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الصور المستخدمة ف ي� هذا الدليل تعرض مزيجا من أنشطة صندوق االمم المتحدة للسكان أثناء العمل وصورا فوتوغرافية لمستفيدين ومستفيدات
من برنامج الصندوق والذين أبدو موافقتهم عىل استخدام صورهم .ولم يتم اختيارهم الي سبب متصل بالعنف ن
المب� عىل النوع االجتماعي.
ي
بروني� ” لصالح صندوق آ
ت
المم المتحدة للسكان.
كل الصور الخاصة بـ “ديفيد
ي
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التغطية االعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
االزمة السورية
إ
ي

االعالم العالمية نافذة تقدم لمحة عن الشؤون العالمية .كما أن الطريقة
تعت� وسائل إ
ب
ت
االعالم القضايا االجتماعية الرئيسية تؤثر عىل آراء الناس الذين
ال� تتناول فيها وسائل إ
ي
يطلعون عليها من خالل هذه النافذة ،كما تؤثر عىل حياة أولئك الذين تتناولهم.
ت
ل� تتناول فيها
وفيما يتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي فإنه يمكن للطريقة ي
االعالم الموضوع أن تعمل عىل إيصال أصوات النساء ،ومحاربة الخرافات،
وسائل إ
يف
االعالم قصص النساء السوريات
وتحف� الحوار والعمل العام .عندما تتناول وسائل إ
ت
الال� غالبا ما يتم تصويرهن باعتبارهن ضحايا سلبيات واعتبارهن غرضاً صامتاً ـ فإن
ـ ي
تغي�اً ف ي� النهج بحيث يركز عىل حقوقهن وكرامتهن يمكن أن يتيح الفرص لهؤالء النساء
ي
أ
ف
ساس
عىل القيام بدور فاعل ي� ي
تغي� مستقبلهن .وقد كان هذا الهدف هو حافزنا اال ي
عندما قمنا ث
االبالغ عن العنف القائم عىل النوع االجتماعي.
بنر كتيب عن إ
يهدف صندوق أ
يف
االمم المتحدة للسكان من خالل وضع أسس ث
الصحفي�
الراكة مع
إىل إلقاء ضوء مكرس ث
وأك� ثارساقاً عىل المرأة السورية ،وتسليط الضوء عىل انتهاكات
وتمك� الناجيات ت
يف
يف
يتمكن
ح�
والتحف� عىل زيادة الدعم والخدمات،
االنسان،
حقوق إ
ّ
ف
االعالم أن
ول� يحدث ذلك ،يجب عىل وسائل إ
من إحداث ي
تغي� ب ي
إيجا� ي� حياتهن .ي
ف
الصحفي� بحاجة
تساعد عىل ضمان تقديم الجناة إىل العدالة .وعالوة عىل ذلك فإن
ي
إىل التأكيد عىل عدم ثرسعية العنف القائم عىل النوع االجتماعي بجميع أشكاله،
والمساعدة ف ي� تمهيد الطريق للنساء والفتيات الستعادة دورهن ث
الرعي ف ي� المجتمع.
يز
أوسوتيم�
الدكتور باباتوندي
المدير التنفيذي لصندوق أ
االمم المتحدة للسكان
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تمهيد
"النســاء والأطفــال يشــكلون الأغلبيــة العظمــى مــن ض
المت�ريــن مــن
ي ن
ي ن
نز
1
والنازحــ� داخليــا".
الالجئــ�
ال�اعــات المســلحة ،بمــا ي ف� ذلــك
خمــس ســنوات مــن الـنز اع ف� ســوريا جعلــت أكـ ثـر مــن خمســة ماليـ ي ن
ـ� مــن النســاء والفتيــات ف ي� ســن
ي
النجــاب ،ســواء داخــل أو خــارج البــاد ،ف� وســط هــذه أ
النســانية الـ ت
ـ� تتفاقــم عرضــة لكثـ يـر
ـة
ـ
زم
ال
إ
إ
ي
ي
مــن أ
الشــكال المختلفــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.
كرســت وســائل العــام الرئيســية أ
العمــدة الصحافيــة وأوقــات البــث لتســليط الضــوء وتغطيــة
إ
مأســاة المـرأة الســورية .وغالبــا مــا تقــدم هــذه التغطيــة ف ي� شــكل قصــص فرديــة للمـرأة الســورية
والفتيــات وعــرض صــور اســتجاباتهن وتقديمهــا للعالم.وقــد وضعــت بعــض مــن هــذه القصــص
ف
ال�امــج العالميــة والوطنيــة ،ولكــن العديــد منهــا
العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ي� صلــب ب
فشــل ف� معظــم أ
ف
ـ� عــى جوهــر هــذه المشــكلة وفشــلت � ت
الحيــان ف� ت
ال�كـ ي ز
ال�كـ ي ز
ـ� عــى القضايــا
ي
ي
ي
الحساســة الـ ت
ـ� تدعــم العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.
ي
والــ� ن
إن التقاريــر حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ت
وغــر
تعــا� مــن قــر النظــر ي
ي
ي
المتوائمــة أو غــر أ
الخالقيــة عملــت عــى تفاقــم محنــة هــؤالء النســاء والفتيــات .إن عــرض قصــة
ي
إحداهــن والـ تـ� تركــز عــى الناجيــة ال تقــدم للجمهــور ســوى حلقــة واحــدة منفصلــة ،والـ ت
ـ� قــد
ي
ي
الحســاس بالغضــب تجــاه الجنــاة ،ولكــن ال يمكــن للجمهــور
تخلــق تعاطفـاً مــع الناجيــة ،وتخلــق إ
أ
ت
ـ� ســببت معاناتهــن.
مــن خاللهــا فهــم الطــر المنهجيــة الـ ي
ف� العديــد مــن البلــدان خــارج ســورية ،بمــا ف� ذلــك لبنــان أ
والردن وتركيــا والعـراق ومــر ،تفتقــر
ي
ي
العديــد مــن النســاء والفتيــات الســوريات إىل المــأوى أو الحمايــة أو الحصــول عــى خدمــات
التعليــم والصحــة .تعيــش النســاء مــن هــذه المجتمعــات أيضــا ف ي� عالــم يمكــن أن يكــون فيــه
ف
ـال فــإن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي أم ـراً شــائع وطبيعــي ي� ظــل ظــروف معينــة .وبالتـ ي
ت
ـ� تركــز فقــط عــى حالــة امـرأة أو فتــاة واحــدة أو مجموعــة صغـ يـرة ،يمكــن
التغطيــة الصحفيــة الـ ي
ف
ض
ن
و� بعــض الحــاالت يــؤدي أيضــا إىل تعريــض حياتهــن
أن يلحــق الــرر وينفــر الناجـ يـ� وأرسهــم ،ي
ف
ف
و� نفــس الوقــت يــؤدي ذلــك إىل الفشــل ي� تســليط الضــوء عــى القضايــا االجتماعيــة
للخطــر ،ي
ف
ت
ـ� تســمح باســتمرار حــدوث العنــف القائــم عــى
والسياســة أو المشــاكل ي� تقديــم الخدمــات الـ ي
النــوع االجتماعــي.
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تبــدي العديــد مــن الناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ف� كثــر مــن أ
الحيــان
ي ي
رغبتهــن ف� عــدم الحديــث عــن تجاربهــن .حيــث يخـ شـى العديــد منهــن التحقيقيــات الصحفيــة الـ ت
ـ�
ي
ي
يمكــن أن تفضحهــن داخــل أرسهــن أو مجتمعاتهــن .ف ي� بعــض الحــاالت ،كشــفت تقاريــر اعالميــة
حــول زواج القــارصات أســماء وأوصــاف جســمانية يمكــن أن تــؤدي إىل التعــرف عــى الناجيــات
أو الجنــاة الذيــن يمكــن أن يســعوا لالنتقــام مــن الفتــاة ،ممــا جعــل ناجيــات أخريــات يحجمــن
عــن التحــدث .وبالمثــل ،فإنــه ف� بعــض الحــاالت ،قــام آ
البــاء أو المجتمعــات بالحــد مــن حريــة
ي
الناجيــات بســبب خوفهــم عــى كرامــة الم ـرأة والفتــاة أو خوف ـاً عــى ســمعتهم.
المــم المتحــدة للســكان ( )UNFPAعضــواً رئيســياً ف� فريــق العمــل التابــع أ
يعتــر صنــدوق أ
للمــم
ب
ي
ف
النســانية
المتحــدة لتنفيــذ الق ـرار  1325والق ـرار  ،1820وكذلــك يعتـ بـر �ش يــكاً رئيســياً ي� االســتجابة إ
للزمــة الســورية .منــذ بدايــة أ
القليميــة أ
الزمــة ،قــام الصنــدوق بدعــم نهــج متعــدد الـ شـركاء بهــدف
إ
االســتجابة لمنــع العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ،وكذلــك حمايــة ضحايــا العنــف القائــم
عــى النــوع االجتماعــي.
العــام أصبحــت جــزءا ال يتجـزأ مــن برنامــج الصنــدوق ،وذلــك اســتنادا إىل
إن ال�ش اكــة مــع وســائل إ
ف
العــام يمكــن أن تلعــب دورا حاســما ي� تغيـ يـر رأي صنــاع القـرار مــن
إيمــان الصنــدوق بــأن وســائل إ
ف
ت
و� نفــس الوقــت القيــام
خــال ضمــان إيصــال قصــص النســاء والفتيــات الـ ي
ـا� ال صــوت لهــن ي
بعــرض الظــروف أ
الكـ ثـر تعقيــدا الـ تـ� تــؤدي ف� كثــر مــن أ
الحيــان إىل زيــادة معاناتهــن.
ي ي
ي
الصحفيــون ملزمــون أخالقيــا لتغطيــة هــذه القضيــة مــن زاويتهــا أ
الوســع بعيــداً عــن الحــاالت
ف
و� نفــس الوقــت التأكــد مــن أن ال تســبب تغطيتهــم الصحفيــة أيــة أ�ض ار للناجيــات ف ي�
الفرديــة ،ي
العــام تغيـ يـر المواقــف والقوالــب النمطية
مجتمعاتهــن الجديــدة .وبهــذه الطريقــة يمكــن لوســائل إ
ن
ـال تحسـ يـ� مســتوى معيشــتهن.
حــول النســاء وحــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ،وبالتـ ي
مع خالص المودة
دانييل بيكر
المنسق القليمي لصندوق أ
المم المتحدة للسكان  -سوريا
إ
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مقدمة تنفيذية
والقليميــة ف ي� تســليط الضــوء
العــام المحليــة إ
عــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة وإ�ش اك وســائل إ
ف
�ض
عــى العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ضــد النســاء والفتيــات ونبــذه ي� الســتة بلــدان المت رة
الزمــة الســورية (ســوريا ،لبنــان ،أ
مــن أ
الردن ،تركيــا ،العــراق ،مــر) إال أن التغطيــة الصحفيــة
غــر مبــا�ش – تســهم ف ي� تعميــق الصــور النمطيــة االجتماعيــة
ال تــزال  -ســواء بشــكل مبــا�ش أو ي
المتوقعــة مــن النســاء والفتيــات .فنــادراً مــا يتــم تمثيلهــن باعتبارهــن "ضحايــا" الــزواج القــري
والــزواج المبكــر ،أو باعتبارهــن خاضعــات للمجتمــع أ
البــوي المحافــظ والظالــم .وغالبــا مــا تركــز
التقاريــر الصحفيــة بشــكل كبـ يـر عــى الضحايــا بــدال مــن عــرض النطــاق الكامــل النتهــاكات حقــوق
أ
ت
ـ� تســمح بوجــود هــذه الممارســات والحفــاظ عــى اســتمراريتها
إ
النســان أو الســباب الجذريــة الـ ي
ف ي� المنطقــة.
المطلــوب مــن جميــع الصحفيـ ي ن
ـ� هــو تقديــم تقاريــر تالمــس الواقــع ،كمــا يجــب عــى وســائل
العــام أن ال تســعى إىل تقديــم الحقائــق فحســب ،ولكــن أيضــا إىل تغيـ يـر وضــع النســاء والفتيــات
إ
أ
للفضــل .يهــدف الصنــدوق إىل مســاعدة الصحفيـ ي ن
ـ� ف ي� إضفــاء العمــق عــى مقاالتهــم مــن خــال
الناجــ� ،اســتنادا إىل مبــادئ أ
ت
ين
الخالقيــة التســعة للتغطيــة الصحفيــة
ال�ويــج لنهــج يركــز عــى
أ
ف
حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ي� الزمــة الســورية ،وتزويــد القــراء بالمعلومــات
أ
ت
ـ� تحــدث فيهــا هــذه
ـياس واالقتصــادي الـ ي
الساســية ذات الصلــة ،مثــل الســياق االجتماعــي والسـ ي
المشــاكل 2.ويأمــل الصنــدوق مــن خــال هــذه المبــادرة إىل إعــداد الصحافيـ ي ن
ـ� بشــكل أفضــل للكتابة
ت
وبالتــال إعــداد قصــص
الــ� تتجــاوز "عــرض قصــص الحــاالت الفرديــة"
أو التغطيــة إ
ي
الخباريــة ي
ن
تصــل إىل جمهــور أكـ بـر وأوســع بنــاءاً عــى رؤى الناجـ يـ� مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي
والخـ بـراء بشــكل موضوعــي وضمــن ســياق اقعــي.
مــال مــن المســاعدات الماليــة مــن وزارة التنميــة
قــام الصنــدوق بإعــداد هــذا الدليــل بدعــم ي
ن
ن
القليمــي
ال�نامــج إ
ال�يطانيــة حــول أفضــل الممارســات للصحفيـ يـ� إ
والعالميـ يـ� كجــزء مــن ب
الدوليــة ب
لوســائل االعــام حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي لتحسـ ي ن
ـ� نوعيــة التغطيــة الصحفيــة
حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ف� أ
الزمــة الســورية .ويهــدف الدليــل إىل إكمــال مــواد
ي
أخــرى حــول الموضــوع يمكــن اســتخدامها ف ي� ورش العمــل ،كمــا يمكــن اســتخدامه أيضــا كدليــل
ت
ـ� والمنتجـ ي ن
ـذا� للصحفيـ ي ن
العــام.
ـ� ووســائل إ
للتعلــم الـ ي
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مقدمة حول دليل أفضل الممارسات

العنف القائم على النوع الجتماعي

ت
ث
الــ� يمكــن مــن خاللهــا تطبيــق المبــادئ
يهــدف دليــل أفضــل الممارســات إىل رسح الكيفيــة ي
أ
ف
االخالقيــة التســعة للتغطيــة الصحفيــة حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي ي� الســياق
إ ف
ـ� لتحسـ ي ف
ـا� بطريقــة عمليــة مــن قبــل الصحفيـ ي ف
ـ� حيــاة النســاء والفتيــات المتـ فـررات مــن
االنسـ ي
أ
االزمــة الســورية.

يســتخدم الصنــدوق تعريفــات العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي عــىل النحــو المنصــوص
أ
ف
ف
ـىل
عليــه ي� العديــد مــن الوثائــق االساســية للمســاعدة ي� تحديــد ومنــع الممارســات الضــارة .وفيمــا يـ ي
وثيقتـ ي ف
ـ� مــن الوثائــق الرئيســية مــع تعاريفهــا للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

يقــدم الصنــدوق ف ي� هــذا الدليــل أمثلــة حقيقيــة مــن تقاريــر جيــدة مــن وســائل االعــالم المكتوبــة
ف
ت
ت
والـ ت ث
ـ� تعتـ بـ� نموذج ـاً فعــاال ً للتغطيــة الصحفيــة حــول
ـ� نــرت عــىل االن�نــت ي� عــام  ٢٠15والـ ي
ي
ف
العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي .ويقــوم الدليــل ي� كل مثــال بتقديــم الســياق وتحليــل
ت
ـ� تــم بهــا اتبــاع أفضــل الممارســات.
الكيفيــة الـ ي
يقسم الدليل إلى قسمين هما:
 .1وضــع الممارســات الجيــدة موضــع التنفيــذ :ف ي� هــذا القســم يتــم تفسـ يـ� كل مبــدأ مــن المبادئ
أ
االخالقيــة التســعة مــن خــالل مقتطفــات مــن مقــاالت مختــارة نـ ثـرت ف� الفـ تـ�ة بـ ي ف
ـ� كانــون
ي
ف
ـا� إىل ثتريــن أول .٢٠15
ثـ ي
 .٢مقــاالت حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي :ف ي� هــذا القســم توجــد المقــاالت
ت
ـ� كتبهــا صحفيــون قــام الصنــدوق بتدريبهــم يليهــا ملخــص يســلط الضــوء عــىل
الكاملــة الـ ي
ف
مكامــن نجاحهــم ي� التقــاط جوهــر إعــداد التقاريــر الصحفيــة الجيــدة حــول العنــف القائــم
عــىل النــوع االجتماعــي.
يمكن االطالع عىل المقاالت ف ي� نهاية الدليل.

 .1تعــرف اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التميـ ي ف
ـ� ضــد المـرأة ( )1979 ،CEDAWالظاهــرة
باعتبارهــا شــكال مــن أشــكال التميـ ي ف
ـ� ،وهــو ..." ٣العنــف الموجــه ضــد المـرأة بســبب كونهــا امرأة
أو الــذي يؤثــر عــىل النســاء بشــكل غــ� متناســب .ويشــمل أ
االعمــال الـ تـ� تلحــق الـ فـرر البــد�ف
ي
ي
ي
ـى أو المعانــاة أو التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القــر وســائر
أو العقـ ي
ـىل أو الجنـ ي
أشــكال الحرمــان مــن الحريــة ".
 .٢المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة المشـ تـ�كة بـ ي ف
ـ� الــوكاالت للتدخــالت حــول العنــف القائــم
ف أ
االنســانية تعــرف الظاهــرة باعتبارهــا " ...أي فعــل ضــار
عــىل النــوع االجتماعــي ي� االوضــاع إ
يتــم ارتكابــه ضــد إرادة الشــخص ،والــذي يســتند إىل أســس اجتماعيــة (مثــل الجنــس) أو عــىل
الفــروق بـ ي ف
واالنــاث ".
ـ� الذكــور إ
االنســان ويمكــن أن تكــون
ـاىل يعتـ بـ� العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي انتهــاكاً لحقــوق إ
وبالتـ ي
هــذه االنتهــاكات جســدية أو نفســية أو ذات طبيعــة جنســية ،أو أن تكــون تهديــدات واضحــة
حقيقيــة أو متصــورة أو القهــر والحرمــان مــن الحريــة .العنــف يمكــن أيضــا أن يكــون ذو طابــع
ف
ف
ـا� (أي جــزءا ال يتجـزأ مــن النظــم القانونيــة أو
اقتصــادي أو قانـ ي
ـى أو اجتماعــي أو ثقـ ي
ـو� أو مؤسـ ي
٤
المناهــج التعليميــة عــىل ســبيل المثــال).
يقــدم هــذا الدليــل عينــة مــن  ٢٠مــن التقاريــر االخباريــة أ
االخالقيــة ف ي� وســائل االعــالم
إ
ت
ـ� تجســد المبــادئ التســعة للتغطيــة الصحفيــة حــول العنــف القائــم
الـ ي
عــىل النــوع االجتماعــي .هــذه المــواد هــي مجــرد عينــة ،وال
تمثــل كل المــواد أو المنتجــات الصحفيــة أ
االخــرى
الـ تـ� ت ف
ال�مــت بهــذه المبــادئ ،ولكــن
ي
تــم اختيارهــا مــن قبــل فريــق مــن
يف
المهنيــ� باعتبارهــا مثــاال عــىل
ت
يف
للصحفيــ� مــن
الــ� يمكــن
الكيفيــة ي
خاللهــا تطبيــق هــذه المنهجيــة بصــورة
أفضــل.
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تطبيق الممارسات المهنية – احترام المبادئ
أ
الخالقية التسعة

لقــد حــدد صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان تســعة مبــادئ لمســاعدة الصحفيـ ي ن
وغ�هــم ممــن
ـ� ي
ن
ـا�
يقومــون بإنتــاج محتــوى إعالمــي لتحسـ يـ� تقاريرهــم الصحفيــة بطريقــة يكــون لهــا تأثـ يـر إيجـ ب ي
أ
عــى النســاء والفتيــات المتـ ضـررات بســبب الزمــة الســورية .جديــر بالذكــر أن المبــادئ التســعة
أ ق
ـا� المتعــارف عليــه ف ي� الصحافــة وتعتـ بـر مــن مبــادئ الصحافــة الرئيســية
تتوافــق مــع النهــج الخـ ي
تتمــ� بكونهــا ذات نطــاق أوســع ث
وأكــر ي ز
وهــي ي ز
تركــ�ا لهــذه الغايــة .المبــادئ التســعة هــي عــى
ـال .
النحــو التـ ي
 .1الدقة
النصاف (العدالة)
 .2إ
 .3عدم التحيز
البالغ
 .4واجب إ
 .5احترام الخصوصية والسرية
 .6حماية القاصرين الذين تتم مقابلتهم
 .7المصادر
 .8دفع مقابل مالي للذين تتم مقابلتهم
 .9ال تسبب أي ضرر أو أذى (ال ضرر وال ضرار)
وهــذه المبــادئ ســتكون معروفــة لجميــع الصحفيـ ي ن
ـ� تقريبــا ،وهــذا الدليــل ال يقــدم أيــة نظريــات
أو مبــادئ جديــدة ،وإنمــا يقــوم بتوضيــح و�ش ح كيفيــة اســتحضار المبــادئ الراســخة ووضعهــا
موضــع التطبيــق بأفضــل طريقــة ممكنــة .والصفحــات التاليــة ســتقدم مزيــداً مــن
المعلومــات حــول كل واحــد مــن هــذه المبــادئ التســعة ،جنبــا إىل جنب
ت
الــ� تــدل عــى المبــدأ
مــع أمثلــة مــن الصحافــة الجيــدة ي
والجـراءات الالزمــة لتطبيقــه .علمـاً بــأن المبــادئ
إ
أ
الخالقيــة التســعة تكمــل بعضهــا
بعضــا ،وغالبــا مــا تتداخــل
مــع بعضهــا البعــض .إن
جميــع المبــادئ الــواردة
أدنــاه تصــف كيــف يجــب عــى
الصحافيــ� ت
ين
احــرام خصوصيــة
ن
وكرامــة الناجـ يـ� مــن العنــف القائــم
عــى النــوع االجتماعــي وأرسهــم.
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المبـدأ

1

الــدقــة

التوثيق وتحري
الحقائق

"زواج الصفقة هو عقود زواج مصدقة خارج
ت
ال� تنتهي بعد بضعة أشهر
سجالت
المحاكم ي
أ
عندما يختفي الزواج".

