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الصحافــة مــن أقــوى أدوات العدالــة االجتماعيــة ،ال ســيما
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النســاء والفتيــات ،وتســليط الضــوء علــى مختلــف أشــكال
ّ
ـتهدفهن ،ومســاعدة المجتمعــات فــي
العنــف التــي تسـ
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قبل القيام بالتغطية ،أريدك أن تضع نفسك في مكان الفرد
أو المجموعة التي تقوم بتغطيتها .كيف سيكون شعورك
إذا تم تصويرك بنفس الطريقة؟

نادين نمري  ،صحفية أردنية ومدربة إعالمية

صندوق األمم المتحدة للسكان هو منظمة
األمم المتحدة الرائدة التي تعمل من أجل
عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه ،وكل
والدة آمنة ،ويحقق فيه كل شاب وشابة ما
لديهم من إمكانات.
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إذا لم يكن بإمكاننا الثقة بالصحفيين ،بأن يسردوا قصصنا بشكل
أخالقي ،فما األمل المتاح لنا؟ المفترض بهم أن يع ّبروا ع ّنا ويدافعوا
عن حقوقنا حينما نكون غير قادرات على هذا.

 -بتول ،ناجية من العنف القائم على النوع االجتماعي ،في مخيم دوميز  ،1العراق

المقدمة
إن الصحفي عندما ال يلتزم بالمعايير الصارمة للمهنية،
يمكنه أن يصبح دون علم منه جزء ًا من المشكلة،
فيتسبب في المزيد من الصدمة واأللم للناجيات ،ويسمح
للجناة باإلفالت من المالحقة القضائية.
إجـراء المقابــات غيــر الحساســة ،وعــدم دقــة التقاريــر،
والتحيــزات والتصــورات الشــخصية حــول النــوع
االجتماعــي والجنســانية ،واالفتقــار لفهــم الجوانــب
القانونيــة فــي القضايــا الجنائيــة ،يمكــن للصحفييــن
أن يصبحــوا دون علــم منهــم جــزءاً مــن المشــكلة،
فيعرضــوا الناجيــات للصدمــة أ
واللــم مــن جديــد ،مــع
بالفــات مــن المالحقــة القضائيــة.
الســماح للجنــاة إ

«عندمــا أتحــدث إلــى الصحفييــن ،أشــعر فــي حــاالت
كثيــرة أنهــم ال يفهمــون مــا نتعــرض لــه كنســاء فــي هــذا
المخيــم» ،كــذا قالــت آمــال ،الالجئــة الســورية مــن
القامشــلي التــي بذلــت الكثيــر مــن الجهــد للتواصــل مــع
الصحفييــن فيمــا يخــص القضايــا المؤثــرة علــى النســاء
والفتيــات الســوريات« :إنــه كفــاح يومــي ،ونحــن قليــات
الحيلــة وســط التقاليــد أ
والعــراف والقوانيــن ،أو قلتهــا
إن شــئنا الدقــة ،التــي تيســر علــى الرجــال أن يســتغلونا.
نحــن نحكــي مــن القلــب ،لكــن نــادراً مــا تتــم مناقشــة يمكــن لمثــل هــذه التحديــات أن تــؤدي بالصحفييــن
والصحفيــات فــي أحيــان عديــدة إلــى تجنــب تغطيــة
المشــاكل التــي نعانــي منهــا ونحكيهــا».
قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بالمــرة،
بالنســبة للنســاء والفتيــات مثــل آمــال ،والكثيـرات منهــن مــا يفاقــم أكثــر مــن المشــكلة مــن خــال ترســيخ ثقافــة
الفــات مــن العقــاب التــي ينعــم فيهــا الجنــاة بنــدرة
يواجهــن أشــكاال ً متعــددة مــن العنــف القائــم علــى إ
النــوع االجتماعــي بشــكل يومــي ،تمثــل الصحافــة أحــد المحاســبة.
المــاذات القليلــة المتوفــرة للكشــف عــن قصصهــن
وتجاربهــن .وتصبــح هــذه الوظيفــة للصحافــة أهــم فــي حيــن أن الصحافــة الفعالــة تكــون فــي العــادة نتاجـاً
أ
النســانية ،مثــل تلــك التــي لســنوات مــن الخبــرة والممارســة الصحفيــة المنتبهــة
وأكثــر إلحاحـاً أثنــاء الزمــات إ
واليقظــة ،فــإن البنــاء علــى المبــادئ والنهــج أ
الخالقيــة
ُ
تعانــي منهــا دول عديــدة بالمنطقــة العربيــة ،بمــا يشــمل
المقبولــة دولي ـاً يقلــص مــن احتمــال إلحــاق الضــرر.
اليمــن وســوريا والعــراق وفلســطين ودول أخــرى.
بالنســبة للصحفييــن ،فــإن تغطيــة قضيــة العنــف القائم
جمــة .ليــس
علــى النــوع االجتماعــي قضيــة بهــا تحديــات ّ
الســبب فحســب أن الموضــوع نفســه يُســاء فهمــه علــى
نطــاق واســع للغايــة ،إنمــا أيضــاً بســبب تزايــد تعقــد
الكثيــر مــن العوامــل التــي تســهم فــي الظاهــرة ،مــا
يجعــل تغطيــة هــذه القضايــا أصعــب .أ
الهــم ،أن
الصحفييــن بحاجــة للوعــي بــأن تغطيتهــم – إن لــم
تتــم بشــكل يراعــي المعاييــر المهنيــة بصرامــة – قــد
تصبــح ضــارة بالناجيــات مــن عــدة أوجــه .بيــن تقنيــات

تــم إعــداد هــذا الدليــل لمســاعدة الصحفييــن فــي
تغطيــة قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
بقــدر أكبــر مــن الســهولة والوعــي .وهــو يتيــح معلومــات
أساســية حــول تعريــف العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي وأســبابه الجذريــة ،إضافــة إلــى تقديمــه
أ
الرشــادية والممارســات
لمجموعــة بســيطة مــن الدلــة إ
الفضلــى التــي تيســر مــن العمليــة وتــؤدي إلــى المزيــد
مــن التغطيــة الصحفيــة الشــاملة عريضــة وعميقــة
التأثيــر.

تغطيــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
هــو مــن أصعــب المهــام التــي يمكــن أن تواجــه
الصحفــي علــى مــدار حياتــه المهنيــة.
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العنف القائم على النوع االجتماعي هو وباء ينتشر وينتعش
في أوقات النزاع وأثناء حاالت الطوارئ ،ما إن تنهار سيادة
القانون ونُظم العدالة الجنائية ،وكثير ًا ما يُستعان باالغتصاب
كسالح للحرب.

 -ناتاليا كانيم ،المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان

تعريف العنف القائم على النوع االجتماعي
العنف القائم على النوع االجتماعي هو موضوع حساس ورائه الكثير من
العوامل والعواقب .من ثم ،فإن فهم هذه الظاهرة ضروري ،وتزيد هذه الضرورة
بالنسبة لمن يقومون بتغطية حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي.
ما هو العنف القائم على النوع االجتماعي؟

العنف القائم على النوع االجتماعي على مستوى العالم

أكثر من امرأة من كل  3نساء على مستوى العالم تعرضت إما للعنف الجسدي أو الجنسي.

1

قُتلــت عمــداً مــا مجموعــه  87ألــف امـرأة فــي عــام  .2017أكثــر مــن نصفهــن ( 58بالمئــة) ُقتلــن

مــن قبــل الشــريك الحميــم أو فــرد مــن الأســرة ،مــا يعنــي أن  137ام ـرأة علــى مســتوى العالــم تعرضــت
2
للقتــل مــن قبــل شــخص مــن أس ـرتها ،كل يــوم علــى مــدار ذلــك العــام.
تــم تزويــج أكثــر مــن  700مليــون امـرأة فــي كل أنحــاء العالــم كأطفــال (أصغــر مــن  18ســنة) ومــن
3
بيــن هــؤالء ،هنــاك أكثــر مــن امـرأة مــن كل ثــاث نســاء تزوجــن قبــل أن يبلغــن الخامســة عشــر مــن العمــر.

أكثــر مــن  200مليــون امـرأة وفتــاة تعرضــت لشــكل مــن أشــكال تشــويه الأعضــاء التناســلية
فــي  29دولــة فــي أفريقيــا.
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فــي ثقافــات عديــدة ،نــادراً مــا يُناقــش العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل صريــح
ومفتــوح ،مــا يعنــي كبــت هــذه القضيــة وانتشــار
الكثيــر مــن أ
الفــكار المغلوطــة حولهــا .مــن ثــم،
فــإن فهــم العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
والعوامــل المتســببة فيــه وتلــك التــي تســهم فــي
حدوثــه ،لهــو أمــر بالــغ أ
الهميــة ،أثنــاء تغطيــة
حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
بالنكليزيــة  )GBVهــو مصطلــح
(اختصــاره إ
جامــع ومظلّــي يشــمل أي عمــل ضــار يُرتكــب
ضــد إرادة الشــخص ،ومرجعــه االختالفــات
والنــاث.
المشــيدة اجتماعيـاً فيمــا بيــن
الذكــور إ
الذى أو أ
يشــمل أفعــاال تلحــق أ
اللــم الجســدي
ً
أو الذهنــي أو الجنســي ،أو التهديــد بمثــل هــذه
أ
الكــراه أو أي حرمــان آخــر مــن
الفعــال ،أو إ
الحريــة.
يمكــن تعريــف العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي بشــكل موســع بصفتــه يشــتمل علــى
خمــس فئــات مــن أ
الفعــال :العنــف الجنســي
(االغتصــاب ،االعتــداء الجنســي ،التحــرش
الجنســي) ،العنــف الجســدي (اللطــم والصفــع
والضــرب) ،العنــف النفســي/الذهني أ
(الذى
النفســي واللفظــي) العنــف االقتصــادي (تقييــد
الحركــة والحرمــان مــن المــوارد) والممارســات
التقليديــة الضــارة (زواج أ
الطفــال ،تشــويه
أ
العضــاء التناســلية ،مــا يُدعــى بجرائــم “الشــرف”).

من المعرضون لهذا الخطر؟

يُســتخدم مصطلــح “العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي” أكثــر مــا يُســتخدم للإشــارة إلــى
العنــف الــذي يتــم ارتكابــه ضــد النســاء والفتيــات.
فــي حيــن أن النســاء والرجــال والفتيــة والفتيــات
يمكــن أن يكونــوا معرضيــن لخطــر العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،فــإن النســاء
والفتيــات مســتمرات فــي كونهــن أ
الغلبيــة
العظمــى مــن الناجيــات والضحايــا ،بســبب
المعتقــدات والســلوكيات والقيــم االجتماعيــة
أ
البويــة المترســخة ،والمنتشــرة فــي العديــد مــن
المجتمعــات فــي شــتى أنحــاء العالــم .هــذه
المعتقــدات والســلوكيات والقيــم االجتماعيــة تبني
تصــورات عــن النســاء والفتيــات كونهــن أقــل مــن
الرجــال والفتيــة ،وخاضعــات ،مــع تهيئــة ثقافــة
وبيئــة يســهل فيهــا الحرمــان مــن الحريــة وإلحــاق
أ
الذى .هــذه الوضعيــة التابعــة والخاضعــة

كثي ـراً مــا تترســخ بمســاعدة مختلــف المؤسســات
االجتماعية-الثقافيــة القائمــة ،مثــل المؤسســات
التعليميــة والدينيــة والقانونيــة.
كمــا قالــت أفــان ،وهــي فتــاة إيزيديــة عمرهــا 17
عامــاً نجــت مــن العنــف الجنســي“ :كونــي فتــاة
أشــبه بــأن أكــون شــخص ولــد فــي ســجن .ال مــكان
آمــن ،وال حتــى بيتــك ،وأنــت دائمــاً معرضــة
والجبار
لخطــر التحــرش واالختطــاف واالغتصــاب إ
5
علــى الــزواج ،حتــى إن لــم تكونــي راغبــة”.
كمــا يتــم اســتخدام العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي مــن قبــل بعــض أ
الشــخاص لوصــف
أ
“البعــاد الجنســانية لبعــض أشــكال العنــف ضــد
الرجــال والفتيــة ،ال ســيما العنــف الجنســي الــذي
يتــم ارتكابــه بغــرض ترســيخ وتعزيــز أ
الفــكار
المشــيدة اجتماعي ـاً حــول معنــى الرجولــة وقــوة
الذكــر”.

ما هي العواقب؟

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لــه عواقب
خطيــرة ،منهــا مــا هو فــوري ومنهــا طويــل أ
الجل،
علــى الصحــة الجنســية والجســدية والنفســية
للناجيــات والناجيــن ،فضــا عــن أثــره أ
العــرض
ً
علــى المســتوى المجتمعــي .إضافــة إلــى التســبب
فــي جملــة مــن االضطرابــات النفســية يعانــي منهــا
الناجــون ،وتشــمل أعــراض التوتــر واالكتئــاب
واالكتــراب التالــي للصدمــة ( ،)PTSDيمكــن أن
يكــون للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
جملــة عريضــة مــن التبعــات الصحيــة ،وتشــمل
الصابــات الجســدية البليغــة ،والحمــل غيــر
إ
الجهــاض غيــر
المرغــوب ،أومضاعفــات بســبب إ
آ
المــن ،والمــراض المعديــة المنقولــة جنســياً،
والوفــاة ج ـراء تبعــات وعواقــب هــذه المشــكالت
المذكــورة.
قــد تعانــي الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي أكثــر بســبب الوصــم المرتبــط
بهــذا النــوع مــن العنــف .ولــدى نبــذ الناجيــة
مــن أســرتها أو المجتمــع المحلــي ،فقــد تتضــرر
اقتصاديــاً واجتماعيــاً .ال يقتصــر أ
المــر علــى
أن هــذا الوصــم يعرضهــن لخطــر االســتغالل
والعنــف ،إنمــا قــد يعــرض حياتهــن للخطــر أيضاً،
ال ســيما عندمــا يقــوم أفـراد أ
الســرة الذكور/أفـراد
المجتمــع الذكــور ،باالنتقــام باالســتعانة بالعنــف
الجســدي أو مــا يُدعــى بـــ “جرائــم الشــرف”.
ال يقتصــر أ
المــر علــى كــون العنــف القائــم
النســان
علــى النــوع االجتماعــي انتهــاكاً لحقــوق إ
الفــات مــن العقــاب
الفرديــة ،إنمــا أيض ـاً يعــد إ

الــذي ينعــم بــه الجنــاة والخــوف الــذي تولــده
أفعالهــم ،بمثابــة خطــر جســيم قــوي التأثيــر
علــى جميــع النســاء والفتيــات ،وعلــى نســيج
المجتمــع ذاتــه .فالالمســاواة بيــن الجنســين
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي قــد
يســهمان أيضـاً فــي انهيــار تماســك آليــات الحماية
التــي تصــون الحريــات المدنيــة ،وحريــة التعبيــر،
والعدالــة االجتماعيــة ،والتقــدم االجتماعــي.
كمــا أن المجتمعــات التــي يتــم فيهــا تقبــل
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي تنــزع
للحــد مــن إســهامات النســاء والفتيــات للتنميــة
ّ
وبنــاء الســام ،وهــو مــا يعنــي تعريــض قــدرة
صمــود هــذه المجتمعــات فــي وجــه الطــوارئ
والنســانية للخطــر.
الجيوسياســية واالقتصاديــة إ

ما هي أسباب العنف القائم على النوع
االجتماعي؟

أ
الســباب الجذريــة للعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي بســيطة .المعتقــدات المترســخة
بســمو الذكــر ،تعــرض النســاء والفتيــات لخطــر
التمييــز والتهميــش ،وتجعلهــن أكثــر عرضــة
للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .يتفاقــم
أ
النســانية،
الخطــر المذكــور أكثــر أثنــاء الزمــات إ
عندمــا تكــون أبســط آليــات الحمايــة والشــبكات
االجتماعيــة معرضــة لالضطـراب أو تصبــح غائبــة.
عــادة مــا يكــون التمييــز بيــن الجنســين نتيجــة
للتوزيــع غيــر المتســاوي للقــوة والســلطة بيــن
الرجــال والنســاء ،اقترانــاً بتوزيــع أدوار محــددة
بحســب النــوع االجتماعــي علــى أ
الفــراد،
واالســتعانة بأنمــاط تقليديــة جاهــزة ،تلعــب
بدورهــا دوراً فــي التســبب فــي العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي واســتمراره وتقبــل
ممارســته.
1. World Health Organization, Department of Reproductive Health
and Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine,
South African Medical Research Council (2013). Global and regional
estimates of violence against women: prevalence and health effects of
intimate partner violence and non-partner sexual violence, p.2. For
individual country information, see UN Women Global Database on
Violence against Women.
2. United Nations Office on Drug and Crime, Global Study on
Homocide: Gender-related Killing of Women and Girls, 2018, accessed at
https://bit.ly/2PmxYPM.
3. Unicef, Ending Child Marriage: Progress and Prospects, 2013, accssed
at https://uni.cf/3caeJTw.
4. World Health Organisation, Female Genital Mutilation, 2020,
accessed at https://bit.ly/3c5dPYj.
5. Global Protection Cluster, Inter-Agency Standing Committee,
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فــي أغلــب الثقافــات ،ال ُيناقــش العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل
صريــح ومفتــوح ،مــا يعنــي انتشــار العديــد مــن التصــورات الخاطئــة .إن عــدم دقــة
تنــاول ســلوك الجنــاة والتركيــز علــى ســلوك الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي يمكــن بــدوره أن يؤثــر علــى الوصــول إلــى العدالــة .لإلعــام دور
يلعبــه فــي مناوئــة هــذه التصــورات الخاطئــة الشــائعة.

تصــور خاطــئ :العنــف القائــم علــى النــوع تصــور خاطــئ :الجنــاة الذيــن يرتكبــون العنــف
االجتماعــي ال يضــر إال بفئــات معينــة مــن النــاس «وحــوش» أو «غريبــون ومرضــى»
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي قــد يضــر بــأي
أحــد .إنــه يضــرب جــذوره عميق ـاً عبــر الطبقــة والعــرق/
الثنيــة والديــن والمســتوى التعليمــي والتاريخ الشــخصي.
إ
واالفتراضــات الســلبية حــول الناجيــات مــن العنــف
ـن مــد
القائــم علــى النــوع االجتماعــي قــد ّ
تصعــب عليهـ ّ
أ
اليــدي لطلــب المســاعدة.

الجنــاة قــد يكونــوا مــن خلفيــات كثيــرة ومتنوعــة .نتيجــة
لهــذا ،فعندمــا تبلــغ الناجيــات بالعنــف الــذي يرتكبــه
الشــريك ،إذا كان عنص ـراً بــارزاً فــي المجتمــع أو شــخص
ال تتفــق صفاتــه مــع النمــط القائــم للجانــي ،فكثي ـراً مــا
ال يصدقهــن أحــد.

تصــور خاطــئ :البالغــات الكاذبــة كثيــرة
تصــور خاطــئ :اختيــار الم ـرأة لثيابهــا وســلوكها ومنتشــرة ،أو تســتخدمها النســاء للحصــول علــى
يعرضهــا للخطــر
ولعــادة التوطيــن
الخدمــات إ

عــادة مــا يلــوم الجنــاة الضحايــا لتبريــر ســلوكهم إزاء
الضحيــة .هــذا فــي حــد ذاتــه فعــل مــؤذي ويُبعــد
التركيــز عــن الجانــي .مــن المهــم أن يتحمــل الجانــي
كامــل مســؤولية أفعالــه ،وأن يتحــدى الصحفيــون أيــة
محاولــة للــوم مــن تعرضــوا أ
لــ�ذى.

بشــكل عــام ،البالغــات الكاذبــة نــادرة الحــدوث،
البــاغ عــن حــاالت
والمشــهود والقائــم هــو عــدم إ
كثيــرة لهــذه المشــكلة المتفشــية والخطيــرة .تشــير
المريكيــة لعلــم أ
دراســة نشــرت فــي الدوريــة أ
الم ـراض
ُ
الوبائيــة إلــى أن نحــو  7بالمئــة مــن الناجيــات فــي
الــدول الناميــة يبلغــن رســمياً بوقائــع العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،وتــرى البحــوث أن الخــوف مــن
خســارة الســكن والخدمــات أ
الخــرى ،أو فقــدان حضانــة
أ
الطفــال ،تحــول دون إبــاغ الكثيــر مــن الناجيــات مــن
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي عــن الحــوادث
2
التــي تعرضــن لهــا.

تصــور خاطــئ :تلــك التــي تتعــرض لالغتصــاب أو
أ
الذى ســوف تتــأذى بشــكل واضــح عندمــا تناقــش
محنتها

هنــاك رجــال كثيــرون يعيشــون فــي ظــروف الفقــر أو
النــزاع وال يرتكبــون العنــف ضــد النســاء ،مثلمــا يوجــد
الكثيــر مــن أ
الشــخاص فــي دول ثريــة وفــي حالــة ســام،
ويمارســون العنــف ضــد النســاء .فــي حيــن أن دراســات
عديــدة توصلــت إلــى أن الفقــر والن ـزاع العنيــف يزيــدان
مــن احتمــاالت وقــوع أنــواع بعينهــا مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،فــإن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي يعتبــر مشــكلة عالميــة.

