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ورقات تحليلية حول ديناميكيات تعامل األطراف المعنية باللجوء والهجرة وقت األزمات

الورقة الرابعة :آليات اتخاذ القرار والتصرف من قبل المؤسسات والمنظمات عموما ووقت األزمات
+
مقترحات لإلعالميات واإلعالميين حول سبل التعاطي معها

ترصف املنظامت واملؤسسات املعنية ابللجوء والهجرة:
 Iـ أ ّمه عنارص فهم ّ
املؤسسات اإلعالمية ـ ـ الصحافة
 )1األولويات واملبادئ:
ـ البحث عن املعلومة بسرعة
ـ االستقصاء
ـ توعية الرأي العام
ـ تقديم ّ
مادة إعالمية موضوعية
وتمكين الجمهور من النفاذ إليها
بصفة متساوية وعادلة
ـ مسؤولية التغطية الصحفية من
حيث تبعاتها على كرامة
األشخاص وحرمتهم وسالمتهم
ـ دور العالم ي مناررة ضاايا
اللجوء والهجرة والدفاع عن

املنظمات ّ
الدولية
 )1األولويات واملبادئ:
ـ لكل منظمة دولية بين حكومية
Organisation internationale intergouvernementale
على غرار املنظمات األممية ،مهام
ّ
تحددها أنظمتها األساسية
وواليات
وضرارات دولية ومراجع ضانونية للقانون
الدول وإجراءات عمل واضحة وملزمة
تابط مهامها وطريقة تنفيذها،
ـ املنظمات الدولية بين الحكومية
تتحرك وفقا لواليات عامة وم ّ
حددة
ولكن أياا وفقا ملجموع إرادات الدول

املنظمات غير الحكومية
ـ  )1األولويات واملبادئ:
ّ
التحرك بسبب
ـ تتمتع بهامش أكبر من
الطابع الحقوق ألعمالها وتركيزه على
املناررة واملساعدات النسانية
واالجتماعية على أساس ّ
تطوع (ي
الغالب) ّ
مما يجعل املواضف أكثر مرونة
وال ترتبط ،عموما ،بإكراهات أو
ضغوط مؤسساتية رسمية على عكس
املنظمات الدولية بين الحكومية
ومؤسسات الدولة (رغم ّأن املنظمات
غير الحكومية نفسها تتحرك ي إطار
أنظمتها األساسية وي إطار ضانوني

املؤسسات الحكومية
األولويات واملبادئ:
)1
ـ منطق الدولة واملؤسسات الحكومية
يكون ي أغلب األوجه مختلفا عن
املجتمع املدني والعالم وكذلك ي
جانب منه عن املنظمات الدولية
ـ مسألة السيادة واحتكار الصالحيات
ي مجاالت ما كاستعمال القوة،
والرضابة وتدبير الشأن العام
واملصلحة العامة (وهو مفهوم غير
م ّ
ّ
خارة إذا
حدد ومحاط بجدال
ّ ّ
ّ
بتوجهات حزبية
تغير كلما ارتبط
وسياسية وليس بعوامل موضوعية
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حقوق الالجئين واملهاجرين
ـ روت من ال روت لهم (بما ي
ذلك الالجئين)
 )2ضغوطات املهام:
ـ ضغط العمل العالمي من حيث
ضرورة الحصول بسرعة على
املعلومة (مما يستوجب تعاونا
سريعا كذلك من بقية األطراف
املذكورة ي هذا الجدول)
ـ مسؤولية تقديم التوضيحات
عند ورود شائعات أو أخبار غير
ّ
مؤكدة
ـ ضغط املنافسة مع وسائل
العالم األخرى من حيث السبق
الصحفي وضيمة املعلومة وطريقة
طرحها وجودة تحليلها
ـ ضغط املنافسة مع ي ّ
سمى
"العالم الشعبي أو الفردي" وهو
"العالم" الذي ظهر إثر تنامي
استعمال وسائل التوارل
االجتماع
ـ

ّ
التي ّ
ينظم تكوينها وشروط ممارسة أنشطتها
تكونها
ـ والية املفوضية مثال م ّ
حددة أساسا ـ من ّ
أهم أدوارها ممارسة الاغوط
بنظامها األساي ي لسنة  1950على الجهات الرسمية (املنظمات
واالتفاضية الدولية حول وضع الالجئين الدولية وأجهزة الدولة) باعتبارها
عنصرا ّ
مكونا للمجتمع املدني الذي
لسنة 1951
يجب أن يمارس رضابة حقوضية على
ـ الطابع النساني لعملها
العمل الرسمي للمؤسسات الرسمية
 )2ضغوطات املهام:
ـ عدم العالن عن ّ
كل أنشطتها ال يعني
 )3ضغوطات املهام:
عدم القيام بأنشطة وأعمال ميدانية
ـ ارتباط عمل املفوضية وواليتها ـ ضغوطات تتعلق بالدعم املال
بالطابع الحمائي لألشخاص الذين ألنشطتها ( مما ضد ّ
يؤدي البعض
تشملهم هذه الوالية وما يفترضه ذلك القليل من املنظمات غير الحكومية إلى
من حماية ملعطياتهم الشخصية الحياد عن الغاية األساسية للمنظمة
وكرامتهم وحرمتهم وعدم الفصاح عن والسقوط ي خانة اتباع أهداف غير
أسباب حصولهم على رفة اللجوء إنسانية)
مثال حماية لهم (باعتبار خطر تهديد ـ ضغوطات العمل الحقوق الذي ضد
يجعل من الاغط وسيلة مالزمة ألي
حياتهم )
ـ تطبيق والية املفوضية وممارسة نشاط لها حتى وإن كانت األطراف
نشاطها لحماية املعنيين باالمر مرتبط األخرى ضد ضامت بالواجب،
بمدى عالضة االحترام التي تربطها ـ نفس ضغوطات العمل الحقوق
بسلط الدولة املايفة  :احترام واملدني ه التي تفرض على املنظمات
للسيادة ،أخذ بعين االعتبار غير الحكومية مسؤولية إنسانية كبرى