الج ـراء :عــى الصحفيـ ي ن
ـ� تحــري أن يكــون التقريــر واقعــي ويالمــس الحقيقــة ،وأن يكــون دقيق ـاً
إ
بالجـراءات
ملمـاً إ
عنــد ذكــر الجرائــم وال يحــاول أن يقــدم تقريـراً عــن إ
الجـراءات الجنائيــة إال إذا كان ّ
القانونيــة المعنيــة .حــاول عــدم اســتخدام لغــة ملطفــة ،عــى ســبيل المثــال ،بــدال مــن قولــك
«لقــد تمكــن منهــا» اســتخدام لغــة دقيقــة مثل«اغتصبهــا» .هــذا يجنــب تقريــرك مــن أن يكــون
ـال حــدو تفسـ يـرات شــخصية أو غامضــة.
مضل ـا ً وبالتـ ي
العــام المهنيــة تعتـ بـر الدقــة وتدقيــق الحقائــق وبحثهــا جيــدا عنــد إعــداد
إن الصحافــة ووســائل إ
ت
التقاريــر �ض ورة أساســية مطلقــة ،حــى لــو كان هنــاك وقــت ضيــق إلعــداد التقريــر .التقاريــر غـ يـر
ت
ـ� تكــون مــن جانــب واحــد تقــوم ليــس فقــط بتجاهــل أو إقصــاء أصــوات مختلفــة
فالدقيقــة أو الـ ي
خباريــة بــل يمكــن أن تضلــل الجمهــور وأن تهــدد مصداقيــة المؤسســة العالميــة �ف
ال
إ
ي� القصــة إ
ي
ن
المســتقبل .إن بنــاء الســمعة الطيبــة الــذي يســتغرق ســنوات طويلــة يمكــن أن يقــوض بـ يـ� عشــية
وضحاهــا.
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وتوضــح أ
المثلــة التاليــة كيفيــة كتابــة الصحفيـ ي ن
ـ� لتقاريــر دقيقــة تغطــي العنــف القائــم عــى النــوع
االجتماعــي ف� أ
الزمــة الســورية:
ي

وعــاوة عــى ذلــك ،تقــدم المــادة أربــع مجموعــات مــن وجهــات النظــر المختلفــة لتقديــم قصــة
متوازنــة:
ف
“� البدايــة كان لطيفــا .ولكــن بعــد ثالثــة أشــهر ،تغـ يـر
•وجهــة النظــر الشــخصية :قالــت نــور :ي
ســلوكه .وبــدأ بـ ضـرب ي�”
أ
•البيانــات العلميــة :وفقــا لتقريــر “صغـ يـرة عــى الــزواج” الــذي أعدتــه مؤسســة إنقــاذ الطفــال،
ـ� السـ ي ن
ـ� الالجئـ ي ن
فــإن واحــدة ف� كل أربــع زيجــات بـ ي ن
ـوري� ف ي� البــاد تتضمــن فتــاة دون ســن
ي
الـ .18
أ
ن
النســان واتفاقيــة
العــان العالمــي لحقــوق إ
ـو� :زواج الطفــال يتعــارض مــع إ
•الســياق القانـ ي
ـ� أ
حقــوق الطفــل .ومــع ذلــك ،حاليــا ف� لبنــان ،كمــا هــو الحــال ف� ســوريا ،فــإن قوانـ ي ن
الحــوال
ي
ي
الشــخصية تعتمــد عــى ديانــة الفــرد.
•رأي الخـ بـراء وأصحــاب االختصــاص :ماريــا ســمعان ،منســقة برنامــج حمايــة الطفــل مــن أجــل
حقــوق المـرأة اللبنانيــة ف ي� منظمــة كفــى عنفـاً واســتغالالً ،حــددت أن الــزواج المبكــر متجــذر
ف ي� التقاليــد الدينيــة والثقافيــة.
ف
و� مقــال آخــر «قــارصات تحــت التعذيــب» ،يعــرض الكاتــب أدلــة تقــوم عــى أســاس
المثــال  :2ي
دي ـن ي تقــوض �ش عيــة زواج القــارصات.

قالت نور :ف
“� البداية كان لطيفا .ولكن بعد ثالثة أشهر،
تغ� سلوكه .ي وبدأ ض
ب�بـي”
ي
ئ
ين
ين
الســوري� إىل
الالجئــ�
االســتقصا� «كيــف دفــع الوضــع االقتصــادي
المثــال  :1هــذا التحقيــق
ي
ف
ـ� الالجئـ يـ�ن
الــزواج المبكــر» ينظــر إىل العوامــل المختلفــة الـ تـ� تســهم � ارتفــاع الــزواج المبكــر بـ ي ن
ي
ي
السـ ي ن
ـوري�  .قــام الصحفــي بجمــع شــهادات الفتيــات الســوريات ،أنفســهن ضحايــا العنــف القائــم
ف
عــى النــوع االجتماعــي ،إىل جانــب إجـراء مقابــات مــع خـ بـراء ي� مجــال العنــف القائــم عــى النــوع
ـا� أ
االجتماعــي وتوضيــح الســياق إ ن
الوســع ف� الجمــع بـ ي ن
ـ� روايــة القصــص مــع البحــث وكذلــك
النسـ ي
ي
الحصــول عــى مصــادر قانونيــة ومشــورة الخـ بـراء.
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الدي� من مفهوم "ال ض�ر وال ض�ار" .والقانون ال أ ن
ن
رد� يستند إىل ش
ال�يعة
ي
"ينبع الموقف ي
أ
وبالتال يحرم الزواج للشخاص الذين تقل أعمارهم عن  18سنة .ويسمح بزواج
إالسالمية،
ي
القارصات فقط ضمن ش�وط صارمة جداً ،إما لحماية الفتاة أو لتصحيح خطأ شديد".
تتطلــب الدقــة أيضــا مــن المؤلــف كل االهتمــام مــن أجل تقديــم صحيــح للقضايا الحساســة ،و�ش ح
ت
ـ� قــد تكــون غـ يـر مألوفــة ،واســتخدام لغــة واضحــة مألوفــة للجمهور.
المصطلحــات التقنيــة الـ ي

ين
الصحفيــ� باختيــار تقديــم الســياق الجغــر ف يا� والتعاريــف الفنيــة ف ي� بدايــة
يقــوم العديــد مــن
المقــال لضبــط سـ يـر بقيــة المقــال .ويفضــل آخــرون أن يبــدأوا بشــهادات مؤثــرة مــن قبــل الناجيــات
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ،تليهــا التعاريــف والســياقات.
مثــال  :3ف� تحقيــق "زواج الصفقــة مــن قــارصات ســوريات" الــذي يتنــاول أ
النبــاء عــن قيــام ال�ش طــة
ي
أ
الردنيــة باعتقــال خليــة لالتجــار بالبـ شـر ،ثــم يستكشــف تجــارة الــزواج المبكــر ،قــام الكاتــب ببــدء
التحقيــق مــن خــال تحديــد مصطلــح" زواج الصفقــة ".

ت
ال� تنتهي بعد بضعة أشهر
"زواج الصفقة أهو عقود زواج مصدقة خارج سجالت المحاكم ي
عندما يختفي الزواج".
ثم يقدم المقال سياق التقرير لمساعدة الجمهور عىل فهم أ
المر بطريقة موضوعية.

ئ
الوقا� ي ف� شمال عمان مؤخراً باعتقال خلية لالتجار ش
بالب� تتألف من
"قامت شعبة الأمن
ي
ي ن
ي ن
سوري� قامت بارتكاب جرائم ضد نساء سوريات معظمهم من القارصات .قامت
الجئ�
الخلية بعقد صفقات مع والدي القارصات بهدف تزويج بناتهم لرجال عرب ولكن بعقود
وهمية ".
مثــال  :4افتتاحيــة بنمــط مختلــف ،ف ي� تحقيــق «ســوريا :الحــرب غـ يـر المعلنــة عــى النســاء» ،وهــو
ت
ـ� تعتـ بـر مــن المحرمــات
ـ� ،والـ ي
فتقريــر يقــوم بكشــف الحقائــق غـ يـر المعلنــة حــول التحــرش الجنـ ي
ـ� السـ ي ن
� مخيمــات الالجئـ ي ن
ـوري� ،حيــث يبــدأ الكاتــب تحقيقــه بمقدمــة جغرافيــة وإحصائيــة إلعــداد
ي
القـراء لقـراءة المــواد الحساســة حــول تفاصيــل التحــرش الجنــ� ف� مخيمــات الالجئـ يـ�.ن
ي ي

الزع�ي) ف� الأردن منذ ث
الالجئ� (مثل مخيم ت
ي ن
ي ن
أك� من 4
الالجئ� ي ف� مخيمات
"يعيش بعض
ي
ث
ن
لالجئ� يعيش خارج المخيمات الرسمية .حيث يعيش أك� من ٪80
أك� تجمع
ي
سنوات .لكن ب
السوري� ف� الأردن ولبنان ف� المناطق ض
الح�ية .وهؤالء الالجئون هم ال أ ث
ي ن
ي ن
ك�
الالجئ�
من
ي
ي
عرضة للخطر.
ال توجد مخيمات رسمية ف� لبنان ،والعديد من الالجئات السوريات ت
الال� التقيت بهن ي ف�
ي
ي
الصغ�ة يغ�
وادي البقاع وحيدات ويعشن ي ف� شقق مستأجرة أو ي ف� مستوطنات الخيم
ي
الرسمية .وهناك الآالف من النساء الالجئات السوريات ت
الال� إما قتل أزواجهن ي ف� سوريا أو
ي
مص�هم مجهول.
ببساطة أزواجهن مفقودين  -ي
هؤالء النسوة يقعن بشكل ت ز
الجنس واالستغالل وتوقع ممارسة
م�ايد فريسة للتحرش
ي
الضم� والمنظمات
مالك الشقق عديمي
ي
الجنس مقابل الحصول عىل مساعدات .كما أن ي
الخ�ية المحلية يسيئون استخدام سلطتهم واستغالل الوضع الهش لهؤالء النسوة ت
الال� ال
ي
ي
مج�ات عىل االعتماد عىل وكاالت المعونة لمساعدتهن".
يستطعن دفع إاليجار أو ب
ت
ـ� تــم
اســتخدام عالمــات االقتبــاس (التنصيــص) والمقابــات لتوضيــح المصطلحــات الرئيســية الـ ي
تحديدهــا مســبقا مــن قبــل المنظمــات الدوليــة واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق االنســان والمــرأة
يعتـ بـر خطــوة مفيــدة للكتابــة الصحفيــة الدقيقــة .ألن ذلــك يعمــل عــى توعيــة الجمهــور حــول
انتهــاكات حقــوق النســان ،وخاصــة أ
الشــكال المختلفــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي
إ
الزمــة الســورية .مصطلحــات مثــل الــزواج المبكــر وزواج أ
ف� أ
الطفــال والحمــل المبكــر ،والتحــرش
ي
الجنــ� أو االتجــار بالبـ شـر هــي غيــض مــن فيــض مــن المصطلحــات أ
الكـ ثـر شــيوعاً.
ي
ت
ـأ� ف ي� تحقيــق « ســوريات ف ي� المخيــم ..همــوم وتحــرش
المثــال  :5وخـ يـر مثــال عــى هــذا النهــج يـ ي
وتعنيــف» .الــذي يســلط الضــوء عــى التحديــات االقتصاديــة عــى أنهــا القضيــة الرئيســية بالنســبة
ف
ـ�» ف� هــذا التحقيــق يوضــح الكاتــب التميـ ي ز
ن
ـ� عــى أســاس
للمجتمــع الســوري ي� مخيمــات الالجئـ ي ي
ـ� مــن خــال أمثلــة يقــوم ب�ش حهــا خـ بـراء ومختصــون قــام الكاتــب
الجنــس واالســتغالل الجنـ ي
بمقابلتهــم:
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ت
ال� تم إالبالغ
"تؤكد صباح الحالق عىل أن هناك العديد من حاالت
الجنس ي
التحرش ف ي
أ
عنها تتعلق بقيام عمال االغاثة بإعطاء النساء الجميالت الولية ي� الحصول عىل المساعدة
والرعاية والأولوية ،ف� ي ن
والذالل تجاه النساء الأخريات".
ح� أنهم يستخدمون اللغة البذيئة إ
ي

ـ� السـ ي ن
مثــال  :6ف� تحقيــق «كيــف تدفــع الصعوبــات االقتصاديــة الالجئـ ي ن
ـوري� إىل الــزواج المبكــر»
ي
تعريــف «الــزواج المبكــر» كشــكل مــن أشــكال العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ،تــم تقديمــه
مــن خــال إجـراء مقابلــة مــع ناجيــة واقتبــاس كالمهــا:

نفس" .وتوضح:
تقول سيمان" :انه ي
تأث� ي
الكث�
"تضيع طفولتك ،تفتقد أصدقائك ،ويصبح لديك ي
ت
ال� ال يكون أحد قد علمك إياها .من
من المسؤوليات ي
الصعب عندما تكون طفال أن تقوم برعاية طفل آخر.
كما يجب أن تكون ناضجاً كفاية لتتمكن من العيـش مـع
شخص آخر ووضع عالقة تقوم عىل المساواة معه.
الزواج المبكر يحرم الفتاة من فرصة أن تكون
تك�
عىل قدم المساواة مع يغ�ها وأن ب
بطريقة صحية ".
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المبـدأ

٢

الإنصاف (العدالة)

النصاف ،السرية
إ
والشفافية

يجــب أن توضــح للشــخص الــذي تقابلــه تبعــات الظهــور
ي ض� وســائل إالعالم.

الجــراء :يجــب أن تكــون دائمــا منصفــاً مــع أ
االشــخاص الذيــن تقابلهــم وعنــد الحديــث مــع
إ
أ
االشــخاص الذيــن تعرضــوا للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي .كمــا يكــون لديــك واجــب اضـ ف
ـا�
ي
يتمثــل ف ي� حمايــة مصــادرك الضعيفــة .ف ي� هــذا الســياق ،فــإن مفهــوم الموافقــة الواعيــة يعتـ بـ� أمـرأً
ف
ـ� أن الشــخص الــذي تقابلــه يجــب أن يــدرك تمامــا تبعــات
مهمـاً عـ فـىل وجــه الخصــوص :هــذا يعـ ي
ت
ت
ـ�
الظهــور ي� وســائل إ
االعــالم .ولكــن ،حــ� مــع الموافقــة المســبقة ،تحتــاج إىل حمايــة مصــادرك الـ ي
مــن المحتمــل أن تكــون ضعيفــة وال بــد مــن إعــالم مــن تقــوم بمقابلتــه بهــذه المخاطــر المحتملــة
ت
ـ� يمكــن أن تضــع مصــدرك ف ي� خطــر.
والحــد مــن المعلومــات الشــخصية أو المحــددة الـ ي
االخباريــة الجيــدة مــن خــالل بــذل مزيــد مــن االهتمــام وتقديــم القضيــة
يتــم كتابــة التقاريــر إ
موضــوع (مواضيــع) التحقيــق الـ ت
ـ� يرغــب الناجــون مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي
ي
والخـ بـ�اء عرضهــا ،مــع الحفــاظ عــىل كرامــة وخصوصيــة الناجـ ي ف
ـ�  .كمــا يحتــاج الناجــون إىل تحديــد
موعــد مســبق إالج ـراء المقابــالت ومعرفــة كيــف ســيتم عــرض قصتهــم ث
ونرهــا .يجــب ان يعلمــوا
أنــه يمكنهــم مــن طلــب تغيـ يـ� االســم ،أو رفــض تصويرهــم أو اختيــار تصويرهــم جزئيــا فقــط ،بمــا
ف
ت
ـ� تخفــي أو ال تكشــف عــن مالمــح الشــخصية والهويــة أو الموقــع.
ي� ذلــك الصــور الـ ي
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االزمة السورية
إ
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١٥

ت
ـ� ال تكشــف الهويــة تعتـ بـر أمـراً أخالقيـاً حاســماً عنــد إعــداد التقاريــر الصحفية.
مثــال  :1الصــورة الـ ي
ت
النســان مــن خــال "الصــور" ال تعتـ بـر
ـ� تقــوم بفضــح انتهــاكات حقــوق إ
فالمقــاالت والتقاريــر الـ ي
ممارســات جيــدة وليســت صحافــة أخالقيــة.

الوصــاف الجســدية ،أ
مثــال  :2إن عــدم الشــارة إىل أ
والســماء الكاملــة والمنطقــة الجغرافيــة -
إ
وخاصــة عندمــا عــرض شــهادات الناجـ ي ن
ـ� مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي – يشـ يـر ذلــك
إىل ت
احــرام الصحفــي أو الصحفيــة لهشاشــة وضــع النســاء والفتيــات المعرضــات لخطــر تكــرار
العنــف ضدهــن أو خطــر تعرضهــن لتهديــد إضــا� .ف
ي
وأول مثــال يقدمــه صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان عــى ذلــك هــو "المـرأة الســورية تقــع ضحيــة
أ
ض
مهــب الزمــة :اعتــداءات جســدية وجنســية" هــذا المقــال هــو تحقيــق
الفــو�" :ســوريات ف ي�
ّ
أ
ن
ئ
ت
ـا� منهــا الرسى مــن
اسـ
ـ� تعـ ي
ي
ـ� أ الـ ي
ـتقصا� يتنــاول أشــكال مختلفــة مــن العنــف الجســدي والجنـ ي
ف
ن
النســاء مــن قبــل المتطرفـ يـ� والجماعــات المســلحة المتورطــة ي� الزمــة الســورية.

"تتذكر كوكب كيف تم اختطافها قبل ي ن
الكام�ا ،ولكنها
عام� .وهي تخاف من الظهور أمام ي
التعب� عن الخوف الشديد الذي زرعته الجماعات المسلحة داخلها .كشفت
لم تت�دد ي ف�
ي
أ
و� ن
ن
ن
وسجنو� ض
س�ات
"اختطفو�
كوكب ما حدث معها قائلة:
بو� ،تماما مثل النساء ال ي
ي
ي
ي
الأخريات"
ت
ال� تعرضت لالغتصاب من قبل مجموعة مسلحة ،فقد أكدت عىل أن
أما بالنسبة لسعاد ،ي
مال مع زعيم فصيل الجيش الحر لتسهيل اغتصابها ".
زوجها توصل اىل اتفاق ي
ـ� التاليتـ ي ن
اســتخدام الصورتـ ي ن
ـ� يعتـ بـر أمثلــة جيــدة عــى :أ) الموافقــة الواعيــة ،ألنهــا تحـ تـرم رغبــة
ف
مــن تتــم مقابلتهــم � أن تبقــى هويتهــم مجهولــة ،ب) الصــور الـ تـ� تصــور واقــع حيــاة الالجئـ ي ن
ـ�
ي
ي
دون تحديــد الهويــة الجغرافيــة أو الشــخصية و جـــ) تركيــب الصــورة الــذي يتمتــع بجــودة تقديــم
ت
ـ� توحــي بــأن هنــاك خـ يـر مقابــل الـ شـر.
القصــة ،والـ ي

ي ن
ي ن
السوري� إىل الزواج المبكر".
الالجئ�
الصورة ":كيف تدفع الصعوبات االقتصادية
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مثــال  :٣إخفــاء هويــة الناجـ ي ن
ـ� أثنــاء المقابــات والتعامــل معهــا برسيــة تعتـ بـر أيض ـاً أم ـراً مهم ـاً
عنــد الحديــث عــن التميـ ي ز
ـ� االقتصــادي واالســتغالل الــذي يواجهــه الالجئــون اليــوم.
هــذان مقــاالن جيــدان يحميــان هويــة مــن تتــم مقابلتهــم .المقــال أ
الول هــو "كيــف تســاعد فــرح
ت
الــ� أصبحــت
عــى اســتعادة
حياتهــا" حيــث يوجــه الكاتــب االنتبــاه إىل واقــع المــرأة الســورية ي
المعيــل الوحيــد ألرستهــا.

"قبل ي ن
عام� ،كانت فرح ممرضة وزوجها محامي .ولكنه يعمل هنا كعامل بالط ،وقد ألقي
القبض عليه ثالث مرات للعمل بطريقة يغ� ش
م�وعة.
تقول فرح" :الآن يبقى زوجي ف� نز
الم�ل ،وهو مكتئب وخائف من إعادته إىل المخيم .وهي
ي
أ
الآن معيل الأرسة ،وتعمل ي ف� منظمة محلية تعمل عىل تقديم بال�امج التعليمية للطفال
ف
ال� ن
ت
السوري� وال أ ي ن
ي ن
تعا� من
ي
ردني� .كل يوم يجب عليها مواجهة أخطار الشوارع ي� الزرقاء ي
الجريمة وتتجاهل التحرشات الجنسية من الرجال ".

