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 ورقة حول 

 إعالميا. مبادئ توثيق املساعدات اإلنسانية 

 مقدمة: 

ى  ل إأدت  كثير من األحيان  في  و، كافةمعاناة كبيرة لكثير من األشخاص في مناطق العالم في   حاالت الطوارئ  ت تسبب

ؤن  من املساعدات اإلنسانية من امل متزايدة اجات حو  ،فادحة وأضـرار ماديـة ،فـي األرواح  خسائر كبيرة وقوع

 واإلغاثات املختلفة.    ،واإلسعافات الطبية ،الغذائية

 
 
مـن مواد غذائية ولوازم  جراء الكوارث  ين ر جميع ما يمكن تقديمه إلى املتضر بأنها  املساعدات اإلنسانية  عتبروت

للمساعدات اإلنسانية  يجـب أن يتضمن   تعريـفن أي أ حيث غيرها، و  ، وخدمات عامةة أفرشو صحية وأغطية 

وتتماش ى مـع الـشروط الضرورية للحفاظ على حياة اإلنسان   ،عناصر تضمن احترام الحقوق األساسية لإلنسان

 . حين يكون بعض األشخاص ضحايا ألحداث ما  ،أمنه اإلنسانيوصحته وتمتعه ب

وحينمـا تكـون الخدمات العادية  ،ت طارئـة وعاجلـةواملساعدة اإلنسانية فعل يجب الشروع فيه حيث توجد حاال 

كما أن املساعدات اإلنسانية  ، ليست باملستوى املطلوب واملناسب ملواجهة الحاجات األساسية للفئات املتضررة

من    ،وميثاق اللجنة الدولية للصليب األحمر  االتفاقات واملعاهدات الدولية    نصت    ومبادئ عامة  تحكمها  ضوابط  

 . وعدم التمييز ،والحياد ، وعدم التحيز ،اإلنسانية بينها

ن توثيق العمل اإلنساني من خالل التوثيق  ألذلك تأتي عملية التوثيق في إطار عملي وأخالقي مناسب للحدث، حيث  

التي تتالءم   ،أو التقارير اإلعالمية يجب أن يرتكز على مجموعة من املبادئ والخطوط العريضةواملصور  املرئي

حيث توجه املبادئ آليات التوثيق  كما نصت عليها االتفاقات الدولية،  ،واملعايير األساسية للعمل اإلنساني

تتعلق هذه املبادئ بمفاهيم مثل الكرامة  و بما يتناسب مع السياقات الثقافية واالجتماعية والجغرافية،  ،اإلعالمي

 واالحترام واملسؤولية وكيفية تطبيقها عند التوثيق.   

 التوثيق اإلعالمي في العمل اإلنساني: 

،  لكن    مزودي الخدمات اإلنسانية  أشكال التوثيق املتبعة من قبل    من  الصور والنشرات والتقارير اإلعالمية   تعتبر  

حيث  تكمن أهمية الصورة في   ، بأهمية كبرى في مجال التوثيق اإلعالمي ، سواء الثابتة أو املتحركة ، تحظى الصور 

  ، صور املشاعر اإلنسانية املختلفة، وإلهام املتلقي إلحداث تغيير، باإلضافة إلى التواصل العاطفي البصري التقاط امل

 الذي يعد أكثر طرق التواصل صدقا وتعبيرا.  
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 للمساعدات اإلنسانية: أهداف التوثيق اإلعالمي 

التي تحدث حول العالم،    ، والكوارثمن خالل التوثيق اإلعالمي  يمكن تسليط الضوء على حاالت الطوارئ   .1

 ممن يجب تقديم املساعدات اإلنسانية لهم.  ، تعريف العالم بأصحاب املعاناة من الفئات املهمشةو 

 . مقدمي الخدمات اإلنسانيتوثيق ومتابعة عمل  .2

 . لجهات املختلفةاو  إيصال تقارير تفصيلية عن تنفيذ املشاريع  للمانحين .3

 لإلستفادة منها في تطوير العمل اإلنساني. توثيق قصص النجاح  .4

 وتشجعيها على القيام بها.  إعالم األطراف املختلفة عن طبيعة التدخالت  .5

 . بية حاجاتهلطمأنة املواطن بأن هناك من يتدخل لت .6

 دعم املساعدات اإلنسانية.  علىوتشجيع املمولين   حشد التمويل .7

 قواعد  يجب مراعتها عند التوثيق اإلعالمي: 

ويجب أال تنتقص األنشطة اإلعالمية من   ،التعامل مع ضحايا الكوارث واألزمات املختلفة بكرامة وأهمية -

كما ينبغي أن ال تتسبب   ،قيمة املستفيد بأي شكل من األشكال أو تتدخل في اإلغاثة اإلنسانية أو تعيقها