تصــور خاطــئ :االعتــداء الجنســي يرتكبــه
الغربــاء عــادة

طبق ـاً لتقدي ـرات منظمــة الصحــة العالميــة 1،فــإن ثلــث
النســاء فــي العالــم تقريبــاً كُــن فــي عالقــة تعرضــن
خاللهــا للعنــف الجســدي و/أو الجنســي مــن قبــل
الشــريك الحميــم ،ونحــو  70%مــن وقائــع االعتــداء تصــور خاطــئ :الفقــر والنــزاع همــا ســبب
الجنســي ارتكبهــا شــريك حميــم.
االعتــداءات علــى النســاء

لــكل شــخص رد فعــل مختلــف تجــاه العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي .مــن المهــم الوعــي بباقــة ردود
الفعــل العريضــة إزاء هــذه أ
الفعــال المؤذيــة والمؤديــة
للكــرب أ
واللــم ،فبعــض الناجيــات يختــرن أال يتحدثــن
أبــداً عمــا تعرضــن لــه ،أو قــد يفعلــن هــذا بعــد أشــهر أو
ســنوات مــن الواقعــة ،فــي حيــن تختــار أخريــات كشــف
مــا حــدث فــوراً .توقــع أو إل ـزام الناجيــات باتبــاع نمــط
ســلوكي مشــترك ومحــدد ليــس فقــط أمــر ضــار لتعافــي
الناجيــات ،إنمــا هــو أيضــاً يشــتت أ
الضــواء المســلطة
علــى الجانــي ،ويفاقــم مــن المشــكلة.

10

1 World Health Organisation, Global and Regional Estimates of Violence Against Women, 2013, bit.ly/1oTfGVG
2 Tia Palermo, Jennifer Bleck, and Amber Peterman, Tip of the Iceberg: Reporting and Gender-Based Violence in Developing
Countries, American Journal of Epidemiology, 2013.

كثير ًا ما يقول لي الرجال إنه خطأ المرأة ،إذا هي تعرضت للتحرش أو
االعتداء ،ألنها ترتدي ثياب ًا معينة أو تتكلم بشكل معين ،لكن النساء
والفتيات الالئي أعرفهن يتعرضن للتحرش يومي ًا ،بغض النظر عما يفعلن.

حول العنف القائم على النوع االجتماعي

 -لمى ،الجئة تعيش في دهوك ،العراق

تصورات خاطئة شائعة

لــكل شــخص رد فعــل مختلــف تجــاه العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي .مــن المهــم الوعــي بباقــة ردود الفعــل العريضــة
إزاء هــذه األفعــال المؤذيــة والمؤديــة للكــرب واأللــم ،فبعــض
الناجيــات يختــرن أال يتحدثــن أبــد ًا عمــا تعرضــن لــه.
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العنف القائم على النوع االجتماعي في
سياق األزمات اإلنسانية  -الدول العربية
األزمة اإلنسانية ،أو النزاع الجيوسياسي أو الكارثة الطبيعية ،هي ظواهر تزيد ال محالة
من خطر العنف القائم على النوع االجتماعي .يتطلب إعداد التقارير الصحفية حول
العنف القائم على النوع االجتماعي في تلك الظروف عناية إضافية لمنع الضرر.
سوريا

فــي ســوريا ،بعــد عشــر ســنوات تقريب ـاً علــى بدايــة أ
الزمــة فــي ،2011
تقــول النســاء والفتيــات إن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
النترنــت،
مســتمر بشــكل يومــي .إضافــة إلــى هــذا ،فــإن التحــرش عبــر إ
ونشــر الصــور الجنســية انتقامياً/االبت ـزاز الجنســي ،والعنــف الجنســي،
هــي جميع ـاً توجهــات تــم رصدهــا بشــكل أكبــر فــي عــام  ،2019فــي
الجبــاري والحرمــان مــن الفــرص
الجبــار علــى البلــوغ والحمــل إ
حيــن كان إ
االقتصاديــة ،مــن التوجهــات الجديــدة التــي ظهــرت ذلــك العــام.

اليمن
فــي اليمــن ،الــذي ربمــا يواجــه أســوأ أزمــة إنســانية فــي زمننــا ،هنــاك
الكثيــر مــن أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي التــي تــم
الزمــة ،بمــا يشــمل التحــرش وزواج أ
البــاغ بهــا منــذ انــدالع أ
الطفــال
إ
والعنــف الجنســي والعنــف المنزلــي ،فــإن نحــو  27بالمئــة مــن
النســاء النازحــات مــن اليمــن تحــت  18عام ـاً ،ومعرضــات لخطــر أكبــر
باالســتغالل أو باللجــوء إلــى آليــات تكيــف ســلبية مثــل زواج أ
الطفــال أو
ممارســة الجنــس مــن أجــل البقــاء.

العراق
فــي العـراق ،يســتمر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي تدميــر
وتشــويه حيــاة النســاء والفتيــات ،مــع تقييــد الحركــة ،وانتشــار التحــرش
الجنســي ،وانتشــار الــزواج القســري ،كتوجهــات شــائعة قائمــة .يقــدر
صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان أن  10بالمئــة مــن الفتيــات تحــت
أ
 14عام ـاً ربمــا خضعــن لتشــويه العضــاء التناســلية فــي  ،2018ويبلــغ
متوســط ســن القطــع نحــو  5ســنوات.

ليبيا

أ
النســانية المطولــة .ال
تســتمر ليبيــا فــي المعانــاة مــن تبعــات الزمــة إ
يــزال العنــف الجنســي – الــذي يشــمل التعذيــب الجنســي – منتشــراً
فــي ليبيــا .تشــمل مواقــع العنــف الجنســي مراكــز االعتقــال الرســمية،
والســجون غيــر الرســمية فــي ســياق العمــل القســري واالســترقاق،
وأثنــاء التوقيــف العشــوائي لــدى الحواجــز أ
المنيــة مــن قبــل الجماعــات
المســلحة ،وفــي المــدن مــن قبــل عصابــات ،وفــي البيــوت.

الصومال
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فــي الصومــال ،تعــد الظــروف المناخيــة المتدهــورة والنزاعــات القبليــة
والمجتمعيــة وانتشــار العنــف ،عوامــل مســتمرة فــي تعريــض النســاء
والفتيــات للكثيــر مــن المخاطــر .تتعــرض النســاء والفتيــات للتحــرش
والعمــال الحــرة ،أو أداء أ
فــي كل التنقــات مــن أجــل التجــارة أ
العمــال
المنزليــة .الفتيــات تحديــداً معرضــات للتحــرش فــي مخيمــات النازحيــن
داخليـاً والمجتمعــات المســتضيفة ،أثنــاء محاوالتهــن تغطيــة احتياجاتهن
أ
الساســية ،مثــل إحضــار الميــاه مــن مصــادر المــاء القريبــة .وتنتشــر
أ
أ
النــاث وعنــف
ظواهــر زواج الطفــال وتشــويه العضــاء التناس أــلية لــدى إ
والذى الجنســي ،والعنــف
الشــريك الحميــم واالســتغالل الجنســي
النفســي ،كتوجهــات منتشــرة علــى مــدار أ
العــوام الماضيــة.

«كممارسة جيدة عامة ،نُشجع الصحفيين الذين يعملون في سياق األزمات
اإلنسانية دائم ًا على السعي للحصول على المساعدة من منظمة طيبة السمعة
معنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي في سياق األزمات اإلنسانية».
أ
النسانية؟
لماذا يختلف سياق الزمات إ
مــع انفصــال النســاء والفتيــات عــن عائالتهــن،
والمجتمعــات الحاميــة لهــن ،فــإن القيــم التــي
تحكــم الســلوك االجتماعــي تتعــرض لالضطراب.
نحــن هنــا بصــدد جملــة مــن بواعــث القلــق
الخاصــة بالحمايــة ،التــي لهــا آثــار مختلفــة.

شــخصية ،إنمــا أيضــاً تزيــد مخاطــر إعــداد
التقاريــر التــي قــد تــؤدي إلــى الضــرر .كممارســة
جيــدة عامــة ،نُشــجع الصحفييــن الذيــن يعملون
أ
النســانية دائمــاً علــى
فــي ســياق الزمــات إ
الســعي للحصــول علــى المســاعدة مــن منظمــة
طيبــة الســمعة معنيــة بالعنــف القائــم علــى
أ
النســانية.
النــوع االجتماعــي فــي ســياق الزمــات إ

إن النــزوح الجماعــي واســع النطــاق يــؤدي إلــى إتاحة الدعم

زيــادة العنــف ،عندمــا يتســبب فــي تقطــع
الشــبكات المجتمعيــة وتهيئــة بيئــة مــن انتشــار
انعــدام القانــون .لكــن أ
الســباب الكامنــة
والعميقــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي
مرتبطــة بالســلوكيات والمعتقــدات والبنــى التــي
يعــد التمييــز بنــاء علــى النــوع االجتماعــي فيهــا
ســمة أصيلــة مــن ســمات اختــال القــوة بيــن
الجنســين.
علــى مــدار العقــود أ
الخيــرة ،تــم بــذل جهــود

للتصــدي للعنــف الجنســي فــي ســياق حــاالت
الطــوارئ .وفــي الوقــت نفســه ،هنــاك إقــرار
متزايــد بــأن الســكان المتضرريــن مــن العنــف
والكــوارث الطبيعيــة يتعرضــون ألشــكال مختلفــة
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .إن
العنــف المنزلــي ،والــزواج المبكــر ،واالســتغالل
الجنســي ،هــي أشــكال مــن أ
الذى يُنظــر إليهــا
بقلــق متزايــد فــي تلــك الســياقات ،ال ســيما
نظـراً لالضطـراب المتوقــع فــي توفــر الخدمــات
أ
الساســية ،وســبل كســب الــرزق ،ومختلــف
آليــات الحمايــة.
يُقــدر أن أكثــر مــن  37بالمئــة مــن النســاء
والفتيــات العربيــات تعرضــن لشــكل مــن أشــكال
العنــف علــى مــدار حياتهــن ،وهنــاك مؤش ـرات
علــى أن النســبة يُرجــح أن تكــون أعلــى ،بســبب
البــاغ عــن الحــاالت بســبب
كثــرة تجاهــل إ
والحســاس
الخــوف والوصــم االجتماعــي إ
بالعــار .كمــا أنــه ونظـراً ألوجــه التشــابه الثقافيــة
والســياقية بيــن مختلــف الــدول فــي المنطقــة،
يبــدو أن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
يتبــع نفــس أ
النمــاط ،مــن تقييــد التنقــات
والتحــرش الجنســي والعنــف الجنســي وزواج
الطفــال تشــويه أ
أ
العضــاء التناســلية لــدى
النــاث كأكثــر التوجهــات انتشــاراً حســب مــا تــم
إ
رصــده ،طبق ـاً لبيانــات برنامــج صنــدوق أ
المــم
المتحــدة للســكان.
أ
البــاغ
النســانية ،يصبــح إ
وفــي ســياق الزمــات إ
عــن حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي تحديــداً مســألة أصعــب .ال يقتصــر
أ
المــر علــى أن الصحفييــن يتحملــون مخاطــر

فــي بعــض المناطــق ،إمــا ال تتوفــر خدمــات
الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ،أو هــي مقتصــرة للغايــة ،وتتــردد
البــاغ بحــاالت العنــف القائــم
الناجيــات فــي إ
علــى النــوع االجتماعــي بســبب الخــوف مــن
والقصــاء االجتماعــي ومــا يُدعــى بـــ
الوصــم إ
«جرائــم الشــرف» ،وغيــر ذلــك مــن أشــكال
االنتقــام .يحــول هــذا دون التمــاس الكثيــر مــن
الناجيــات لخدمــات دعــم كفيلــة بإنقــاذ الحيــاة.

التحرش وتقييد التنقالت

كثيـراً ما تشــهد النزاعــات المؤدية ألزمات إنســانية
تقييــد تنقــات النســاء والفتيــات إلــى حــد بعيــد.
فالكثيــر مــن النســاء والفتيــات تتقيــد تحركاتهــن
خــارج البيــت بســبب الخــوف مــن العنــف
الجنســي والتحــرش .وفــي بعــض الحــاالت قــد
تفــرض الجماعــات المســلحة المتطرفــة قيــوداً
إضافيــة علــى النســاء والفتيــات ،تشــمل قواعــد
تقييديــة للثيــاب ،والحرمــان مــن التعليــم
والعمــل واقتصــار المشــاركة فــي الحيــاة العامــة.
فــي حيــن أن حريــة التنقــل كانــت مقتصــرة نوعـاً
مــا بالنســبة للعديــد مــن النســاء والفتيــات قبــل
النــزوح ،فــإن زيــادة الخــوف مــن االعتــداء
الجنســي والتحــرش فرضــت قيــوداً إضافيــة علــى
النســاء والفتيــات النازحــات.

العنف المنزلي
أفــادت النســاء والفتيــات فــي منطقــة الــدول
العربيــة بــأن العنــف فــي البيــت قــد زاد نتيجــة
للنــزوح والنـزاع .طبقـاً لبيانــات برنامــج صنــدوق
أ
المــم المتحــدة للســكان ،فــإن العنــف المنزلــي
مســتمر فــي كونــه مــن أكثــر التوجهــات انتشــاراً –
حســب عــدد البالغــات – عبــر عــدة دول .كمــا أنه
مــن المهــم مالحظــة أن زواج أ
الطفــال والــزواج
القســري يزيــدان مــن خطــر العنــف المنزلــي.

زواج أ
الطفال

زواج الفتيــات القاصــرات منتشــر إلــى حــد مــا
فــي منطقــة الــدول العربيــة ،لكــن النزاعــات

1 RC, Are We Listening? Acting on Our Commitments to Women and Girls Affected by the Syrian Conflict, 2014, bit.ly/1rZSkJO

النســانية أســهمت فــي زيــادة زواج الفتيــات فــي
إ
ســن أصغــر وفــي ظــل ظــروف مختلفــة .علــى
ســبيل المثــال ،تزيــد عرضــة الفتيــات للــزواج
مــن الرجــال أ
الكبــر ســناً غيــر المعروفيــن ألســرة
العــروس ،أو الدخــول فــي زواجــات متكــررة
قصيــرة العمــر مــن أجــل الحصــول علــى دخــل
أ
للســرة ،وهــذا فــي ســياق النزاعــات .إن انعــدام
أ
المــان االقتصــادي والتصــور بــأن الــزواج قــد
يقــدم الحمايــة للفتــاة مــن البيئــة غيــر المســتقرة
القائمــة ،وانعــدام الفــرص البديلــة ،هــي جميعاً
عوامــل تســهم فــي انتشــار هــذه الظاهــرة.

االستغالل أ
والذى الجنسيين

النســانية قــد يأتــي مصحوباً
إن توفــر المســاعدة إ
أ
بزيــادة مخاطــر االســتغالل الجنســي والذى
الجنســي ،مــن قبــل أ
الف ـراد المكلفيــن بتســليم
النســانية ،أو مــن قبــل مــن يشــغلون
الخدمــات إ
مواقــع ســلطة اقتصاديــة أو سياســية نســبية
فــي مجتمعاتهــم .ليــس مــن غيــر الشــائع أن
تتعــرض النســاء والفتيــات لحــاالت «صداقــة
خاصــة» مــع قــادة المخيــم ،أو القيــادات
الدينيــة أو المجتمعيــة ،أو أصحــاب العمــل أو
أصحــاب البيــوت ،إلــخ .كثي ـراً مــا يشــتمل هــذا
علــى طلــب الجنــس أو الموافقــة علــى الــزواج،
وأحيان ـاً مــا يكــون الجنــاة مــن الرجــال العامليــن
فــي المنظمــات المجتمعيــة وتلــك المعنيــة
1
بتوزيــع الســلع والخدمــات.

العنف الجنسي
يمكــن اســتخدام العنــف الجنســي كســاح
للحــرب .علــى ســبيل المثــال ،فــإن بعــض
أ
الطــراف قــد ترتكــب أعمــال عنــف جنســي
أثنــاء تفتيــش البيــوت ،وكذلــك لــدى نقــاط
التفتيــش والكمائــن وفــي مراكــز االحتجــاز.
علــى ســبيل المثــال ،قــد تتعــرض النســاء
لالحتجــاز والتعذيــب ،أ
والذى الجســدي ،مــع
ارتــكاب أفعــال تشــتمل علــى مكونــات جنســانية
(أي ورائهــا افتراضــات معينــة حــول النــوع
االجتماعــي) .ولــدى إخــاء الســبيل مــن االحتجاز
وبعــد المداهمــات المنزليــة ،ينتشــر التصــور
بــأن النســاء تعرضــن لالعتــداء الجنســي ،وهــو
االعتقــاد الــذي قــد يــؤدي فــي حــاالت كثيــرة
إلــى إقصــاء النســاء عــن أســرهن ،وتعريضهــن
الهمــال .هنــاك
الســاءة أو إ
لمزيــد مــن خطــر إ
نســاء تعرضــن لهــذه الظــروف فتــم اعتبارهــن
«غيــر مناســبات للــزواج» ،وتعرضــت بعــض
النســاء للطــاق وتعرضــت أخريــات للقتــل .كمــا
أن الخــوف مــن العنــف الجنســي وعواقبــه يعــد
عامــا دافعــاً لنــزوح العديــد مــن أ
الســر.
ً
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هنــاك عــدد مــن االعتبــارات أ
الخالقيــة التــي يجــب
أن يعــرف بهــا الصحفيــون أثنــاء محاولــة تبنــي
وجهــة نظــر الناجيــة فــي كتابــة القصــة الصحفيــة،
الضـرار» .هــذه المبــادئ
وأن يلتزمــوا
بمبــدأ «عــدم إ
تســتند إلــى أ
الخالقيــات العامــة لمهنــة الصحافــة.
الضــرار بالناجيــات
لكــن مــن أجــل تجنــب إ
واســتخدام الصحافــة بشــكل فعــال فــي إحــداث الموضوعية
تغييــر إيجابــي ،فالبــد مــن بــذل عنايــة إضافيــة لــدى تغطيــة قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي مــن المهــم كل أ
الهميــة أن يبقــى
أثنــاء تغطيــة هــذا النــوع مــن العنــف الــذي لــه آثــار
أ
الصحفــي واعيـاً بتحيزاتــه حــول الموضــوع وبالنماط
بعيــدة المــدى.
التقليديــة التــي لديــه حــول النســاء والفتيــات
البالغ
واجب إ
والجنســانية والعنــف .مــن المهــم للغايــة التعامــل
البــاغ عــن العنــف القائــم علــى النــوع مــع الموضــوع مــن منظــور موضوعــي تمام ـاً ،مــع
عنــد إ
االجتماعــي مــن المهــم أن نميــز مــا هــو «للمصلحــة مراعــاة االســتناد إلــى الحقائــق.
العامــة» ومــا هــو «شــيد لل ـرأي العــام» .فبعــض ليــس مــن وظيفــة المراســل الصحفــي إصــدار
أ
قصــص العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
الحــكام والتمييــز .ومــن المهــم بصفــة خاصــة
تتميــز بوجــود شــخصيات رفيعــة المســتوى فيهــا التأكــد مــن عــدم ذكــر التفاصيــل التــي يمكــن تأويلها
وتحتــوي علــى الكثيــر مــن التفاصيــل الشــخصية ،بطريقــة تلقــي اللــوم علــى الضحايــا الناجيــن مــن
وهنــا نجــد ميــا ً إلــى تنــاول الموضــوع بطريقــة العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي .علــى ســبيل
كتــاب إ
الثــارة ،مــع عــدم وجــود معلومــات المثــال إذا ذكــرت المالبــس التــي ترتديهــا الناجيــة
أ
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للناجي
مفيــدة
وقــت الحادثــة ،أو الجوانــب الخــرى المتعلقــة
أ
االجتماعــي.
بطبيعــة ظهــور أحــد الناجيات/الضحيــة ،لن ذلــك
يمكــن أن يتضمــن إصــدار أ
الحــكام عليهــن .ويســري
الدقة
هــذا بصفــة خاصــة علــى حالــة كتابــة «الفيتشــر»
إن الحصــول علــى الحقائــق يجــب أن يكــون هــو الصحفــي :إذ قــد يحــاول بعــض الصحفييــن إضافــة
صلــب العمــل الصحفــي ،وهــذا ينطبــق علــى تفاصيــل ال داعــي لهــا لبــث الــروح فــي القصــة،
تغطيــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى إبعــاد التركيــز دون قصــد
ومــع أن إجــراء المقابــات الصحفيــة يجــب أن عــن الجانــي ولــوم الضحيــة.
يكــون حساســاً ،فعلــى الصحفييــن أيضــاً التأكــد
مــن أن التقاريــر التــي يقومــوا بإعدادهــا صحيحــة احترام الخصوصية
مــن حيــث الحقائــق .كمــا ينبغــي تحــري الدقــة إن الصحافــة أ
الخالقيــة والمراعيــة للمبــادئ تعنــي
والتحديــد عنــد ذكــر العنــف القائــم علــى النــوع احت ـرام خصوصيــة الناجيــات مــن العنــف القائــم
االجتماعــي مــع عــدم محاولــة تغطيــة المــداوالت علــى النــوع االجتماعــي وخصوصيــة عائالتهــن
القضائيــة الجنائيــة مــا لــم يكــن الصحفــي يفهــم المكلومــة .يجــب علــى الصحفييــن أن ينتبهــوا لمــا
العمليــة القانونيــة .يحــاول أبعــض الصحفييــن يُشــار إليــه بمســمى «تحديــد الهويــة بتجميــع قطــع
أ
اســتخدام عبــارات تلطــف المــر (مثــال« :نــال
الحجيــة» ( )jigsaw identificationفــي القصــص
مــراده منهــا») بــدال ً مــن اســتخدام لغــة دقيقــة التــي يتــم فيهــا حجــب هويــة الشــخص« .تحديــد
(مثــال« :اغتصبهــا») .هــذا النهــج يــؤدي إلــى إعــداد الهويــة بتجميــع قطــع أ
الحجيــة» معنــاه أن يقــوم
تقاريــر مضللــة.
القــراء بجمــع بعــض التفاصيــل ،مثــل الموقــع
أ
والســن والثيــاب وأســماء القــارب ،فيصلــوا إلــى
العدالة
هويــة الناجيــة ،حتــى إذا لــم يذكــر الصحفــي
يجــب أن يكــون الصحفــي دائمـاً منصفـاً وعــادال ً مــع الناجيــة أو لــم ينشــر صورتهــا.
النــاس الذيــن يجــري مقابــات معهــم .وفــي حالــة
التحــدث مــع النــاس الذيــن تعرضــوا للعنــف القائم حماية المصادر
علــى النــوع االجتماعــي ،يقــع علــى عاتــق الصحفــي يجــب علــى الصحفييــن دائمـاً أن يحمــوا مصادرهــم
واجــب إضافــي يتمثــل فــي حمايــة مصــادره وأن يضمنــوا أن تشــمل تغطيــة هــذه الحمايــة مــن
المعرضــة للخطــر .وفــي هــذا الســياق فــإن مفهــوم يقومــون بمســاعدتهم مــن أفــراد ،والمترجميــن
«الموافقــة المســتنيرة» يعتبــر أمـراً مهمـاً علــى وجــه والســائقين ومــن تجــري معهــم المقابــات،
آ
الخصــوص؛ فهــو يعنــي أن الشــخص الــذي تقــوم
والخريــن ممــن يســاعدوهم فــي إعــداد قصتهــم.
بمقابلتــه ينبغــي أن يكــون مــدركاً تمامــا لعواقــب بعــض المجتمعــات ُعــرف عنهــا نبــذ مــن تحدثــوا
العــام.
الظهــور فــي وســائل إ
بوضــوح وجــرأة عــن العنــف القائــم علــى النــوع
إن العديــد مــن الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى االجتماعــي الــذي تعرضــوا لــه ،وفــي بعــض
أ
النــوع االجتماعــي الذيــن تحدثــوا علــى
المــ� قــد الحــاالت وقعــت «جرائــم شــرف» انتقامــاً ممــن
جاهــرن بالحديــث فــي هــذا الموضــوع.
إن الحديــث مــع الصحفييــن أمــر محفــوف
بالمخاطــر بالنســبة للناجيــات وعائالتهــن ،ويمكــن أن
يــؤدي إلــى عواقــب ســلبية تلحــق بهــن وبعائالتهــن.
تعرضــوا فيمــا بعــد إلــى مجموعــة مــن المشــاكل
ألنــه تــم التعــرف عليهــم ،بمــا فــي ذلــك الهجــوم
عليهــم ونبــذ المجتمــع لهــم .ولكــي تكــون مقابلتــك
منصفــة لهــم فإنــه ينبغــي عليــك إبــاغ مــن تقــوم
بمقابلتهــم بهــذه المخاطــر المحتملــة.
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علــى ســبيل المثــال ،إذا ذكــرت الناجيــة اســم
شــخص آخــر غيــر الجانــي فــي أثنــاء ســرد القصــة،
فــإن مســؤولية الصحفــي أن يحمــي خصوصيــة
وســامة ذلــك الشــخص.