ن
ـا� هــو " ســوريات ف ي� المخيــم .همــوم وتحــرش وتعنيــف" وتكمــن المحافظــة عــى رسيــة
المقــال الثـ ي
ف
ت
ت
ـ� تحدثــن عنهــا ،وال ســيما عنــد
النســاء اللـ ي
ـوا� تمــت مقابلتهــن ي� الحفــاظ عــى أرسار أرسهــن الـ ي
ف
ن
الحديــث عــن عــدم قــدرة الزوجـ يـ� عــى الحصــول عــى عمــل الئــق أو ي� واقــع غيــاب أزواجهــن.
ـ�.
وتعتـ بـر هــذه العوامــل هــي المحفـزات الرئيســية لحــدوث لعنــف المـ ي
ـنزل أو االســتغالل الجنـ ي

ف
ت
ـ� تصــف حيــاة
وبالمثــل ،ي� مقــال "نضــال المـرأة الســورية مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة" ،الـ ي
ـ� السـ ي ن
الالجئـ ي ن
ـوري� الذيــن يعملــون إلعالــة أرسهــم ،حيــث تــم تغيـ يـر هويــات النســاء للحفــاظ
عــى الرسيــة.

"سناء لم ترغب ي ف� ترك العمل ي ف� وقت مبكر ،وتفضل البقاء ي ف� العيادة لأطول تف�ة ممكنة،
ليس فقط لأنها تحب عملها كسكر يت�ة أو لأنها يجب أن تكسب المزيد من المال ،ولكن ت
ح�
تتمكن من تجنب العودة إىل نز
الم�ل الذي يكون مكتظا جدابوجود عائلتها وعائلة أخرى أيضا.
أ
للأسف سناء لم تعمل ت
يعت� "انتهاك" لقانون
لف�ة طويلة .وطردت من وظيفتها لن عملها ب
العمل ال أ ن
رد� ".
ي

قالت فاطمة" :أشعر بضغوط اجتماعية واقتصادية
أطفال الخمسة
ونفسية .أنا أعمل  14ساعة يوميا إلعالة
ي
بعد أن فقدت زوجي.
أبك عندما
وأضافت عائشة" :بعد أن فقدت زوجي ،ي
أطفال .أنا تائهة وال أعرف ماذا أفعل .لقد
ي
يبك ف ي
ترملت ي� سن  28ولم أحصل عىل شهادة
الدراسة الثانوية".
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٣

عدم التحــيـز

أحكاماً ول تقم
ل تصدر
أ
بالتمييز بين الشخاص
الجــراء :ليــس مــن واجــب الصحفــي إطــالق أ
يف
التميــ� .ومــن المهــم بصفــة خاصــة
االحــكام أو
إ
التأكــد مــن عــدم ذكــر التفاصيــل الـ تـ� يمكــن تأويلهــا بطرقــة تلقــي بالالئمــة عــىل الناجـ ي ف
ـ� مــن
ي
ت
ث
ـ�
العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي .عــىل ســبيل أالمثــال إذا كنــت قــد ارست إىل المالبــس الـ ي
كانــت ترتديهــا وقــت حــدوث االعتــداء أو الجوانــب االخــرى لمظهــر أحــد الناجـ ي ف
ـ�  /الضحيــة ،يمكــن
تفســ� ذلــك عــىل أنــه يعـ فـ� إصــدار حكــم عليهــا .هــذا يمكــن أن يكــون صحيحــا بشــكل خــاص �ف
ي
ي
ي
التشــخيص :بعــض الصحفيـ ي ف
ـ� قــد يضيفــون تفاصيــل يمكــن مــن دون قصــد أن تــؤدي إىل القــاء
ف
ـا�.
اللــوم بعيــدا عــن الجـ ي
ينبغــي أن تركــز التقاريــر عــىل الدعــوة لمناهضــة العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي ،ورفــع
أ
ـل� للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي .إال أن الصحفــي يجــب أن يبقــى
الوعــي وإبـراز االثــر السـ ب ي
دائمــا موضوعيــا أن يتجنــب توجيــه أصابــع االتهــام إىل الضحيــة.
ف
االســالمية :أحرقــن أحيــاء لرفضهــن القيــام بأفعــال جنســية
مثــال  :١ي� تقريــر بعنــوان "الدولــة إ
متطرفــة" ،ركــز الصحفــي عــىل التحذي ـرات الصــادرة عــن مســؤول كبــ� أ
باالمــم المتحــدة بشــأن
ي
ـى ف ي� ســوريا.
اســتخدام "واســع النطــاق ومنهجــي للعنــف الجنـ ي
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المقتطــف التــال يبـ ي ن
البــاغ عــن الحقائــق  -ف ي� هــذه الحالــة تــم أخــذ اقتبــاس مــن قبــل
ـ� كيفيــة إ
ي
خبـ يـر – نتــج عــن ذلــك تقريــر صحفــي مؤثــر:

مثــال  :٣وبالمثــل ف ي� التقريــر الصحفــي "ســوريا :الحــرب غـ يـر المعلنــة عــى المـرأة" حيــث يعــرض
الكاتــب مشــاركة أ
الرسة ف ي� تزويــج فتياتهــا القــارصات مــن وجهــة نظــر محايــدة:

"بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن العنف الجنس هو جزء من ت
اس�اتيجية تطبقها
ي
الدولة إالسالمية بهدف ش
وتطه� شعوب
ن� الرعب ،واضطهاد الأقليات العرقية والدينية
ي
أ
بأكملها من الذين يعارضون أيديولوجيتهم"" .العمال الوحشية ضد النساء هي محور
أ
ت
ت
ال� تسمح لهم بتمويل
اس�اتيجية
يي
جهاد� العلم السود :النساء والفتيات هن الفريسة ي
ي ن
مقاتل� وتلبية رغباتهم الجنسية ".
نظامهم ،وتجنيد
ـ� السـ ي ن
مثــال  :2ف� تقريــر "كيــف تدفــع الصعوبــات االقتصاديــة الالجئـ ي ن
ـوري� إىل الــزواج المبكــر"
ي
يــرى صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان كيــف تـ ت
ـأ� نز
ال�اهــة الصحفيــة بشــكل مختلــف .حيــث يعــرض
ي
الكاتــب أمثلــة لنســاء كــن يخططــن ت ز
ل�ويــج بناتهــن القــارصات ،ولكنهــن أدركــن خطأهــن قبــل فــوات
أ
الوان:

"تمكنت الأم عالية من إيقاف خطبة ابنتها البالغة من العمر  12عاما ،عىل الرغم من أنه كان
لها يد ف� ترتيب ذلك .ت
وتع�ف بأنهم لو كانوا ي ف� سوريا فإنه لن يكون مثل هذا القرار ممكناً
ي
نظرا للضغوط الهائلة بسبب التقاليد والعادات والأعراف الأرسية".
ف� نفــس التقريــر يلفــت الكاتــب النظــر إىل الــدور الــذي تلعبــه الســلطة أ
البويــة ف ي� الــزواج المبكــر...
ي
ولكــن دون أن يعطــي رأيــه:

"م�ا فضول ،مسؤولة برنامج كفى لحماية الطفل ،تقول بأن الزواج القرسي وزواج القارصين
ي
ناتج عن العقلية الذكورية الموجودة ي ف� المنطقة' .الرجال هم من يتخذون جميع القرارات،
ويعتقدون بأنه من حقهم تقرير من الذي سوف ت ز
ي�وج بناتهم".

كانت فرح الالجئة السورية ت
تبلغ من العمر  17عاما
ال�
ي
ت
وال� تعيش خارج المخيمات ي ف� الأردن ترزح تحت
ي
كب� من أهلها ت
ح� ت ز
ت�وج .كانت مخطوبة رسميا
ضغط ي
ثالث مرات ،وبشكل يغ� رسمي عدة مرات – أولها كان
ي ف� سن  12عاما .وقالت أنها ي ف� كل مرة كانت ترفض ذلك
كانت تتعرض ض
لل�ب من قبل عائلتها .أول مرة من قبل
والدها ،وبعد ذلك عىل يد شقيقها ،الذي "أصبح نائب
والده" .لقد تعرضت ض
ل�ب بم�ح.
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واجب الإبــالغ

البــالغ :ذو صـلة
إ
وحســاس

"يقول الشيخ حيدر" :إن اكتظاظ المخيمات
والمالجئ ت
ال� تعيش فيها المرأة ،يسلبها خصوصياتها
ي
وقدرتها عىل رعاية نفسها وأطفــالها ،ف
و� نفس
ي
الوقت يعرضها للمضايقات والتحرش".

ـ� بـ ي ن
البــاغ عــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي مــن المهــم أن نمـ ي ز
ـ� مــا هــو
الجـراء :عنــد إ
إ
ف
"للمصلحــة العامــة" ومــا ال يصــب ي� "المصلحــة العامــة ".بعــض قصــص العنــف القائــم عــى
النــوع االجتماعــي تقــدم شــخصيات بــارزة وتتضمــن الكثـ يـر مــن التفاصيــل الشــخصية :هــذا يميــل
إىل معالجــة الموضــوع بطريقــة مثـ يـرة ،ولكــن ال يتــم فيهــا تقديــم معلومــات مفيــدة حــول الناجـ ي ن
ـ�
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.
ت
ت
ت
ن
ـ�
ـ� تســبب الفضائــح أو الـ ي
ـ� ترك أــز عــى الناجـ يـ� تتجنــب خلــق الصــور النمطيــة ،الـ ي
التقاريــر الـ ي
ن
تقــوم بمطــارة الشــخاص .يجــب أن يســتخدم الصحفيــون قصــص الناجـ يـ� مــن العنــف القائــم
عــى النــوع االجتماعــي فقــط كمدخــل لب ـراز أ
الســباب الكامنــة وراء العنــف القائــم عــى النــوع
إ
االجتماعــي والحاجــة للعمــل عــى محاربتــه.
مثــال  :1المقالــة ف� االفتتاحيــة " كيــف يمكــن للإعــام أن يســاعد الالجئــات الســوريات؟" بـ ي ن
ـ� الكاتب
ي
أهميــة تركـ ي ز
العــام عــى تنــوع تجــارب النســاء الســوريات ،ومســاهمة ذلــك ف ي� إعطــاء
ـ� وســائل إ
صــورة دقيقــة وعادلــة لتجــارب واحتياجــات مختلــف النســاء.
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"التغطية إالعالمية تساعد عىل زيادة تدفق المساعدات إالنسانية وضمان أن تكون مناسبة
ي ن
الالجئ� المختلفة .وعالوة عىل ذلك ،يمكن لوسائل إالعالم أن تعمل كجهة
الحتياجات
ف
ت
ن
يتمكن من المشاركة بشكل فاعل ي� عملية
ح�
النساء
وتمك�
تعبئة
عىل
يساعد
مما
رقابية،
ي
ّ
ف
سياس والعدالة االنتقالية
السياس للمرأة ي� أي عملية انتقال
التفاوض ،والمطالبة بالتمثيل
ي
ي
ي ف� سوريا ".

ـ� السـ ي ن
مثــال  :٣ف� تحقيــق "كيــف تدفــع الصعوبــات االقتصاديــة الالجئـ ي ن
ـوري� إىل الــزواج المبكــر"
ي
ـ� أ
أ
الحــوال الشــخصية الـ ت
الدلــة الـ تـ� قدمهــا الكاتــب تثـ يـر الوعــي حــول النقــص ف� قوانـ ي ن
ـ� تســاهم
ي
ي
ي
أ
ف
ف ي� حــدوث العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ي� الزمــة الســورية.

مثــال  :٢ف ي� مقالــة "ســوريات ف ي� المخيــم .همــوم وتحــرش وتعنيــف" يعتـ بـر عجــز البنيــة التحتيــة ف ي�
المخيمــات هــو عامــل متكــرر يســاعد عــى تصاعــد العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ف� أ
الزمــة
ي
السورية.

ت
ال� تعيش فيها المرأة ،يسلبها
"يقول الشيخ حيدر" :إن اكتظاظ المخيمات
والمالجئ ي
ف
و� نفس الوقت يعرضها للمضايقات
خصوصياتها وقدرتها عىل رعاية نفسها وأطفالها ،ي
والتحرش".
ي ف"� هذه المالحظة ،تضيف سناء" :الحمامات العامة ي ف� المخيمات ليست آمنة .دائما
ت
ن
صديقا�
افق� أخي ،عىل الرغم من بعد الحمامات من خيمتنا .لقد تعرضت العديد من
ي
ير ي
للمضايقات هناك".

"تقول ماريا سمعان ،منسقة برنامج حماية الطفل من
أجل حقوق المرأة اللبنانية ف ي ف� منظمة كفى عنفاً واستغالال ً
ـ أن الزواج المبكر متجذر ي� التقاليد الدينية والثقافية.
'وأضافت سمعان بأن الزواج المبكر يرتبط بالتقاليد
والثقافة السائدة" .جميع الديانات هنا أتسمح بذلك،
لذلك فقد أصبح ذلك تقليدا ،أو عىل القل أمراً مقبول
ثقافيا .ف
يعت� وسيلة لمنع الجماع
و� الوقت نفسه ،فإنه ب
ي
الجنس قبل الزواج ".
ي
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احترام الخصوصية
الجـراء :مــن حيــث المبــدأ تهتــم الصحافــة أ
الخالقيــة باحـ تـرام خصوصيــة كل الناجـ ي ن
ـ� مــن العنــف
إ
القائــم عــى النــوع االجتماعــي ،وأرس الضحايــا ومجتمعاتهــم .يجــب عليــك أيضــا أن تكــون حــذراً
مــن "كشــف الهويــة" عنــد ضمــان الرسيــة .يحــدث هــذا عندمــا يقــوم الجمهــور بتجميــع أج ـزاء
التفاصيــل  -مثــل الموقــع والعمــر ،والمالبــس ،أو أف ـراد العائلــة  -حـ تـى لــو لــم تكــن قــد ذكــرت
اســم أحــد الناجـ ي ن
ـ� ،أو لــم تقــم بإظهــار وجوههــم.
قــد يلجــأ الصحفيــون إىل ليــس فقــط تغيــر أســماء أ
الشــخاص المعنيـ ي ن
ـ� ف ي� التحقيــق ولكــن أيضــا
ي
إىل روايــة القصــة بصيغــة المبـن ي للمجهــول وذلــك اعتمــادا عــى أســلوب التحريــر وحساســية قصــة
الناجــي.
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وبالمثل ،قدمت نوال اليازجي من رابطة النساء السوريات قضية امرأة حولت نز
م�لها الخاص ي ف� دمشق إىل ملجأ
للنساء الهاربات من العنف .ف
و� مثال آخر ،تحدثت عن شابات نظمن فصول خاصة للدفاع عن النفس ،بهدف تعزيز
ي
شعور المرأة بأنها تملك زمام حياتها.

مثــال  :1مثــال فعــال عــى هــذا النمــط – حيــث قــام الكاتــب باتخــاذ خطــوات إضافيــة للحفــاظ
عــى هويــة وكرامــة الناجــي – وذلــك ف ي� مقــال بعنــوان "مالجــئ بــا جــدران :بنــاء حواجــز واقيــة
ضــد االغتصــاب".

صغ�ة ولكنها مهمة .وأوضحت نوال" :قد يكون هناك العديد
"هذه ليست سوى أمثلة قليلة ي
من النساء مثل هذه ،ولكن هذه الحرب تجعل من الصعب علينا التواصل وتبادل قصصنا".
"ولكن النساء السوريات جادات ي ف� محاولة حماية بعضهن البعض وتحقيق السالم".

مثــال  :2االقتبــاس عــن مسـ ن ف أ
ت
ـدل بهــا الشــخصيات
ي
ـ� يـ ي
ـؤول� ي� المــم المتحــدة أو الترصيحــات الـ ي
العامــة وصنــاع الق ـرار الـ تـ� تـ بـرز قصــص الناجـ ي ن
ـ� يعتـ بـر نهج ـاً آخــر ينصــح باتباعــه ،وال ســيما
ي
أ
أ
ف
الســامية :أحرقوهــن أحيــاء لرفضهــن القيــام
بالنســبة للمثلــة الكـ ثـر حساســية .ي� مقالــة "الدولــة إ
الجنس مــن قبــل الجماعــات المتطرفة
الرهــاب
بأعمــال جنســية متطرفــة" الــذي يعــرض اســتخدام إ
ي
ـ� ف ي�
ـ
الجن
ـف
ـ
للعن
ـاص
ـ
الخ
ـل
ـ
الممث
ـان
ـ
لس
ـى
ف ي� الع ـراق وســوريا ،قــام الصحفــي باالقتبــاس عـ
ي
نز
ـ�:
ال�اعــات  UNSGليقــدم قصــة ناجيــة مــن التحــرش الجنـ ي

"قالت الآنسة زينب بانغورا" :لقد سمعت عن قصة لفتاة تبلغ من العمر  20عاما تعرضت
أ
ت
جنس متطرف .كما قمنا أيضاً بجمع تقارير
للحرق ح� الموت لنها رفضت القيام بفعل ي
عن عدة أفعال جنسية سادية أخرى".
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6

مقابلة القاصرين

أكــ� أهميــة عنــد إجــراء مقابــالت مــع أ
الجــراء :تصبــح الخصوصيــة ث
االطفــال ضحايــا العنــف
إ
ف
القائــم عــىل النــوع االجتماعــي .كلمــا كان الناجـ يـ� مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي أصغــر
ســنا كلمــا كانــوا أكـ ثـ� هشاشــة وضعف ـاً .وبالتــاىل فإنــه يجــب عــىل الصحفيـ ي ف
ـ� إيــالء مســتوى أعــىل
ي
مــن العنايــة واالهتمــام الالزمـ ي ف
ـ�.
مثــال  :١ف ي� مقالــة " قــارصات تحــت التعذيــب" والــذي يتنــاول تأثـ يـ� العنــف القائــم عــىل النــوع
أ
ـ� وفتــاة تــم تزويجهــم
االجتماعــي عــىل االوالد القارصيــن مــن زاويــة أوســع يــروي الكاتــب قصــة صـ ب
ي
واالهــم مــن ذلــك هــو أن المقالــة نجحــت ف� الحفــاظ عــىل هويــة أ
مــن قبــل والديهــم .أ
االطفــال.
ي
ومــن المهــم أن ننتبــه عنــد إج ـراء مقابــالت مــع فتيــات أو أوالد قارصيــن الحصــول عــىل موافقــة
الوالديــن أو أ
االوصيــاء القانونيـ ي ف
ـ�.

ض
زوج� ت ض
"و� حادثة أخرى قام ي ض
ب�ويج ابنهما الذي يبلغ
ي
ض
بعام� ،مما
من العمر  17سنة من فتاة أصغر منه ي
اضطر الزوج الشاب تل�ك المدرسة والعمل مع والده
ليعيل عائلته الجديدة.
قالت والدة الشاب أنها تريد أن ترى حفيداً من ابنها
الوحيد .لكنها ت
اع�فت ي ض� وقت لحق أنها وبسبب
تدخلها ،حرمت ابنها وزوجته من طفولتهم".
* مقتبس من المقالة أ
االصلية

٢٤
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٧

المصـادر

الحماية والتنوع
والشفافية
يف
للصحفيــ� الذيــن ال يعرفــون المنطقــة فإنــه مــن المهــم بصفــة خاصــة أن
الجــراء :بالنســبة
إ
باالج ـراءات المحليــة ذات الصلــة حــول كيفيــة ضمــان أن تخضــع مصادرهــم
يكونــوا عــىل وعــي إ
لهــذا المبــدأ ،ويمكــن أن يتــم ذلــك عــادة مــن خــالل المنظمــات والهيئــات المحليــة .يجــب عليــك
دائمــا حمايــة مصــادرك وتشــمل هــذه الحمايــة مــن يرتبــون لــك المقابــالت ت
ـ� والسـ ي ف
والم�جمـ ي ف
ـائق�،
ومــن تتــم مقابلتهــم ،آ
واالخريــن الذيــن يســاعدونك عــىل إعــداد قصتــك .مــن المعــروف أن بعــض
المجتمعــات تتجنــب التعامــل مــع أولئــك الذيــن تكلمــوا علنــا عــن العنــف القائــم عــىل النــوع
ف
و� بعــض الحــاالت ،تــم ارتــكاب مــا يســمى "جرائــم ث
الــرف" كعقــاب لهــن عــىل
االجتماعــي ي
حديثهــن عمــا حصــل لهــن.
تعتــ� صفــة أخــرى ترتبــط ث
مبــارسة بالصحافــة الدقيقــة
البحــث الجيــد والمعلومــات الموثقــة
ب
أ
أ
النهــا� لــك كصحفــي ،ولذلــك فــإن عــرض
االبــالغ عــن الحقائــق هــو الهــدف
واالخالقيــة .إن إ
ي
يف
الصحفيــ� الحصــول عــىل أقــرب صــورة ممكنــة للحقيقــة.
مختلــف جوانــب القصــة يمكــن
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مثــال  :1ف� المقالــة "امـرأة والجئــة :التميـ ي ز
ـ� المــزدوج" يعــرض الكاتــب أشــكال مؤلمــة مــن االســتغالل
ي
البـ شـري  -ف� الدعــارة بشــكل خــاص والعمــل القــري  -ت
ـ� السـ ي ن
ال� تواجــه الالجئـ ي ن
ـوري� ف ي� المخيمات
ي
ي أ
ت
ت
ـ� لدبهــا انتمــاءات
ال�كيــة ،وال ســيما لمــن هــم مــن عرقيــات مختلفــة ،مثــل الك ـراد ،أو تلــك الـ ي
ال�يديـ يـ�.ن
دينيــة مختلفــة ،مثــل ي ز
الصحفــي يؤكــد عــى وقــوع العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي – وتحديــداً وجــود مســتويات
ـ� ف� عنتــاب  -عــن طريــق المقارنــة بـ ي ن
ز
ـ� مصدريــن مــن وجهــات نظــر مختلفــة:
عاليــة مــن التميـ ي ي

"لقد تحدثت شخصيا إىل النساء قلن أنهن ال ب ن
يرغ� بالعيش ي ف� مخيم عنتاب لأنهن يتعرضن
أ
للتمي� ويواجهن ممارسات ال ت
يز
تح�م حقوق إالنسان الساسية.