 . في معاناة إضافية للمستفيدين أو إزعاجهم

 يجب الحصول على إذن مكتوب أو شفهي  قبل البدء بأي نشاط إعالمي. -

أو   بعض األشخاص للرفض من مجتمعاتهم مراعاة العادات والتقاليد االجتماعية، تجنبا لتعرض  -

خاصة فيما يتعلق بقضايا العنف  ب، شخصيةبسبب الكشف عن هويتهم أو قصتهم ال تهمماملساس بكرا

حيث أنه عند التقاط صور أو توثيق قصص للناجيات من العنف يجب   ، املبني على النوع االجتماعي

كظهور أحد أفراد العائلة في الصورة أو   ،التي قد تشير إلى هوية الشخصية  ،االنتباه إلى التفاصيل

 استخدام الصور املشوشة. مثل  ،هويةالعى استخدام تقنيات تساعد على إخفاء  اوير  ،الفيديو

 عر  عند االقتراب من املستفيدين بغرض التصوير يجب أن ي   -
 
ط للصورة عن نفسه  لتق  ف الشخص امل

كما يجب التركيز على الجانب   ،وسبب الزيارة وسبب التقاط الصورة وكيفية استخدامها فيما بعد

 نقاط االستفادة.اإليجابي وابراز 

 وكرامته.  تجنب أي مشاهد فيها أي انتقاص من مكانة املستفيد -

 يجب الحرص  على أن ال يتم استغالل ضعف األفراد في أوقات الصدمة أو الحزن.  -

التي يتم استخدماها من قبل املنظمات األهلية   ، يجب أن تحترم الصور واملنشورات واملواد الترويجية -

بحيث يشمل ذلك ضمان   ،الذين تم تصوريهم ،وأن تضمن حقوق وسالمة املستفيدين ،كرامة اإلنسان

 الدقة في التسميات التوضيحية والتأكد من أنها تستخدم في السياق الصحيح .   

تقديم أي معونات مادية بغرض التصوير أو    ، وعدم اإلصرار عليه  ،احترم حق املستفيد في رفض تصويره -

 فقط.
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 . فضل استخدام فقط األحرف األولى من اسم املستفيدي    ،في حال تمت موافقة املستفيد على نشر قصته -

وشرح ما  وآلية التواصل ، ستخدام اللغة املناسبةعند تصوير األشخاص ذوي اإلعاقة يجب مراعاة ا  -

عدم االستهزاء  يجب    اكم    ،املصور وتقبله  ترجمة أفعال  حتى يتسنى لهم    ، سيتم القيام به بطريقة مبسطة 

  م بطريقته م بحياته ون يتمتعم إظهار أنه ة اولومح ،وتقبلهم كما هم دبهم مهما قالوا ومهما أظهروا من عنا

 يترك عدم الالخاصة، و 
 
 على اإلعاقة.  ز حصرا

 عند تصوير األطفال يجب مراعاة التي:   

 أخذ إذن مسبق من ولي أمر الطفل.   -

ن يتعرض  أي مخاطر يمكن  أالتي يتواجد فيها األطفال لضمان ازالة    ، تخطيط وتنظيم بيئة العمل -

 لها األطفال.  

وعدم التركيز فقط على الحاجة أو اإلعاقة إذا  ،إظهار أن الطفل يتمتع بحياته بطريقته الخاصة  -

 كان الطفل من ذوي اإلعاقة. 

 . وأن تكون الصور ممثلة للسياق والحقائقن يرتدي األطفال مالبس مناسبة أ  الحرص على  -

قد يعرضهم      إذ  ، تصوير األطفال عند تقديم املساعدات اإلنسانية قد يكون له نتائج سلبية عليهم -

  وص ى بحماية هوياتهم وعليه ي   ،أو تمييز ،أو تنمر ،إلى وصم اجتماعي ذلك في بعض املجتمعات 

 ومراعاة خصوصيتهم. 

 

 

 املراجع:

الدولية في املمارسة الدولية املعاصرة،    اإلنسانية  ابراهيم، املبادئ الحاكمة لتقديم املساعدات ،الفرجاني -

 .2018 (ديسمبركانون األول )مجلة جامعة صبراتة العلمية، 

 ميثاق اللجنة الدولية للصليب األحمر. -

- Australian aid photography guideline  

  سارة،  التصوير الفوتوغرافي،، عابدين -
 
عبر الصورة عن أيدلوجية صاحبها، الجزيرة نت   كيف ت

shorturl.at/nsGLY   

عبد الرازق، أخالقيات اإلعالم وتشريعاته في القرن الحادي والعشرين، دار البازوري للنشر   الدليمي، -

 والتوزيع. 
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