ّ
ومحل اتفاق من املجموعة الوطنية
لدولة ما) ،فيها توازنات يفرضها دور
الدولة.
ضغوطات املهام:
)2
ـ هذه التوازنات ال ّ
يتم الفصاح عن
ّ
ّ
ّ
السري
كل متطلباتها بسبب الطابع
أو غير املعلن للعموم (وليس
بالارورة ألنه ّ
سري) لجزء هام من
عمل الدولة بسبب ارتباطه باألمن
العام وأمن األشخاص وضرورة
ّ
التدرج ي املراحل واالستراتيجيات.
وهذا الجانب هو الذي يخلق ي كثير
من األحيان بعض التوتر ي عالضة
األجهزة الرسمية للدول مع وسائل
العالم واملجتمع املدني كذلك عموما
ّ
مبدئيين
بسبب تناضض وتصادم
ملتطلبات عمل ّ
كل جهة:
حرية ي التصرف أكبر وهامش
للتحرك أوسع وإطار يسمح بقول ّ
ّ
كل
شيئ تقريبا نظرا لطبيعة العمل
( بالنسبة لإلعالم  +املجتمع املدني)
مقابل الطابع التقييدي ،أرال،
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للعمل الحكومي وعمل السلطات
العمومية ي الدول ونفس الش يء
بالنسبة للمنظمات الدولية،
ـ هذا ال يعني أن ذلك "التصادم"
و"التناضض" ال يمكن أن يكونا نتيجة
لتجاوزات أو تقصير أو انعدام
شفافية أو غيرها من الخروضات من
جانب أجهزة السلط العمومية أو ي
جزء من عمل املنظمات الدولية ،إذ
أن ذلك وارد طبعا كما ّبينته
تحقيقات استقصائية صحفية
ّ
جدية ي عدد من البلدان ومن بينها
تونس.

لخصوريات الدولة وشعبها الخ...
ـ ضغوطات تتعلق بارتباط ديمومة
النشاط الحمائي لالجئين واألشخاص
التابعين لوالية املفوضية باستمرار
الدعم املال الطوع
Contributions volontaires des Etats
للدول املانحة واملؤسسات الدولية
األخرى

 IIـ مقرتحات وأفاكر حول تعامل الإعالم مع خمتلف الطراف املعنية:
املؤسسات اإلعالمية ـ ـ
الصحافة
 22مارس 2020

املنظمات ّ
الدولية

املنظمات غير الحكومية

املؤسسات الحكومية

ـ تحصيل معارف أساسية ،بصفة ضبلية
) (d’une manière préalableحول نفس متطلبات التعامل مع املنظمات نفس متطلبات التعامل مع ضرورة
وضع تساؤالت مبدئية ضبل وخالل
طبيعة هذه املنظمات ،نشأتها ،تاريخها الدولية
تناول موضوع صحفي (موضوع ورضة
وخارة محتوى ونطاق مهامها وواليتها
خامسة ،وه تساؤالت تنطبق على
Le Mandat
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ـ تحصيل معارف أساسية وضرورية
تسمح بفهم صحيح ملختلف املفاهيم
واألجزاء األساسية ملوضوع التغطية
الصحفية أو العمل االستقصائي أو غيره:
مثال :ال يمكن كتابة مقال ي حين ّأن
املفاهيم ال توال غاماة وغير مفهومة أو
مختلطة ي ذهن كاتب املقال الصحفي
أو املحاور على غرار مزج بين الالجئ
واملهاجر
ـ ضرورة فهم هيكلة املنظمة موضوع
العمل الصحفي وكيفية اتخاذ القرار
ّ
فيها ي املكتب الذي يمثلها ي بلد
االعتماد،
ـ ضرورة االطالع على النهج االتصال
العام للمنظمة الذي ت ّ
حدده مراكز
املنظمات وأماناتها العامة على مستوى
ّ
مقراتها املركزية ،Headquarters
مثال :إن أردت فهم موضف املفوضية
ي تونس ،من املناسب بل من الاروري
االطالع على السياسة العامة واملوضف
الرسمي للمفوضية ي جنيف من خالل
بياناتها الصحفية ي موضعها االلكتروني.

التعامل مع كل األطراف املذكورة)
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ّ
التقص ي حول املراحل التي
ـ ضرورة
سبقت إردار بيانات من ضبل املنظمات
أو أسباب عدم إردارها توضيحات أو
اختيارها توضيتا معينا وطريقة معينة،
ـ التشبيك مع مسؤول االتصال
باملنظمات والسلطات العمومية
ومكونات املجتمع املدني،
ـ بناء عالضة ثقة تجعل التعامل املستقبل
أسهل وأجدى ( السلطات العمومية
واملنظمات الدولية واملجتمع املدني يحترم
ّ
جدية الصحفي والصحفية ورريد
الحرفية لديهم حتى وإن كانوا ال يقومون
بعمل صحفي إيجابي (بمنطق هاته
األطراف) تجاههم،
ـ ذكر موضوع وإطار مغاير لحقيقة
موضوع وإطار التغطية الصحفية أو العمل
ّ
يؤدي حتما إلى فقدان
الصحفي
املصداضية ليس تجاه طرف فحسب بل
لدى العديد اآلخرين.
ـ