مثــال  :٢تنــوع المصــادر والتحقــق مــن المراجــع واضــح جــداً ف ي� مقالــة«" :ســوريات للسـ تـر» ...حملــة
يقودهــا «ســمارسة» عـ بـر الفضــاء إ ت ن
و�" تتنــاول هــذه المقالــة رســالة نصيــة يبعثهــا متاجريــن
اللكــر ي
بالبـ شـر وتســتهدف الرجــال ف ي� الخليــج تل�تيــب الــزواج مــن نســاء ســوريات وفتيــات قــارصات .بــذل
الكاتــب جهــدا اضافيــا ف ي� الحصــول عــى وثيقــة يســتخدمها تجــار البـ شـر تهــدف إىل "إثبــات" �ش عيــة
عملهــم:
تلقــت صحيفــة الحيــاة اللندنيــة وثيقــة يزعــم بأنهــا رســمية والـ تـ� كان يتــم ت
ال�ويــج لهــا للــزواج مــن
ي
ت
ت
ـ� تســمح لجمعيــة
ـ
وال
ـة،
ـ
الداخلي
ـر
ـ� يفـ تـرض أنهــا موقعــة مــن نائــب وزيـ
ي
فتيــات ســوريات ،والـ ي
ت
ت
ـا� يتــم وصفهــن بأنهــن بنــات الشــهداء -
اليتيــم ي
الخ�يــة ب�تيــب زواج الفتيــات الســوريات – الـ ي
ـعودي�.ن
ـ
الس
للرجــال
ي

ف
وقلن أن شأ�س أنواع ي ز
يج�ن عىل ممارسة
التمي� تحدث ي� عنتاب .حيث علمنا أن النساء ب
ف
الدعارة ،وأنه يتم تزويج الفتيات القارصات لرجال كبار ي� السن .وعالوة عىل ذلك ،يتم
ي ن
ويعان� من سوء المعاملة من قبل أرباب العمل.
استغاللهن كعمالة رخيصة
ت
ي ن
ي ن
ي ن
المثلي� ،عىل
المسلم� وضد حقوق
الناج�
(ال� تركز عىل
منظمة مازلومدير االسالمية ي
ف
سبيل المثال) ش
ن�ت تقريراً مفصالً جدا حول هذا الموضوع ي� عام  .2014والتسجيالت
ت
ال� جمعها الباحثون .حيث جمعوا
الصوتية من المقابالت أعادت إىل الحياة المعلومات ي
تقارير عن الدعارة المنظمة ،والزواج من الفتيات القارصات كزوجة ثانية ،أو عرضها "للبيع"
كل ليلة – وهي ممارسة تم اعتبارها ش
م�وعة لأنها كانت زيجات مؤقتة فقط  -فضال عن
استغالل العمال المهاجرين.
نتائج التقريرين تتفق تماما مع بعضها البعض ،عىل الرغم من االختالف ي ف� النهج
ت
ال� ش
يتغ� ي ف� هذه
ن�تها .عىل ما يبدو أن الوضع لم ي
والسياسات العامة للمنظمات ي
المخيمات خالل العام ض
الما� ،بل ازداد سوءا ".
ي
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"لقد تحدثت شخصيا إىل النساء قلن أنهن ال ب ن
يرغ�
بالعيش ف� مخيم عنتاب ل أ
يز
للتمي�
يتعرضن
نهن
ويواجهن ي ممارسات ال ت
تح�م حقوق إالنسان الأساسية".
عامل اجتماعي ي ف� تركيا.

المبـدأ

8

دفـــع مقــابل
مـــالي
ـال للحصــول عــى مقابلــة أم ـرأً ال أخالقي ـاً؛ ليــس ألن ذلــك مــن
إ
الج ـراء :يعتـ بـر دفــع مقابــل مـ ي
أ
الممكــن أن يؤثــر عــى طبيعــة المقابلــة فقــط ،بــل لنــه يمكــن أن يجعــل مــن الصعــب عــى
ـ� آ
الصحفيـ ي ن
الخريــن الحصــول عــى المقابــات ف ي� المســتقبل ألن النــاس ســوف يتوقعــون الحصــول
ن
ـال أو عي ـ ي يمكــن
عــى مقابــل مــادي للموافقــة عــى إج ـراء المقابــات .كمــا أن عــرض مقابــل مـ ي
أيضــا أن يضغــط عــى الناجـ ي ن
ـ� مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي للتحــدث إىل وســائل
العــام .ولذلــك فإنــه فمــن المستحســن أن يقــوم الصحفيــون أوال ً باالتصــال بمنظمــات المجتمــع
إ
ـد� العاملــة ف� قضايــا العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ف� المقــام أ
المـ ن
الول قبــل محاولــة
ي
ي
ي
ترتيــب إج ـراء مقابلــة .المســؤولون ف ي� المنظمــات غـ يـر الحكوميــة المحليــة والدوليــة قــد يكونــون
قادريــن عــى التحــدث بحريــة أكـ ثـر حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ،ومــن المرجــح أن
يكــون لهــم نظــرة عامــة مفيــدة للموضــوع .وبــدال مــن الدفــع مبــا�ش ة إىل مــن تتــم مقابلتــه فإنــه
مــن أ
ـ� بالتـ بـرع برسيــة إىل منظمــة تعمــل مــع الناجـ ي ن
النســب قيــام الصحفيـ ي ن
ـ� مــن العنــف القائــم
عــى النــوع االجتماعــي.
مــع أن صنــدوق أ
المــم المتحــدة للســكان لــم يتمكــن مــن توفـ يـر مقتطــف مــن تقريــر يمكــن أن
ض
ـال عــى
ـل� لدفــع المقابــل المـ ي
توضــح هــذا المبــدأ ،إال أنــه مــن الــروري التأكيــد عــى التأثـ يـر السـ ب ي
الناجـ ي ن
ـ� وأرسهــم وكذلــك عــى مصداقيــة الصحفــي وســمعته المهنيــة.
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وغالبــا مــا تعيــش النســاء والفتيــات الالجئــات ف ي� ظــروف ســيئة ،بســبب الحرمــان االقتصــادي،
ـال أو هدايــا لهــم أو ألرسهــم قــد يؤثــر عــى دقــة المعلومات
ـال فــإن عــرض تقديــم مقابــل مـ ي
وبالتـ ي
ت
ـ� يقدمونهــا.
الـ ي
ف
ـال اللتقــاط
ي� عــام  ،2014تســبب مراســل بحــدوث فضيحــة وذلــك عندمــا قــام بدفــع مقابــل مـ ي
صــورة المــرأة ســورية تبحــث عــن الطعــام ف ي� حاويــات القمامــة .لــم تســبب الصــورة بضيــاع
ت
ـ� كان يعمــل لديهــا فقــط ولكنــه ســاعد أيضــا عــى خلــق
مصداقيــة ومكانــة المؤسســة إ
العالميــة الـ ي
صــورة نمطيــة للنســاء الالجئــات الـ ت
ـا� هــن عرضــة لالســتغالل بســهولة.
ي

إن سياســة عــدم دفــع مقابــل مــال تنطبــق عــى جميــع أ
الط ـراف المعنيــة ف ي� البحــث للمقــاالت
ي
الصحفيــة ،بمــا ف� ذلــك عنــد اســتخدام أشــخاص محليـ ي ن
ـ� للعثــور عــى المعلومــات .إن مصــادر
ي
المعلومــات الذيــن يتقاضــون مقابــل مــال قــد يميلــون إىل تحويــل أ
البحــاث إىل تجــارة مربحــة
ي
والتالعــب بهــا ،ممــا يــؤدي إىل الحصــول عــى معلومــات وروايــات غـ يـر موثقــة أو ملفقــة.
ـ� عــى الصحفيـ ي ن
تجاهــل إغـراء القصــص الـ تـ� تتعلــق بأشــخاص بارزيــن ،يتعـ ي ن
ـ� تجنــب دفــع مقابل
مــال لمقابلتهــم ،ألن القيـ يـام بذلــك يقــوض ســامة التحقيــق وقدرتــه عــى جمــع المعلومــات �ف
ي
ي
المســتقبل .أ
والهــم مــن ذلــك ،أنــه ال يمكنــك ف ي� هــذه الحالــة أن تتأكــد مــن دقــة المعلومــات.

ي ف� عام  ،2014تسبب مراسل بحدوث فضيحة وذلك
مال اللتقاط صورة المرأة
عندما قام بدفع مقابل ي
ف
سورية تبحث عن الطعام ي� حاويات القمامة.
لم تسبب الصورة بضياع مصـداقية ومكانة
ت
ال� كان يعمـل لديها فقط
المؤسسـة إالعالمية ي
ولكنـه سـاعد أيضـا عىل خــلق صورة نمطية للنسـاء
الالجـئات ت
الال� هن عرضة لالســتغالل بسـهولة.
ي
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٩

ل تسبب أي ضرر أو
أذى (ل ضرر ول ضرار)
ف
ف
ت
ـ� أن
إ
الجـراء :كقاعــدة عامــة ،أيجــب أن يس�شــد الصحفيــون بمبــادئ الحــد مــن الــرر؛ وهــذا يعـ ي
ت
تتعامــل بحساســية مــع االشــخاص الذيــن عانــوا مــن الحــزن أو الصدمــة ،واحــ�ام خصوصياتهــم،
ف
االعــالم،
والوعــي بــأن مــن تتــم مقابلتهــم قــد يكونــون عديمــي الخـ بـ�ة ي� التعامــل مــع وســائل إ
وفهــم تحقيــق تــوازن بـ ي ف
ـ� حــق الجمهــور ف ي� الحصــول عــىل المعلومــات وحــق المجــرم المتهــم ف ي�
الحصــول عــىل محاكمــة عادلــة.
االخـ ت أ
ويهــدف هــذا المبــدأ أ
ـ� ف� اعتمــاد نهــج يركــز عــىل الناجـ ي ف
ف
ـ�.
ي
ـال� االخـ يـ� إىل مســاعدة الصحفيـ ي ي
قــام صنــدوق أ
االمــم المتحــدة للســكان باختيــار فقرتـ ي ف
ـ� مــن المــواد الصحفيــة تقــوم بتوضيــح
ف
الممارســات الجيــدة � الحفــاظ عــىل المصالــح الفضــىل للناجـ ي ف
ـ�.
ي
أ
االمثلــة أدنــاه ال تمثــل أســئلة إقحاميــه ف ي(� غـ يـ� مكانهــا) أو تقــوم بنبــش الذكريــات المؤلمــة لمــن
تتــم مقابلتهــم .بــدال مــن ذلــك ،قــام المراســل الصحفــي بتقديــم ردود واضحــة مــن قبــل ناجيــات
مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

التغطية االعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
االزمة السورية
إ
ي

٢٩

ين
ين
كث� من زيجات ي ن
السوري� القرص ناتجة عن عوامل اقتصادية.
الالجئ�
ب�
المثال  :1ي

"ذيبه ،من محافظة إدلب أيضاً ،كانت مذعورة وخائفة ي ف� أول ليلة قضتها مع زوجها قبل
ي ن
عام� .وكانت ي ف� حينها تبلغ من العمر  18عاماً ،ولم يكن أحد قد ب ش
�ء عن العالقات
أخ�ها ي
الجنسية.

ف"�  8آذار نحتفل باليوم العالمي للمرأة ي ن
وتمك� المرأة عىل الصعيد العالمي .وينبغي لهذه
ي
االحتفاالت ت
تع�ف بمرونة ما يقرب من ستة ي ن
مالي� من النساء والفتيات الالجئات مثل فرح
وفتيه وزينب ت
الال� يواصلن التكيف مع الحياة ي ف� بيئتهن الجديدة بعزم وإبداع ومهارة وذلك
ي
عىل الرغم من الظروف الصعبة .يجب عىل منظمات إالغاثة ان تتواكب مع قوة صمود
هؤالء النساء .من أجل مساعدتهن حقا ،ويجب أن نعزز فرصهن وخياراتهن".

أك� منها بتسع سنوات ،ولم
قالت بهدوء وهي تتذكر ما حصل" :لقد كان مؤلما " .كان زوجها ب
يكونا يعرفان بعضهما البعض قبل الزواج( .من تحقيق "كيف تدفع الصعوبات االقتصادية
ي ن
ي ن
السوري� إىل الزواج المبكر)".
الالجئ�
مثــال  :2ف ي� مقالــة "ســوريا :الحــرب غـ يـر المعلنــة عــى النســاء" حيــث أتــاح المراســل الصحفــي
لمــن يقــوم بمقابلتهــا أن تتحــدث بحريــة ورصاحــة ،كمــا أتــاح لهــا اســتخدام لغتهــا عنــد وصــف
مــا حــدث.

قالت ن
"اليجار كان مرتفعاً جدا ،حيث كان بحدود  400دوالر ي ف� الشهر .لم أتمكن من
م� :إ
دفع إاليجار ،لذلك طلبت من المالك أن يقوم بخفضه .ولكنه رفض قائال" :قلت لك – أنا
ت
عل .ولكنك رفضت " .لم أكن أعرف ما كان يعنيه" ،والحقاً
بال ي
بدير ي
وان� ديري بالك ي
عليك ي
أدركت انه يطلب ن
م� الجنس مقابل إاليجار.
ي
مثــال  :٣ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه مــن المهــم أن يتبــع الصحفــي نهــج الناجــي  -وليــس الضحيــة.
بحســب مــا جــاء ف� المقالــة " كيــف يمكــن للإعــام أن يســاعد الالجئــات الســوريات؟" عندمــا يتبـىن
ي
المــر بإلقــاء اللــوم عــى أ
التغطيــة العالميــة زاويــة تركــز عــى الضحيــة ،فإنــه يمكــن أن ينتهــي أ
الزمة
إ
الســورية باعتبارهــا ســبب معانــاة النســاء والفتيــات الســوريات ،وكأن المـرأة هــي كائــن معــزول عــن
البيئــة التاريخيــة واالقتصاديــة والسياســية المحيطــة بهــا .ســيكون مــن أ
الفضــل بكثـ يـر أن تقــوم
ت
ـ�
العــام بتســليط الضــوء عــى النظــم السياســية واالقتصاديــة إ
وســائل إ
القليميــة والعالميــة الـ ي
طــال أمدهــا ،و�ش ح كيــف يمكــن النســاء والفتيــات النهــوض ف ي� ظــل هــذه الظــروف لتطبيــق حقــوق
النســان أ
الساســية.
إ
عــاوة عــى ذلــك ،ينبغــي أن تتضمــن التقاريــر تمثي ـا ً إيجابي ـاً للناجـ ي ن
ـ� مــن العنــف القائــم عــى
النــوع االجتماعــي عنــد روايــة قصصهــم وإيصــال رســالتهم مبــا�ش ة إىل المجتمــع الــدول ،بمــا �ف
ي
ي
ذلــك واضعــي السياســات والجهــات المانحــة .يمكننــا أن نــرى ف ي� مقالــة "كيــف نســاعد فــرح" عــى
اســتعادة حياتهــا" كيــف تــم اســتخدام هــذا النهــج.

30

التغطية العالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
الزمة السورية
إ
ي

النهج الذي يركز على الناجي
ـ� الناجـ ي ن
ـ� يهــدف إىل تمكـ ي ن
النهــج الــذي يركــز عــى الناجـ ي ن
ـ� مــن خــال وضعهــم ف ي� صلــب عمليــة
ف
ـا�  .ويعـ تـرف هــذا النهــج بــأن كل شــخص هــو فريــد ويتفاعــل بشــكل مختلــف تجــاه العنــف
التعـ ي
القائــم عــى النــوع االجتماعــي ،ولــدى كل شــخص نقــاط قــوة ومــوارد وآليــات التكيــف مختلفــة
ولديــه الحــق ف ي� تقريــر مــن الــذي يجــب أن يعــرف عمــا حــدث لــه ،ومــاذا يجــب أن يحــدث بعــد
ذلــك.

المقاالت التي كتبها صحفيون تلقوا تدريب ًا
مقاالت من شبكة صحفيون ضد العنف القائم على النوع االجتماعي

قام الصحفيون بكتابة المقاالت التالية حول العنف القائم على النوع االجتماعي بعد تلقيهم تدريباً مكثفاً لمدة ثالثة أيام
نظمه صندوق أ
المم المتحدة للسكان في حزيران .2015
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المقال 1

العنوان :العنف المبنى على النوع
االجتماعي في االزمة السورية

الكاتبة:
حميدة عبد المنعم ،نائبة رئيس التحرير ،جريدة الجمهورية
23مليــون نســمة يعانــون مــن القتــل والدمــار هــم عــدد ســكان ســوريا  6،2مليــون الجــئ ســوري
ـوال ربــع الشــعب تقريبــا!! قدمــت مســاعدات مــن جهــات
تركــوا بالدهــم هربــا مــن الجحيــم أي حـ ي
عــدة للسـ ي ن
ـوري� فقــد اعلنــت االمــم المتحــدة عزمهــا عــن تقديــم  5خمــس مليــارات مــن الــدوالرات
ف
ـ� الالجئـ ي ن
ـ� المســاعدات منهــا ثــاث مليــارات للنازحـ ي ن
لتامـ ي ن
ـ� ي� مــن بالدهــم و 2مليــار للموجوديــن
ف
ـوال نصــف ســكان ســوريا يعانــون مــن انعــدام االمــن
ي� ســوريا .أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي ان حـ ي
ف
ئ
ـذا� ،ثلثهــم ي� حاجــة ملحــة لمســاعدات غذائيــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة!
الغـ ي
ق
ـا� البــاد  2،9مليــون إذا البــاد العربيــة
احتــوت الشــعوب العربيــة  4،5مليــون ســوري الجــئ وبـ ي
ـوال  240ألــف طفــل
تحملــت الجــزء االكـ بـر إذا عكــس مــا يشــاع يقــدم برنامــج الغــذاء العالمــي لحـ ي
مــن عمــر يــوم اىل ي ن
ولحــوال  15ألــف مــن النســاء الحوامــل او مــن يرضعــن مســاعدات
عامــ�،
ي
ال�نامــج عــى مــرور العــام المقبــل مســاعدات ل  2،9مليــون الجــئ
غذائيــة للســوريات يقــدم ب
ســوري ف ي� (لبنــان ،االردن ،الع ـراق ،تركيــا ،مــر) ولكــن بعــد عــرض تلــك النســب علينــا ان نســأل
ن
أنفســنا سـ ي ن
ـا� موقــف مــر قبــل االمــة العربيــة وهــي الشــقيقة
ـؤال� االول لمــاذا يحــدث هــذا؟ الثـ ي
الكـ بـرى لــكل العــرب وخاصــة رعايتهــا للفئــات المهمشــة مــن الســوريات وهــم النســاء واالطفــال،
ف
تغــر ديموغــر ف يا� ألهــل البلــد واســتبدالهم
االول اعتقــد ان مــا يحــدث ي� ســوريا هــو احــداث ي
ن
ـا� هــو موقــف مــر فليــس تحـ ي ز
بغ�هــم وليــس تجربــة فلسـ ي ن
ـ�ا لكاتبــة
ي
ـط� علينــا ببعيــده ،امــا الثـ ي
ف
تلــك الســطور لبلدهــا ولكــن البــد ان ينظــر الجميــع اىل نقــاط محــددة وهــي جميــع الســورين ي� أي
بلــد لهــم مخيمــات امــا مــر عــى مــر الزمــان ال تقيــم مخيمــات او اماكــن ألي متواجــد فيهــا وانمــا
يعيــش ويــذوب ويصبــح مــن نســيج الشــعب.
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وتتــوارد التقاريــر االعالميــة ف ي� عــرض المشــكلة الســورية ويبقــى النســاء واالطفــال دائمــا هــم
ت
ف نز
ـ� تتعــرض لهــا المـرأة
الضحيــة الكـ بـرى ي� ال�اعــات المســلحة ولكــن عنــد تنــاول قضيــة العنــف الـ ي
الســورية الالجئــة علينــا ان نــدرك حقائــق هامــة البــد مــن اتباعهــا مهنيــا عنــد تنــاول الموضوعــات
الخاصــة بهــن وهــي  9مبــادئ اكــدت عليهــا االمــم المتحــدة ف� تنــاول االعالميـ ي ن
ـ� للقضيــة وهــي:
ي
•الدقة :يجب الحصول عىل الحقائق من صلب المشكلة أي بالمقابلة الشخصية
•العدالة :يجب االنصاف مع من تقابل وحماية المصدر من المخاطر
العالمي اصدار راية اثناء الكتابة
•الموضوعية :ليس من شأن إ
ن
•واجــب االبــاغ :عنــد عــرض أي نــوع مــن انــواع العنــف عــى الصحفــي ان يفــرق بـ يـ� المصلحــة
والثــارة الصحفية
العامــة إ
•احـ تـرام الخصوصيــة :يجــب احـ تـرام خصوصيــة الناجـ ي ن
ـ� مــن العنــف وعائلتــه وتحديــد هويــة
مــن تقابــل
�ض
•المصادر :ورة حماية الصحفي لمصدرة بعدم االفصاح عنه
ين
الالجئــ� فقــراء وعــى الصحفــي عــدم تقديــم
•الدفــع مــن اجــل اجــراء مقابــات :اغلــب
الهدايــا او النقــود مــن اجــل المقابلــة
ض
•عــدم الحــاق الـ ضـرر :يجــب الحــد مــن الــرر وذلــك إلظهــار التعاطــف مــع االشــخاص الذيــن
عانــوا مــن الحــزن والصدمــة واحـ تـرام خصوصيتهم
ـ� الناجـ ي ن
ـ� :وهــي خصوصيــة الالجئـ ي ن
•نهــج يركــز عــى الناجـ ي ن
ـ� وحقهــم ف ي� ان يقــرر مــن يعلــم
عنــه ذلــك ومــن ال يعلــم

ين
وتأثــره عــى
االعالميــ� والتعــرف عــى دور االعــام،
وتهتــف هــذه المبــادئ اىل ثقــل مهــارات
ي
المجتمــع ،والتنســيق بـ ي ن
ـ� االعــام الخــاص والحكومــي ،والتأثـ يـر عــى المجتمــع وحمــات التوعيــة
ف
والدعــم للســوريات ولكــن عنــد كتابــة بيــان صحفــي ي� شــكل قصــة مؤثــرة تصــف معانــاة فتيــات
ونســاء ســوريا ف ي� دول اللجــوء.

