكي
 أداة تربوية لنشر الثقافة -من ناحية أخرى–يمية لتعلم القانون من خالل ممارسته في بيئته الفعلية ، وهي أداة تعل

وال يقتصر الدور التعليمي للعيادة القانونية علي مجرد التدريب القانوني الذي . والمعرفة القانونية في المجتمع
يتدربون عليها، بل أيضا يشمل المالحظة القانونية التي يطبق فيه الطالب ما تعلموه علي الحاالت الواقعية التي 

ينقل عبرها الطالب تجربتهم الواقعية ومالحظاتهم إلى غيرهم من أهل القانون أو المهتمين ألمره، بغيه التعرف 
  .على مشكالت القانون العلمية عن قرب وتدارسها بمنهج علمي بناء

ددة علي سبيل الحصر، وليست ثابتة على مدار الوقت، بل وقالت أن موضوعات العيادة القانونية ليست مح
تحددها أولويات المجتمع واهتماماته، وتتناول حقوق اإلنسان وحرياته، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو 

وفي هذا الصدد، فإن دور التعليم القانوني اإلكلينيكي أن يمزج بسالسة ويسر بين أصول القانون . سياسية
خاصة اغلب دول –ومن هنا، كان للعيادة القانونية في عدة دول نامية . تطورات فروعه واتجاهاتهاألساسية و

 دور حيوي ونقطة تحول مجتمعية، سواء علي مستوي التعليم القانوني، أو من ناحية الثقافة - أمريكا الالتينية
  .القانونية في المجتمع، وبالتالي سيادة القانون وعدالته

العيادة تقديم استشارات للفقراء المحتاجين للخدمة ، تقديم استشارات مجانية للفقراء الذين لديهم وبينت أن أهداف 
العيادات : قضايا في المحاكم  ،تنفيذ ورش عمل توعية قانونية بحقوق اإلنسان والقانون بشكل عام، ووضحت أن

قل حظا من المجتمع و مع تطور الفكرة أصبح القانونية لها ثالثة أبعاد هي حلم نابع من تحقيق العدالة للفئات األ
لها بعد أكاديمي جدوى أكاديمية ومهنية واجتماعية فهي طريقة تعليم وتدريس قانوني يتم التركيز فيها على الجانب 
المهني البعد المهني فهي طريقة تنسيق و تشبيك للتدريب و تفتح مجاالت للتدريب بعد التخرج أو حتى فرص 

  .عمل



هم المعيقات التي تعترض عمل العيادات القانونية تتمثل في عدم قدرة األفراد على توقير دعم كاف وقالت إن أ
،وعدم تعاون المحامين المزاولين للتطوع في العيادة ومساعدة الطلبة وحجم الطلب على العيادة فكبر حجم الفئة 

 بالترافع أمام المحاكم و الخوف من المستهدفة قد يصعب تقديم االستشارات بشكل سريع و عدم السماح للطلبة
الخروج عن إطار العادات و التقاليد و احتمالية وجود معارضة من قبل المحامين أصحاب المكاتب الخاصة و 

  .االستحياء اإلعالمي في بعض القضايا الخاصة الحساسة ورفض المرأة نفسها التوجه للعيادات
  
  
 
 

ركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان الحقوق والحريـات فـي            عصام العاروري مدير م    من جانبه تناول  
كثيراً ما تعرضت المجتمعات في حقب التاريخ المختلفة إلى أزمات ومشاكل ال حصر لها، تركـت  فلسطين ،وقال  

أثارها السلبية على نسق العالقات الداخلية لهذه المجتمعات وعرضت حقوق وحريات المواطنين للخطر، وأضفت              
على حركتها الخارجية نوعاً من االرتباك والتعثر ،إن هذه الحقيقة التاريخية تنطبق وعلى نــحو كبيـر علـى                   
المشهد الفلسطيني المعاصر، الذي يعاني من اختالالت سياسية ومجتمعية واقتصادية وثقافيـة وفكريـة خطيـرة،        

ومنطق العنف وفتوى التكفيـر وأيـديولوجيا       والثقافي والديني والسياسي، إذ تسود ثقافة التعصب ولغة االحتراب          
فعندما تتغلب روح الثأر على روح العدل، وروح التعصب علي التسامح ، وعندما             . الخ.. االنقسام وروح اإلقصاء  