عــدم دفــع مقابــل مــادي مطلق ـاً إلج ـراء
مقابــات

قــد يشــعر بعــض الصحفييــن بإغ ـراء دفــع النقــود
أو تقديــم الهدايــا مقابــل إجــراء المقابــات .لكــن
الدفــع إلجــراء هــذا النــوع مــن المقابــات يعتبــر
غيــر مالئــم أخالقي ـاً ،إذ ال يقتصــر أ
المــر علــى أنــه
يُرجــح أن يؤثــر علــى طبيعــة المقابلــة ،إنمــا قــد
يصعــب أيضــاً علــى الصحفييــن آ
الخريــن إجــراء
ّ
مقابلــة .كمــا أن تقديــم النقــود أو المكافــأة العينيــة
قــد يــؤدي أيضــاً إلــى ضغــوط ال داعــي لهــا علــى
العــام.
الناجيــات لكــي يتحدثــن إلــى إ
نوصــي بــأن يتصــل الصحفيــون بالمنظمــات
المعنيــة بقضايــا العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي فــي البدايــة قبــل محاولــة الحصــول
علــى مقابلــة .فالمســؤولين فــي المنظمــات المحليــة
والدوليــة قــد يكونــوا قادريــن علــى الحديــث بحريــة
أكبــر عــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
ومــن المرجــح أن يكــون عندهــم تصــور مفيــد حــول
القضيــة .بــدال ً مــن دفــع مقابــل أو مكافــأة للناجيــة
نفســها ،فربمــا يمكــن تقديــم تبــرع لمنظمــة تعمــل
علــى حمايــة الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي.

نهج التركيز على الناجية

نهــج التركيــز علــى الناجيــة يســعى إلــى تمكيــن
الناجيــات إذ يضعهــن فــي القلــب مــن عمليــة إعــداد
التقاريــر وكتابــة القصــص الصحفيــة .إنــه يقــر بــأن
كل ناجيــة هــي حالــة فريــدة مــن نوعهــا ،وتتفاعــل
بشــكل مختلــف مــع العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ،ولديهــا نقــاط قوتهــا ومواردهــا وآليــات
التكيــف الخاصــة بهــا .كمــا يقــر هــذا النهــج بــأن كل
ناجيــة لهــا الحــق فــي تقريــر مــن يعــرف قصتهــا ومــا
يحــدث بعــد نشــر القصــة.
إن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي هــو
تجســيد لالختــاالت أ
الصيلــة فــي القــوة والمســاواة
بيــن الجنســين .إذا كان مــن هــم حــول الناجيــة فــي
موقــف قــوة (مثــل المراســلين الصحفييــن ومقدمــي
الخدمــات) وقامــوا بفــرض رؤيتهــم ،فربمــا يــؤدي
هــذا دون قصــد منهــم إلــى تهيئــة تجربــة أخــرى
تشــعر فيهــا الناجيــة بقلــة الحيلــة والعــار .إن
التعامــل مــع الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي مــن خــال نهــج يراعــي الناجيــة،
يعنــي إعــاء أولويــة المصالــح الخاصــة بالناجيــات
وتطبيــق مبــادئ الســامة والســرية واالحتــرام
وعــدم التمييــز .هــذا ال يــؤدي فحســب إلــى
المســاعدة فــي منــع إحســاس الناجيــات بالصدمــة
مــن جديــد ،إنمــا هــو أيضـاً وســيلة آمنــة لالســتفادة
مــن قــوة الصحافــة لصالــح دعــم الناجيــات مــن
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــع عــدم
إحــداث ضــرر أثنــاء الســعي لذلــك فــي الوقــت
نفســه.

«لألسف ،بينما نرى بال شك زيادة في عدد التقارير حول العنف القائم
على النوع االجتماعي ،فال زلنا بحاجة إلى التركيز أكثر على تحسين
جودة تلك التقارير».

حتى بالنسبة ألكثر الصحفيين خبرة ،فإن كتابة قصة عن العنف القائم على النوع
االجتماعي من المحتمل أن تكون واحدة من أكثر المهام التي ستواجههم تحدي ًا.

 -جمانة حداد ،صحفية وناشطة وكاتبة لبنانية.

المبادئ األخالقية
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تحت األضواء

من أجل صحافة
شيريزان منواال
أخالقية
د .جوهانا فوستز

إن مشاورة خبيرات العنف القائم
على النوع االجتماعي ومن لديهن
خبرة بالنزاعات جزء مهم من تغطية
العنف المتصل بالنزاع بشكل آمن.

«إذا كان هدف التغطية الصحفية للعنف المتصل بالنزاع – ويشمل االغتصاب
– هو لفت االنتباه إلى الفظائع المرتكبة والمساعدة وإحقاق العدالة في
النهاية ،إذن فالبد من إعالء أولوية السالمة والحماية لمن اطلعونا بشجاعة
على قصصهن .يجب أن تكون هذه أولوية واضحة للجميع».
الســامية
فــي عــام  2014شــن تنظيــم الدولــة إ
فــي العــراق وســوريا (داعــش) هجمــات
اليزيدييــن ،وهــم أقليــة
إبــادة جماعيــة علــى إ
دينيــة صغيــرة فــي نينــوى شــمالي العــراق.
قتــل التنظيــم آالف الرجــال والفتيــة والنســاء
الكبــر ســناً ،واختطــف النســاء أ
أ
الصغــر ســناً
بالتجــار
والفتيــات ،وقــام مســلحو داعــش إ
فيهــن واغتصابهــن وإجبــار أ
الطفــال علــى دخــول
ّ
المخيمــات العســكرية وإجبــار آالف الرجــال
أ
المعتقــد
والنســاء والطفــال علــى التحــول عــن ُ
اليزيــدي ليصبحــوا مســلمين ومســلمات.
الدينــي إ
أدت هــذه الهجمــات إلــى نــزوح نحــو نصــف
مليــون نســمة ،وأغلبهــم مــا زالــوا نازحيــن،
فيمــا فــر الكثيــرون مــن العـراق خشــية أال يرجــع
العــراق آمنــاً لهــم إطالقــاً.

رغم جرائم داعش العديدة ضد
اليزيديين ،فإن القصة التي حصدت
إ
الصحفيين كانت اغتصاب
اهتمام
النساء أ
والطفال.
اليزيدييــن،
رغــم جرائــم داعــش العديــدة ضــد إ
فــإن القصــة التــي حصــدت اهتمــام الصحفييــن
كانــت اغتصــاب النســاء أ
والطفــال .فــي عــام
اليزيدييــن
 2014وعــام  ،2015تمكــن الكثيــر مــن إ
مــن الهــرب مــن المناطــق الخاضعــة لداعــش،
واندفــع الصحفيــون مــن الع ـراق ومــن مختلــف
أنحــاء العالــم إلــى المخيمــات فــي كردســتان
الع ـراق لمقابلــة الناجيــات مــن االغتصــاب .تــم
إجـراء الكثيــر مــن المقابــات مــع نفــس الناجيات
مــن االغتصــاب ،وخرجــت الســردية القائلــة بــأن
أعمــال البــادة الجماعيــة هــذه تركــزت أ
بالســاس
إ
علــى التقاريــر المروعــة عــن العنــف الجنســي،
التــي تــم ارتكابهــا فــي بعــض الحــاالت بحــق
فتيــات صغيــرات.
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فــي البحــث الــذي نشــرناه (Foster and
 )Minwalla, 2018استكشــفنا كيــف شــعرت
اليزيديات أنفســهن إزاء جمــع الصحفيين
النســاء إ
للمعلومــات وكتابــة القصــص الصحفيــة عنهــن.
إجمــاالً ،وصفــت أغلــب مــن أجرينــا معهــن
المقابــات تجاربهــن مــع الصحفييــن وتصوراتهــن
عنهــم ،بشــكل يُظهــر قيــام الصحفييــن الذيــن
قامــوا بعمــل القصــص المذكــورة ،بخــرق
القواعــد أ
الخالقيــة .ويبــدو أنهــم تجاهلــوا أيضـاً
كيــف يمكــن أن تؤثــر القصــة الصحفيــة ســلباً
علــى ناجيــات معرضــات لقــدر كبيــر مــن أ
اللــم
والكــرب ،مــع التســبب فــي المزيــد مــن الضــرر
علــى المســتوى الفــردي والجماعــي.

توصلنا إلى أن  85بالمئة من النساء
اليزيديات الالئي تمت مقابلتهن
إ
وصفن وقائع يمكن تعريفها من
قبل أ
المم المتحدة بصفتها أدلة
على ممارسات تغطية صحفية غير
أخالقية ،بما يشمل الوعد بنقود أو
مساعدات ،والضغط للكشف عن
تفاصيل عن تجاربهن المؤلمة ،أو
الفصاح عن الهوية دون تحصيل
إ
الموافقة.
علــى ســبيل المثــال فــإن  80بالمئــة مــن جميــع
مــن أجريــت معهــن المقابــات و 90بالمئــة
مــن الناجيــات ،شــعرن بــأن كشــف الصحفييــن
عــن الصــور ومعلومــات تعريفيــة أخــرى لهــن
قــد عرضتهــن وعرضــت أقــارب لهــن ال يزلــن
فــي عهــدة داعــش لخطــر المزيــد مــن العنــف
والتنكيــل .هنــاك ناجيــة قالــت «مــع الصــور،
حتــى وإذا كان وجهــي مغطــى ،ال أشــعر أ
بالمــان.
إنهــم يعرفــون كل شــيء عنــي .يمكنهــم معرفتــي
مــن عينــي .حتــى أنــا ســأعرفهم إذا غطــوا
وجوههــم ولــم تبــق إال العينيــن».

 54بالمئة من المبحوثات و 70بالمئة
من الناجيات ،أعربن عن الشعور
بأن النساء الالتي هربن من داعش
تعرضن لردود فعل سلبية عاطفية
وجسدية أثناء إجراء المقابالت مع
الصحفيين.
مــن المقلــق بنفــس الدرجــة أن  54بالمئــة مــن
المبحوثــات و 70بالمئــة مــن الناجيــات ،أعربــن
عــن الشــعور بــأن النســاء الالتــي هربــن مــن
داعــش تعرضــن لــردود فعــل ســلبية عاطفيــة
وجســدية أثنــاء إجـراء المقابــات مــع الصحفيين،
ووصفــت نصــف الناجيــات كيــف تذكــرن أثنــاء
المقابــات مــع الصحفييــن لحظــات مؤلمــة،
والرهــاق والبــكاء
فضــا ً عــن الشــعور بالحــزن إ
والصابــة بإغمــاءات أثنــاء المقابلة.
وجلــد الــذات إ
قالــت إحــدى الناجيــات :أ
«المــر صعــب ،وعندمــا
يحضــرون هنــا ،كل مــرة نتلــو عليهــم مــا تعرضنــا
لــه ،فنعــود إلــى تلــك اللحظــات ونتذكرهــا .نعود
إلــى هنــاك مــرة أخــرى ،إلــى داعــش .أتذكــر كل
شــيء حينئــذ».
توصلنــا إلــى أن  85بالمئــة مــن النســاء
اليزيديــات الالئــي تمــت مقابلتهــن وصفــن
إ
وقائــع يمكــن تعريفهــا مــن قبــل أ
المــم المتحــدة
بصفتهــا أدلــة علــى ممارســات تغطيــة صحفيــة
غيــر أخالقيــة ،بمــا يشــمل الوعــد بنقــود أو
مســاعدات ،والضغــط للكشــف عــن تفاصيــل عــن
الفصــاح عــن الهويــة دون
تجاربهــن المؤلمــة ،أو إ
تحصيــل الموافقــة.
لكــن رغــم الصعوبــات والتحديــات النفســية
التــي ذكرتهــا أغلــب الناجيــات ومــن هربــن مــن
أ
الســر وتعرضــن للنــزوح ،فــإن أغلــب النســاء
( 75بالمئــة) أفــدن بــأن التعامــل مــع الصحفييــن
كان مفيــداً .ذكــرت  31بالمئــة مــن الناجيــات
شــعورهن بمشــاعر إيجابيــة بعــد المقابــات،

 شــيريزان منــواال .مينــواال محاميــة حقوقيــةوناشــطة تعمــل حاليــ ًا فــي العــراق.

العالم،
فهنــاك ناجيــة قالــت« :عندمــا نتحــدث إلــى إ
نشــعر بالراحــة واالســترخاء .عندمــا نتحــدث مــع
العــام ،تأتينــا الراحــة مــن كوننــا تلونــا قصتنــا،
إ
وعندمــا يتحــدث النــاس ،يشــعرون باســترخاء أكثــر».
تعــزز نتائــج بحثنــا من الـرأي القائــل بضــرورة االلتزام
بنهــج التركيــز علــى الناجيــة فــي تغطيــة العنــف
الجنســي أثنــاء النزاعــات ،حيــث يتــم التعامــل مــع
جميــع جوانــب جمــع المعلومــات وســرد التفاصيــل
المؤلمــة مــع تحــري العنايــة وبشــكل مســؤول ومراعي
للمشــاعر .إن اتخــاذ خطــوات لضمــان تقديــم
الناجيــات لموافقتهــن بحريــة وبعــد تعريفهــن بشــكل
كامــل بكيفيــة اســتخدام المعلومــات التــي ســيقمن
بتقديمهــا ،هــو أمــر ضــروري لتمكيــن الناجيــات
أثنــاء تغطيــة مصابهــن .كمــا أنــه مــن المهــم تقديــم
صــورة الناجيــات بشــكل حافــظ للكرامــة ،وإخبــار
القصــة أ
الشــمل عــن حياتهــن ،بمــا يتجــاوز التركيــز
علــى ســردية واحــدة تتعامــل حصــراً مــع تفاصيــل
واقعــة االغتصــاب أو أشــكال العنــف أ
الخــرى.
مــن المهــم فهــم كيــف يتأثــر النــاس أ
بالحــداث
المؤديــة للكــرب أ
واللــم ،مــن أجــل تقليــل خطــر
باللــم والكــرب ،وتجنــب أ
معــاودة الشــعور أ
الســئلة
أ
التــي تحفــر عميقــاً ،أو الســئلة الحساســة ،حــول

تعزز نتائج بحثنا من الرأي القائل
بضرورة االلتزام بنهج التركيز على
الناجية في تغطية العنف الجنسي أثناء
النزاعات.
إذا كان هــدف التغطيــة الصحفيــة للعنــف المتصل
بالنـزاع – ويشــمل االغتصــاب – هــو لفــت االنتبــاه
إلــى الفظائــع المرتكبــة والمســاعدة وإحقــاق
العدالــة فــي النهايــة ،إذن فالبــد مــن إعــاء أولويــة
الســامة والحمايــة لمــن اطلعونــا بشــجاعة علــى
قصصهــن .يجــب أن تكــون هــذه أولويــة واضحــة
للجميــع.

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،بمــا قــد
يــؤدي إلــى حــدوث أ
العـراض الخاصــة بالكــرب التالــي
للصدمــة وغيــر ذلــك مــن المضاعفــات التــي يــؤدي
إليهــا التعــرض للمعاملــة الســيئة لفتــرة طويلــة.
إن فهــم بعضــاً مــن المعلومــات عــن الســياق
يســاعد فــي عــدم نشــر معلومــات تؤثــر ســلباً علــى
الناجيــات .أ
والهــم ،أن مشــاورة خبيــرات العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ومــن لديهــن خبــرة
بالنــزاع جــزء مهــم مــن تغطيــة العنــف المتصــل
بالنــزاع بشــكل آمــن ،حيــث ال تواجــه الناجيــات
فحســب مخاطــر إضافيــة ،إنمــا قــد تواجههــا أيض ـاً
عائالتهــن ومجتمعاتهــن ودولهــن بشــكل عــام.
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توليد األفكار

الموافقة المستنيرة

مقابلة الناجيات ليست السبيل الوحيد المتاح إلعداد قصة جيدة حول العنف
القائم على النوع االجتماعي .هناك سبل كثيرة يمكن للصحفيين من خاللها
التصدي للموضوع دون تعريض الناجيات للخطر.
مــن حيــث الممارســة ،فــإن هــذا يعنــي أن
الصحفــي الــذي يغطــي العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي معــرض للعمــل أكثــر مــن
أجــل الوصــول إلــى أفــكار لقصــص صحفيــة،
وللوقــوف علــى زوايــا مبتكــرة وجديــدة للتعامــل
مــع الموضــوع .علــى الصحفــي أن يفكــر
بشــكل مبتكــر فــي المصــادر ،والتفاصيــل،
والرســالة الكليــة لتغطيتــه الصحفيــة ،مــن أجــل
إنتــاج أخبــار وموضوعــات تــؤدي إلــى التغييــر
اليجابــي وتبقــى وثيقــة الصلــة بالجمهــور.
إ

منح القصة الصحفية ُعمق

لــدى فحــص الغالبيــة العظمــى مــن القصــص
الصحفيــة المنشــورة عــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي ،يتبين أن بينها شــيء مشــترك
واحــد :عــادة مــا تتعامــل مــع الموضــوع بصفته
وقائــع معزولــة ونــادراً مــا تتصــدى للمشــكلة
النســان.
كظاهــرة تخــص انتهــاك لحقــوق إ
نتيجــة لهــذا ،نــادراً مــا يحصــل الجمهــور علــى
فرصــة لربــط الظاهــرة بالقيــم االجتماعيــة
النســان ،وبــدال ً
والتنميــط الجنــدري وحقــوق إ
مــن هــذا ال يحصــل الجمهــور إال علــى أخبــار
منفصلــة ومنعزلــة عــن االغتصــاب والعنــف
المنزلــي وزواج أ
الطفــال وغيــر ذلــك مــن أنــواع
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .علــى
الجانــب آ
الخــر ،فنــادراً مــا تُناقــش القضايــا
مثــل النــوع االجتماعــي والمعاييــر الجندريــة
وحقــوق النســاء والفتيــات.
حتــى عنــد كتابــة قصــص خبريــة ،يجــب أن
يســعى الصحفيــون لعــرض نتائجهــم كجــزء
مــن موضــوع مبحــوث جيــداً وموثــق بشــكل
مســتفيض ،وأن يســعوا إلــى إعــداد قصــص
تستكشــف العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي كظاهــرة اجتماعيــة منتشــرة .مثــل
هــذه القصــص يجــب أن تحــاول الوصــول
إلــى مــا هــو أعمــق مــن أفعــال العنــف الفرديــة
الالحقــة بنســاء ،وأن تستكشــف أ
الســباب
الجذريــة وراء العنــف .يمكــن أن تتخــذ هــذه
القصــص عــدة أشــكال :علــى ســبيل المثــال،
إذا كان الموضــوع «فيتشــر» يستكشــف العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مجتمعــات
الالجئيــن وأوجــه الالمســاواة االجتماعيــة وراء
ذلــك العنــف؛ إجــراء تحقيــق حــول زواج
أ
الطفــال مــن زاويــة ثقافيــة أو مــن وجهــة نظــر
أ
المؤسســة الدينيــة أو المؤسســات الخــرى
ذات الصلــة ،أو عمــل قصــة تســلط الضــوء
علــى الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي والمنج ـزات الشــخصية التــي
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حققتهــا الناجيــات علــى طريــق التعافــي.