ـر�) وهــي الجئــة ســورية ي ف� مــر
واليــوم نســتعرض ســويا لقطــة مــن حيــاة (ســارة العـ ب ي
تؤكــد ســارة ان مــر ليــس بهــا مخيمــات وذلــك لطبيعــة الشــعب المــري الــذي يــذوب
مــع مــن يعيــش معــه فعندمــا حــدث العــدوان عــى ســوريا لــم نختــار اال مــر وتعلمنــا
مــن عادتهــم وتقاليدهــم وعندمــا جــاء علينــا عيــد االم قامــت الســوريات المقيمــات ي ف�
الحــي الــذي نقيــم فيــه بإقامــة عيــد ام (للســوريات) ولكــن الكثـ يـرات تعرضــن للعنــف ي ف�
مخيمــات اخــرى قبــل وصولهــم اىل مــر ولذلــك تعاونــت معنــا الحكومــة المرصيــة إلنشــاء
ـ� تعليمــي للأطفــال الســوريان الذيــن تعرضــوا للعنــف قبــل وصولهــم اىل مــر.
مركــز نفـ ي
ف
و� نفــس
•عرفــت هــذه المقالــة ـ بمهــارة ـ القـراء عــى العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ي
أ
ف
النســانية الســورية.
الوقــت قامــت بوضعــه ي� ســياق الزمــة إ
•الســلوب الــذي اســتخدامه ف ي� أجــزاء مــن هــذه االفتتاحيــة عكــس نيــة الكاتبــة ف ي� إ�ش اك
الجمهــور ف ي� مناقشــة وديــة حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ودور مــر ف ي� حمايــة
الجئيهــا .عندمــا أعربــت الكاتبــة عــن رأيهــا ،بينــت بوضــوح أن هــذا هــو رأيهــا ،ممــا يتيــح
المجــال أمــام القــارئ أن يتفــق أو يختلــف معهــا.
ت
الحصائيــات يمكــن أن تكــون مضللــة ،أو مربكــة أو حــى كثـ يـرة ،ولكــن الكاتبــة اســتخدمتها هنــا
• إ
بحــذر مــن أجــل تحقيــق التأثـ يـر المطلــوب.
•تحــدد المقالــة أيضــا المبــادئ أ
الخالقيــة التســعة إلعــداد التقاريــر الصحفيــة عــن العنــف
القائــم عــى النــوع االجتماعــي ف� أ
الزمــة الســورية ،وقدمــت المقالــة مرجعـاً جيــداً للصحفيـ ي ن
ـ�
ي
آ
الخريــن الذيــن ال درايــة لهــم حــول هــذه المســألة .كمــا قدمــت الكاتبــة لهــم تفسـ يـراً لهــذه
المســألة ف ي� إطــار العمــل ،ممــا يســاعدهم عــى جعلهــا قابلــة للتطبيــق ف ي� الحيــاة العمليــة.
ـ� ألنهــا تعـ ت ز
•وضحــت الكاتبــة نقطتهــا الرئيســية  -أن مــر ال تحتــاج إىل مخيمــات الالجئـ ي ن
ـ�م
ـ� ف� المجتمــع – وذلــك مــن خــال كلمــات أحــد الناجـ ي ن
ن
ـ�  .هــذه ال يعتـ بـر نهج ـاً
دمــج الالجئـ ي ي
ف
ث
ن
ـا�
أكــر إقناعــا وحســب ولكنــه يــدل ايضـاً عــى مرونــة الناجــي ويضــع الالجئـ يـ� ي� موقــع ايجـ ب ي
ف
ـ� المــري.
ي� المجتمــع المحـ ي

المعالم البارزة في هذه المقالة
ف
و�
•عرفــت هــذه المقالــة ـ بمهــارة ـ القـراء عــى العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ي
أ
ف
النســانية الســورية.
نفــس الوقــت قامــت بوضعــه ي� ســياق الزمــة إ
• أ
الســلوب الــذي تــم اســتخدامه ف ي� أج ـزاء مــن هــذه االفتتاحيــة عكــس نيــة الكاتبــة ف ي�
إ�ش اك الجمهــور ف ي� مناقشــة وديــة حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ودور
مــر ف ي� حمايــة الجئيهــا .عندمــا أعربــت الكاتبــة عــن رأيهــا ،بينــت بوضــوح أن هــذا هــو
رأيهــا ،ممــا يتيــح المجــال أمــام القــارئ أن يتفــق أو يختلــف معهــا.
الحصائيــات يمكــن أن تكــون مضللــة ،أو مربكــة أو ت
كثــرة ،ولكــن الكاتبــة
• إ
حــى ي

التأثــر المطلــوب.
اســتخدمتها هنــا بحــذر مــن أجــل تحقيــق
ي
•تحــدد المقالــة أيضــا المبــادئ أ
الخالقيــة التســعة إلعــداد التقاريــر الصحفيــة عــن
العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ف� أ
الزمــة الســورية ،وقدمــت المقالــة مرجع ـاً
ي
ـ� آ
جيــداً للصحفيـ ي ن
الخريــن الذيــن ال درايــة لهــم بهــذه المســألة .كمــا قدمــت الكاتبــة
ف
لهــم تفسـ يـراً لهــذه المســألة ي� إطــار العمــل ،ممــا يســاعدهم عــى جعلهــا قابلــة
للتطبيــق ف ي� الحيــاة العمليــة.
•وضحــت الكاتبــة نقطتهــا الرئيســية  -أن مــر ال تحتــاج إىل مخيمــات الالجئـ ي ن
ـ� ألنهــا
ـ� ف� المجتمــع – وذلــك مــن خــال كلمــات أحــد الناجـ ي ن
ن
تز
ـ� .هــذا
تعــ�م دمــج الالجئـ ي ي
ال يعتـ بـر نهج ـاً أكـ ثـر إقناعــا وحســب ولكنــه يــدل ايض ـاً عــى مرونــة الناجــي ويضــع
ـ� ف� موقــع ايجـ ف
ن
ـ� المــري.
بي
الالجئـ ي ي
ـا� ي� المجتمــع المحـ ي
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المقال 2

العنوان :العنف القائم على النوع
االجتماعي ضد النساء النازحات

الكاتبة:
سناريا عبدالله
23مليــون نســمة يعانــون مــن القتــل والدمــار هــم عــدد ســكان ســوريا  6.2مليــون الجــئ ســوري
ـوال ربــع الشــعب تقريبــا!! قدمــت مســاعدات مــن جهــات
تركــوا بالدهــم هربــا مــن الجحيــم أي حـ ي
عــدة للسـ ي ن
ـوري� فقــد اعلنــت االمــم المتحــدة عزمهــا عــن تقديــم  5خمــس مليــارات مــن الــدوالرات
ـ� الالجئـ ي ن
ـ� المســاعدات منهــا ثــاث مليــارات للنازحـ ي ن
لتامـ ي ن
ـ� ف ي� مــن بالدهــم و 2مليــار للموجوديــن
ف
ـوال نصــف ســكان ســوريا يعانــون مــن انعــدام االمــن
ي� ســوريا .أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي ان حـ ي
ئ
ـذا� ،ثلثهــم ف ي� حاجــة ملحــة لمســاعدات غذائيــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة!
الغـ ي
رغــم نــزوح النســاء ال تي�كهــن العنــف بســبب تــردي االوضــاع السياســية للمنطقــة وتفــكك العوائــل
ت
ت
ـ� يعيشــونها فيكــون
ـ� تكــون المـرأة جــزءاً مــن هـ فـذه الضحايــا وبســبب االوضــاع المعيشــية الـ ي
والـ ي
تأث�هــا ضعــف المـرأة المعنفــة ي� االوضــاع الطبيعيــة.
ي

ف
ف
ن
ت
ـتي�
فمخيــم ي� محافظــة الســليمانية ي� ناحيــة عربــت هــذا المخيــم يبعــد  100مــر عن الشــارع السـ ي
ي� عربــت ،ويحتــوي المخيــم عــى ( )1480عائلــة ومتكونــة مــن ( )1540خيمــة ومــن مجمــوع ()8847
شــخص هنــاك ( )4622امـرأة ي ف� المخيــم.
قبــل يومـ ي ن
ـ� مــن االن (ج ن ي عمرهــا  31عــام) اتصلــت ب ي� وقــام بتهديــدي واجبــاري عــى الــزواج
و� ليلــة بعدهــا ف
أر� بذلــك ،ف
بــه ،ولكــن لــم ض
و� الســاعة  11:30جــاء اىل القريــب مــن خيمــ�ت
ي
ي
ي
واراد ان يعتــدي عليــا ولكــن اســتطعت الهــروب منــه ،هــذه قصــة (س د) عمرهــا  27عامــا فاقــدة
زوجهــا قالــت (ج ن) هــو رجــل يعيــش نفــس المعانــاة وايضــا هــو نــازح مثلنــا حيــث يقــوم دائمــا
ـ�.
بتهديــدي بالــزواج منــه يــا امــا يقــوم بقتـ ي
34
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ت
ـكل� اىل المحكمــة وبانتظــار المحكمــة ش
وال�طــة لحمايـ ت يـ� ،هــؤالء
وقالــت (س د) االن حولــت مشـ ف ي
ف
النســاء اللـ ت
ـوا� يتعرضــن للعنــف ي� المخيمــات ي� اغلــب االحيــان هــم مــن قبــل افـراد عوائلهــم.
ي
(ج ح) عمرهــا  35عامــا وهــي امـرأة ســمراء طويلــة القامــة وبعــد حــرة عميقــة قامــت بالتحــدث
ض
ـر ي� دائمــا وهــو عاطــل عــن العمــل
عــن حالتهــا وحياتهــا الـ ت يـ� تعيشــها وقالــت زوجــي يقــوم بـ ب
ف
ن
ـول لــه ال
واب ـ ي ذو ( )16مــن عمــره هــو يعمــل ويوفــر لنــا المعيشــة ،ي� يــوم أمــس وبســبب قـ ي
تــأكل الن هــذا الطفــل يحصــل عــى المــال مقابــل تعــب شــديد وقــم واذهــب لتحصــل عــى
عمــل وقــام بعدهــا بـ ضـر� ف
و� اي وقــت اتحــدث معــه بعدهــا يقــول (ان لــم تصمـ ت يـ� ســوف
بي ي
ـ�).
اقــوم بحرقـ ي
ض
ت
أر� بهــذه االوضــاع وان تكــررت
ـ� اتخذت فــه وقالــت ال ي
(ج ح) وكذلــك لــم تقــم بإخفــاء قرارهــا الـ ي
أ
ث
ـال لنــه دائمــا يقــول
ســأذهب واقــوم بتقديــم شــكوى ضــده وانــا خـ ي
ـو� االكــر هــو عــى اطفـ ي
ســوف انهيكــم.
وبعــد وجــود شــعبة خاصــة باســم (شــعبة مناهضــة العنــف االرسي) و 9منظمــات لحمايــة
ف
ت
ـ� تقــوم بتقديــم
حقــوق االنســان بصــورة دائميــه ي� المخيمــات وعــدد مــن المنظمــات االخــرى الـ ي
المســاعدات بشــكل مســتمر ومتابعتهــم للنازحـ ي ن
ـ� ،ومــع ذلــك هنــاك عنــف ضــد النســاء ولــه وجــود.
شــعبة مناهضــة العنــف االرسي التابعــة لمديريــة مناهضــة العنــف ضــد المـرأة ف ي� الســليمانية وهــي
تابعــة للمديريــة العامــة لمناهضــة العنــف ضــد الم ـرأة التابعــة لــوزارة الداخليــة لحكومــة اقليــم
ين
موظفــ� ،مســؤولة الشــعبة هــي
كوردســتان .وهــذه الشــعبة متكونــة مــن امــرأة ضابــط واربــع
ف
ن
الثا�(ســازكار رحيــم) تتحــدث عــن اشــكال العنــف ف ي� المخيمــات ،ي� بعــض االحيــان جــاء
المــازم ي
جـ يـران احــد الحــاالت واعلمنــا بــان هنــاك ام ـرأة محــارصة وتــم االعتــداء عليهــا وتعرضهــا للعنــف
وبالضافــة اىل
وقمنــا بدورنــا بالذهــاب اىل مــكان الحالــة والقــاء القبــض عــى الشــخص المعتــدي إ

ذلــك نحــن كشــعبة مناهضــة العنف وبالتعــاون مــع المنظمات وباســتمرار نقــوم بإلقــاء المحا�ض ات
ـ� والخاصــة بقوانـ ي ن
التوعويــة للنازحـ ي ن
ـ� العنــف االرسي والنســاء ف ي� اقليــم كوردســتان وتوعيتهــن مــن
ف
اجــل التقليــل مــن العنــف ي� العوائــل وحمايــة الم ـرأة ،مســؤولة شــعبة عربــت لمناهضــة العنــف
ف
((� حالــة تعــرض اي امـرأة للعنــف نقــوم بواجبنــا والتحقيــق ف ي� الحالــة ومتابعــة
ضــد المـرأة ذكــرت ي
القضيــة واذا اقتـ ضـى االمــر بالســجن نقــوم بإلقــاء القبــض عــى الشــخص المعتــدي عــن طريــق
القانــون مــن أجــل حمايــة المـرأة المعنفــة)).
مخيــم عربــت مــن الناحيــة االداريــة تابعــة لناحيــة عربــت ومســؤولية حمياتهــا عمــوم المخيمــات
ف� عاتــق ال�ش طــة اللــواء االول لحميــاة الســليمانية ولحــد االن هنــاك مدرسـ ي ن
ـت� ومستشــفى ومركــز
ي
اطفــاء وتحتــوي عــى عــدد مــن مكاتــب الـ تـ� تقــدم المســاعدات للنازحـ ي ن
ـ�.
ي

المعالم البارزة في هذه المقالة
•حرصــت الكاتبــة عــى الحفــاظ عــى خصوصيــة مــن قامــت بمقابلتهــم .الحــظ كيــف
أن تنويههــا إىل أنــه تــم إخفــاء هويتهــم لــم يعمــل عــى تقويــض مصداقيــة أو أثــر
القصــة .ليــس هنــاك مكســب حقيقــي يمكــن أن يتحقــق مــن التعامــل "برسعــة وتهــاون"
مــع هويــة الناجـ ي ن
ـ�.
•وضحــت الكاتبــة أيضــا أنــه تــم منــح مــن تمــت مقابلتهــم كل فرصــة ممكنــة إلعطــاء
موافقتهــم عــى إجـراء المقابلــة .عــى ســبيل المثــال ف ي� البدايــة اختــارت ج .هـــ .عــدم
الموافقــة عــى إجـراء المقابلــة ولكنهــا الحقـاً غـ يـرت رأيهــا.
•حققــت الكاتبــة توازن ـاً جيــداً بـ ي ن
ـ� المعلومــات الواقعيــة وروايــة القصــص الشــخصية.
وكانــت النتيجــة موثقــة وذات مصداقيــة ومفيــدة ،ولكــن مــع مــا يكفــي مــن إضفــاء
أكــر بالوضــع الحقيقــي ف ي�
اللــون عــى المقالــة بحيــث تعطــي القــارئ إحساســا ب
ين
الالجئــ�.
مخيمــات
•مــن خــال مقابلــة أعضــاء مــن منظمــات إنفــاذ القانــون ،أعطــت الكاتبــة المــادة مزيــداً
مــن الوقــار واضــاف المصداقيــة لقصــص النســاء .ومــن خــال قيــام الكاتبــة بتســليط
الضــوء عــى بعــض العمــل الجيــد الــذي قامتــه بــه ال�ش طــة  -واعطــاء الثنــاء الــذي
ين
الناجــ� مــن العنــف
تســتحقه  -ســاعد ذلــك عــى بنــاء العالقــات وتعزيــز قضيــة
القائــم عــى النــوع االجتماعــي.
•التفاصيــل الدقيقــة للقصــة  -عــى ســبيل المثــال  8847الجــئ 11.30 ،مســاء اليــوم
التــال  -يوضــح مــرة أخــرى أن الكاتبــة قــد أجــرت بحثــاً مســتفيضاً عندمــا أعــدت
ي
مقالتهــا.
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المقال ٣

العنوان :الالجئات بين ويالت الحروب
ومعاناة الغربة

الكاتبة:
إيمـان الـدربـي ،نائب رئيس التحرير ،مجلة حواء
ن
المــرأة العربيــة هــي ث
تــرز صــور
اأكــر مــن
يعــا� ويــات الحــروب ومشــاكل الثــورات وعندمــا ب
ي
ف
المعانــاة والعــذاب كنتــاج لهــذه الحــروب والثــورات تحتــل هــي الصــدارة ي� الصــورة المريــرة
تف�اهــا ف ي� اشــد حــاالت الت�ش يــد واالنتهــاكات البدنيــة والجنســية والتهجـ يـر .ولالســف نجــد الالجئــات
ـ� أشــد المعانــاة وال يحصلــن عــ� أحتياجاتهــن أ
يعانـ ي ن
الساســية مــن الصحــة والغــذاء والتعليــم
ي
ويتحملــن أنــواع مركبــة مــن القهــر والظلــم.
ت
ال� تتعرض لها الالجئات ..موضوع تحقيقنا.
الظروف الصعبة والمشاكل ي
البدايــة كانــت مــع مجموعــة مــن الالجئــات يقطــن بمنطقــة صقــر قريــش بالمعــادي تحدثــن عــن
ت
ـ� تعرضــن لهــا منــذ مجيئهــن يال مــر.
المشــاكل الـ ي

نتاليــا  -فتــاة مــن ار يت�يــا  -تحدثــت عــن معاناتهــا قائلــة ال نجــد فــرص عمــل ت
مح�مــة وأذا
وجدنــا يكــون المرتــب ال يتناســب مــع مؤهــات الكثـ يـرات منــا وبرصاحــة شــديدة البعــض
عندمــا يعــرف أننــا نعيــش بمفردنــا يحــاول التعامــل معنــا بطريقــة غـ يـر الئقــة .والكارثــة
الكــري ي ف� تجديــد الأقامــة كل شــهر مــن احــدي منظمــات الأمــم المتحــدة وهنــاك أرس
ب
كثـ يـرة لديهــا أطفــال تذهــب عــ� فـ ت
ـ�
ـ
ع
ـل
ـ
لتحص
ـدة
ـ
المتح
ـم
ـ
االم
ـر
ـ
لمق
ـة
ـ
متقارب
ات
ـر
ي
ي
ترخيــص لتســتطيع االســتمرار بمــر.
أمــا فاطمــة مــن جنــوب الســودان تحدثــت معــي عــن مشــكلة أخــري واجهتهــا ..مؤكــدة أنهــا عانــت
أ
المريــن منــذ المجــيء يال مــر فقــد عملــت عنــد أحــد العائــات كمربيــة ف ي� التجمــع الخامــس
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وأخــذوا أوراقهــا الخاصــة وأخفوهــا عنهــا وظلــت حبيســة لديهــم تعمــل ويعطونهــا نصــف أ
الجــر
ويعاملونهــا أســوأ معاملــة واســتطاعت أن تهــرب منهــم وهــي أ
الن تعيــش مــع مجموعــة مــن
صديقاتهــا الســودانيات بــا أوراق.