يسود التعصب والكره واالنتقام واالنتهاك الواسع للحريات العامة والشخصية بين فعل ورد فعـل بـين طرفـي                  
لسطيني، يصبح عندها اإللغاء لألخر ولحق االختالف هدفا، ويـصير االنتقـام الفـردي              االنقسام في المجتمع الف   

وقال بالنسبة ألوضاع حقوق اإلنـسان عامـة        .والجماعي الداخلي وانتهاك حقوق اإلنسان وحرياته مقبوال ومبرراً       
طيني الضرر بحقوق   والحريات العامة علي وجهة الخصوص، فقد ألحقت االنتهاكات الداخلية لحقوق اإلنسان الفلس           

  . المواطنين السياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وبحرياتهم العامة علي وجهة الخصوص
ـ   لواتعني أداء وا  والتي  تتناول مفهوم المواطنة    كما   هـي ركيـزة    وقـال أن المواطنـة      . حقوقالجبات والتمتع ب

طي والتي تقوم على معادلة الحقوق والواجبات و المساواة بين          وأن المواطنة في ظل النظام الديمقرا     الديمقراطية ، 
أفراد المجتمع الواحد هي أساس لمجتمع متقدم ومتطور وذلك أنها تحفظ كرامة اإلنسان وتحد من التمييز بين أبناء                  

و الوطن الواحد ز تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع بغض النظر عن المستوى االقتصادي أو االنتماء الـسياسي أ                 
  .االنتماء للقبيلة أو المنطقة 



 
 

كما تناول الصحفي حسام عز الدين آلية كتابة التقارير واالستقصاء،مبيناً أهمية معرفة الصحفي في البداية للمشكلة                
التي سيتابعها،مشدداً على أهمية الوصول إلى الحقيقة وتقديمها إلى الرأي العام كما هي دون أن يكون هناك تشويه                  

 تحت اليافطة والشعارات الوطنية، وقال أن الصحفي والصحفية مهمته تقديم ما توصل له للـرأي العـام                  للحقيقة
 مـشابهة  طريقـة  وهـي ،والمتلقي فقط هو الذي يحكم ،وبين أنه بعد تحديد المشكلة ال بد مكن وضع الفرضيات                

 هـذه  صحة من للتأكد أولي بحث بعمل  ،وبعد ذلك تم البدء،ثم القيام     أكثر المرونة من القليل مع األكاديمي للبحث
 يفعل أن يريد ماذا الصحفي يقرر المعلومة صحة من التأكد وبعد صحتها عدم أو صحتها من نتأكد حتى المعلومة

 .العام الرأي فاألهم ال أم ينشرها أن يريد هل بها

 أو التقريـر  لكتابة نصليات ثم تم التأكد من الفرض نتائج الوصول إلى و البحث وحلقات وأوضح أنه وبعد تحديد    
 عنـصر  هناك يكون أن يجب وهنا السياسي أو الصحفي التقرير بين االختالف يحصل هنا لها وصلنا التي النتائج
 ثم الفرضيات ووضعنا المشكلة حددنا باإلجمال إذن أهمية األقل إلى األهم من أي المقلوب الهرم ونستخدم تشويق
 هـذه  المسؤولة للجهات حلول أو توصيات ذكر يمكن النهاية وفي التقرير اغةلصي توصلنا و البحث حلقات حددنا
 .استقصائي تحقيق أو تقرير إعداد آلية هي

كما تطرق عز الدين إلى الصراع الداخلي الذي قد يمر به الصحفي،وهذا مرتبط بالقانون وبأخالقيات المهنة 
لة الحية أثناء قيامه هو أو آخرين في كتابة التقارير وبالدور المناط بالصحفي نفسه،كما وعرض العديد من األمث

االستقصائية مبيناً العراقيل والعقبات التي يمكن أن تعترض الصحفي أثناء قيامه بإعداد تقريره ومنها معيقات 
  .  قانونية أو أخالقية أو مهنية أو اجتماعية ،كما تطرق إلى الرقابة على اإلعالم
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