من أين نبدأ

الخبــرات والتجــارب والمالحظــات الشــخصية
هــي نقطــة البــدء البديهيــة ،ويرجــح أن يســمع
الصحفــي مــن أصدقائــه وجيرانــه بــل وحتــى
الباعــة فــي دكاكيــن البقالــة وســائقي ســيارات
أ
الجــرة ،بعــض االنطباعــات والقصــص .عندمــا
يكــون الصحفــي فــي دولــة بهــا أزمــة إنســانية
أو بلــد بــه أشــخاص نازحيــن يلتمســون اللجــوء،
فــإن إعــداد القصــص حــول مصــاب النســاء
والفتيــات فــي النـزاع قــد يســاعد فــي التصــدي
للمعلومــات المغلوطــة التــي تظهــر ال محالــة
أثنــاء تلــك أ
الحــداث .بــدال ً مــن تجاهلهــا أو
تكرارهــا ،علــى الصحفييــن أن يستكشــفوا إذا
كانــت تلــك المعلومــات المغلوطــة حقيقيــة
أم ال ،وإذا مــا كان هنــاك ُعمــق أكبــر لتلــك
القصــص قــد يكــون واجب ـاً تعريــف الجمهــور
بــه.

االتصال بالمصادر الرسمية

عندمــا يتعلــق أ
المــر بالمصــادر الرســمية ،فــإن
قســم المــوارد (صفحــات  )31 – 30أدنــاه مــن
هــذا الكتيــب هــو مــكان جيــد للبــدء ،وإن
يكــون
كان الصحفــي بطبيعــة الحــال عليــه أن ّ
مصــادره بنفســه .هنــاك عــدد مــن المنظمــات
المحليــة والدوليــة وهيئــات أ
المــم المتحــدة
أ
النســانية،
المعنيــة بالتعامــل مــع الزمــات إ
والكثيــر منهــا مذكــورة أدنــاه .يمكــن العثــور فــي
مصــادر معلومــات مثــل بوابــة بيانــات مفوضيــة
أ
المــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن
علــى مــوارد مفيــدة للمعلومات المحدثــة .وتعد
النســانية بالمنطقــة تحالــف
شــبكة االســتجابة إ
عريــض للغايــة يضــم منظمــات مجتمــع مدنــي
وهيئــات أمميــة وحكومــات وموظفيــن عمومييــن
ومنظمــات مجتمعيــة وقــادة مجتمعييــن ،وهــي
فكــرة جيــدة بطبيعــة الحــال أن ينــوع المــرء مــن
مصــادره.
بشــكل عــام ،أول خطــوة بنــاءة هــي الحديــث
مــع المصــادر الرســمية التــي يعرفهــا الصحفــي
بشــكل منتظــم .قــد يتمكــن هــؤالء المســؤولون
مــن ترتيــب زيــارات ميدانيــة لمواقــع الن ـزاع أو
المخيمــات ،حيــث يكــون الوصــول إلــى مصــادر
القصــص أســهل .كمــا أنــه مــن المهــم تذكــر
أن أغلــب الالجئيــن والنازحيــن ال يعيشــون فــي
المخيمــات ،أو الترتيبــات النســانية أ
الخــرى،
إ
إنمــا فــي مجتمعــات مســتضيفة .هــذه فــي
حــد ذاتهــا زاويــة قــد تســتحق مزيــد مــن
االستكشــاف ،إذ أن الــرأي العــام قــد اعتــاد
رؤيــة صــور الالجئيــن فــي المخيمــات حص ـراً.

النصات للناس
إ

علــى الصحفــي أيضـاً أن يتحــدث إلــى الالجئيــن
بالنصــات
والنازحيــن .لــن يحــدث هــذا إال إ
إليهــم جيــداً ،وتوصيــل أصواتهــم للقصــص
المنشــورة ،بحيــث تُــروى تلــك القصــص
بشــكل إنســاني متعاطــف .يتطلــب هــذا
بنــاء قــدر معيــن مــن الثقــة ،بمــا أن بعــض
الصحفييــن ذكــروا أن الكثيــر مــن الناجيــات
والالجئــات يحجمــن عــن إجــراء المقابــات
خشــية االســتهداف ،أو بســبب عــدم ثقتهــن
العــام .طبقــاً لموريــس أيــك ،وهــو
فــي إ
صحفــي مــن لبنــان غطــى أ
الزمــة الســورية
بشــكل موســع« :الالجئــات الســوريات كثيـراً مــا
يتــرددن فــي الحديــث إلــى الصحفييــن .كُــن
فيمــا ســبق أكثــر انفتاحــاً ،مــع بــدء النــزاع،
إذ كــن يحاولــن توصيــل أصواتهــن .لكــن آ
الن
تشــعر الكثي ـرات بالضيــق والحســرة ويــرون أن
العــام يســتغلهن .لقــد أصبحــن فــي موقــف
إ
دفاعــي أكثــر».
مــن هنــا نــرى أيضــاً ضــرورة تحــري العنايــة
عنــد إجـراء المقابــات مــع الالجئــات والناجيات
أ
للجحــاف.
وغيرهــن مــن الفــراد المعرضيــن إ
ففــي أحيــان كثيــرة ،يمكــن أن تؤثــر أفعــال
الصحفــي علــى رؤيــة الالجئــات والناجيــات
العــام ككل ،مــا يعنــي ضــرورة فهــم
لصناعــة إ
أهميــة االلتــزام بالتوجيهــات المهنيــة فــي
أ
الوقــات كافــة.

للبحث المكتبي مكانته

فــي حيــن يجــب أال يعتمــد الصحفــي علــى
البحــث المكتبــي حصــراً ،فهــو مكــون مهــم
للغايــة مــن عمليــة الكتابــة .معرفــة مــا
تنتجــه المؤسســات العالميــة أ
الخــرى حــول
إ
أ
الموضــوع ،وفهــم مســتجدات الخبــار مــن
وكاالت أ
النبــاء والسوشــيال ميديــا ،قــد يكــون
أمــراً مفيــداً ،وكذلــك مــن المفيــد متابعــة
المدونــات وصفحــات الفيســبوك التــي ينشــئها
الالجئــون والنازحــون بأنفســهم .هنــاك
منظمــات عديــدة تنتــج تقاريــر واســتطالعات
وتنظــم حمــات ،قــد تكــون مصــادر مفيــدة
للمعلومــات أ
ولفــكار القصــص الصحفيــة.
ولــدى الكثيــر مــن المنظمــات أيضــاً قوائــم
بريديــة .هنــاك عــدد مــن البرامــج التشــاركية
المفيــدة التــي ينشــط بهــا الالجئــون بأنفســهم،
وتشــمل مشــروعات للتصويــر الفوتوغرافــي
والنتــاج الدرامــي .مــع االحتفــاظ
والمســرح إ
بزاويــة مبتكــرة ومثيــرة لالهتمــام ،قــد يتمكــن
الصحفيــون أيضــاً مــن الحصــول علــى صــور

فــي ســياق إجـراء المقابلــة مــع ناجيــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،فــإن «الموافقــة المســتنيرة» تحــدث عندمــا يفهــم
الشــخص دون أي إكـراه عواقــب وتبعــات قـراره بالتكلــم وأن يقــدم موافقتــه بحريــة .حتــى يتحقــق هــذا ،البــد مــن تجنــب الضغــط
علــى الناجيــة كــي توافــق علــى إج ـراء مقابلــة ،مــع ضــرورة توضيــح مــا ســيتم حجبــه مــن معلومــات وحــدود حجــب المعلومــات،
وأهــداف المقابلــة ،والمخاطــر والمزايــا المحتملــة للحديــث عمــا حــدث .ال تتوفــر الموافقــة إذا تــم الحصــول علــى الموافقــة عبــر
الخــداع أو التضليــل ،أو إذا كانــت ديناميــات القــوة بيــن الصحفــي ومــن تجــري معهــا المقابلــة تعنــي أن الحــق فــي رفــض أي جــزء
مــن المقابلــة قــد أصبــح محــدوداً أو مقصــوراً بــأي شــكل.
ومقاطــع فيديــو لقصصهــم بهــذه الطريقــة.

العثور على «مناسبة» لنشر القصة

عنــد التفكيــر فــي أفــكار حــول موضوعــات
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
الصحفيــة ،نشــجع الصحفييــن علــى التفكيــر
فــي «مناســبات للنشــر» ،وهــي بنــود موجــودة
بالفعــل علــى أجنــدة أ
الحــداث يمكــن للصحفــي
أن «يبــرر» مــع مجيئهــا نشــر القصــة .يســاعد
هــذا الصحفييــن فــي تقديــم قصصهــم أو
إقنــاع المحرريــن بضــرورة نشــرها.
كمــا نشــجع الصحفــي علــى التفكيــر فــي تيمــات
جديــدة بــدال ً مــن التيمــات التــي تمــت تغطيتهــا
بشــكل موســع بالفعــل .الحمــل والــزواج
المبكريــن علــى ســبيل المثــال ظواهــر قُدمــت
العالميــة .وفــي بعــض
فــي الكثيــر مــن المنافــذ إ
الــدول ،كان التركيــز أكبــر علــى العمــل بالجنــس
والتجــار بالبشــر ألغــراض جنســية ،مــا أدى
إ
إلــى افت ـراض فــي أوســاط بعــض الرجــال بــأن
قطاعــات معينــة مــن الســكان (مثــال :الالجئيــن)
متوفــرة لالســتغالل الجنســي ،مــا أدى إلــى
تعريــض هــذه المجتمعــات لضغــوط ومخاطــر
إضافيــة تتصــل بالتحــرش واالعتــداء الجنســي.
تســمح قصص المتابعــة أو القصص المسلســلة
بتحليــل أعمــق لقضايــا العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن
للصحفــي كتابــة «فيتشــر» فــي ذكــرى بــدء نـزاع
معيــن ،أو إعــداد حملــة صحفيــة قبيــل حــدث
مخطــط لــه ،مثــل « 16يومــاً مــن الناشــطية
ضــد العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي»
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي ،أو اليــوم العالمــي
للم ـرأة فــي مــارس/آذار .تكــون هــذه القصــص
بالضــرورة «فيتشــر» وليســت «خبــر» بالمعنــى
الدقيــق للكلمــة .مثــل هــذه القصــص
المخطــط لهــا تعطــي الصحفــي وقت ـاً إضافي ـاً
لتنفيــذ البحــث أو تســجيل المقابــات .بعــض
المحرريــن يرحبــون بهــذه المــواد المحضــرة
مســبقاً ضمــن فئــة محتــوى «مــا وراء الخبــر»،
وفــي بعــض الحــاالت ،يمكــن اســتخدام هــذا
المحتــوى فــي حمــات صحفيــة أكبــر تنطلــق
فــي يــوم مخطــط لــه للنشــر أو للبــث.
لكــن هنــاك قضايــا متصلــة بالعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي يتــم التجــاوز عنهــا
إلــى حــد مــا مــن قبــل أغلــب الصحفييــن.
تشــمل قضايــا مثــل العنــف المنزلــي وقضايــا
الخصوصيــة المتعلقــة بمعيشــة الالجئيــن
فــي مخيمــات مزدحمــة ،والحصــول علــى
الخدمــات ،ودور الرجــال فــي مكافحــة العنــف،

والبطالــة ،والفقــر وآثــاره علــى العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي .إضافــة إلــى تغطيــة
شــخصيات ومؤسســات إضافيــة ضمــن ظاهــرة
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،فــإن
العالميــة للعنــف القائــم علــى النــوع
التغطيــة إ
االجتماعــي قــد تتحســن مــن خــال استكشــاف
الموضــوع مــن زوايــا مختلفــة .يمكــن للصحفــي
استكشــاف القضيــة مــن منظــور الضحيــة ،أو
أن يفحــص آثارهــا علــى العائــات ،فــي أثنــاء
التعامــل مــع الموضــوع مــن منظــور قانونــي
أو صحــي ،وهــو أ
المــر الــذي قــد يــؤدي إلــى
محتــوى أبعــد عــن الطابــع الرســمي والخبــري
المباشــر.
وأخيــراً ،فــإن القصــص غيــر المألوفــة قــد
أ
النســانية.
تضــع لمســة إنســانية علــى الزمــة إ
قــد ال تكــون عــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي بشــكل مباشــر ،وإنمــا تمثــل أكثــر
أ
النســانية.
النســاء والفتيــات أثنــاء الزمــات إ
علــى ســبيل المثــال يمكــن تســليط الضــوء علــى
كيــف تســهم مجتمعــات الالجئيــن فــي التنميــة
وبنــاء الســام والفــن والمجــاالت أ
الخــرى.
يمكــن أن تركــز القصــة الصحفيــة علــى شــريحة
معينــة (مثــال :الفتيــات اليافعــات) وتســلط
الضــوء علــى مــدى صمودهــن فــي وجــه النــزوح
أو العنــف.

من المهام األساسية للصحافة
العثور على زوايا جديدة غنية
بالمعلومات يمكن استكشاف
الموضوع من خاللها بشكل
يؤدي إلى كشف استنتاجات
جديدة غير مسبوقة .يسري هذا
على حالة العنف القائم على
النوع االجتماعي ،حيث قد ال
تكون النهج التقليدية مفيدة أو
ممكنة في كل الحاالت.
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إجراء المقابالت
ال نشجع عموم ًا على إجراء المقابالت مع الناجيات .في بعض الحاالت النادرة
وعندما تكون المقابلة ضرورية ،فهناك عدة اعتبارات على الصحفي مراعاتها
لتجنب التسبب في الضرر.
أثنــاء إعــداد القصــص الصحفيــة حــول العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،ربمــا تكــون
أول فكــرة تطــرأ علــى الصحفــي هــي إجــراء
المقابــات مــع الناجيــات .بالنســبة للعديــد مــن
الصحفييــن ،فــإن الفهــم الواضــح للموضــوع
يتطلــب إجــراء مقابــات مــع مــن يعرفــون
بــه ،أ
والفضــل إج ـراء المقابــات مــع أصحــاب
التجربــة أنفســهم.
أ
للســف ،أثنــاء التعامــل مــع قضايــا حقــوق
النســان ،يثيــر هــذا بوضــوح العديــد مــن
إ
المــآزق أ
الخالقيــة .متــى يكــون مناســباً مقابلة
الناجيــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي؟ ألي درجــة يمكــن أن تكــون
أ
الســئلة تفصيليــة؟ إذا شــعرت الناجيــة
بالضيــق أثنــاء إج ـراء المقابلــة ،فهــل يجــب
إيقــاف المقابلــة؟
فيمــا يلــي بعــض التوجيهــات المفيــدة
لمســاعدة الصحفــي علــى أن يبــدأ .مــن المهــم
تذكــر أن كل ناجيــة حالــة فريــدة مــن نوعهــا،
وتتفاعــل مــع الكــرب أ
واللــم بشــكل مختلــف،
لــذا نشــجع الصحفييــن علــى مراعــاة هــذا
أ
المــر وأن يحاولــوا أن يفهمــوا مــن التعامــل مــع
الناجيــة متــى عليهــم التوقــف ومتــى يمكنهــم
االســتمرار.

إجراء البحوث أوال ً

يجــب أن تبــدأ عمليــة المقابلــة ببحــوث موســعة
ومســتفيضة ،مثــا ً عــن طريــق الحديــث إلــى
مقدمــي خدمــات مواجهــة العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي بالمنطقــة الكتســاب
فهــم للســياق .وإذا أمكــن ،يجــب أن يســعى
الصحفيــون للحديــث مــع استشــاريات أو
مديــرات للحــاالت تعاملــن مــع الناجيــات.
مقابلــة هــؤالء أ
الفــراد قــد يعفــي الناجيــات
فــي أحيــان كثيــرة مــن الحاجــة إلجـراء مقابــات
ـن ،ويمكــن أن يتيــح الكثيــر مــن المحتــوى
معهـ ّ
القابــل لالســتخدام ،مثــل االقتباســات
المباشــرة التــي تكــون ُمج ّهلــة المصــدر،
ووصــف أ
بالحــداث ،ومعلومــات أخــرى .مــا إن
تكتمــل معلومــات الخلفيــة والســياق ،يمكــن
المضــي قدمـاً إلــى اتخــاذ قـرار إجـراء المقابلــة
أو عــدم إجــراء المقابلــة مــع الناجيــة.

كن واعياً بالمخاطر

يجــب أن يعــي الصحفــي جيــداً بالمخاطــر
التــي يحتمــل أن تلحــق بمــن ســيجري معهــا
المقابلــة :هــل ســتصبح ضحيــة لهجمــات
انتقاميــة جـراء الحديــث علنـاً عمــا حــدث؟ هــل
ســينبذها مجتمعهــا إذا تكلمــت؟ هــل ســتكون
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المقابلــة نفســها مؤلمــة للناجيــة؟ قــد ال تفهــم
الناجيــة جيــداً هــذه المخاطــر .بالتالــي ،فقبــل
البــدء فــي المقابلــة ،البــد مــن عمــل الموافقــة
المســتنيرة ،أي الموافقــة عــن علــم بجميــع
العواقــب إلج ـراء المقابلــة .يشــمل هــذا طلــب
الموافقــة المســتنيرة حــول مــا إذا كان يمكــن
اســتخدام أ
الســماء الحقيقيــة .كمــا يجــب
تحصيــل الموافقــة الصريحــة ال الضمنيــة علــى
التقــاط الصــور وتســجيل مقاطــع الفيديــو
والتســجيل الصوتــي ،وشــرح كيــف ســتقوم
باســتخدام هــذا المحتــوى.

كن واعياً بأوجه التفاوت في القوة

يجــب أن يقــوم الصحفــي بإشـراك مــن ســيجري
معهــا المقابلــة فــي قــرارات المقابلــة .يجــب
أن يعــي الصحفــي أنــه وأثنــاء التعامــل مــع
الصحافــة أو مــع مســؤول اتصــاالت أ
بالمــم
المتحــدة أو منظمــة مجتمــع مدنــي ،فهنــاك
تفــاوت فــي القــوة بيــن الصحفــي والناجيــة
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
قــد تشــعر الناجيــة باالضطــرار أو الضغــط
بشــكل آخــر لكــي تتكلــم ،حتــى إذا لــم تكــن
مرتاحــة للــكالم .مــن ثــم فعلــى الصحفــي أو
مســؤول االتصــاالت أن يضمــن تقديــم الناجيــة
لموافقتهــا الكاملــة والمســتقلة إزاء كشــف
قصتهــا أو تجربتهــا.
ليــس فــي هــذا دعــوة المتنــاع الصحفييــن
بشــكل تــام عــن إجـراء المقابــات مــع الناجيات
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي؛ إذ
قدمــت ناجيــات كثي ـرات قصص ـاً قويــة لفتــت
انتبــاه ال ـرأي العــام إلــى القضيــة.
إنمــا المقصــود أن الصحفــي يمكــن أن يحصــل
علــى قصــة فعالــة بنفــس القــدر إذا تحــدث
إلــى المنظمــات المحليــة المعنيــة بمســاعدة
الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي أو إلــى هيئــات أ
المــم المتحــدة.
مــن الممارســات الجيــدة فهــم خدمــات الدعــم
الطبيــة والقانونيــة والنفســية المتاحــة للناجيــات
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
وتشــارك هــذه المعلومــات مــع جمهــورك ومــع
مــن تتواصــل معهــم إلجــراء المقابــات.

أثناء المقابلة

هنــاك بعــض الخطــوات التحضيريــة التــي
يمكــن للصحفــي القيــام بهــا لضمــان إجــراء
المقابلــة بشــكل مهنــي ،وبأقــل ضــرر ممكــن.
عليــك أن تناقــش مــع الناجيــة إذا كان إجــراء
المقابلــة ضروريــاً وممكنــاً ،ومــن ســيحضر
المقابلــة .علــى ســبيل المثــال ،قــد ترغــب
الناجيــة فــي وجــود صديقــة معهــا ،أو
قريبــة لهــا أو أخصائيــة اجتماعيــة .يجــب
إجــراء المقابــات مــع الناجيــات مــن العنــف

(النــاث) مــن
القائــم علــى النــوع االجتماعــي إ
قبــل صحفيــات وفــي حضــور ُمترجمــات (ال
مترجميــن ذكــور) .نظــراً ألن ضمــان الســامة
والخصوصيــة مــن االعتبــارات أ
الساســية ،فمــن
المهــم أن يفهــم الجميــع ويوافقــون علــى
الطبيعــة الحساســة لهــذه العمليــة .قــد يشــمل
هــذا ذكــر تحذيــرات صريحــة للمترجمــات
أ
النتــاج
والمعاونــات والفــرق المنيــة وطاقــم إ
إن ُوجــد ،حــول الطبيعــة الحساســة المذكــورة.
كمــا ننصــح بــأن تعــي الصحفيــة بآثــار طــرح
أ
الســئلة أثنــاء المقابلــة ،إذ قــد تعيــد تنشــيط
أ
الحســاس باللــم والحــزن لــدى الناجيــة.
إ
فالناجيــات مــررن بأحــداث صادمــة ومؤلمــة،
لــذا يجــب أن تكــون الصحفيــة التــي تجــري
الضافيــة المصاحبــة
المقابلــة واعيــة بالصدمــة إ
ألســئلتها .للناجيــة التــي تجــري المقابلــة رفــض
الجابــة علــى أي ســؤال وقــد تختــار إنهــاء
إ
المقابلــة مبكــراً.