النظرة الدونية
التقطــت منهــا أطــراف الحديــث رحمــة مــن الســودان أيضــا مؤكــدة أن مشــكلتها هــي النظــرة
ـ� لهــا نتيجــة للونهــا أ
الدونيــة الـ تـ� ينظــر بهــا بعــض المرصيـ ي ن
الســمر وشــعرها المجعــد مــع أن
ي
أ
ـ� الجنــس
ـ� أخالقهــم وصفاتهــم وليــس عـ ي
المفــروض أن التعامــل مــع الشــخاص يكــون بنــاء عـ ي
أو اللــون أو الديــن وأشــارت ال الفــرق ف� التعامــل بـ ي ن
ـ� الســودانيات والســوريات نتيجــة الختــاف
ي
ي
اللــون والهيئــة والشــكل كبـ يـر وأن التعاطــف كبـ يـر مــع الســوريات لجمالهــن والحديــث عــن مشــاكلهن
أ
ث
ـ� حــد قولهــا.
رغــم أن الســودانيات وال ي
ريت�يــات لديهــن نفــس المشــاكل ويمكــن أكــر عـ ي
الميــاء مــن ســوريا تحدثــت معــي عــن مشــكلة تؤرقهــا فقــد جــاءت يال مــر مــع ولديهــا وتركــت
ـأ� خلفهــم ولكــن أ
ت
للســف صــدرت قـرارت جديــدة تحــد
زوجهــا هنــاك بســوريا ليبيــع اشــياءهم ويـ ي
أ
ين
وبالتــال لــم يســتطع زوجهــا المجــيء يال مــر وتشــتت شــمل الرسة
الســوري�
مــن اســتقبال
ي
أ
ن
ن
ـ� العيــش
وبقيــت هــي هنــا وحيــدة تعـ ي
ـ� حــد قولهــا – مــا بـ يـ� عــدم قدرتهــا عـ ي
ـا� المريــن – عـ ي
بمفردهــا وبـ ي ن
ـ� نفســها وولديهــا.
ـ
ع
ـرف
ـ
ال
ـتطيع
ـ
لتس
ـش
ـ
العي
ـة
ـ
لقم
ـ� البحــث عــن
ي
امــا نــور ســيدة ســورية أيضــا لديهــا مشــكلة مــن نــوع أخــري فقــد جــاءت يال مــر مــع زوجهــا
ـ� ان
وأوالدهــا الثالثــة وعندمــا لــم أيجــد فرصــة عمــل بمــر اتجــه يال أتركيــا للعمــل هنــاك عـ ي
الوراق مــن المفوضيــة الســامية
ـ�
تلحــق بــه هــي وأوالدهــا ولكــن للســف لــم تســتطع الحصــول عـ ي

ن
ن ت
ـا� هــي وأوالدهــا وتبيــع
ـ� تســمح لهــا بالهجــرة ال�ش عيــة وبقيــت بمــر تعـ ي
لشــئون الالجئـ يـ� الـ ي
والهانــة والغربــة و مازالــت تعا�ن
�ش
الحلويــات امــام احــدي المــوالت بمدينــة نــر وتشــعر بالت يــد إ
ي
حـ ت أ
ـ� حــد قولهــا – وأخـ يـرا تكلمــت معــي عــن دخــول أوالدهــا المــدارس وتعليمهــم
ـ� الن – عـ ي
ي
وكيــف أن هــذه مشــكلة أخــري تجعلهــا ال تنــام.

كلمة الرئيس
الكاتبــة فريــدة النقــاش تحدثــت معــي عــن معانــاة الالجئــات مــن النســاء وكيــف أن المـرأة هــي أول
مــن يتأثــر نز
بال�اعــات المســلحة ومشــاكل بالدهــا قائلــة

ث
الســيس مقولــة ذكرهــا ي ف� مؤتمــر ش�م
بتعبــر لــه داللــة للرئيــس
معــ�
ي
ي
ي
ســأبدأ حديــ ي
الشــيخ " أن مــر بهــا خمســة مليــون الجــئ يقاســموا معنــا حياتنــا" .
بالفعــل فالالجئـ ي ن
ـ� يقاســموا معنــا الحيــاة ولقمــة العيــش والمصاعــب والم ـرأة الالجئــة تحديــدا
أ
ق
الب�وقراطيــة المرصيــة وتعقيداتهــا أهمهــا وللســف الالجئــات
كثــرة جــدا ربمــا ي
تــا� متاعــب ي
ي
ف
ف
و� الغالــب هــم محــل شــك.
النســاء تحديــدا مشــكوك ي� نزاهــة وجودهــم ي
أ
ين
هربانــ� مــن بالدهــم بســبب الحــروب والمجاعــات فمثــا ف ي� ســوريا
وللســف النســاء يخرجــن
وجدنــا الجئــات يمــررن بأمــور توجــع القلــب.
ل�ويــج الســوريات النســاء هــذا الــدور الــذي قــام اليمـ ي ن
ورأينــا وقائــع متكــررة ت ز
ـ� الدي ـن ي وتجــار
الديــن بــه وتعاملــوا مــع الم ـرأة الالجئــة كســلعة يتــم المتاجــرة بهــا.
مــر وقعــت عــ� االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة أ
بالمــم الدوليــة الـ تـ� تصــون حقــوق الالجئـ ي ن
ـ�
ي
ي
وتدعــو ال معاملتهــم معاملــة انســانية وهــي بلــد أمــن لمــن هربــوا مــن نز
ال�اعات المســلحة ومشــاكل
وللســف النســاء هــم أ
الطفــال أ
الحــروب ي مــن تتفــكك العائــات وضيــاع أ
الكـ ثـر دفعــا للثمــن.
للمــم المتحــدة رقــم  1325الــذي يقـض بتوفــر الحمايــة للنســاء أ
وهنــاك قـرار أ
والطفــال ف ي� ظــل
ي
ي
نز
ال�اعــات المســلحة.
فــرة حــدث اعتصــام لمجموعــة مــن أ
وأتذكــر منــذ ت
الفــراد مــن جنــوب الســودان مهاجــرون
ومهاج ـرات ف ي� شــارع جامعــة الــدول وســقط منهــم ضحايــا وكانــت هنــاك مشــاكل إداريــة وفنيــة
كثــرة يعانــون منهــا.
ي

ت
ث
ـ�
الالجئــات يحتجــن يال نظــرة مختلفــة مــن أفـراد المجتمــع ي
وال تعــاون أكــر مــن المجتمعــات الـ ي
يعيشــون بهــا.
الن من هو الالجئ وماذا تقدم منظمات أ
والسؤال أ
المم المتحدة لالجئات؟
السئلة أجابتنا عليها د.نرفانا خ�ض المستشار أ
هذه أ
بالمم المتحدة مؤكدة
أن الالجــئ هــو الشــخص الــذي تــم منحــه وضــع الالجــئ مــن قبــل المفوضيــة الســامية لشــؤون
للمــم المتحــدة ويشــار اليــه بصاحــب البطاقــة الزرقــاء وتقــدم لهــم منظمــات أ
ـ� أ
الالجئـ ي ن
المــم
المتحــدة العديــد مــن الخدمــات فمثــا منظمــة العمــل الدوليــة لديهــا برامــج لمســاعدة هــؤالء
ال�امــج.
الالجئــات وخطــة اقليميــة لمســاعدتهن وربمــا الســوريات أكـ ثـر مــن أســتفاد مــن هــذه ب
أيضــا منظمــة الغــذاء العالميــة تعمــل عــ� االحتياجــات أ
الساســية لهــؤالء الالجئــات مــن أغذيــة
ي
ت
عــ� احتياجــات النســاء الالجئــات أيضــا ولكــن ربمــا
الــ� تعمــل ي
وخالفــة ومنظمــة اليونيفيــم ي
ـ� لهــن وأيضــا
بأســلوب أخــر فمثــا كان أهنــاك مشــاريع للعمــل عـ ي
ـ� اعــادة تأهيــل الجانــب النفـ ي
هنــاك جــزء مــن ي ز
م�انيــة المــم المتحــدة يوجــه لعمــل مخيمــات مهجريــة لهــؤالء الالجئــات وهنــاك
أ
منظمــة اليونيســيف وهــي منظمــة أخــري مــن منظمــات المــم المتحــدة ولكنهــا تســاعد االطفــال
ت
ـ� تســاعد الالجئــات ف ي�
وبرامجهــا معنيــة بهــم وبتعليمهــم وحمايتهــم ومنظمــة الهجــرة الدوليــة الـ ي
اســتخراج اوراق االقامــة.
ف
و� النهايــة علينــا التأكيــد أن أوضــاع الالجئــات مازالــت تحتــاج يال رعايــة وعنايــة أكـ ثـر مــن الــدول
ي
المســتضيفة.

المجلس القومي
المجلــس القومــي للمــرأة لــه دور أيضــا ف ي� مســاندة الالجئــات و دعــم المــرأة المهجــرة داخليــا
لكــن ربمــا المــرأة الســورية كان لهــا الحــظ أ
الوفــر مــن المســاندة فقــد وقــع المجلــس مذكــرة
ف
تفاهــم ضمــن مـ شـروع التمكـ ي ن
ـ� االقتصــادي للمـرأة ي� المجتمعــات المحليــة المســتضيفة لالجئــات
الســوريات.
عــ� ان الالجئــات الســوريات
وأكــدت التــاوي رئيــس المجلــس القومــي للمــرأة خــال التوقيــع ي
وأطفالهــن يعيشــون أوضاعــا خطــرة ف ي� الــدول المســتضيفة.
ش
والمــروع تــم تمويلــه عــن طريــق منحــة مقدمــة مــن الحكومــة اليابانيــة و تنفيــذه مــن قبــل
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أ
القليمــي بال�ش اكــة مــع المجلــس القومــي للمـرأة ف ي� مــر
هيئــة المــم المتحــدة للمـرأة  -المكتــب إ
وبالتعــاون مــع الســلطات المحليــة ف ي� المجتمعــات المحليــة المســتهدفة.

برواز

والداريــة للمســاعدة ف ي� تمكينهــن مــن ادارة
ويوفــر فــرص التدريــب لدعــم قدراتهــن المهنيــة إ
ف
�ش
ـال زيــادة فــرص
م وعــات اقتصاديــة واالعتمــاد عــى الــذات ي� إعالــة أنفســهن وعائالتهــن أ وبالتـ ي
ف
حمايتهــن مــن كافــة أنــواع االســتغالل والعنــف بمــا ي� ذلــك العنــف الرسي والــزواج المبكــر
للقــارصات.

اتفاقيات كثيرة متعلقة بالمرأة الالجئة والنزاعات المسلحة

برواز
مــر بلــد كريــم يفتــح ذراعيــه للكثـ يـر مــن الالجئـ ي ن
ـ� مــن عــدة دول عربيــة وقــد بلــغ عددهــم
أ
ـوال  7500الجــئ مــن كل الجنســيات ،طبقــا لبيانــات مكتــب مفوضيــة المــم المتحــدة
عــام  2007حـ ي
ف
ن
لشــئون الالجئـ يـ� بالقاهــرة ،ولكــن مــع الحــروب ي� الســودان والعـراق وســوريا تدفقــت أعــداد هائلــة
مــن الالجئـ ي ن
ـ� منــذ عــام .2014
ـ� ف� مــر مــن ســوريا وليبيــا وعــدد مــن الــدول االفريقيــة يقــدر بنحــو خمســة ي ن
ن
مالي�،
وعــدد الالجئـ ي ي
ف
ت
ن
ـوال  300000نســمة.
ـم�  2013قــدر عــدد السـ ي
ـ� نهايــة ديسـ ب
ـوري� ي� مرص بحـ ي
تؤكــد المفوضيــة انــه حـ ي
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أ
الضافيــان لالتفاقيــة لعــام 1979ىوكــذا إعــان
وال�وتوكــوالن إ
اتفاقيــات جنيــف الربعــة لعــام  1949ب
أ
المــم المتحــدة بشــأن حمايــة الم ـرأة والطفــل ف� أوقــات الحــروب نز
وال�اعــات المســلحة الصــادر
ي
أ
عــن الجمعيــة العامــة للمــم المتحــدة عــام  1974والــذي تبنتــه مــر والق ـرارات الصــادرة عــن
المــن منــذ عــام  2000والمعنيــة بقضايــا الم ـرأة أ
مجلــس أ
والمــن والســام ممثلــة ف ي� الق ـرار رقــم
ف
 1325الــذي تب ـن ي اجنــدة واســعة تدعــو إلدمــاج الم ـرأة ي� جميــع مســتويات صنــع الق ـرار داخــل
ـ� بوجــه خــاص.
الدولــة ،الق ـرار رقــم  1820لعــام  2008والــذي ركــز عــى العنــف الجنـ ي
الجنس
والقرار رقم  1888لعام  2009الذي ركز عىل العنف
ي
والق ـرار رقــم  1889للعــام نفســه  2009والــذي صــدر بعــد الق ـرار  1888بخمســة ايــام مســتعيدا
االجنــدة الواســعة للق ـرار  1325ثــم الق ـرار رقــم  1960لعــام  2010الــذي عــاود االهتمــام بقضيــة
العنــف الجنــ� مــع ت
ال� ي ز
بالضافــة يال قــرار  2106لعــام
عــ� اجــراءان المســاءلة والعقــاب .إ
كــ� ي
ي
ف
 2013الخــاص بالعنــف الجنــ� � فـ تـرة نز
ال�اعــات المســلحة وقـرار  2122لعــام  2013الــذي اوضــح
ي ي
االج ـراءات والتدابـ يـر الواجبــة لضمــان مشــاركة الم ـرأة ف ي� صنــع الق ـرار

المعالم البارزة في هذه المقالة
•نجحــت المقالــة ف� تحقيــق التــوازن بـ ي ن
ـ� التفاصيــل والحقائــق مــع القصــص والتجــارب
ي
وتعتــر المقالــة مرجعــا قيمــا ونظــرة مؤثــرة عــى العنــف القائــم عــى
الشــخصية.
ب
النــوع االجتماعــي ف� أ
الزمــة الســورية.
ي
ف
•قامــت الكاتبــة بتوضيــح الســياق ي� مقدمــة مقالتهــا ممــا عمــل عــى إعــداد القــارئ
ت
الــ� تناولهــا التقريــر .ال يوجــد ف ي�
لتلقــي المعلومــات الحساســة وربمــا المروعــة ي
التقريــر أيــة محاولــة للإثــارة أو عمــل ضجــة.
•لــم يــدع التقريــر مجــاال ً للشــك لــدى القـراء ف ي� أن الكاتبــة قــد قامــت بنفســها بجمــع
هــذه القصــص ،وذلــك بــدال مــن "إعــادة اســتخدام قصــص آخريــن" .هــذا يكشــف
عمــق البحــث وأصالتــه.
ين
•تنــاول التقريــر التنافــس والمــرارة ي ن
الالجئــ� ممــا أضــاف
بــ� مختلــف مجتمعــات
مســتوى آخــر مــن التعاطــف وبـ ي ن
ـ� مــدى تعقيــد الوضــع .وقــد تنــاول التقريــر زاويــة
ت
ـ� يواجههــا الناجــون.
جديــدة ســلطت الضــوء عــى الظــروف الصعبــة الـ ي
•جــاء التقريــر نزيه ـاً ومحايــداً ألن الكاتبــة قامــت باقتبــاس كالم نســاء مــن مجتمعــات
مختلفــة .لــم يقــدم التقريــر وجهــة نظــر واحــدة كمــا لــم يقــم بتوجيــه اللــوم إىل
أيــة جهــة.
•تــم تقديــم االقتباســات عــى لســان النســاء بطريقــة تســهل شــعور القــارئ معهــن.
الطفــال ،وانعــدام أ
ممــا جعــل القضايــا مثــل الشــعور بالوحــدة ،وتعليــم أ
المــل
يـ تـردد صداهــا لــدى الجمهــور .ويعتـ بـر هــذا خطــوة مهمــة ف ي� رفــع مســتوى الوعــي
وكــر الحواجــز.
•يمكن لالقتباس عن الرئيس ان يساعد عىل لفت انتباه صناع القرار للمقالة.
ف
ـا� الــذي تــم تقديمــه ف ي� نهايــة التقريــر يقــدم معلومــات دقيقــة مفيــدة
•الســياق إ
الضـ ي
أ
– وذلــك بــدال ً مــن تقديــم الســياق مــن خــال القصــة لن ذلــك يمكــن ان يعيــق مســار
التقرير.
ين
الناج� وتبنت نهج "ال �ض ر وال �ض ار".
•كاتبة التقرير عملت عىل حماية هوية

التغطية العالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
الزمة السورية
إ
ي

39

المقال ٤

العنوان :سوريات يتحولن من ضحايا
للعنف إلى ناجيات يقدمن يد
العون لغيرهن

الكاتبة:
نادين النمري
عمــان  -تحولــت مــن ضحيــة للعنــف ،إىل ناجيــة ،تمــد يــد العــون والمســاندة للمحيطــات بهــا مــن
الســوريات ،لمواجهــة تجربتهــن القاســية ،ف ي� العنــف واللجــوء والتكيــف مــع حيــاة جديــدة.
الوحيدتــ� ،ي ن
ين
ين
ين
اللتــ� مرتــا بتجربــة عنــف قاســية جرتهــا عليهمــا
الســوريت�
ونيفــ� ،ليســتا
نــروز
ي
ف
ث
الحــرب ي� بلديهمــا ،فهنــاك ســوريات كــر ،وهنــاك ســوريون مــن الرجــال ،أمـ يـر واحــد منهــم ،نجــوا
ـ� ،لــوال ان وجــدوا ف ي� معهــد
بأعجوبــة مــن مــوت محقــق ،لكنهــم كادوا يقعــون فريســة الـراع النفـ ي
العنايــة بالصحــة االرسيــة طــوق النجــاة.
ف ي� نهايــة العــام  2012وصلــت (نـ يـروز) وأبناؤهــا الخمســة إىل عمــان بــدون زوجهــا ،الــذي لــم تكــن
تعــرف مكانــه حينهــا ،هاربـ ي ن
ـ� مــن أتــون الحــرب ف ي� قريتهــم الواقعــة ف ي� إحــدى مــدن شــمال ســورية.

تقــول نيــروز (اســم مســتعار) ،لـ"الغــد"" ،تــم اعتقالــي مــن قبــل قــوات النظــام للإفصــاح
عــن مــكان زوجــي ،خــال فتــرة اعتقالــي تعرضــت للتعذيــب ،وبعــد خروجــي مــن المعتقــل
قــررت الف ـرار بأبنائــي إلــى الأردن ،لــم افكــر حينهــا فــي أي شــيء ،اردت الهــرب وحمايــة
أبنائــي فقــط".
وتتابــع" :عنــد وصولــي إلــى عمــان تمكنــت بالمبلــغ المالــي الــذي امتلكــه مــن اســتئجار منــزل
فــي احــدى ضواحــي عمــان ،كان وضعنــا المــادي حينهــا ســيئا جــدا ،وجــدت نفســي مســؤولة
عــن خمســة اطفــال قاصريــن ،دون معيــل ،فيمــا شــبح مــا حــدث معــي مــن اعتقــال وتعذيــب
وتهجيــر يالحقنــي" وتضيــف" ،تــرك ابنــي المدرســة لمــدة عــام ،والتحــق بإحــدى المهــن
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الخطــرة كــي يتمكــن مــن إعالــة الأســرة ،لــم يكــن مــن الســهل ان أرى طفلــي بهــذا الوضــع".
"لقــد عشــت معانــاة نفســية كبيــرة دفعتنــي للتفكيــر فــي االنتحــار" ،تقــول نيــروز" ،أردت ذلــك
لكنــي فشــلت ،بعــد تفاقــم وضعــي النفســي أخبرتنــي إحــدى معارفــي مــن الســوريات عــن
خدمــات معهــد العنايــة بصحــة الأســرة والــذي يقــدم خدمــات متكاملــة للنســاء والأطفــال
بمــن فيهــم الالجئــون الســوريون".
يوفــر معهــد العنايــة بالصحــة أ
الرسيــة ،الــذي يعمــل تحــت مظلــة مؤسســة نــور الحسـ ي ن
ـ� والمدعوم
مــن صنــدوق االمــم المتحــدة للســكان خدمــات الصحــة االنجابيــة ،وبرامــج الوقايــة واالســتجابة
للعنــف المبـن عــى النــوع االجتماعــي ،فضــا عــن الخدمــات الخاصــة بصحــة أ
الطفــال والمطاعيــم
ي
ـ� المحتاجـ ي ن
ـ� عــى أرض المملكــة ،كمــا يقــدم خدماتــه لالجئـ ي ن
لجميــع المقيمـ ي ن
ـ� للرعايــة الصحيــة
والنفســية.

نيــروز واحــدة مــن الســيدات اللواتــي اســتفدن مــن خدمــات إالرشــاد النفســي مــن المركــز
الرئيســي للمعهــد فــي منطقــة صويلــح ،وتقــول عــن ذلــك" :راجعــت االخصائيــة النفســية
فــي المركــز ،لــم يكــن االمــر ســهال فــي البدايــة ،إلــى جانــب الجلســات كنــت اشــارك فــي
مجموعــات الدعــم والتــي كانــت تضــم ســوريات يعانيــن مــن مشــاكل مختلفــة ،منهــن مــن
تعانــي مــن العنــف االســري وأخريــات بــا معيــل ،كانــت تلــك المجموعــات فرصــة للمشــاركة
والحديــث وايجــاد الحلــول".
وتضيــف" :بــدأت انظــر لحياتــي مــن منظــور مختلــف ،لــدي أبنــاء وهنــاك مــا يســتحق الحياة،
ســجلت عائلتــي فــي المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن واصبحــت اتلقــى
راتبــا شــهريا مــن المفوضيــة ،اعــدت دمــج ابنــي بالمدرســة وتوقــف عــن العمــل ،كمــا أن

جاراتــي الأردنيــات الحظــن قدرتــي علــى الخياطــة المتقنــة ،اهدونــي ماكينــة خياطــة ،بــدأت
أعمــل عليهــا فــي مجــال تصليــح ورثــي المالبــس لمعارفــي بمقابــل مــادي بســيط".

حاولــت إش ـراك زوجــي فــي تلــك الجلســات لكنــه رفــض ،مــا زلــت فــي مرحلــة العــاج،
وآمــل أن أتمكــن مــن حــل مشــكلة العنــف فــي أس ـرتي".

بــدأت االمــور تتغيــر الــى الأفضــل مــع نيــروز التــي تقــول" ،بعــد انقطــاع عــام كامــل عــن
االتصــال مــع زوجــي ،اتصــل بــي مــن تركيــا واخبرنــي حينهــا أنــه ســيحاول اللجــوء عــن طريق
البحــر إلــى إحــدى الــدول الغربيــة ،تمكــن مــن ذلــك فعــا بعــد عــدة اشــهر ،وحاليــا يســعى
إلــى لــم شــمل الأســرة فــي بلــد اللجــوء".