فالناجيات مررن بأحداث صادمة
ومؤلمة ،لذا يجب أن تكون الصحفية
واعية بالصدمة
التي تجري المقابلة
الضافية المصاحبة ألسئلتها.
إ

يمكــن أن يكــون هنالــك مســتوى مرتفــع مــن
انعــدام الثقــة مــن قبــل الناجيــات مــن العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي .عليــك توضيــح
لمــاذا تجــري المقابلــة ،وأن تعامــل الناجيــة
التــي تجــري معهــا المقابلــة باحتــرام .يجــب
شــرح متــى وأيــن س ُتنشــر المقابلــة كجــزء مــن
إجــراء المقابلــة بشــكل يحتــرم الناجيــة.
يجــب تحــري الدقــة والتحديــد فــي أ
الســئلة
والــكالم ،وتجنــب التعبيــرات الفضفاضــة،
مــع الحفــاظ علــى ســلوك محتــرم .يجــب أن
تكــون أ
الســئلة مفتوحــة ال مغلقــة ،ويجــب
تذكــر الســماح بوقــت كافــي لهــذا النــوع مــن
المقابــات .مــن الواضــح أن «اســتعجال»
الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي أثنــاء المقابلــة أمــر ينطــوي علــى
عــدم االحت ـرام .مــن ثــم ،فعليــك أن تخطــط
وقتــك بفعاليــة ،وأن تراعــي الوقــت المطلــوب
للتنقــل ،وقــد يكــون وقت ـاً طوي ـا ً فــي بعــض
الحــاالت نظــراً لالعتبــارات أ
المنيــة.
دفــع مقابــل مــادي إلجــراء هــذا النــوع مــن
المقابــات ،ســواء نقــود أو هدايــا مــن أي نــوع،
يعتبــر تجــاوز أخالقــي ،ليــس فقــط ألنــه صعب
علــى الصحفييــن آ
الخريــن تغطيــة القصــة ،إنمــا
أيضــاً لكونــه يفســد محتــوى المقابلــة .يمكــن
أيضـاً أن يجعــل الناجيــات مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي المعرضــات للخطــر
عرضــة لذكريــات مؤلمــة وصادمــة مقابــل
الحصــول علــى نقــود.

يتفاعل الناس بأشكال مختلفة مع العنف والصدمة .من المهم تذكر هذا
أثناء مقابلة الناجيات ،ألنه لن يتشابه رد فعل ناجيتين .إذا كنت تبحث عن
رد فعل «الضحية النموذجية» ،فهو شيء ال وجود له ،وقد تفوتك قصة
مهمة بسبب عدم توافق سلوك من تجري معها المقابلة مع فكرتك
عن المشاعر «المناسبة» للموقف.
 دليل  iLearnالصادر عن الـ بي بي سي ،حول المقابالت الحساسة القادرة علىاستحضار مشاعر األلم والصدمة

بعض النصائح المفيدة
الســرية للمقابلــة
يجــب التركيــز علــى الطبيعــة
ّ
وحقيقــة أن الناجيــة لهــا كامــل الحــق فــي تقريــر مــا
ســيحدث للقصــة الحقـاً ،حتــى بعــد إجـراء المقابلــة.
النصــات باهتمــام واالمتنــاع عــن تعليقــات
يجــب إ
المتابعــة التــي ال داعــي لهــا إلــى أن تنتهــي الناجيــة
مــن الــكالم .أنــت موجــودة لجمــع المعلومــات
بموضوعيــة وليــس كمعالجــة نفســية .تجنبــي إظهــار
العواطــف أو التعاطــف بشــكل متجــاوز للتعامــات
المهنيــة.
يجــب التفكيــر بحــرص فــي كل ســؤال .إذا كانــت
الناجيــة قــد تحدثــت بالفعــل عــن الموضــوع التــي
أنــت مقبلــة علــى طــرح ســؤال عنــه ،ففكــري فــي
االنتقــال إلــى الســؤال التالــي مباشــرة .إجبــار
الناجيــات علــى تكــرار التفاصيــل قــد يــؤدي إلــى
معايشــة مشــاعر أ
اللــم والصدمــة مــن جديــد.
يجــب التركيــز علــى الحقائــق علــى امتــداد المقابلــة.
يجــب تجنــب توجيــه النقــاش نحــو الجوانــب
العاطفيــة المؤثــرة.
الرهــاق النفســي علــى الناجيــة أو أيــة
إذا ظهــر إ
بــوادر للضيــق ،فكــري فــي إنهــاء المقابلــة فــوراً ،أو
استشــارة أخصائيــة حاضــرة بالمــكان حــول التصــرف
أ
الفضــل فــي هــذه الحالــة.
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تحت األضواء

تغطية أحداث العنف القائم على
النوع االجتماعي آراء الخبيرات
تعكف كل من رنا حسيني وجمانة حداد وميليا إدموني ولينا عجيالت على تغطية
حقوق المرأة والعنف القائم على النوع االجتماعي منذ سنوات عديدة .عندما
ّ
إليهن بأسئلة حول دور الصحفيين في إحداث نقلة في القيم االجتماعية
توجهنا
الضارة ،اتفقن جميع ًا على أن :استمرار التغطية لحاالت العنف القائم على النوع
االجتماعي التي تركز على الناجية ضروري كل الضرورة.
«عندمــا يحــاول المــرء تحطيــم ثقافــة العــار
والخــوف المحيطــة بالعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي ،فمــن الواجــب توقــع
بعــض المقاومــة فــي البدايــة» ،كــذا قالــت رنــا
حســيني ،الصحفيــة أ
الردنيــة الحاصلــة علــى
جوائــز والكاتبــة والناشــطة الحقوقيــة التــي كان
لهــا أبلــغ التأثيــر فــي لفــت انتبــاه الـرأي العــام
إلــى مــا يُدعــى بـــ «جرائــم الشــرف» والتشــجيع
علــى تغييــر القوانيــن فــي أ
الردن مــن أجــل
إن ـزال عقوبــات أقــوى فــي هــذا الصنــف مــن
الجرائــم.

«استغرق أ
المر بعض الوقت لكي أبني
شبكتي ،ولكي يصبح لي عدد كبير من
المصادر».

«إذا كنــت تفكريــن فــي تغطيــة العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي بشــكل نشــط ،فهنــاك
بالطبــع مرحلــة تعلــم أولــى ،لكــن قيمــة هــذا
العمــل كبيــرة للغايــة وال جــدال حولهــا» ،كــذا
قالــت حســيني ،وأضافــت« :اســتغرق أ
المــر
بعــض الوقــت لكــي أبنــي شــبكتي ،ولكــي يصبح
لــي عــدد كبيــر مــن المصــادر ،أ
ولبنــي الثقــة
الكافيــة بحيــث ال تكــون تغطياتــي الصحفيــة
مؤثــرة فحســب ،بــل لكــي تســهم أيضــاً فــي
بدايــة تغييــر التصــورات الراســخة حــول النســاء
والفتيــات والعنــف داخــل المجتمــع».

نقطة بداية

بــدأت حســيني العمــل الصحفــي عــام ،1993
وحينئــذ كانــت القضايــا الخاصــة بحقــوق المرأة
والقيــم االجتماعيــة والعنــف القائم علــى النوع
االجتماعــي مــن القضايــا التــي ينــدر الحــوار
حولهــا فــي المجــال العــام .كناشــطة تســعى
للمســاواة ،بــدأت حســيني فــي اســتخدام قــوة
الصحافــة فــي التوعيــة بالقضايــا المؤثــرة علــى
النســاء والفتيــات .ومــن خــال اعتمــاد منهــج
مباشــر وباالســتناد إلــى الحقائــق والمعلومــات،
ســرعان مــا بــدأت قصصهــا الصحفيــة فــي
إحــداث تأثيــر.
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«كنــت أريــد عمــل تحقيقــات صحفيــة حــول
القصــص التــي أســمعها بشــكل يومــي مــن
أ
القــارب والجــارات والزميــات ،وتُظهــر جميعـاً
أ
الســاءة والذى .فيمــا بعــد،
تنامــي نمــط إ
أخذتنــي تحقيقاتــي إلــى مختلــف المصــادر
أ
الخــرى ،بمــا يشــمل خبــراء الطــب الشــرعي
أ
والمحاميــن والقضــاة الســابقين والخصائيــات
االجتماعيــات ،فــي محاولــة إلظهــار أدق صــورة
ممكنــة عــن القضيــة للقــراء».
منــح هــذا حســيني القــدرة علــى فهــم ظاهــرة
مــا يُدعــى بـــ «جرائــم الشــرف» ،حيــث تتعــرض
النســاء والفتيــات للقتــل باســم الحفــاظ علــى
الســرة أو «تطهيــر» اســم أ
شــرف أ
الســرة .غطت
القضيــة فــي تحقيقــات عديــدة ،لكــي تضمــن
بقائهــا جــزءاً مــن الخطــاب العــام ،ولضمــان
التغطيــة الموســعة للتحقيقــات الجنائيــة فــي
تلــك القضايــا أيض ـاً.
مــن هنــا ،أصبحــت حقــوق وقضايــا المــرأة
مجــال خبرتهــا ،وبــدأت مســيرة عمليــة ألهمــت
مراســات أخريــات كثي ـرات ،أن يكســرن جــدار
الصمــت المحيــط بالعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي.

الكم مقابل الكيف

«نــرى بوضــوح تأثيــر الصحفيــات الشــجاعات
علــى امتــداد المنطقــة ،ممــن قمــن بالتوعيــة
بقضايــا العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي» ،كــذا قالــت جمانــة حــداد،
الصحفيــة والمحــررة والكاتبــة اللبنانيــة
الشــهيرة .أثــرت كتابــات حــداد بقــوة علــى
حركــة حقــوق الم ـرأة فــي لبنــان ،وغيــرت مــن
قيــم اجتماعيــة عديــدة ،ووســعت مــن هامــش
حريــة التعبيــر .أ
«للســف ،فــي حيــن شــهدنا
قطعــاً تحســناً فــي كميــة التقاريــر الصحفيــة
حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
فمــا زلنــا بحاجــة للتركيــز أكثــر علــى الجــودة».
فــي تقديــر حــداد ،فــإن تغطيــة قضايــا الم ـرأة
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي
منطقــة الــدول العربيــة ال تــزال تميــل إلــى

الثــارة» ،وهــو مــا يــؤدي
جانــب «صحافــة إ
الضــرار بالناجيــات
إلــى
فــي حــاالت عديــدة
إ
وبعائالتهــن« .مــا أود أن أراه مــن الصحفيين هو
اتســاق أكبــر فــي الجــودة ،ال ســيما مــا يتعلــق
بااللتـزام بمبــادئ الدقــة والموضوعيــة والفهــم
الشــامل للموضــوع .كمــا أشــجع الصحفييــن
علــى استكشــاف الموضــوع مــن مختلــف زوايــاه
وباالســتعانة بمقاربــات مختلفــة ،بمــا يشــمل
إعــداد الفيتشــر الصحفــي المطــول الــذي
يســمح بقــدر أكبــر مــن االستكشــاف أ
للســباب
الجذريــة والعوامــل المؤديــة للظاهــرة».

«ما أود أن أراه من الصحفيين هو
اتساق أكبر في الجودة»

فــي كتابتهــا ،تركــز حــداد علــى الحاجــة إلــى
تحــدي التابوهــات بج ـرأة ،ال ســيما تلــك التــي
تقيــد مــن حريــة التعبيــر أو تثبــط العــزم عــن
تحــدي القيــم االجتماعيــة أ
البويــة المقبولــة
والمتعــارف عليهــا حــول النــوع االجتماعــي
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
«نحــن بحاجــة إلــى مفكريــن ومفكـرات يتحلــون
بالشــجاعة ،بحيــث ننظــر إلــى مــا وراء العــادات
والطقــوس والقوانيــن ونســلط الضــوء علــى
الظلــم أينمــا كان».

طريقة تقديم النساء والفتيات

عندمــا اندلعــت أ
الزمــة الســورية فــي ،2011
كانــت القيــود الجيوسياســية والثقافيــة تعنــي
أن قلــة مــن الصحفييــن والصحفيــات كان
بإمكانهــم الوصــول إلــى الخطــوط أ
الماميــة
لتغطيــة القضايــا التــي تؤثــر علــى النســاء
والفتيــات .مــن هــؤالء كانــت ميليــا إدمونــي،
وقــد أســهمت أيضــاً فــي تأســيس شــبكة
الصحفيــات الســوريات ،فــي محاولــة لزيــادة
تغطيــة عدالــة النــوع االجتماعــي وحقــوق
الم ـرأة .كمــا كان للشــبكة هــدف رئيســي آخــر،
هــو تفعيــل مدونــة ســلوك مهنيــة تســاعد علــى
أ
العــام.
كســر النمــاط المحيطــة بالنســاء فــي إ
قالــت إدمونــي موضحــة« :مــا رأيتــه هــو أن
العــام التقليــدي يصــور النســاء الســوريات
إ

كنت أريد تسليط الضوء على كيف أن النساء ،سواء على الخطوط األمامية
أو وراء الكواليس ،يشكلن مستقبل سوريا ويساعدن أجيا ًال كاملة على
التعافي من أسوأ ما في األزمة.
 ميليا إدموني ،الصحفية السورية والمشاركة في تأسيس شبكة الصحفياتالسوريات
بموجــب أنمــاط جامــدة وأحاديــة :كضحايــا القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،واالقتـراب مــن تأثير الصحافة

وأرامــل وزوجــات للمعتقليــن وكرهائــن ،فــي
أضعــف حــال ...وهــي كلهــا صــور وأنمــاط
أخفقــت فــي كشــف إنســانية هــؤالء النســاء
كأفــراد ،وقوتهــن الملحوظــة» .أضافــت:
«كنــت أريــد تســليط الضــوء علــى كيــف أن
النســاء ،ســواء علــى الخطــوط أ
الماميــة أو وراء
الكواليــس ،يشــكلن مســتقبل ســوريا ويســاعدن
أجيــاال ً كاملــة علــى التعافــي مــن أســوأ مــا فــي
أ
الزمــة».

«كصحفية ،ال يمكنك البدء في العمل
على قصة جديدة ومعك أي تصورات أو
معتقدات سابقة حولها».

لــدى ســؤالها عــن النصيحــة التــي تريــد
تقديمهــا للصحفيــات المقدمــات علــى دخــول
المجــال ،قالــت إدمونــي« :كونــي موضوعيــة
كصحفيــة ،ال يمكنــك البــدء فــي العمــل
علــى قصــة جديــدة ومعــك أي تصــورات أو
معتقــدات ســابقة حولهــا .يجــب أن تكونــي
موضوعيــة تمامـاً لكــي تتمكنــي مــن استكشــاف
النســان».
الموضــوع مــن منظــور حقــوق إ
كمــا دعــت إدمونــي الصحفييــن والصحفيــات
إلــى إج ـراء بحــوث موســعة ومســتفيضة لــدى
محاولــة طــرح قضيــة للنقــاش ،مثــل قضيــة
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي« .إن
غيــاب المعرفــة الكافيــة أو الفهــم الســليم
للموضــوع بمختلــف جوانبــه ،يمكــن أن يكــون
ضــاراً للصحفيــة وللناجيــة علــى الســواء،
فالصحفييــن والصحفيــات بحاجــة إلــى ضمــان
مشــاورة المنظمــات الرســمية ،أ
والخصائيــات
أ
المعنيــات بالنــوع االجتماعــي ،والخصائيــات
النفســيات ،والخبي ـرات الرئيســيات أ
الخريــات،
مــن أجــل دعــم القصــة الصحفيــة».

صوت متناغم

تــردد لينــا عجيــات صــدى مشــاعر إدمونــي،
ولينــا صحفيــة أردنيــة بــارزة وشــاركت فــي
النترنــت
تأســيس المجلــة المســتقلة علــى إ
«حبــر» .طبقــاً لعجيــات ،تــم إنشــاء حبــر
بغــرض تعزيــز مجتمــع يصــون القيــم الخاصــة
النســان
بالمحاســبة وســيادة القانــون وحقــوق إ
والتعدديــة ،مــن خــال صحافــة المالتي-ميديا.
يشــمل هــذا توفــر الشــجاعة للتنــاول النقــدي
للقضايــا مــن قبيــل النــوع االجتماعــي والعنــف

تحليــل هــذه القضايــا مــن منظــور غيــر منحــاز
ويســتند إلــى أ
الدلــة والمعلومــات ،وبنــاء علــى
فهــم حقوقــي وتقاطعــي للقضيــة.
«الجــرأة فــي تنــاول بعــض الموضوعــات
للعجــاب ،لكــن االتســاق فــي
مســألة مثيــرة إ
تحــد آخــر تمامــاً ،ال ســيما
والجــودة
المهنيــة
ٍ
فــي مواجهــة قصــص صعبــة ومواعيــد تســليم
ال ترحــم» ،كــذا أوضحــت عجيــات« :فــي
أغلــب أ
الحيــان ،تتطلــب القصــة الصحفيــة
الجيــدة وقتـاً أطــول الستكشــاف الموضــوع من
عــدة زوايــا ،بدعــم مــن الحقائــق والمعلومــات
واالقتباســات ومعلومــات الخلفيــة التــي تصــل
إلــى مــا هــو أبعــد مــن البديهــي».
فيمــا يخــص العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ،يشــتمل هــذا علــى التعاطــي مــع
مختلــف العوامــل المحيطــة بالعنــف نفســه،
مثــل أوجــه انعــدام المســاواة االجتماعــي
االقتصــادي ،والتحيــزات القانونيــة ،وأمــور
أخــرى ،هــي جميعــاً وثيقــة الصلــة بحيــاة
النســاء والفتيــات وتــؤدي إلــى تبريــر العنــف
المرتكــب ضدهــن.

«يجب على المحررات والصحفيات أن
يكن على نفس الموجة ونفس مستوى
الفهم ،فيما يتعلق بهذه النوعية من
القضايا».

كمــا ركــزت عجيــات علــى أهميــة اعتمــاد
العالميــة ألدلــة توجيهيــة
المؤسســات إ
واضحــة تســتعرض فيهــا هوياتهــا التحريريــة،
وأوضحــت أن هــذا أ
المــر ال يتوفــر فــي صناعــة
القليميــة .هــذا ،كمــا أضافــت،
العــام إ
إ
يعــرض الصحفيــات لمواقــف صعبــة ،إذ
كثيــراً مــا يخضــن فــي مواقــف تنطــوي علــى
تحديــات ،لــم يســبق التعامــل معهــا ،دون
دعــم كافــي مــن المحرريــن والمنظمــات
العالميــة التــي يعملــن بهــا.
إ
وقالــت عجيــات« :يجــب علــى المحــررات
والصحفيــات أن يكــن علــى نفــس الموجــة
ونفــس مســتوى الفهــم ،فيمــا يتعلــق بهــذه
النوعيــة مــن القضايــا ،مــع ضمــان توافــق
جميــع السياســات والتنظيمــات مــع إتاحــة
االستكشــاف الحــر والبنــاء لقضايــا النــوع،
والعنــف وغيــر ذلــك مــن القضايــا أ
الساســية».

فــي أغســطس/آب  ،2017صــوت البرلمــان
أ
الردنــي علــى إلغــاء المــادة  308المثيــرة
للجــدل مــن قانــون العقوبــات ،وكانــت تســمح
للجنــاة الذيــن يرتكبــون أفعــال االعتــداء
بالفــات مــن العقــاب إذا تزوجــوا
الجنســي إ
مــن الضحايــا .شــن الصحفيــون والصحفيــات
والناشــطات والنشــطاء حملــة علــى مــدار
ســنوات إللغــاء هــذا القانــون ،مــا أظهــر تأثيــر
الصحافــة فــي تعزيــز العدالــة االجتماعيــة.
وفــي العــام نفســه ،أصــدر البرلمــان فــي كل
مــن تونــس ولبنــان قوانيــن غيــر مســبوقة،
أحدهــا يجــرم جميــع أشــكال العنــف ضــد
النســاء آ
والخــر يقضــي بإلغــاء قانــون مثــل
أ
الــذي أُســقط فــي الردن .فــي الحــاالت الثالث،
جــاء التغييــر بعــد ســنوات مــن النقــاش العــام
والتغطيــة المتواصلــة مــن قبــل الصحفيــات
والصحفييــن عبــر مختلــف منصــات النشــر ،مــا
يســلط الضــوء علــى أهميــة التقاريــر الصحفيــة
عاليــة الجــودة فــي الكفــاح مــن أجــل العدالــة
االجتماعيــة.
هــذه المنجــزات إذا نظرنــا إلــى كل منهــا
منفصلــة ،قــد تبــدو صغيــرة ،لكنهــا تؤشــر
بتحــوالت كبــرى تحــدث علــى المســتوى
المجتمعــي .هنــا نــرى أكبــر تأثيــر للصحافــة:
التغييــر البطــيء والتدريجــي فــي الــرؤى
والتحيــزات والمعتقــدات القائمــة والراســخة،
ومحاســبة النــاس مــن مختلــف التوجهــات علــى
تصرفاتهــم أو علــى صمتهــم.
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أخطاء شائعة

نشجع الصحفيات على وضع أنفسهن مكان الناجيات ،وتكييف القصة الصحفية بناء
على هذا التصور .التعاطف نقطة بدء مهمة في التغطية األخالقية لألحداث.
 -نادين النمري ،الصحفية والناشطة األردنية

عند تغطية قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي ،فما يلي هي
األخطاء األكثر انتشار ًا التي قد يرتكبها الصحفيون.
مهمــة الصحفيــة هــي تقديــم المعلومــة .مــن
ثــم ،فــإن الســماح للمعتقــدات والتوجهــات
الشــخصية (وتشــمل التحيــزات الثقافيــة
تلــون القصــة أمــر
والدينيــة أو غيرهــا) بــأن ّ
غيــر أخالقــي بوضــوح .يشــمل هــذا إصــدار
أ
الحــكام – إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر

اســتخدام صياغــات مبهمــة أو مخففــة (انظــري
صفحــة  )8يــؤدي إلــى عــدم دقــة المنتــج
الصحفــي ،وهــو أ
المــر المضلــل للجمهــور.
نرجــو الرجــوع إلــى مســرد المصطلحــات
(صفحــة  )32لفهــم المصطلحــات المســتخدمة
عنــد وصــف العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي .اختيــار الكلمــات مهــم للغايــة فــي
تغطيــة هــذه القضيــة.