يعمــل ف� المعهــد مجموعــة مــن المتطوعـ ي ن
ـ� ،الذيــن يســاعدون ف ي� تعبئــة البيانــات وتحويــل الحاالت
ي
ـ� مجموعــة من الشــباب السـ ي ن
ـ� هــؤالء المتطوعـ ي ن
إىل القســم المعـن ف� المعهــد ،ومــن بـ ي ن
ـوري�.
ي ي

انضــم أميــر (اســم مســتعار) إلــى طاقــم المتطوعيــن قبــل نحــو عــام ،يقــول أميــر" ،أول
مــرة زرت فيهــا المعهــد كانــت لطلــب المســاعدة النفســية نتيجــة للظــروف الســيئة التــي
مــررت بهــا ،وحاليــا أعمــل متطوعــا لمســاعدة النســاء والأطفــال مــن الالجئيــن".

بعــد هــذه التغيـرات ،نيــروز تؤكــد" :نعــم أعيــش حالــة انتظــار اليــوم علــى أمــل أن ألتحــق
بزوجــي ،لكــن حياتــي لــم تتوقــف ،أرعــى اطفالــي واحــرص علــى تعليمهــم ،والأهــم مــن
ذلــك أنــي امــد يــد العــون والدعــم النفســي للنســاء الســوريات المحيطــات بــي لمواجهــة
احباطاتهــن وتحدياتهــن ،فقــد تمكنــت مــن اقنــاع  12معنفــة علــى االلتحــاق بالمركــز واحــرص
دائمــا علــى نشــر الرســائل إالرشــادية والنصــح".

وأضــاف" :فــي منتصــف العــام  2012تعرضــت للضــرب لســاعات وتــم إطــاق الرصــاص
علــي مــن مجموعــة مســلحة للتأكــد أنــي مــت ،دخلــت فــي غيبوبــة واعتقــد االطبــاء حينهــا
ـت ،ولكــن العنايــة االلهيــة انقذتنــي عنــد اكتشــاف الطبيــب الشــرعي أنــي حــي"
انــي مـ ّ

ف� المركــز ذاتــه التقــت "الغــد" مــع نيفـ ي ن
ـ� (اســم مســتعار) ،وهــي ســيدة اخــرى ،تســتفيد مــن
ي
خدمــات المعهــد النفســية والصحيــة ،نيفـ ي ن
ـ� هــي االخــرى ســورية هاربــة مــن حــرب بالدهــا أتــت
الردن مــع بدايــة أ
واطفالهــا الخمســة وزوجهــا إىل أ
الزمــة الســورية ف ي� العــام .2011

ويتابــع "تــم تســجيلي ضمــن الوفيــات ،وبعدهــا هربــت إلــى الأردن حيــث اســتكملت العالج
هنــا ..عشــت معانــاة نفســية كبيــرة حيــث كــدت أن أدفــن حيــا ،اســتفدت مــن خدمــات
إالرشــاد النفســي فــي المعهــد وبعدهــا اصبحــت متطوعــا فيــه".

تقــول نيفيــن" :مــر زوجــي بتقلبــات عــدة فــي حياتــه ،مــن الصعــب جــدا إعالــة  5اطفــال
أكبرهــم فــي التاســعة ،لــم يتمكــن زوجــي مــن العمــل بســبب جنســيته ،التحــق فــي اوقــات
متقطعــة بقطــاع البنــاء واالنشــاءات ،لكــن فــرص العمــل محــدودة جــدا ،ولــم نتمكــن
مــن الحصــول علــى مســاعدات نقديــة مــن المفوضيــة الســامية لعــدم انطبــاق الشــروط".
"الحباطــات المتتاليــة جعلــت مــن زوجــي شــخصا عنيفــا ،ذقــت علــى يــده اســوأ
وتتابــع :إ
والهانــة ،وانعكــس ذلــك ســلبا علــى عالقتــي مــع ابنائــي فبــت
أنــواع العنــف والضــرب إ
أعاملهــم بالأســلوب ذاتــه وأعنفهــم بشــكل يومــي".

وعــن المهــام الموكلــة لــه يوضــح (أميــر) "اســتقبل الحــاالت الجديــدة فــي لقــاء اولي يســتمر
عــدة دقائــق ،اجمــع المعلومــات المتعلقــة بالمراجعيــن وبعدهــا اعمــل علــى تحويلهــم إلــى
القســم المعنــي كقســم النســائية أو الأطفــال أو الصحــة النفســية أو التحويــل الطبــي".
يجــد أمــر ف� تطوعــه فرصــة مهمــة للمســاعدة ف� تخفيــف أ
اللــم عــن أبنــاء بلــده ومســاعدتهم ف ي�
ي
ي ي
إيجــاد الحلــول ،يحــاول دائمــا ان يكــون مبتســما ومتفائــا ك يبــث روح أ
المــل والفــرح ف ي� قلــوب
ي
المر ي ن
اجعــ�.

لكنهــا تســتدرك بالقــول" ،كنــت اشــعر بالذنــب فــي كل مــرة اقــدم بهــا علــى تعنيــف أبنائي..
مــن خــال مراجعتــي للمعهــد فــي العيــادة النســائية تــم تعريفــي بوجــود أخصائيــة نفســية
تقــدم المشــورة حــول العالقــة مــع الأســرة والأطفــال".

اىل جانــب أمـ يـر تتطــوع الشــابة الســورية (نبيلــة) ايضــا لمســاعدة المراجعـ ي ن
ـ� ،ســمعت نبيلــة عــن
حاجــة المعهــد للمتطوعـ ي ن
ـ� فوجــدت ف ي� التطــوع فرصــة للبقــاء قريبــة مــن أبنــاء بلدهــا ومســاعدتهم
عـ بـر توفـ يـر االرشــاد لهــم.

"لقــد بــدأت حضــور الجلســات قبــل نحــو شــهرين" تقــول نيفيــن" ،خــال تلــك الفتــرة
توصلــت لقناعــة بــأن ضــرب أبنائــي لــن يشــكل حــا لعالقتــي مــع زوجــي ،أحــاول حاليــا
الســيطرة علــى أعصابــي ،لكــن للأســف لــم اتمكــن مــن حــل مشــكلتي مــع زوجــي" .وتضيــف:
"اشــتركت فــي مجموعــات الدعــم النفســي لمواجهــة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي،

وتوضــح" :فــي كثيــر مــن الحــاالت يتــم اســتقبال المراجعــة علــى أنهــا تحتــاج لمعالجــة
طبيــة معينــة لكــن بعــد الحديــث معهــا يتبيــن انهــا تعانــي مــن عنــف أســري ،وحينهــا يتــم
تحويلهــا إلــى خدمــات الدعــم النفســي والمســاعدة".
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مــن ناحيتهــا تقــول االخصائيــة النفســية فــي المركــز شــيراز النســور إن المركــز "يعمــل علــى
تقديــم خدمــات تكامليــة ويوفــر خدمــات صحيــة ونفســية فــي الوقــت ذاتــه" ،وتوضــح،
"الخدمــات المتكاملــة ميــزة ايجابيــة ..فــي واقــع الحــال لــو كانــت الخدمــات منفصلــة
لتــرددت النســاء كثي ـرا بقبــول طلــب المســاعدة النفســية بســبب الوصمــة المتعلقــة بهــذا
االمــر والرفــض االجتماعــي".
وتضيــف "غالبــا مــا تأتــي النســاء طلبــا للمســاعدة الصحيــة ،ونتيجــة لبنــاء عالقــة وديــة مــع
كــوادر المعهــد يتقدمــن بطلــب المســاعدة مــن االخصائيــة النفســية".
"الشــكالية الرئيســية
وحــول ابــرز التحديــات فــي التعامــل مــع النســاء تبيــن النســور ان إ
تكمــن فــي تقبــل العنــف واعتبــاره ام ـرا طبيعيــا" ،مشــيرة الــى انــه فــي الغالــب "ال تبــدي
النســاء أي رفــض للعنــف ضدهــن ،بــل يســقن المبــررات لهــذا العنــف كالضغوطــات علــى
ازواجهــن أو لأنهــن قمــن بفعــل يســتحق العقــاب".
وتزيــد "امــا االشــكاليات االخــرى فتتعلــق بتقبــل الــزواج المبكــر وحــاالت الحمــل المتكــرر
والتــي غالبــا مــا تســبب مضاعفــات صحيــة ســيئة للمــرأة أو تفاقــم مــن ســوء الوضــع
االقتصــادي إلــى جانــب عــدم تعــاون الأزواج فــي كثيــر مــن االحيــان للمشــاركة فــي جلســات
االرشــاد".
وتوضــح" :يوميــا نســتقبل نحــو  5حــاالت للإرشــاد النفســي إلــى جانــب وجــود  4مجموعــات
دعــم نفســي علــى مــدار العــام ،كل مجموعــة تضــم  10ســيدات" ،الفتــة إلــى التغييــر الكبيــر
فــي ثقافــة النســاء نحــو تقبــل المســاعدة واالرشــاد النفســي.
42
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وبحســب دليــل اعــداد التقاريــر االعالميــة المتعلقــة بالعنــف المبـن عــى النــوع االجتماعــي ف� أ
الزمة
ي
ي
الســورية والصــادر عــن صنــدوق االمــم المتحــدة للســكان ،والــذي يتنــاول ابــرز اشــكال العنــف
تجــاه النســاء الســوريات ،فقــد ارتفــع عــدد حــاالت زواج القــارصات مــن الالجئــات الســوريات ف ي�
أ
ف
ف
ض
ـا�.
الردن ،مــن  % 25ي� العــام  2013إىل  % 31ي� الربــع االول مــن العــام المـ ي
ـوري� ف� أ
أ
ن
ن
الردن،
ـ� لنحــو ربــع الرس لالجئـ يـ� السـ ي ي
ولفــت التقريــر إىل ان النســاء هــن المعيــل الرئيـ ي
ض
وان نحــو ثلــث هــؤالء النســوة ال يغــادرن منازلهــن مطلقــا أو نــادرا جــدا عنــد الــرورة.
كمــا ذكــرت النســوة ف ي� التقريــر أن العنــف االرسي تزايــد بشــكل كبـ يـر مــع ال ـنز اع ،وان نحــو نصــف
ـ� مــن شــكل مــن اشــكال العنــف أ
النســاء الســوريات ف� أ
الردن عانـ ي ن
الرسي.
ي
تم تغي� بعض أ
السماء والمعلومات ت
اح�اماً لرغبة من تمت مقابلتهن.
ي

المعالم البارزة في هذه المقالة
•تمثــل هــذه المــادة مثــاال جيــداً عــى التقاريــر الواقعيــة أ
والخالقيــة ،مــع محافظــة
ً
ـ� ،كمــا أنــه نجــح ف� رســم صــورة مؤثــرة حــول وضــع الالجئـ يـ�ن
عــى خصوصيــة الناجـ ي ن
ي
مــع العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.
•تعتــر قصــة نــروز ف� أ
الســاس مثــاال ً عــى التحــول والمرونــة .وهــذا يــدل عــى الفــرق
ب
ي ي
بـ ي ن
ـ� "الناجــي" و "الضحيــة" بطريقــة واضحــة .رســالة التقريــر تعــزز وضــع النســاء.
ن
ـع� للحصــول عــى
حيــث يبعــث التقريــر رســالة مفادهــا ان هــؤالء الناجيــات ال يسـ ي
الشــفقة  -ولكنهــن يريــدن فقــط الحصــول عــى المســاعدة إلعــادة حياتهــن إىل مســارها
الصحيــح.
•يشــعر قــارئ هــذا التقريــر بــأن الكاتبــة جعلــت مصلحــة المـرأة الفضــى محــور التقرير
وذلــك بــدال مــن تحقيــق مكاســب شــخصية .حيــث يبــدو جليـاً أن الكاتبــة شــعرت أن من
الجحاف.
الثــارة أو إ
واجبهــا تقديــم الحقائــق ،بــدال مــن إ
نيفــ� تعيــد إىل أ
•قصــة ي ن
الذهــان تعقيــدات العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.
لــم تكــن نيفـ ي ن
ـ� أو زوجهــا لتـ ضـرب أطفالهــا أو يـ ضـرب الــزوج زوجتــه لــو أنهــم كانــوا
يعيشــون حيــاة طبيعيــة .إن اســتخدام التقريــر لهــذه القصــص المؤثــرة  -الموثقــة -
يجعــل القــارئ يتعاطــف مــع إبطالهــا.
•توضــح قصــة أمـ يـر أن العنــف ضــد الالجئـ ي ن
ـ� يقــع عــى كل مــن الرجــال والنســاء عــى
آ
ف
ف
حــد ســواء .إن قــدرة أمـ يـر عــى االبتســام ورغبتــه ي� ي� مســاعدة الخريــن بعــد كل
مــا عانــاه ومــا مــر بــه يمكــن أن يســاعد ف� إظهــار السـ ي ن
ـوري� بطريقــة أفضــل للق ـراء
ي
أ
ـ� الذيــن قــد يشــعرون باالســتياء مــن وجــود الالجئـ ي ن
الردنيـ ي ن
ـ� ف ي� بلدهــم.
أ
والحصــاءات ف ي� نهايــة التقريــر إلعطائــه
•اســتخدم التقريــر الصــوات الرســمية إ
المصداقيــة وتوضيــح ســياق القصــة.
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المقال ٥

العنوان :سوريات يتحولن من ضحايا
للعنف إلى ناجيات يقدمن يد
العون لغيرهن

تحقيق:
سمر حدادين
لــم يتجــاوز عمرهــا السادســة عـ ثـرة ،ولكنهــا غــادرت عالــم الطفولــة مــن ثــالث ســنوات ،وهــي أم
لطفلـ ي ف
ـ� أحدهمــا رأى النــور قبيــل كتابــة التحقيــق ،هــذه هــي (أمــل) -وهــو ليــس اســمها الحقيقــي
أ
ف
– فتــاة ســورية جــاءت االردن الجئــة هاربــة مــن الحــرب الدائــرة ي� ســوريا ،وكانــت قــد تزوجــت قبــل
مغادرتهــا ســوريا.
مــا زالــت (أمــل) تملــك أحالمـاً طفوليــة وتحــب لعــب (الغمايــة) و(الحجلــة) ،وهمــا لعبتــان شــعبيتان
عــادة مــا يلعبهــا أ
االطفــال ،حلمهــا أن تلعــب ،ولــم تســنح لهــا الفرصــة إالكمــال دراســتها فتوقفــت
عنــد الصــف الثامــن ،وغــادرت درج المدرســة بمجــرد زواجهــا ،رغــم أنهــا كانــت تحلــم أن تصبــح
(صيدالنيــة).
لكن أحالمها الطفولية شاخت ،وآمالها بالمستقبل تحطمت عىل صخرة واقع الزواج المبكر.
قصــة (أمــل) تشــبه آالف القصــص لفتيــات ســوريات ،لــم تتجــاوز أعمارهــن الخامســة عـ ثـر عامـاً،
الزعــ�ي إثــر أ
ت
االزمــة الســورية منــذ عــام  ،٢٠11منهــن مــن تزوجــت ف ي� وطنهــا
لجــأن إىل مخيــم
ف
وأخريــات تزوجــن ي� المخيــم.
فـ(هــدى) – وهــو ليــس اســمها الحقيقــي -تزوجــت ف� ســوريا قبــل قدومهــا إىل أ
االردن ،مــن رجــل
ي
يك�هــا بأحــد ث
عــر عامــاً وذلــك لتحمــي نفســها حســب اعتقادهــا مــن مخاطــر الحــرب ومــا قــد
ب
ف
ف
ف
ف
تتعــرض لــه الفتيــات مــن اغتصــاب ي� مناطــق الــ�اع ي� ســوريا ،وكُتــب عقــد زواجهــا عنــد شــيخ
جامــع عــىل ورقــة ولــم يتــم توثيقهــا.
٤٤

التغطية االعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
االزمة السورية
إ
ي

ت
ت
الزعــ�ي مــن
الــ� حملهــا المجتمــع الســوري المتكــون ف ي� مخيــم
اللجــوء والعــادات والتقاليــد ي
الجنــوب الســوري معــه زادا مــن معانــاة الفتيــات ،حيــث صــار الــزواج المبكــر حالــة معيشــية يوميــة
ف� المخيــم .فوفــق دائــرة قـ ف
ـا� القضــاة قــد بلغــت نســبة الــزواج المبكــر بـ ي ف
ـ� الالجئــات الســوريات
ي
ي
العــام الحــاىل  % ٣5مــن إجمــاىل زيجــات الســوريات ف� أ
االردن.
ي
ي
ي
ـاىل زيجــات الســورياتفي
وبحســب ذات إ
االحصــاءات فــإن نســبة زواج القــارصات الســوريات مــن إجمـ ي
أ
ـواىل  ،% 18وارتفعــت العــام  ٢٠1٣إىل  ،%٢5فيمــا واصلــت ارتفاعهــا العــام
ـ
ح
٢٠1٢
ـام
ـ
الع
االردن بلغــت
ي
 ٢٠1٤لتبلــغ نســبة  ،%٣٢ووصلــت إىل  %٣5العــام .٢٠15
زواج القــارصات دون ســن الخامســة عـ ثـرة مرفــوض وفــق المواثيــق الدوليــة لمــا يرتــب عــىل الطفالت
مــن مشــاكل صحيــة وحرمــان مــن حــق التعليــم والتمتــع بطفولتهــن ،وهــو ف ي� ذات الوقــت ال يمكــن
االردنيــة لمعارضتــه لقانــون أ
تثبيتــه ف� الســجالت الرســمية أ
االحــوال الشــخصية الــذي يعتـ بـ�ه عقــد
ي
أ
ف
ت
رد�.
زواج فاســد أو باطــل بحســب الحالــة ،وي�تــب عليــه عقوبــات مختلفــة وفق قانــون العقوبــات اال ي
عر ف� مخيم ت
الزع�ي،
وهو أمر زاد من تعقيد المشــهد الخاص بزواج القارصات دون ســن الخامســة ث ي
خصوصـاً وأن أ
االطفــال الناتجـ ي ف
ـ� عــن هــذه الزيجــات ال يتــم تســجيلهم قبــل تســجيل عقــد الــزواج.
ف
ـو� ف ي� المخيمــات ف ي� مؤسســة أرض العــون
ويــرى المحامــي بســام الضمــور مســؤول القســم القانـ ي
أ
ف
االشــكاليات ف ي� هــذا المجــال بــدأت منــذ بدايــات اللجــوء الســوري إىل االردن ،ففــي بدايــة
ـو� أن إ
القانـ ي
أ
أ
ف
ف
ـوري� إىل االردن مــن دون وثائــق رســمية ثبوتيــة ،أو
االزمــة الســورية قــدم معظــم الالجئـ يـ� السـ ي
كان بعضهــم يحمــل وثائــق قديمــة ،معظمهــا مكتوبــة بخــط اليــد ،ومــن الممكــن تغيـ يـ� بياناتهــا
ـاىل كان يصعــب الوثــوق بهــا.
والتواريــخ بهــا بــكل ســهولة ،بالتـ ي

كمــا دخــل العديــد مــن العائــات الســورية إىل مخيــم الزعـ تـري ومعهــم أطفــال يدعــون أنهــم
أطفالهــم ،وهــم يغ�مسـ ي ن
ـجل� واليحملــون أوراقـاً ثبوتيــة ،عــاوة عــى أن عــدداً كبـ يـراً مــن العائــات
أ
ف
ف
لــم يكــن الــزواج فيهــا موثقــا ً بالصــل ي� المحاكــم ال�ش عيــة ي� ســوريا ،وقدرالمحامــي الضمــور
ـ� القادمـ ي ن
حــاالت الــزواج غـ يـر الموثقــة لالجئـ ي ن
ـ� مــن ســوريا بمــا يقــارب  %80مــن العائــات الســورية،
ت
ـ� قــام بتوثيقهــا الحق ـاً.
وفقــا للمعامــات الـ ي
تركــ� الحكومــة أ
ين
وأوضــح الضمــور أن ي ز
الالجئــ�
الردنيــة ف ي� البدايــة انصــب عــى تثبيــت هويــة
أ
ن
السـ ي ن
ـوري� لتثبيــت انتماءاتهــم ،وهــو أمــر يتعلــق بالبعــد الم ـ ي للجــوء ،إال أنــه لــم يتــم تثبيــت
الزواجــات وتوثيقهــا ،وهــو مــا عـىن وجــود أطفــال بأعــداد كبـ يـرة بــا شــهادات ميــاد وبــا جنســية.