ذكر تفاصيل كاشفة لهوية الناجيات من
العنف القائم على النوع االجتماعي

تغطيــة المــداوالت القضائيــة الجنائيــة أليــة
قضيــة تتطلــب فهمــاً مســتفيضاً وواضحــاً
للقانــون .نشــجع الصحفيــات علــى مراجعــة
التفاصيــل القانونيــة أليــة قضيــة يعملــن عليهــا
بحــرص ومشــاورة المحاميــن والمنظمــات
الرســمية ،لــدى الضــرورة ،للتثبــت مــن صحــة
فهــم التفاصيــل القانونيــة.

– علــى المظهــر أو الملبــس أو التصرفــات
الخاصــة بالناجيــة مــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي ،وإضافــة أي تفاصيــل يمكــن
تفســيرها بهــذا الشــكل.

ســوف يحــدث كثي ـراً أن تتحدثيــن مــع ناجيــات
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
وســيكون مــن غيــر المناســب نشــر أو بــث
أســمائهن أو أيــة معلومــات تعريفيــة أخــرى .إن
تعريــض الناجيــات الالتــي يتــم إجـراء مقابــات
معهــن لمزيــد مــن الخطــر قــد يكــون لــه
عواقــب ضــارة .عليــك تجنــب ذكــر التفاصيــل
التــي تمكّــن مــن التعــرف علــى الهويــة ولــو
بطريقــة أ
«الحجيــة» [تجميــع معلومــات مــن
هنــا وهنــاك للوقــوف علــى هويــة الشــخص].

الفهم غير الكافي للمداوالت القضائية
الجنائية

المصطلحات وأهميتها

اللغــة قابلــة للتكيــف بدرجــة مذهلــة ،وهــي
أيضــاً مهمــة للغايــة فــي تنــاول القضايــا .فــي
حــاالت كثيــرة ،تتعــرض المعانــي للتخفيــف أو
الفقــدان التــام بســبب اســتخدام مصطلحــات
غيــر مناســبة.

هنــاك بدائــل كثيــرة مقترحــة (بمــا يشــمل «قتــل
النــاث» و»جرائــم العــار» و»القتــل أ
البــوي»)
إ
فليســت أي مــن هــذه البدائــل منتشــرة .لــذا
فالحــل المتبــع هــو إمــا اســتخدام كلمــة «مــا
يُدعــى» قبــل «جرائــم الشــرف» أو وضــع
المصطلــح بيــن قوســين« :جرائــم الشــرف».

فــي حالــة تغطيــة قضايــا العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي ،يمكــن تحســين الكتابــة مــن
خــال االســتخدام الحريــص للغــة .فــي أحيــان
كثيــرة ،قــد يلجــأ الصحفــي دون قصــد إلــى لغــة
بهــا مشــكالت قــد تطيــح بحيــاد القصــة أو تعــزز
مــن أ
النمــاط والتصــورات الضــارة والمفاهيــم
المصطلحــات الفضفاضــة والمبهمــة لوصــف
المغلوطــة.
أعمــال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
علــى ســبيل المثــال ،مــن أ
الفضــل اســتخدام كثيـراً مــا تكــون مربكــة وغيــر دقيقــة .علــى ســبيل
مصطلــح «ناجيــة» ال مصطلــح «ضحيــة» المثــال فــإن صياغــة «فرض نفســه عليهــا» مبهمة
فــي أغلــب الســياقات ،إذ أنــه يفيــد بالقــدرة ويمكــن اســتخدامها لوصــف أنــواع متعــددة مــن
علــى الصمــود والتمكيــن .ومصطلــح «جرائــم االعتــداءات .مصطلــح «اغتصــاب» أدق بكثيــر
اليــاج بغيــر
الشــرف» يعطــي جرائــم القتــل دالالت إيجابيــة ،فــي معنــاه ،فهــو يعنــي تحديــداً إ
وهــو غيــر دقيــق وغيــر محايــد .فــي حيــن أن رضــا الطــرف آ
الخــر .هــذا الدليــل يشــتمل

في حالة تغطية قضايا العنف القائم
على النوع االجتماعي ،يمكن تحسين
الكتابة من خالل االستخدام الحريص
للغة.
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لــدى تركيــز التقاريــر الصحفيــة علــى تفاصيــل
مثــل الثيــاب أو العــادات الشــخصية أو المظهــر
البدنــي للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي ،يميــل هــذا التركيــز إلــى
تشــتيت أ
النظــار بعيــداً عــن الجنــاة ،وفــي أســوأ
الحــاالت قــد يــؤدي إلــى لــوم الناجيــة ،مــا
يســهم فــي ســيادة منــاخ يصعــب أكثــر علــى
البــاغ بوقائــع العنــف القائــم علــى
النســاء إ
النــوع االجتماعــي أو الحصــول علــى الخدمــات،
ويســهل أكثــر مــن إفــات الجنــاة مــن العقــاب.

العنف القائم على النوع االجتماعي والقانون
الكتابــة عــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي تحتــاج إلــى فهــم واضــح لبعــض جوانــب القوانيــن
الجنائيــة والمدنيــة والعرفيــة .تختلــف هــذه القوانيــن مــن بلــد لبلــد ونشــجع الصحفييــن والصحفيــات
علــى إج ـراء بحوثهــم فــي هــذا المجــال بأنفســهم ،وكلمــا أمكــن ،أن يســعوا للحصــول علــى النصــح
والمشــورة مــن الفريــق القانونــي فــي المؤسســة التــي يعملــون بهــا.

«الكتابة عن العنف القائم على النوع االجتماعي تحتاج إلى فهم واضح لبعض جوانب
القوانين الجنائية والمدنية والعرفية».

عدم القيام بالبحث

كمــا أنــه ممــا يســاعد الصحفــي أن يكــون ضمــن قائمــة مصــادره صحفييــن ،إذ قــد يفيــده فــي مختلــف
جوانــب العمــل الصحفــي ،حتــى فــي قضايــا ال ترتبــط بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
القوانيــن المتصلــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي تتغيــر ،ويجــب علــى الصحفــي أن يبقــى
مطلعـاً علــى هــذه التغييـرات ،فهــذه التغييـرات فــي حــد ذاتهــا تعــد زاويــة جيــدة تســتحق التغطيــة.
الســرة مــن العنــف أ
علــى ســبيل المثــال ،عندمــا عــدل لبنــان قانــون حمايــة النســاء وأفـراد أ
الســري فــي
ّ
الدانــات بنــاء علــى القانــون الجديــد فرصــة للمتابعــة الصحفيــة ،وســمحت
عــام  ،2014وفــرت أول إ
الطــار القانونــي أن يُحــدث تغييــرات إيجابيــة علــى
بمزيــد مــن االستكشــاف لكيــف يمكــن لتغييــر إ
مســتوى المجتمــع.

مــن مرحلــة الفكــرة أ
الوليــة للقصــة الصحفيــة،
وحتــى تغطيــة المــداوالت القضائيــة الجنائيــة
والمتابعــات الصحفيــة ،يحتــاج الصحفــي دائمـاً
إلجـراء بحوثــه حــول العنــف القائــم علــى النوع
االجتماعــي بشــكل مســتفيض وموســع .يعنــي
هــذا التحــدث إلــى الخب ـراء والقيــام بالبحــث
المكتبــي ،وفهــم الزوايــا الطبيــة والقانونيــة
واالجتماعيــة لظاهــرة العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي.

علــى مســرد كامــل بالمصطلحــات .فــي النهايــة،
يحتــاج الصحفــي إلــى تكييــف قصتــه بمــا
يضمــن أن اللغــة المســتخدمة بســيطة وواضحــة
ومفهومــة للجمهــور المســتهدف .يشــمل هــذا
تجنــب اســتخدام العبــارات المربكــة وقضــاء
وقــت كافــي فــي شــرح المصطلحــات التــي
يشــعر الصحفــي أن جمهــوره قــد ال يألفهــا.
مــن الممارســات الجيــدة فــي العمــل الصحفــي
االتفــاق فــي صالــة التحريــر علــى قائمــة
بالكلمــات والمصطلحــات أ
الساســية ،ال ســيما
تلــك التــي تســتخدم كثيــراً .فــي المؤسســات
العالميــة أ
الكبــر دليــل أســلوبي – يعــد أحيان ـاً
إ
أ
الرشــادية للمحررين/المنتجيــن
جــزءاً مــن الدلــة إ
– لضمــان اتســاق اللغــة .هــذه التوجيهــات
أ
والدلــة قــد تمثــل أداة قيمــة لتحســين المنتــج
بشــكل عــام ،وليــس فقــط لتعريــف الكلمــات
المتصلــة بقضايــا العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي.

1.UNFPA, UNDP, UN Women, ESCWA, Gender Justice and the Law in the Arab States Region, 2018, accessed at:
https://arabstates.unfpa.org/en/publications/gender-justice-and-law-arab-states-region

إقحام التحيزات الشخصية في القصة

الصياغة/اللغة غير المناسبة

التركيز على تفاصيل تخص ضحايا/الناجيات
من العنف القائم على النوع االجتماعي

«مما يساعد الصحفي أن يكون ضمن قائمة مصادره صحفيين ،إذ قد يفيده في مختلف
جوانب العمل الصحفي».
الســلوكيات والممارســات الســلبية الخاصــة بالشــرطة والقضــاء تجــاه الناجيــات مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي تحــول دون التمــاس الكثي ـرات لالنتصــاف القانونــي .عــادة مــا يكــون هنــاك
نقــص فــي المــوارد الخاصــة بالتحـركات القانونيــة ،ويفاقــم منهــا أكثــر تحديــات توفيــر أ
الدلــة الداعمــة
مــن الشــهود علــى الجرائــم المتصلــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.
توجــد قوانيــن وتشــريعات مثيــرة للجــدل فــي مختلــف الــدول العربيــة ،ويمكــن أن تؤثــر ســلباً علــى
مــداوالت الكثيــر مــن قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وأن تســهم فــي تكريــس إفــات
الجنــاة مــن العقــاب .فــي حيــن أدخلــت العديــد مــن الــدول العربيــة إصالحــات تشــريعية إيجابيــة
تعــزز مــن المســاواة بيــن الجنســين وتحمــي النســاء مــن العنــف ،فــإن ضمــان المســاواة أمــام القانــون
يبقــى تحـ ٍـد قائــم فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة ،وهــذا فــي تقديــر دراســة موســعة لعدالــة النــوع
االجتماعــي والقوانيــن ،استكشــفت أ
1
الطــر القانونيــة القائمــة فــي  18دولــة بالمنطقــة.
هنــاك ثغ ـرات قائمــة فــي عــدة دول ،تســتمر فــي حرمــان النســاء مــن المســاواة فــي القانــون .علــى
ســبيل المثــال ،فــإن دســاتير عــدة دول ال تكفــل المســاواة بيــن الجنســين ،والقوانيــن الجنائيــة فــي
خمــس دول علــى أ
القــل ال تـزال تبــرئ المغتصــب مــن العقــاب إذا تــزوج ضحيتــه .كمــا تســمح قوانيــن
العقوبــات فــي  11دولــة بتخفيــف العقوبــة ،فــي جرائــم مثــل الزنــا ،أو تبرئــة الجانــي فــي مــا يُدعــى بـــ
«جرائــم الشــرف» ،فــي حيــن ال تجـ ّـرم أي مــن الــدول المشــمولة بالدراســة ،بشــكل صريــح ،االغتصــاب
الزوجــي.

«هناك ثغرات قائمة في عدة دول ،تستمر في حرمان النساء من المساواة في القانون».
كمــا أن الســن القانونيــة للــزواج فــي أغلــب دول المنطقــة هــي  18عامـاً للفتيــة والفتيــات ،لكــن يمكــن
للمحاكــم أن تســمح للفتيــة والفتيــات بالــزواج فــي ســن أصغــر :حتــى ســن  13عامـاً فــي بعــض الــدول
بالنســبة للفتيــات .فــي لبنــان علــى ســبيل المثــال ،ال توجــد ســن دنيــا للــزواج ،إذ يعتمــد أ
المــر علــى
الطائفــة الدينيــة للمــرء ،وهــو مــا يُظهــر الحاجــة إلــى أن يفهــم الصحفيــون جيــداً القوانيــن فــي ســياق
تغطياتهــم الصحفيــة.
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استخدام الصور
النترنــت أو فــي الصحافــة المطبوعــة أو فــي التلفــزة ،فمــن المرجــح
ســواء كان عمــل الصحفــي علــى إ
أن تزيــد الصــور القويــة كثيـراً مــن تغطيــة قصــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي التــي يعدهــا
الصحفــي ،ال ســيما إذا كانــت الصــورة أصليــة (ال مــن قاعــدة بيانــات الصــور المتوفــرة) .نحــن هنــا
بصــدد مــأزق أخالقــي .فمــن دون الموافقــة المســتنيرة ،عليــك أال تحــدد هويــة الناجيــة مــن العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي عبــر الصــورة ،مــن ثــم ،فعليــك أن تبتعــدي عــن تصويــر تفاصيــل
قــد تــؤدي للتعــرف علــى الهويــة .يجــب تحــري الحــرص فــي اســتخدام تكنيــكات حفــظ الخصوصيــة
المعروفــة ،مثــل البكســلة وتغييــر أ
الصــوات أو التصويــر فــي مواجهــة الضــوء ،مــع العلــم بــأن هــذه
أ
الســاليب ال تــؤدي دائمــا إلــى حجــب الهويــة .أي شــيء مميــز ،مثــل وشــاح ال ـرأس مث ـا ً أو خاتــم
أ
أ
الزفــاف ،أو الثــاث فــي بيــت ،أو وجــود فــرد آخــر مــن الســرة ،هــذه تفاصيــل قــد تكشــف بســهولة
عــن هويــة المصــدر وتــؤدي لمشــكلة .عنــد اســتخدام الصــور ،مــن الضــروري االســتعانة بالعنونــة
الواضحــة للصــور لتجنــب ســوء التفســير .عليــك أن تكونــي مبدعــة فــي حلولــك :علــى ســبيل المثــال،
فالصــور ومقاطــع الفيديــو فــي ســوق مزدحمــة أو فــي منطقــة عامــة يرجــح أال ترتبــط فــي أ
الذهــان
ُ
بالناجيــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،مقارنــة بالصــور ومقاطــع الفيديــو التــي يتــم
تصويرهــا فــي بيتهــا أو شــارعها.
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دراسة حالة :زواج األطفال

الكثر انتشاراً في أ
الطفال هو من بين آليات التكيف السلبية أ
زواج أ
الزمات
النسانية ،وله في العادة آثار سلبية دائمة تمس حماية الفتيات اليافعات.
إ

«قــد يقــول بعــض النــاس إن تزويــج الفتــاة
الصغيــرة يســاعد فــي حــل بعــض مشــكالتها»،
كــذا أوضحــت مــي ،الفتــاة اليافعــة مــن مخيــم
شــاتيال فــي لبنــان« :حتــى بعــض الفتيــات
الســاذجات ...قــد يعتقــدن هــذا ،ويتحمســن
لفكــرة أن يكــون لديهــن بيوتهــن وعائالتهــن.
لكــن الحقيقــة أن الفتيــات فــي عمــري ال يعرفــن
شــيئاً عــن الحيــاة والمســؤوليات ومــا يتطلبــه
أ
المــر إلدارة بيــت أو لتربيــة عائلــة .ينتهــي بهــن
المطــاف بالخــروج مــن مشــكلة للســقوط فــي
مشــكلة جديــدة .زواج أ
الطفــال ال يحــل أي
مشــكلة ،ويجــب تعريــف فتيــات أكثــر وأكثــر
بهــذه الحقيقــة».

«الحقيقة أن الفتيات في عمري ال يعرفن
شيئاً أعن الحياة والمسؤوليات وما يتطلبه
المر إلدارة بيت أو لتربية عائلة».

كثي ـراً مــا يعانــي أ
الطفــال وصغــار الســن فــي
أوقــات النـزاع ،ويعتبــروا فئــة مســتضعفة كثيـراً
مــا تتعــرض حقوقهــا لالنتهــاك مــع إفــات
الجنــاة مــن العقــاب .جــزء مــن الســبب فــي
هــذا هــو أن ال أحــد يســتمع إليهــم :فكثيــراً
مــاال يصــدق البالغــون أ
الطفــال والصغــار
عندمــا يتعرضــوا للعنــف ويتحدثــوا عنــه .قــد
يــؤدي هــذا إلــى ثقافــة مــن الصمــت .كثيــراً
مــا يجــدوا أنفســهم بــا حــول وال قــوة ،ومــن
أ
الســهل علــى ســبيل المثــال تجاهــل تعــرض
طفلــة إلســاءة جنســية فــي المجتمــع ،مقارنــة
بمواجهــة هــذا أ
المــر والتعامــل مــع المشــكلة.

«زواج أ
الطفال في مخيمات الالجئين
في أ
الردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر
هو من أشد مسببات العنف القائم على
النوع االجتماعي في المنطقة».

فــي بعــض الــدول ،يشــجع الوالــدان أ
الطفــال،
والفتيــات تحديــداً ،علــى الــزواج فــي ســن
صغيــرة أمـا ً فــي أن تســتفيد الفتــاة والوالــدان
اجتماعيــاً واقتصاديــاً .وفــي الحقيقــة ،فــإن
لهــذا أ
المــر تداعيــات خطيــرة علــى حيــاة
الطفلــة التــي تتعــرض للــزواج المبكــر .علــى
ســبيل المثــال ،فــإن خطــر وفيــات أ
المومــة
بالنســبة أ
للمهــات تحــت ســن  15عامــاً فــي
البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل ،يبلــغ
ضعــف نفــس الخطــر فــي حالــة النــاث أ
الكبــر
إ
ِ
ســناً.
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يعــد زواج أ
الطفــال فــي مجتمعــات الالجئيــن
فــي أ
الردن ولبنــان والع ـراق وتركيــا ومصــر مــن
أكبــر بواعــث القلــق الخاصــة بالعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي فــي المنطقــة .نالــت
العــام
هــذه القضيــة الكثيــر مــن اهتمــام إ
أثنــاء الســنوات القليلــة الماضيــة ،وكانــت
النتائــج مختلطــة ومتباينــة.
ســاعدت التغطيــة فــي تســليط الضــوء علــى
المشــكلة ،وأســهمت فــي جهــود المنظمــات
النســانية الســاعية إلــى حشــد المــوارد وتوفيــر
إ
الخدمــات للعمــل علــى هــذا الملــف.
العالمــي أذاع أيضـاً فكــرة
لكــن هــذا االهتمــام إ
أن أيــة فتــاة ســورية مســتعدة للــزواج فــي ســن
صغيــرة للغايــة .أفــادت الفتيــات الســوريات
العــام أســهم فــي
بالحســاس بــأن إ
وعائالتهــن إ
نشــر التصــورات الســلبية عــن النســاء والفتيــات
الســوريات ،وكان رد الفعــل أحيان ـاً هــو زيــادة
العزلــة والســيطرة علــى النســاء أ
الصغــر ســناً
علــى وجــه التحديــد.

العالمي أذاع أيضاً فكرة
«هذا االهتمام إ
أن أية فتاة سورية مستعدة للزواج في
سن صغيرة للغاية».

كمــا أنــه وبســبب التصــورات القائمــة بــأن
زواج أ
الطفــال ليــس شــكال ً «حقيقيــاً» مــن
أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
لــم يكــن بعــض الصحفييــن والصحفيــات
حريصــون وحريصــات فــي التعامــل مــع كشــف
المعلومــات ،بمــا يشــمل صــور للفتيــات ،مــا
يعنــي تعريضهــن لخطــر االنتقــام مــن قبــل
آخريــن فــي المجتمــع.

بعض الحقائق عن زواج أ
الطفال
عرف زواج الأطفال (ويسمى أحياناً
ُي ّ
«الزواج المبكر») بأنه الزواج قبل
بلوغ الفرد سن  18عاماً.
رغم االلتزام المنتشر والذي عليه
إجماع شبه كامل بضرورة إنهاء زواج
الأطفال ،فإن فتاة من كل  3فتيات
في الدول النامية – باستثناء الصين
– ُيرجح أن تتزوج قبل بلوغ  18عاماً.
فتاة من كل  9فتيات ستتزوج قبل
بلوغ  15عاماً .أغلب هؤالء الفتيات
يعانين من تدهور الوضع المالي
والتعليمي ،ويعشن في مناطق
ريفية.
خالل العقد المقبل ،سوف تتزوج
كل عام  14.2مليون فتاة تحت 18
عاماً .هذا يعني زواج  39ألف فتاة
تحت السن القانونية يومياً.

رأيت فتيات صغيرات تبلغ أعمار بعضهن 14
عام ًا وقد أصبحن أمهات .رأيتهن ُيجبرن على
الزواج ،ويتم ضربهن أحيان ًا ليقبلن به ،ورأيت
بعضهن يمتن أثناء الوالدة
 -أم رائد ،قابلة من دمشق ،سوريا

إعداد برامج العنف القائم على
النوع االجتماعي
الوقاية والتعامل مع الحاالت
الكتابــة عــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي تتطلــب وجــود فهــم واضــح لبعــض
جوانــب القوانيــن الجنائيــة والمدنيــة والعرفيــة.
تختلــف هــذه التفاصيــل كثي ـراً مــن بلــد لبلــد،
ونشــجع الصحفيــات والصحفييــن علــى إج ـراء
بحوثهــم فــي هــذا المجــال ،وأن يلتمســوا كلمــا
أمكــن نصيحــة الفريــق القانونــي بالمؤسســة
التــي يعملــون بهــا.

«الكتابة عن العنف القائم على النوع
االجتماعي تتطلب وجود فهم واضح
لبعض جوانب القوانين الجنائية
والمدنية والعرفية».

كمــا أنــه ممــا يســاعد الصحفــي أن يكــون ضمــن
قائمــة مصــادره صحفييــن ،إذ قــد يفيــده فــي
مختلــف جوانــب العمــل الصحفــي ،حتــى
فــي قضايــا ال ترتبــط بالعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي .القوانيــن المتصلــة بالعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي تتغيــر ،ويجــب
علــى الصحفــي أن يبقــى مطلعــاً علــى هــذه
التغييــرات ،فهــذه التغييــرات فــي حــد ذاتهــا
تعــد زاويــة جيــدة تســتحق التغطيــة .علــى
عــدل لبنــان قانــون
ســبيل المثــال ،عندمــا أ ّ
الســرة مــن العنــف
حمايــة النســاء وأفــراد
أ
الدانــات
الســري فــي عــام  ،2014وفــرت أول إ
بنــاء علــى القانــون الجديــد فرصــة للمتابعــة
الصحفيــة ،وســمحت بمزيــد مــن االستكشــاف
الطــار القانونــي أن يُحدث
لكيــف يمكــن لتغييــر إ
تغييــرات إيجابيــة علــى مســتوى المجتمــع.

«مما يساعد الصحفي أن يكون ضمن
قائمة مصادره صحفيين ،إذ قد يفيده
في مختلف جوانب العمل الصحفي».

الســلوكيات والممارســات الســلبية الخاصــة
بالشــرطة والقضــاء تجــاه الناجيــات مــن العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي تحــول دون
التمــاس الكثيــرات لالنتصــاف القانونــي .عــادة
مــا يكــون هنــاك نقــص فــي المــوارد الخاصــة
بالتحــركات القانونيــة ،ويفاقــم منهــا أكثــر
تحديــات توفيــر أ
الدلــة الداعمــة مــن الشــهود
علــى الجرائــم المتصلــة بالعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي.
توجــد قوانيــن وتشــريعات مثيــرة للجــدل فــي
مختلــف الــدول العربيــة ،ويمكــن أن تؤثــر
ســلباً علــى مــداوالت الكثيــر مــن قضايــا العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي وأن تســهم فــي
تكريــس إفــات الجنــاة مــن العقــاب .فــي حيــن
أدخلــت العديــد مــن الــدول العربيــة إصالحــات
تشــريعية إيجابيــة تعــزز مــن المســاواة بيــن
الجنســين وتحمــي النســاء مــن العنــف ،فــإن
تحــد
ضمــان المســاواة أمــام القانــون يبقــى ٍ
قائــم فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة ،وهــذا فــي

تقديــر دراســة موســعة لعدالــة النــوع االجتماعي
والقوانيــن ،استكشــفت أ
الطــر القانونيــة القائمــة
فــي  18دولــة بالمنطقــة.
هنــاك ثغــرات قائمــة فــي عــدة دول ،تســتمر
فــي حرمــان النســاء مــن المســاواة فــي القانــون.
علــى ســبيل المثــال ،فــإن دســاتير عــدة دول
ال تكفــل المســاواة بيــن الجنســين ،والقوانيــن
الجنائيــة فــي خمــس دول علــى أ
القــل ال
ت ـزال تبــرئ المغتصــب مــن العقــاب إذا تــزوج
ضحيتــه .كمــا تســمح قوانيــن العقوبــات فــي
 11دولــة بتخفيــف العقوبــة ،فــي جرائــم
مثــل الزنــا ،أو تبرئــة الجانــي فــي مــا يُدعــى بـــ
«جرائــم الشــرف» ،فــي حيــن ال تجـ ّـرم أي مــن
الــدول المشــمولة بالدراســة ،بشــكل صريــح،
االغتصــاب الزوجــي.

«هناك ثغرات قائمة في عدة دول،
تستمر في حرمان النساء من المساواة
في القانون».

كمــا أن الســن القانونيــة للــزواج فــي أغلــب دول
المنطقــة هــي  18عام ـاً للفتيــة والفتيــات ،لكــن
يمكــن للمحاكــم أن تســمح للفتيــة والفتيــات
بالــزواج فــي ســن أصغــر :حتــى ســن  13عام ـاً
فــي بعــض الــدول بالنســبة للفتيــات .فــي
لبنــان علــى ســبيل المثــال ،ال توجــد ســن
دنيــا للــزواج ،إذ يعتمــد أ
المــر علــى الطائفــة
الدينيــة للمــرء ،وهــو مــا يُظهــر الحاجــة إلــى أن
يفهــم الصحفيــون جيــداً القوانيــن فــي ســياق
تغطياتهــم الصحفيــة.
أنشــطة صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان الخاصــة بالتصــدي للعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي – الــدول العربيــة
يعمــل صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان علــى ضمــان توفــر الخدمــات الكفيلــة بإنقــاذ
الحيــاة ،عاليــة الجــودة ،للناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى
امتــداد المنطقــة العربيــة .يعمــل صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان مــع شــركاء
والمجتمــع المدنــي والحكومــات لوضــع اســتراتيجيات لتجنــب مخاطــر العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي وتخفيــف آثارهــا.
يدعــم صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان المراكــز الآمنــة فــي المنطقــة ،وفيهــا يمكــن
أ
للنســاء والفتيــات الحصــول علــى الخدمــات والنشــطة النفســية-االجتماعية فضــاً
أ
عــن خدمــات التعامــل مــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الخــرى .يتعــاون
الصنــدوق عــن كثــب مــع وزارات الصحــة ومقدمــي الخدمــات الصحيــة الآخريــن
لضمــان توفــر عــاج مــا بعــد االغتصــاب الــذي يركــز علــى مصلحــة الناجيــات.
ويقــوم صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان بالتعــاون مــع الهيئــات الأخــرى بقيــادة
مجموعــات تنســيق التعامــل مــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي المنطقــة،
ويوفــر توجيهــات اســتراتيجية وخب ـرات فنيــة.
لالطــاع علــى تفاصيــل اســتراتيجية صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان الخاصــة بالعنف
القائــم علــى النــوع االجتماعــيُ ،يرجــى االطــاع علــى االســتراتيجية إالقليميــة للصنــدوق
حــول منــع والتعامــل مــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي الــدول العربيــة
(.)https://bit.ly/38EnPWn
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بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي

اختبار ذاتي للقواعد المرعية في إعداد
القصة الصحفية

ما مدى انتشار العنف القائم على النوع االجتماعي؟ لدى تغطية هذه
القضية الحساسة ،فإن لإلحصاءات والبيانات الكمية مكانها الهام ،وإن كانت
قد تؤدي أحيان ًا إلى التشتيت عن الرسالة األساسية.

فكري في استعراض النقاط التالية قبل تسليمك للقصة الصحفية ،لضمان
أال تؤدي القصة إلى أي ضرر.

إن الوصــول إلــى البيانــات الخاصــة بمعــدالت انتشــار
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مســألة صعبــة.
أ
النســانية،
ويســري هــذا بصفــة خاصــة على ســياق الزمــات إ
حيــث تــؤدي محدوديــة الخدمــات وعــدم اســتقرار الوضــع
أ
المنــي والقيــود علــى الوصــول لمختلــف المناطــق ،إلــى
صعوبــة الوصــول إلــى بيانــات دقيقــة .بشــكل أعــم ،فــإن
الوصــم المتصــل بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
البــاغ بــه.
يمنــع النــاس فــي أحيــان كثيــرة مــن إ

«الوصم المتصل بالعنف القائم على
النوع االجتماعي ،يمنع الناس في أحيان
البالغ به».
كثيرة من إ
عــادة مــا تعكــس البيانــات الخاصــة بالعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي الحــوادث المبلــغ بهــا فقــط ،وهــي تعتبــر
نســبة صغيــرة مــن مجمــوع حــاالت العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي .هنــاك دراســة صــدرت مؤخـراً تشــير إلــى
أن  7بالمئــة فقــط مــن الناجيــات فــي الــدول الناميــة يبلغــن
خدمــة مــن الخدمــات بحــاالت العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ،وأقــل مــن النصــف ( 46بالمئــة) مــن جميــع
الناجيــات مــن العنــف القائــم على النــوع االجتماعــي يخبرن
الســرة ،أو أ
أي أحــد ،بمــا يشــمل أفــراد فــي أ
الصدقــاء.
أغلــب أ
الدلــة عــن نطــاق وطبيعــة العنــف القائــم علــى
أ
النســانية مشــتقة
النــوع االجتماعــي فــي ســياق الزمــات إ
مــن التقييمــات الكيفيــة ،والدراســات الكيفيــة ،وإحصــاءات
تســليم الخدمــات.
تشــير هــذه المعلومــات إلــى زيــادة الكثيــر مــن أشــكال
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أثنــاء أ
الزمــات.
الحصــاءات» حــول العنــف
والحاجــة إلــى «تحصيــل بعــض إ
القائــم علــى النــوع االجتماعــي قــد تــؤدي إلــى تقديــرات
غيــر ســليمة وتشــارك هــذه البيانــات علــى نطــاق واســع ،أو
الحصــاءات دون توضيــح ســياقها.
أن يتــم تشــارك إ
ونظــراً للتحديــات المحيطــة بجمــع البيانــات الخاصــة
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وتفســير هــذه
البيانــات ،فــإن مشــاورة أخصائيــات العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي حــول كيفيــة تفســير البيانــات أ
والرقــام
يُرجــح أن تكــون مفيــدة .علــى ســبيل المثــال ،فــإن زيــادة
البــاغ بحــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
إ
قــد يكــون نتيجــة افتتــاح مركــز جديــد للم ـرأة فــي منطقــة
البــاغ،
معينــة ،أو بســبب حملــة تشــجع النســاء علــى إ
وليــس بســبب زيــادة حقيقــة فــي حــاالت العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي.
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«مشاورة أخصائيات العنف القائم على أالنوع
والرقام
االجتماعي حول كيفية تفسير البيانات
يُرجح أن تكون مفيدة».
البــاغ بحــاالت
هنــاك أســباب عديــدة لضعــف نســب إ
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى مســتوى
العالــم .فالكثيــر مــن الناجيــات يعتقــدن أنــه لــن
يصدقهــن أحــد ،أو أن اللــوم ســيقع عليهــن ،أو أن أ
الســرة
ســتعنفهن ،أو أن أ
الزواج ســيقومون بنبذهــن .إن الوصــم
االجتماعــي والخــوف ممــا قــد يفعلــه الجنــاة وفقــدان
حضانــة أ
الطفــال والبيــت أو الدعــم المالــي ،هــي مــن بيــن
البــاغ.
أســباب ضعــف نســب إ

« الجرأة في تناول بعض الموضوعات
مسألة مثيرة لإلعجاب ،لكن االتساق
تحد آخر تمام ًا،
في المهنية والجودة ٍ
ال سيما في مواجهة قصص صعبة
ومواعيد تسليم ال ترحم».
 لينا عجيالت ،الصحفية/المحررة أالردنية
البــاغ بحــاالت العنــف القائــم
مــا ســبب ضعــف نســب إ
علــى النــوع االجتماعــي؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الناجيات يخشين من فقدان بيوتهن
العواقب المالية السلبية
الوصم االجتماعي
الخوف مما قد يفعله الجناة
الخوف من خسارة حضانة أ
الطفال
عدم توفر المعلومات
عدم الثقة في الشرطة/المؤسسات القانونية
عدم توفر خدمات الدعم
الخوف من الترحيل
الجراءات القانونية
ارتفاع تكاليف إ
جــرم بموجــب قوانيــن فــي
م
غيــر
النســاء
العنــف ضــد
ُ
ّ
العديــد مــن الــدول

1

هــل بذلــت كل جهــد ممكــن لتجنــب
إجــراء المقابلــة مــع الناجيــة؟

أثنــاء إعــدادك للقصــة ،هــل أجريــت جميــع
البحــوث والمشــاورات الالزمــة مــع المصــادر
والســلطات الرســمية؟
هــل تحققــت مــن وجــود معلومــات إضافية أو
ربمــا تصريحــات غيــر مباشــرة مــن الناجيــات،
لــدى المنظمــات التــي تقــدم خدمــات دعــم
الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي؟

2

أثنــاء إجــراء المقابــات الشــخصية،
هــل كنــت متعاطفـاً مــع الصدمــة التــي
عانتهــا الناجيــات مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي؟

هــل ســعيت لتواجــد أخصائيــة معنيــة
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أثنــاء
المقابلــة؟
هــل بذلــت كل جهــد ممكــن لتقــوم بالمقابلــة
دون أن تتســبب فــي إعــادة معايشــة
الصدمــة؟ هــل تأكــدت مــن أن مــن تقابلهــن
تمــت توعيتهــن بخدمــات االستشــارة والدعــم
المالئمــة؟
هــل أرشــدتهن إلــى طريــق خدمــات الدعــم
المالئمــة فــي المنطقــة؟ هــل تعــرف مــا هــي
المســاعدات المتوفــرة؟

3
هل قمت بحماية مصادرك/ضيوفك؟

هــل تأكــدت مــن أن تعامالتــك مــع الناجيــة
كانــت حافظــة للخصوصيــة بشــكل كامــل
ولــم تكــن هنــاك تداعيــات ســلبية جـراء هــذه
التعامــات؟
هل حصلت على الموافقة المستنيرة؟
تذكــر أن «الموافقــة المســتنيرة» تعنــي أن
الشــخص الــذي تتحــدث معــه ينبغــي أن
يفهــم آثــار «نشــر القصة علــى المـ أ
ـ�» ،وعليك
واجــب الحــرص فــي هــذه الحــاالت .كذلــك
تذكــر أن «التعــرف علــى الشــخص بتجميــع
أجــزاء الصــورة» يمكــن أن يمثــل مشــكلة،
واالســم المســتعار أو الصــورة المشوشــة قــد
ال تكــون إج ـراءات كافيــة لمنــع التعــرف علــى
هويــة الشــخص.

4

هــل كنــت محــدداً فــي المصطلحــات
وتجنبــت العبــارات الملطفــة الغامضــة
أو المبهمــة؟

مثــا ً «تحــرش الحــارس بهــا» لهــا معنــى
مختلــف عــن «اغتصبهــا الحــارس» .هــذا ألن
المصطلحــات مثــل «تحرش» و»فعل جنســي»
هــي مصطلحــات مبهمــة ،واالغتصــاب جريمــة
محــددة تخبرنــا بمــا حــدث.
إذا كنــت تغطــي قضيــة فــي المحكمــة ،هــل
رجعــت إلــى الجرائــم المدعــى بوقوعهــا
والعقوبــة المحــددة لهــا فــي القانــون؟ مث ـاً:
«وجــد مدانـاً باالغتصــاب ،أ
المــر الــذي يعنــي
حكمــاً بالعــدام وفقــاً للقانــون أ
الردنــي».
إ
أ
هــل تجنبــت الوصــاف المتحيــزة ضــد
الضحيــة؟ مث ـاً« :كانــت تضــع زينتهــا وقــت
الهجــوم» (هــذا الوصــف ليــس مالئمـاً ويمكن
أن يتضمــن حكمـاً علــى الشــخص الــذي عانــى
مــن الهجــوم).

5

هــل تأكــدت أنــك استشــهدت بجميــع
«مصــادرك الخبيــرة» كلمــا كان ذلــك
مناســباً وأوجــدت وصلــة مباشــرة
النترنــت الخاصــة بأيــة
بصفحــة إ
منظمــة ذكرتهــا؟

مث ـاً :إذا ذكــرت منظمــة غيــر حوميــة معينــة
تعمــل مــع الناجيــات مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،هــل وضعــت روابــط
إلــى المحتــوى الخــاص بهــذه المنظمــة؟ وإذا
كنــت تعمــل فــي محطــة إذاعيــة ،هــل ذكــرت
تفاصيــل حــول كيــف يمكــن للنــاس الحصــول
علــى الخدمــات؟
هــل تجنــت صحافــة «المصــدر الواحــد»؟
علــى ســبيل المثــال ،إذا كنــت تستشــهد بقــول
مســؤول حكومــي يتحــدث عــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،فهــل تحدثــت أيض ـاً
إلــى مســؤول بمنظمــة محليــة غيــر حكوميــة
حــول القضيــة؟

6

هــل اســتخدمت لغــة واضحــة يمكــن
أن يفهمهــا جمهــورك وشــرحت
المصطلحــات غيــر المألوفــة؟

يشــرح مســرد المصطلحــات (صفحــات -32
 )33بعــض المصطلحــات التــي يســتخدمها
العاملــون علــى قضايــا العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي :فمــن المرجــح أن تضطــر
إلــى شــرح أو إعــادة صياغــة بعــض هــذه
المصطلحــات بلغــة واضحــة للجمهــور العام.
قــد يحتــاج الصحفيــون بالصحافــة المطبوعــة
اللكترونيــة إلــى أن يشــرحوا
والمواقــع إ
للمحرريــن أســباب المصطلحــات النوعيــة
المســتخدمة فــي مقــال معيــن ،وبشــكل أعــم،
ربمــا تحتــاج إلــى أن تفســر لزمالئــك لمــاذا
قمــت بتغطيــة قصــص العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي بطريقــة معينــة.

7

إذا كنــت تقيــم مناقشــة أو برنامــج
تفاعلــي مــع الجمهــور حــول العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،هــل
دعــوت ضيوفــاً ذوي معرفــة «خبيــرة»
وتحديــت التعليقــات غيــر الدقيقــة مــن
المشــاركين؟

مثــاً :إذا زعــم متصــل بالبرنامــج أن امــرأة
«لــم تبلــغ الشــرطة بحــادث عنــف قائــم علــى
النــوع االجتماعــي علــى الفــور ولذلــك فالبــد
أنهــا تختلــق القصــة» ...فهــل قمــت بتفســير
أ
الســباب التــي قــد تكــون وراء هــذا؟ هــذا ألن
أ
هنــاك الكثيــر مــن الخطــاء الشــائعة حــول
االغتصــاب والتــي تمضــي غالب ـاً بــا مواجهــة.
فربمــا ال تبلــغ المــرأة عــن حــادث العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي خوفــاً مــن
انتقــام الجانــي ،أو ألنهــا أصيبــت باالضطـراب
بعــد الصدمــة ،أو بســبب النظــم القانونيــة
البــاغ الفــوري ال يعنــي
غيــر المالئمــة .عــدم إ
أنهــا اختلقــت الواقعــة.
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التعامل مع المنظمات
يُرجح أن ينجح الصحفي في إعداد قصة صحفية فعالة حول العنف القائم
على النوع االجتماعي إذا أظهر فهمه ألخالقيات العمل مع الناجيات من
العنف القائم على النوع االجتماعي.
هنــاك شــكوى شــائعة لــدى مــن يعملــون
بمســاعدة الناجيــات مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،وهــي أن الصحفييــن
«يتصلــون للتحــدث إلــى عــروس طفلــة» أو
يطلبــون طلبــات مشــابهة غيــر مالئمــة .فــي
الحقيقــة ،قــد يختــار العامــل الميدانــي أال
يتعــاون مــع مثــل هــذه الطلبــات طالمــا
وجدهــا ضــارة بالمشــاركات.

هناك شكوى شائعة لدى من يعملون
بمساعدة الناجيات من العنف القائم
على النوع االجتماعي ،وهي أن
الصحفيين «يتصلون للتحدث إلى
عروس طفلة»
القليمــي
يقــول لــؤي شــبانة ،تالمديــر إ
لصنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان فــي منطقــة
الــدول العربيــة« :االقتــراب مــن القصــة عبــر
القنــوات المناســبة قــد يســتغرق وقت ـاً أطــول،
لكنــه مســار أعلــى كفــاءة وأكثــر مهنيــة للعمــل
الصحفــي» .وأضــاف« :بالنســبة إلــى صنــدوق
أ
المــم المتحــدة للســكان ،فــإن حمايــة حيــاة
أ
وســامة الناجيــات هــي الولويــة عندنــا ،وفــي
حيــن نلتــزم بالــرد فــي الوقــت المناســب علــى
الصحفييــن ،فــإن التعامــل مــع القصــص
الصحفيــة التــي تغطــي احــداث العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي قــد تســتغرق وقتــاً
أطــول حتــى ننتهــي مــن عمليــة اتخــاذ الق ـرار
أ
النســب».

«بالنسبة إلى صندوق أ
المم المتحدة
للسكان ،فإن أ حماية حياة وسالمة
الولوية عندنا ،وفي حين
الناجيات هي
نلتزم بالرد في الوقت المناسب على
الصحفيين ،فإن التعامل مع القصص
الصحفية التي تغطي احداث العنف
القائم على النوع االجتماعي قد تستغرق
ننتهي من عملية اتخاذ
وقتاً أطول
حتىار أ
النسب».
القر

يمكــن للصحفــي أن يقصــر مــن وقــت انتظــاره
يســرع بعجلــة إجــراء المقابــات مــع
وأن
ّ
الخبــراء مــن خــال اســتثمار الوقــت والجهــد
فــي مرحلــة البحــوث أ
الوليــة .يجــب أن يلجــأ
النســانية وهــو
الصحفــي إلــى المنظمــات إ
متقبــل ومتفتــح ،وأن يتعلــم مــن الخبــراء
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الذيــن يعملــون فــي تلــك المنظمــات ويفهــم
أن تلــك المنظمــات تعمــل بموجــب واليــة
الحمايــة ،التــي تضــع ســامة ورفــاه الناجيــات
فــي المقــام أ
الول.
كمــا يحتــاج الصحفيــون الذيــن يغطــون قضايــا
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلــى
التفكيــر بإمعــان فيمــن ســيقابلون .يمكــن أن
يكــون المنســق النســاني القليمــي أ
للمــم
إ
إ
المتحــدة مصــدراً موثوقـاً ،لكــن يُرجــح أن يكــون
مشــغوال ً للغايــة بحيــث ال يمكنــه التعامــل مــع
االتصــاالت الهاتفيــة المتكــررة مــن الصحافــة.
العالمــي لمنظمــة مجتمــع مدنــي
المنســق إ
دوليــة قــد يرغــب فــي الحديــث عــن مبــادرة
بعينهــا يــروج لهــا ،بــدال ً مــن الحديــث عــن
الموضــوع الــذي تريــد تغطيتــه تحديــداً.

«يمكن للصحفي أن يقصر من وقت
يسرع بعجلة إجراء
انتظاره وأن ّ
المقابالت مع الخبراء من خالل استثمار
والجهد في مرحلة البحوث
الوقت
أ
الولية».

التزام صندوق األمم
المتحدة للسكان

يهــدف صنــدوق أ
المــم المتحــدة
للســكان إلــى تحــري نهــج يركــز
علــى الناجيــات فــي جميــع جوانــب
العــام
عملــه ،بمــا يشــمل دعــم إ
فــي تغطيــة العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي .قبــل أن نــرد
علــى طلــب مقابلــة مــع الناجيــات،
نفكــر فــي مصلحتهــا الفضلــى :هــل
يمكننــا ضمــان ســامة وســرية وكرامــة
الناجيــة وأســرتها ومجتمعهــا؟ فــي
بعــض أ
الحيــان ،ال يمكــن قبــول هــذه
الطلبــات .وعــادة مــا يقــدم صنــدوق
أ
المــم المتحــدة للســكان معلومــات
وخبـرات ،وقــد ييســر الزيــارات لمواقع
المشــروعات كلمــا تيســر ،لضمــان
القــدرة علــى ســرد القصــص المهمــة
حــول العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي مــن مختلــف الزوايــا.

قــد يتمكــن المســؤولون فــي المنظمــات غيــر
الحكوميــة الدوليــة والمحليــة مــن الحديــث
بحريــة أكبــر حــول العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ،فهــم لديهــم تصــور وفكــرة مفيــدة
حــول الموضــوع .تذكــر أنهــم قــد يســتخدمون
مصطلحــات غيــر مألوفــة لجمهــورك .عليــك
أال تخــاف مــن أن تطلــب منهــم أثنــاء عمــل
المقابلــة توضيــح المصطلحــات المربكــة
للجمهــور.

«دون وجود جهود مخلصة من الصحفيين لضمان التصدي للقضايا مثل التمييز
بين الجنسين والعنف القائم على النوع االجتماعي ،التي تؤثر على النساء
والفتيات في كل مكان ،فسوف يكون التغيير الحقيقي أصعب بكثير .علينا أن
نشجع على تحري معايير التغطية الصحفية األقوى».
نبراس المعموري ،صحفية عراقية ورئيسة منتدى اإلعالميات العراقيات

المنظمات المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي
النســانية فــي
يقــدم هــذا الجــدول بعــض المنظمــات الرئيســية المعنيــة بالتعامــل مــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مختلــف الســياقات إ
منطقــة الــدول العربيــة .نشــجع الصحفييــن علــى التواصــل مــع هــذه المنظمــات عنــد محاولــة تغطيــة قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
فــي تلــك الســياقات.

المنظمات المحلية
أبعاد لبنان

المنظمات الدولية

األمم المتحدة

كير إنترناشونال

صندوق األمم المتحدة
للسكان

www.abaadmena.org

www.care-international.org

جمعية النساء العربيات

لجنة اإلنقاذ الدولية ()IRC

معهد العناية بصحة األسرة /
مؤسسة نور الحسين

المساعدة الطبية الدولية

www.awo.org.jo

www.nooralhusseinfoundation.org

اتحاد المرأة األردنية
www.jwu.org.jo
كفى لبنان
www.kafa.org.lb
سوريا لإلغاثة والتطوير
www.srd.ngo

www.rescue.org

www.internationalmedicalcorps.org

www.unfpa.org

المفوضية السامية
لشؤون الالجئين
www.unhcr.org

منظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسف)
www.unicef.org

وكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق
األدنى (األونروا)
www.unrwa.org

هيئة األمم المتحدة للمرأة
www.unwomen.org

«علينا أن نتذكر دائم ًا أن إلى جانب كوننا
صحفيين ،فنحن بشر بالمقام األول ،وعلينا
التعامل مع الناجيات بلطف واحترام ،مثلما
نتعامل مع األشخاص اآلخرين المحتاجين
للمساعدة»
 -أمين دبوان ،صحفي يمني
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مسرد المصطلحات
االنتهاك الجنسي أ
للطفال

يُســتخدم مصطلــح «االنتهــاك الجنســي
أ
للطفــال» بشــكل عــام إشــارة إلــى أي فعــل
جنســي بيــن طفــل/ة وشــخص مــن أ
الســرة
(ســفاح المحــارم) أو بيــن الطفل/ة وأي شــخص
بالــغ أو طفــل أكبــر ،مــن خــارج العائلــة.
يشــتمل هــذا الفعــل إمــا علــى اســتخدام القــوة
الكـراه ،أو فــي حــال عــدم توفــر
الصريحــة أو إ
الموافقــة مــن الضحيــة بســبب ســنها :القــوة
الضمنيــة.

الكراه
إ
إجبــار أو محاولــة إجبــار شــخص آخــر علــى
االنخ ـراط فــي ســلوك ضــد إرادتــه ،باســتخدام
اللحــاح اللفظــي أو التالعــب أو
التهديــد أو إ
الخــداع أو انطالق ـاً مــن توقعــات معينــة فــي
الثقافــة ،أو مــن واقــع الســطوة االقتصاديــة.

الخصوصية
حــق كل الناجيات/الناجيــن فــي إبقــاء هوياتهن/
هوياتهــم ســرية وغيــر معروفــة .هنــاك فهــم
والت ـزام ضمنيــات بيــن هــؤالء الذيــن يقدمــون
الخدمــات بــأن أي معلومــات تكشــفها ناجيــة
لــن يتــم تشــاركها مــع آ
الخريــن ،إال إذا أعطــت
موافقــة صريحــة ومســتنيرة علــى هــذا .ال
تتضمــن الخصوصيــة فقــط كيفيــة جمــع
المعلومــات ،بــل كيفيــة تخزينهــا وتشــاركها
أيضــاً.

العنف الجنسي المتصل بالنزاع
«العنــف الجنســي المتصــل بالن ـزاع» مصطلــح
يشــير إلــى وقائــع أو أ
(لغــراض قائمــة SCR
 )1960أنمــاط مــن العنــف الجنســي ،أي
االغتصــاب واالســترقاق الجنســي والبغــاء
القســري والحمــل القســري والتعقيــم القســري
أو أيــة أشــكال أخــرى مــن العنــف الجنســي
بنفــس القــدر مــن الجســامة ،ضــد النســاء أو
الرجــال أو الفتيــات أو الفتيــة .هــذه الوقائــع
أو أ
النمــاط تحــدث فــي ســياقات الن ـزاع أو مــا
بعــد النـزاع أو فــي ســياقات أخــرى بهــا بواعــث
قلــق (مثــل االضطرابــات السياســية) .كمــا أن
لهــا صلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالنــزاع أو
االضطـراب السياســي نفســه ،أي وجــود صــات
زمنيــة أو جغرافيــة و/أو ســببية.

توافــر الحــد أ
الدنــى مــن أعمــال الوقايــة
واالســتجابة/التعامل .يتــم اختيــار الــوكاالت
المنســقة بواســطة مجموعــات العمــل المعنيــة
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،ويتــم
التصديــق عليهــا مــن الهيئــة القائــدة التابعــة
أ
للمــم المتحــدة فــي البلــد.

العنف المنزلي

الســرة آ
الشــريك الحميــم أو أفــراد أ
الخــرون:
يحــدث العنــف المنزلــي بيــن الشــركاء
الحميميــن (الــزوج ،الصديــق الحميــم،
الصديقــة الحميمــة) وكذلــك بيــن أفـراد أ
الســرة
(مثــاً :الحمــاة وزوجــة االبــن) .قــد يشــمل
العنــف المنزلــي علــى اعتــداء جنســي وبدنــي
ونفســي .فــي أي إشــارة إلــى العنــف المنزلــي،
مــن المهــم توضيــح إذا كان هــذا العنــف يرتكبــه
شــريك حميــم أم فــرد آخــر مــن أفـراد أ
الســرة.
هنــاك تعبيــرات أخــرى مســتخدمة للرجــوع
إلــى العنــف المنزلــي الــذي يرتكبــه الشــريك
الحميــم وتشــمل «االعتــداء الزوجــي» و»ضــرب
الزوجــة».

الحرمان من الموارد
الحرمــان مــن الوصــول المســتحق إلــى الفــرص/
أ
الصــول االقتصاديــة أو فــرص كســب العيش أو
التعليــم أو الصحــة أو الخدمــات االجتماعيــة
الخــرى .تشــمل أ
أ
المثلــة منــع أرملــة مــن
الحصــول علــى الميــراث ،أو قيــام شــريك
حميــم أو فــرد أ
بالســرة بمصــادرة مكتســبات
ماديــة بالقــوة ،أو منــع امــرأة مــن اســتخدام
وســائل منــع الحمــل ،أو منــع فتــاة مــن ارتيــاد
الســاءات االقتصاديــة
المدرســة ،إلــخ .وتعتبــر إ
ضمــن هــذه الفئــة .تدخــل بعــض أعمــال
تحديــد القــدرة علــى الحركــة والتنقــل ضمــن
هــذه الفئــة أيضــاً.

زواج أ
الطفال

يعــرف زواج أ
الطفــال بأنــه الــزواج مــن فتــى أو
ُ ّ
فتــاة قبــل ســن  18عامــاً .وأحيانــاُ يُشــار إليــه
بمســمى الــزواج المبكــر .تفضــل اليونيســف
الشــارة إلــى زواج أ
«الطفــال» بــدال ً مــن الــزواج
إ
«المبكــر» ،ألن كلمــة «المبكــر» ال تنقــل مباشــرة
حقيقــة أن هــذه الممارســة تؤثــر علــى أ
الطفــال
تحــت ســن معيــن .اليونيســف
http://uni.cf/1IVmxcD

الوكاالت المنسقة

الطوارئ

المنظمــات (عــادة منظمتــان تعمــان بنظــام
تشــارك الرئاســة) التــي تأخــذ زمــام المبــادرة
فــي رئاســة مجموعــات العمــل المعنيــة بالعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وضمــان

للشــارة إلــى مواقــف
تُســتخدم بشــكل عــام إ
النــزاع المســلح أو الكــوارث الطبيعيــة ،والتــي
تتضمــن غالبـاً نزوحـاً للســكان ،أحيانـاً كالجئيــن
وأحيانــاً كنازحيــن داخليــاً .ألغــراض هــذا
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النســانية فتــرة
الدليــل ،تشــمل «الطــوارئ» إ
عــدم االســتقرار التــي تــؤدي غالبــاً إلــى أزمــة
حــادة وتنتهــي عنــد نقطــة مــا بعــد «الرجــوع»
أو «إعــادة التوطيــن» .غالب ـاً مــا تكــون فت ـرات
الطــوارئ دوريــة ،بفتــرات مــن االســتقرار
يتبعهــا عنــف متكــرر و/أو عــدم اســتقرار.
فــي بعــض حــاالت الطــوارئ يهــرب الســكان
ويجــدون ملجــأ يصبــح غيــر آمــن فيمــا بعــد،
ومــن ثــم يضطــرون مــرة أخــرى للفــرار إلــى
موقــع جديــد .هــذه الــدورة قــد تكــرر نفســها
عــدة مــرات علــى مــدار فتــرة الطــوارئ.

أ
الناث
تشويه العضاء التناسلية لدى إ

الزالــة الجزئيــة
الج ـراءات المشــتملة علــى إ
كل إ
أ
أ
أو الكليــة للعضــاء التناســلية النثويــة الخارجيــة
أو أي إضــرار بشــكل آخــر بالجهــاز التناســلي
أ
النثــوي ألســباب غيــر طبيــة.

الزواج القسري
زواج الفرد ضد رغبته أو رغبتها.

النوع االجتماعي
يشــير إلــى االختالفــات االجتماعيــة بيــن الذكــور
والنــاث ،التــي يتــم تعلمهــا ،ورغــم أنهــا
إ
متجــذرة بعمــق فــي كل ثقافــة ،إال أنهــا قابلــة
للتغييــر مــع الوقــت ،وبهــا تنويعــات واســعة
داخــل الثقافــات وفيمــا بينهــا .يحــدد «النــوع»
أ
الدوار والمســؤوليات والفــرص واالمتيــازات
وللنــاث فــي أي
والتوقعــات والحــدود للذكــور إ
ثقافــة.

العنف القائم على النوع االجتماعي
هــو مصطلــح جامــع يشــمل أي فعــل ضــار
يُرتكــب رغــم إرادة المــرء ويعتمــد علــى
االختالفــات فــي النــوع االجتماعــي بيــن الذكــور
والنــاث .مصطلــح «العنــف القائــم علــى
إ
النــوع االجتماعــي» يســتخدم أ
بالســاس فــي
ُ
تســليط الضــوء علــى كــون االختالفــات الهيكليــة
والنــاث
بحســب النــوع االجتماعــي بيــن الذكــور إ
النــاث لعــدة أشــكال
تعــرض إ
حــول العالــم ّ
مــن العنــف .كمــا ورد فــي إعــان القضــاء
علــى العنــف ضــد النســاء ( ،)1993فهــذا
يشــمل إلحــاق المعانــاة أو أ
الذى الجســدي
أو العقلــي أو الجنســي ،أو التهديــد بــأي مــن
أ
الكــراه أو الحرمــان مــن
هــذه العمــال ،أو إ
الحريــة ،ســواء فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة.
كمــا يســتخدم بعــض الفاعليــن المصطلــح
لوصــف بعــض أشــكال العنــف الجنســي ضــد
الذكــور و/أو العنــف الــذي يســتهدف مجتمــع
الميــم ( ،)LGBTIوفــي بعــض الحــاالت يشــير

المصطلــح إلــى العنــف المتصــل بقيــم وتقاليــد
ال تراعــي المســاواة بيــن الجنســين وتنحــاز
للرجــال و/أو قيــم وتقاليــد تخــص الهويــة
الجنســانية.

المجتمع المستضيف
المجتمــع المســتضيف هــو منطقــة يقيــم بهــا
الكثيــر مــن الالجئيــن أو النازحيــن داخليـاً ،أثنــاء
النــزوح ،ســواء فــي مخيمــات قريبــة ،أو مســاكن
خاصــة ،أو فــي بيــوت أســر أخــرى.

الشخص النازح داخلياً

أ
الشــخاص النازحــون داخلي ـاً هــم الذيــن تــم
إجبارهــم علــى الهــروب مــن منازلهــم كنتيجــة
لتأثيــرات النــزاع المســلح أو النــزاع الداخلــي
النســان
أو االنتهــاكات الممنهجــة لحقــوق إ
أو الكــوارث الطبيعيــة أو التــي مــن صنــع
النســان ،أو لكــي يتجنبــوا هــذه التأثيــرات،
إ
والذيــن يبحثــون عــن الحمايــة فــي مــكان آخــر
داخــل بلدهــم أو دولــة إقامتهــم ولــم يعبــروا
حــدود الدولــة.

الموافقة المستنيرة
هــي إشــارة إلــى موافقــة – وتحديــداً وال ســيما
مــن بعــد تفكيــر ممعــن .الموافقــة الحــرة
والمســتنيرة (عــن علــم وبينــة) تُقــدم بنــاء
علــى تقييــم واضــح وفهــم كامــل للحقائــق
والتداعيــات والتبعــات المســتقبلية لقــرار مــن
القــرارات ،بشــكل حــر ودون أي إجبــار.

عنف الشريك الحميم
عنــف الشــريك الحميــم يحــدث بيــن الش ـركاء
الحميميــن أ
(الزواج والزوجــات والصديــق
الحميم/الصديقــة الحميمــة) وكذلــك بيــن
الشــركاء الحميميــن الســابقين (مثــل الــزوج
الســابق أو الصديــق الحميــم الســابق) .عنــف
الشــريك الحميــم قــد يشــمل العنــف الجنســي
والبدنــي والنفســي .ويُشــار إليــه أحيانــاً
باختصــار .IPV

منظمة غير حكومية
هــي كيــان منظــم يعمــل بصــورة مســتقلة
عــن الحكومــة أو الدولــة وال يمثلهــا .يســري
المصطلــح عمومــاً علــى المنظمــات المعنيــة
النســان،
النســانية وقضايــا حقــوق إ
بالقضايــا إ
وتتمتــع بعضهــا بمركــز استشــاري لــدى أ
المــم
المتحــدة.

الجاني

االستغالل الجنسي

هــو شــخص أو جماعــة أو مؤسســة يمــارس/
الســاءة بشــكل مباشــر
تمــارس العنــف أو إ
أو يدعمــه بشــكل آخــر ،بحــق الغيــر وضــد
إرادتهــم .الجنــاة فــي موقــع قــوة و/أو
اتخــاذ قــرار و/أو ســلطة حقيقــي أو متصــور،
ويمكنهــم ممارســة الســيطرة علــى ضحاياهــم.

يعني مصطلح «االســتغالل الجنســي» أي إساءة
فعليــة أو محاولــة إســاءة لعرضــة الشــخص
لالســتضعاف أو لتفــاوت موازيــن القــوى بيــن
الشــخصين أو خيانــة للثقــة ،ألغـراض جنســية،
بمــا يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
التربــح النقــدي أو االجتماعــي أو السياســي مــن
االســتغالل الجنســي للغيــر.

أ
العاقة
الشخاص ذوو إ

يملــون هــؤالء الذيــن لديهــم عاهــات بدنيــة
أو ذهنيــة أو فكريــة أو حســية دائمــة ،والتــي
فــي تفاعلهــا مــع عوائــق مختلفــة قــد تعــوق
مشــاركتهم الكاملــة والفعالــة فــي المجتمــع
علــى أســاس متكافــئ مــع الغيــر.

االعتداء النفسي/الشعوري

إلحــاق أ
اللــم أو الضــرر الذهنــي أو الشــعوري.
أ
تشــمل المثلــة :التهديــدات بالعنــف البدنــي
الذالل ،العــزل
ا ,الجنســي ،التخويــف ،إ
الجبــاري ،المطــاردة ،التحــرش ،االهتمــام
إ
والشــارات غيــر
يمــاءات
ال
المرغــوب،
غيــر
إ
إ
المرغوبــة ،الكلمــات مكتوبــة ذات الطبيعــة
الجنســية و/أو التهديديــة ،تدميــر أ
الشــياء
العزيــزة ،إلــخ.

االغتصاب
بالكــراه – ولــو قليــا ً –
االختــراق الجبــري أو إ
للمهبــل أو فتحــة الشــرج بقضيــب أو بجــزء
آخــر مــن الجســد .كمــا يشــمل االغتصــاب
اختــراق المهبــل أو فتحــة الشــرج بأيــة أداة.
ويشــمل االغتصــاب حــاالت االغتصــاب الزوجي
واالغتصــاب الشــرجي .محاولــة القيــام بهــذا
العمــل تُعــرف بمســمى محاولــة االغتصــاب.
واغتصــاب الشــخص مــن قبــل جانييــن أو أكثــر
يُعــد اغتصابــاً جماعيــاً.

الالجئ

الالجــئ هــو شــخص خــارج بلــده أ
الصلــي أو
خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة ،ولديــه خــوف
مســتحق مــن االضطهــاد بســبب العــرق أو
الديــن أو الجنســية أو العضويــة فــي فئــة
اجتماعيــة معينــة أو انطالقــاً مــن الــرأي
السياســي ،وغيــر قــادرة أو غيــر راغــب فــي
االســتفادة مــن الحمايــة فــي هــذا البلــد أو
الرجــوع إليــه خوفــاً مــن االضطهــاد.

التحرش الجنسي
هــي الدعــوات الجنســية غيــر المرحــب بهــا ،أو
الطلبــات بالخدمــات الجنســية ،أو تصرفــات
لفظيــة أو بدنيــة أخــرى ذات طبيعــة جنســية.

العنف الجنسي
العنــف الجنســي هــو «أي ممارســة جنســية ،أو
محاولــة لممارســة الجنــس ،أو تعليقات جنســية
أو عــروض لممارســة الجنــس غيــر مرغــوب
فيهــا ،أو أفعــال تســتهدف االتجــار الجنســي
أو تســتهدف شــخصاً بســبب ميلــه الجنســي
بالكـراه ،تصــدر عــن أي شــخص بغــض النظــر
إ
عــن عالقتــه بالضحيــة ،وأيــاً كان الســياق،
فــي البيــت أو العمــل علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر» .ويتخــذ العنــف الجنســي أشــكاال ً
متعــددة ،ويشــمل االغتصــاب واالســترقاق
التجــار بالبشــر أو الحمــل
الجنســي و/أو إ
القســري أو التحــرش الجنســي أو االســتغالل
والجهــاض
الجنســي و/أو االنتهــاك الجنســي إ
القســري.

الناجي/الناجية والضحية
هــو شــخص تعــرض للعنــف القائــم علــى النوع
االجتماعــي .مصطلحــا «الضحيــة» و»الناجيــة»
يمكــن اســتخدامهما بالتبــادل .و»الضحيــة» هــو
مصطلــح يُســتخدم أكثــر فــي قطاعــي القانــون
والطــب .أمــا «الناجيــة» فهــو ُمفضــل أكثــر فــي
قطاعــات الدعــم النفســي واالجتماعــي بســبب
دالالتــه الخاصــة بالقــدرة علــى الصمــود.

التجار بالبشر
إ
تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو
إيواؤهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد
بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال
القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع
أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة
اســتضعاف ،أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة
أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى
شــخص آخــر لغــرض االســتغالل .ويشــمل
االســتغالل ،كحــد أدنــى ،اســتغالل دعــارة
الغيــر أو ســائر أشــكال االســتغالل الجنســي،
أو الســخرة أو الخدمــة قسـرا ،أو االســترقاق أو
الممارســات الشــبيهة بالــرق ،أو االســتعباد أو
نــزع أ
العضــاء.
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«عندما أتحدث إلى الصحفيين ،أشعر في حاالت كثيرة أنهم ال يفهمون
ما نتعرض له كنساء في هذا المخيم .نحن نحكي من القلب ،لكن نادر ًا
ما تتم مناقشة المشاكل التي نعاني منها ونحكيها».
 -آمال ،الجئة سورية من القامشلي
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