وهــو مــا يؤكــده كتــاب صادرعــن دائــرة قاضــي القضــاة كــرد علــى كتــاب رقــم 2590/5/4
والمــؤرخ بـــ  ،2013/3/27والــذي يــرد فــي فقرتــه الأولــى "إن مخيــم الزعتــري ينــذر بكارثــة
إنســانية هائلــة إن لــم يتــدارك أصحــاب الق ـرار هــذا الوضــع إالنســاني واالجتماعــي ،إذ
ينتشــر الــزواج العرفــي وزواج القاصــرات وزواج الأجانــب مــن دول الخليــج فــي مخيــم
الزعتــري مــن دون أن يكــون هنــاك توثيــق ،وهــذا يتــم مــن قبــل بعض الأشــخاص الســوريين
وذلــك عمـاً لمــا هــو متعــارف عليــه فــي ســوريا ،وهــذا نتــج عنــه زواجــات بــا زواج موثــق
وأوالد بــا آبــاء ،حيــث أن الســوريين والأجانــب عندمــا يتزوجــون ال يقومــون بتثبيــت الــزواج
وذلــك لصعوبــات إالجـراءات المتبعــة فــي المحاكــم الشــرعية ،وبالتالــي قــد يذهبــون إلــى
بلدانهــم وال يعــودون ،أو يتوفــون وتبقــى المـرأة مــع أوالدهــا دون إثبــات للــزواج أو إثبــات
نســب أوالدهــا ،وهــذا مــا ينــذر بكارثــة ،حيــث ســنجد بعــد فتــرة مجتمعـاً مكونـاً مــن أوالد
بــا آبــاء".
وبـ ي ن
ـ� المحامــي الضمــور أن كـ ثـرة حــاالت الــزواج للفتيــات الصغـ يـرات خــارج المحكمــة ال�ش عيــة
أ
ت
ـ� التفتــت لخطــورة الوضــع ،وبــدأت بالتعــاون مــع
دقــت جــرس إنــذار عنــد الحكومــة الردنيــة الـ ي
�ض
المفوضيــة الســامية لالجئـ ي ن
ـ� حمــات التوعيــة حــول ورة تثبيــت عقــود الــزواج والمواليــد.
ورغــم أن الــزواج خــارج المحكمــة ال�ش عيــة مــن دون تثبيــت لــم ينتــه ،إال أن نســبته انخفضــت
مقارنــة مــع مــا كان يحــدث ف� بدايــة قــدوم الالجئـ ي ن
ـ� إىل مخيــم الزعـ تـري ،بحســب الضمــور.
ي
وهــو مــا تؤكــده الدكتــورة ديمــا ديــاب ،مديــرة عيــادات النســائية ف ي� جمعيــة العــون الصحــي
أ
ت
الزعــري ،ت
ت
الــ� تمــت ف ي� المخيــم بالتعــاون
الردنيــة ف ي� مخيــم
والــ� تــرى أن حمــات التوعيــة ي
ي
أ
مــع صنــدوق المــم المتحــدة للســكان ( )UNFPAوجمعيــات ومنظمــات إغاثــة محليــة ودوليــة،
ســاهمت بتقليــل نســبة الــزواج المبكــر ،إال أنهــا لــم تقــض عــى الظاهــرة وبقيــت موجــودة.

وتــرد أســباب مشــكلة الــزواج تحــت ســن الخامســة ش
عــر والــزواج خــارج المحكمــة ال�ش عيــة إىل
الســوري�.ن
ين
الالجئــ�
ســلوك مرتبــط بالعــادات والتقاليــد لــدى
ي

وهــو مــا يوضحــه الضمــور حيــن يقول":بعــد وصــول الالجئيــن الســوريين إلــى الزعتــري
حملــوا عاداتهــم وتقاليدهــم إلــى مخيــم اللجــوء ،فاســتمروا فــي تزويــج بناتهــم بعمــر
مبكــر ( )14– 13عامــا وبــا توثيــق ،وهــو مــا خلــق مشــكلة كادت أن تــؤدي إلــى وجــود (جيــل
بــا توثيــق) أي مــن البــدون".
ـ� :أ
عمليــات توثيــق عقــود الــزواج واجهــت وفــق المحامــي الضمــور عقبتـ ي ن
الوىل عــدم وجــود وثائــق
ين
ين
الالجئــ� عــى دفــع الرســوم
الالجئــ� ،والثانيــة تمثلــت بعــدم قــدرة
تثبــت شــخصية معظــم
أ
ت
ن
بــ� الحكومــة الردنيــة
الــ� ترتبــت عــى عــدم تســجيل العقــود ،فتــم التعــاون ي
والغرامــات ي
ف
ين
لالجئــ� ي� عمليــة التســجيل ،فتولــت كل مــن المفوضيــة ووزارة الداخليــة
والمفوضيــة الســامية
ف
مســألة إصــدار الوثائــق ت
الــ� تــم االعتمــاد عليهــا ي� مســألة تثبيــت الــزواج ،وإصــدار شــهادات
ي
ميــاد للمواليــد.

وتنــص المــادة / 36ج مــن قانــون الأحــوال الشــخصية المؤقــت لعــام  2010علــى أنــه إذا
أجــري عقــد زواج ولــم يوثــق رســمياً يعاقــب كل مــن العاقــد والزوجيــن والشــهود بالعقوبــة
المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات وتغــرم المحكمــة كل واحــد منهــم بغرامــة
مقدارهــا مائتــي دينــار.
وكان تقريــر قــد صــدر عــن المفوضيــة ف� عــام  2013يحمــل عنــوان (مســتقبل ســورية ،ازمــة الالجئـ ي ن
ـ�
ي
أ
الطفــال) ،قــد أكــد وجــود عــدد كبـ يـر مــن االطفــال السـ ي ن
ـوري� الذيــن ال يحملــون شــهادات ميــاد،
ن
ـو� والــذي أكــد أنــه "إذا اســتمر
وهــو مــا ذهــب إليــه تقريــر صــادر عــن منظمــة أرض العــون القانـ ي
أ
ن
ـول النســب
الوضــع القائــم ،ســتتعرض المملكــة لخطــر ظهــور جيــل مــن الطفــال السـ ي
ـوري� مجهـ ي
ضمــن حدودهــا بعــد انتهــاء أ
الزمــة الســورية".
ض
وبنــاء عــى التقريريــن السـ ي ن
ـا� القضــاة ،عــى
ـابق� وافقــت رئاســة الــوزراء ،وبتنســيب مــن دائــرة قـ ي
ت
إعفــاء كل مــن الزوجـ ي ن
ـ� وشــهود عقــد الــزواج غـ يـر الموثــق مــن الغرامــة الماليــة الم�تبــة عــى عــدم
أ
توثيقــه بحســب قانــون الحــوال الشــخصية ،حــال توثيــق العقــد ،ونفــذت حملتــان لتوعيــة الالجئـ ي ن
ـ�
بـ ضـرورة توثيــق العقــود وتســجيل المواليــد بالســجالت الرســمية.
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بــ� دائــرة ض
ونفــذت الحملتــان بالتعــاون مــا ي ن
قــا� القضــاة ،ووزارة الداخليــة ،ومديريــة شــؤون
ي
ن
ن
ين
ين
القانــو�،
الالجئــ� ومنظمــة أرض-العــون
الســوري� ،والمفوضيــة الســامية لشــؤون
الالجئــ�
ي
ي
أ
أ
ف
ـوال  2000عائلــة،
ونفــذت الحملــة الوىل ي� الشــهرين ال ي
خ�ي آــن مــن العــام  ،2014واســتفاد منهــا حـ ي
فيمــا اســتفاد مــن الحملــة الثانيــة حـ تـى الن مــا يقــارب  1300عائلــة.
ض
ـا� ال�ش عــي الدكتــور أ�ش ف العمــري أن وجــود محكمــة �ش عيــة ف ي� الزعـ تـري
مــن جانبــه قــال القـ ي
ت
�ش
ـ� تمــت دون
ســاهم بتطويــق مشــكلة الــزواج خــارج المحكمــة ال عيــة ،وبتوثيــق الزواجــات الـ ي
ض
تســجيل ،وبـ ي ن
ـا� القضــاة شــجع عــى تســجيل عقــود الــزواج
ـ� ان إ
العفــاء الــذي منحتــه دائــرة قـ ي
غـ يـر الموثقــة.
ورغــم التســهيالت إال أن الحملتـ ي ن
ـ� واجهتــا مجموعــة مــن العقبــات أبرزهــا أن الــزواج تحــت ســن 15
أ
ف
ت
عامــا ال يســمح بتثبيتــه وفقــا لقانــون الحــوال الشــخصية حــى ي� حالــة الحمــل أو وجــود أطفــال.
ـوري� غــر موجوديــن ف� أ
أمــا العقبــة أ
الخــرى فتمثلــت بالفتيــات ت ز
الردن بعقــود
الم�وجــات مــن سـ ي ن ي
ي
عرفيــة أو غـ يـر موثقــة ،حيــث تدعــي الفتــاة الــزواج مــن شــخص غـ يـر موجــود ،وهــو مــا يقــف عائقـاً
أمــام تثبيــت الــزواج رغــم وجــود أطفــال كنتيجــة لهــذا الــزواج غـ يـر الموثــق.
م�وجــات مــن سـ ي ن
أو وجــود ســوريات ت ز
ـوري� دخلــوا عــن طريــق غـ يـر رســمي أي عــن طريــق (التهريب)
أ
أ
أ
وظلــوا بــا وثائــق ،بــل إن بعــض الزواج ظلــوا متواريــن عــن النظــار خوفـاً مــن إبعادهــم لنهــم
ـجل� لــدى المفوضيــة الســامية لالجئـ ي ن
غـ يـر مسـ ي ن
ـ�.
الرض أ
الســوري� إىل أ
ت
ين
الردنيــة بأســماء ليســت
الــ� يدخــل فيهــا
كمــا حصلــت بعــض
الحــاالت ي
أســماءهم أو بأســماء أحــد أ
ف
الشــقاء الموجــود أصــا ي� ســوريا ،أو يدخــل مــع أختــه مدعي ـاً أنهــا
زوجتــه.

وبَـ ي َّ ن
ـ� الضمــور أن الحلــول لهــذه الحــاالت كانــت أمنيــة ف ي� جانــب منهــا ،وفنيــة قانونيــة بالتعــاون
ض
الفصــاح عنهــا.
ـا� القضــاة ،مشـ يـراً أن هــذه الحلــول الفنيــة القانونيــة معقــدة رافضـاً إ
مــع دائــرة قـ ي
أ
ض
ـا� العمــري أن التعامــل مــع العديــد مــن الحــاالت كان مــن خــال تصويــب الوضــاع
وأوضــح القـ ي
وتثبيــت الــزواج كــون الفتــاة تكــون قــد تجــاوزت حينهــا الـــ  15مــن عمرهــا ،أو عـ بـر فســخ عقــد الزواج
ن
ـو�.
بحــال كانــت الفتــاة دون ذلــك الســن القانـ ي
الثــار الكارثيــة لعــدم التوثيــق عــى الفتــاة وحقوقهــا أ
و� ذات الوقــت حــذر مــن آ
ف
والطفــال
ي
المتولديــن مــن هــذه الزيجــات ،خصوصــا فيمــا يتعلــق بالنســب والهويــة والجنســية والرعايــة،
ن
ـو� ال يمنــع مــن ثبيــت النســب ف ي� حــال
مؤكــداً أن فســخ العقــد إذا كانــت الفتــاة تحــت الســن القانـ ي
وجــود أطفــال.
ف
ـاض �ش عــي فضــل عــدم ذكــر اســمه إن"الــزواج تحــت ســن 15عامـاً يعتـ بـر
و� الســياق ذاتــه قــال قـ ٍ
ي
أ
ن
رد� باطــا فيتــم فســخه ،ولكــن ف ي� حالــة وجــود أطفــال يحفــظ نســبهم".
وفقــا للقانــون ال ي
ض
ـا� ذاتــه تعــارض العــادات والتقاليــد للسـ ي ن ت
ـ� تتعــارض مــع أحــكام قانــون
ـوري� الـ ي
ووصــف القـ ي
أ
البقــاء عــى التشــدد
الحــوال الشــخصية بأنهــا "معضلــة مــا تــزال دون حــل" ،متســائال هــل إ
ين
ين
الســوري� وهــل التســاهل
الالجئــ�
سيســاهم بحــل المشــكلة أم ينبغــي علينــا التســاهل مــع
ســيؤدي إىل نقــل العــدوى للمجتمــع المحيــط بالمخيــم ،محــذرا مــن مغبــة اللجــوء إىل الــزواج
ف
ف
ـ� السـ ي ن
ـر� عنــد الالجئـ ي ن
ـر� يعــد
ـوري� أو المجتمــع المحيــط بهــم ،مشــددا عــى أن الــزواج العـ ي
العـ ي
أ
باطــا وفــق قانــون الحــوال الشــخصية ويعــرض مــن يعقــده للعقوبــة.
ويــرى القـ ض
ـ� السـ ي ن
ـ� القانــون والعــادات والتقاليــد عنــد الالجئـ ي ن
ـا� العمــري تعارضـاً بـ ي ن
ـوري� ،بقولــه
ي
الردن تمنــع عقــد زواج تحــت ســن  15تحــت أي ظــرف أ
ـ� ف� أ
ن
ولي ســبب ،ف ي� المقابــل فــإن
إن القوانـ ي ي
السـ ي ن
ـوري� ال يــرون مــا يمنــع هــذا الــزواج.
ـر� ف� أ
ف
الردن ،هــو اعتبــاره
وبحســب فتــوى صــادرة عــن دائــرة إ
الفتــاء العــام فــإن حكــم الــزواج العـ ي ي
أ
ن
رد�،
باطــا ،والتوثيــق مطلــوب لحفــظ الحقــوق وعــدم التوثيــق يعاقــب عليــه قانــون العقوبــات ال ي
وفــق مــا جــاء بالفتــوى.
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رد� فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة ،عقوبــة الحبــس مــن شــهر إىل ســتة
ويوجــب قانــون العقوبــات ال ي
أشــهر عــى مــن أجــرى مراســيم الــزواج أو كان طرفـاَ ف ي� إجـراء تلــك المراســيم بصــورة ال تتفــق مــع
قانــون حقــوق العائلــة أو أي قانــون آخــر أو �ش يعــة أخــرى ينطبــق أو تنطبــق عــى الــزوج والزوجــة
�ش يطــة أن يكــون عالمـاً بمخالفتــه للقانــون.

وتــرى الدكتــورة ديــاب أنــه "الزالــت نســبة الــزواج تحــت الســن القانونيــة عاليــة لكنهــا أقــل مــن
القامــة ف ي� المخيــم" ،الفتــة إىل أنــه يصعــب حــر الرقــم ،إال أن حجــم التســجيل الــذي
بدايــة إ
العفــاء مــن الغرامــات ورســوم التســجيل ،يــؤ�ش عــى حجــم الظاهــرة.
ـدور
ـ
ص
ـد
ـ
عن
ـات
ـ
للزيج
تــم
إ
ت
ش
الــ� ترافــق مثــل هــذا الــزواج،
ومــن جانبهــا فــإن الدكتــورة ديــاب تخــى المخاطــر الصحيــة ي
كالضغــط وتســمم الحمــل والمضاعفــات أثنــاء الــوالدة ،عــاوة عــى ارتفــاع نســبة الــوالدات
القيرصيــة ،مشـ يـرة إىل ارتفــاع عــدد الــوالدات للمـرأة الواحــدة ،حيــث تـ تـراوح مــا بـ ي ن
ـ� ( )6-5مولــود
لــكل امـرأة ،ف� الوقــت الــذي تشــر بعــض الدراســات أن معــدل خصوبــة المـرأة أ
الردنيــة  3.2مولــود
ي
ي
لــكل ام ـرأة.

ويظهــر تخــوف لــدى عــدد مــن القضــاة ال�ش عيـ ي ن
ـ� مــن نقــل العــدوى للمجتمــع المحيــط بالمخيــم،
مشــددين عــى �ض ورة وضــع ضوابــط صارمــة لمنــع مثــل هــذه الزواجــات ،وزيــادة حمــات التوعيــة
لمــا تي�تــب عــى هــذا النــوع مــن الــزواج مــن مشــاكل قانونيــة واجتماعيــة وأعبــاء ماليــة ناجمــة عــن
الغرامــات والرســوم.

ـ� أ
تفكــر (أمل)وبموافقــة زوجهــا باســتخدام موانــع للحمــل ،فهــي تحــاول المباعــدة بـ ي ن
الحمــال،
فبعــد أن أصبحــت أم ـاً لطفلـ ي ن
ـ� وهــي ف ي� ســن السادســة عـ شـر ،يبــدو فكــرة إنجــاب طفــل جديــد
بعــد فـ تـرة قصـ يـرة أم ـرأ متعب ـاً لهــا.

وتعــد دائــرة االفتــاء العــام هــي الجهــة الرســمية الوحيــدة فــي الأردن المعتــرف بفتاويهــا،
حيــث تنــص المــادة -12أ مــن قانــون االفتــاء الأردنــي علــى أنــه "اليجــوز لأي شــخص أو جهــة
التصــدي إلصــدار الفتــاوى الشــرعية فــي القضايــا العامــة خالفـاً لأحــكام هــذا القانــون".

ت
ين
الزعــري ،وثقــت
لطفلــ� أنجبتهمــا ف ي� مخيــم
(هــدى) البالغــة مــن العمــر  17عامــان وهــي أم
العفــاء مــن الغرامــات ،لكــن لــم يتســن لهــا
زواجهــا بالمحكمــة ال�ش عيــة بعــد صــدور قــرار إ
تســجيل طفليهــا ،فهــي متخوفــة كمــا زوجهــا مــن الذهــاب إىل المحكمــة لرفــع دعــوى إثبــات نســب
أ
ت
ت
ن
ـ�
لطفليهمــا ،لن عائلتهــا ال تقــوى عــى دفـ فـع الغرامــات الم�تبــة عــى تأخــر تســجيل الطفلـ يـ� ،والـ ي
قــد تصــل إىل  100دينــار للطفــل الواحــد ،ي� ظــل أن زوجهــا يعمــل بالمياومــة خــارج المخيــم بمبلــغ
زهيــد ،يصــل إىل بضــع دنانـ يـر يومي ـاً.

المخاطــر الصحيــة يرافقهــا وفــق الدكتــورة ديــاب مشــاكل العنــف الــذي تواجهــه الصغـ يـرات ف ي� بيــت
الزوجيــة مــن الــزوج أو عائلتــه أو حـ تـى عائلتهــا.
و(هــدى) إحــدى ضحايــا العنــف أ
الرسي ،فهــي كمــا قالــت تواجــه عنفــا لفظيــا ونفســيا شــديدين مــن
والــد ووالــدة زوجهــا ،مبينــة أن والــدة زوجهــا تضغــط عــى زوج (هــدى) ك يـ ت ز
ـ�وج بأخــرى ،بحجــة
ي
أن (هــدى) صغــرة وغــر واعيــة ،أ
ولنهــا تواجــه بعــض المشــاكل الصحيــة أدت إىل تأخــر حملهــا
ي
ي
ـا� لــم يبلــغ عامــه الثـ ن
حســب اعتقــاد والــدة الــزوج ،رغــم أن طفلهــا الثـ ن
ـا� بعــد.
ي
ي
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ت
ـ� ثأرسفــت عــىل تربيتهمــا ،كمــا
وتؤكــد (هــدى) أنهــا التعــرف كيفيــة تربيــة أبنائهــا ،وأن أمهــا هــي الـ ي
تعتقــد أنهــا ال تعــرف كيــف تتعامــل مــع زوجهــا ،فالمســؤولية الزوجيــة صعبــة جــداً كمــا تــرى.
حــ� تعــرض طفلهــا لمــرض أدى إىل الجفــاف ف ف
وتتذكــر (هــدى) ي ف
وال�يــف والتهــاب القصبــات،
عــىل فعلــه".
قالت":لــم أعــرف مــا ي
يبــدو أن مشــكلة توثيــق الــوالدات الناتجــة عــن زيجــات لفتيــات لــم تتجــاوز أعمارهــن الخامســة
ـ� السـ ي ف
عـ ثـر مازالــت موجــودة داخــل مخيــم الزعـ تـ�ي ،وربمــا ف� مجتمــع الالجئـ ي ف
ـوري� خــارج أســوار
ي
االردنيــة إال أســماء أ
المخيــم ،وال يوجــد ف� الســجالت الرســمية أ
االطفــال الذيــن تــم تســجيلهم،
ي
الســوري� إىل أ
االردن ف� عــام  ٢٠11ولغايــة ثتريــن ف
يف
يف
ثــا�  ٢٠15بلــغ عــدد
الالجئــ�
فمنــذ وصــول
ي
ي
أ
ف
ف
المســجل� ي� دائــرة االحــوال المدنيــة نحــو  5٠ألــف طفــل ســوري ،بحســب الناطــق
المواليــد
ي
االعالمــي ف� دائــرة أ
االحــوال المدنيــة والجــوازات مالــك الخصاونــة ،والــذي يــرى أن الرقــم مرشــح
إ
ي
أ
أ
أ
للزيــادة النــه وفقـاً للخصاونــة فإنــه لــم يتــم حــر االرقــام لعــام  ٢٠15كليــا ،وتشـ يـ� االرقــام أن
العــام ٢٠1٤شــهد تســجيل  1٦ألفــا و ٣٠٢مولــود ســوري ف� أ
االردن.
ي
ف� الوقــت الــذي ف
تتمــ� (أمــل) عــودة عقــارب الزمــن إىل الخلــف لتعــود إىل ألعابهــا (الغميضــة
ي
والحجلــة) ،فــإن هــدى تــدرك أن عقــارب الزمــن ال تعــود للــوراء ،لــذا فــإن أمنيتهــا أن يعيــش
ت
ـ� عاشــتها وقادتهــا إىل اللجــوء والــزواج المبكــر ،تحــب أن
اطفالهــا بظــروف أفضــل مــن الظــروف الـ ي
يتعلمــوا ليكونــوا واعـ ي ف
ـ� وقادريــن عــىل مواجهــة الحيــاة.
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التغطية االعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
االزمة السورية
إ
ي

المعالم البارزة في هذه المقالة
•هــذه المقالــة تحـ تـ�م المبــادئ أ
االخالقيــة التســعة بدقــة .فقــد أبقــت هويــة الناجـ ي ف
ـ�
ف
مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي مجهولــة ،ونجحــت ي� نفــس الوقــت بمهنبة
ف ي� تســليط الضــوء عــىل زاويــة جديــدة مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي ف ي�
أ
االزمــة الســورية.
•المواضيــع الحساســة  -محنــة واقعــات الــزواج غــ� المســجلة أ
واالطفــال – أعــادت
ي
أ
ت
ـ� يواجههــا الالجئــون والناجــون مــن العنــف
إىل االذهــان التعقيــدات ي
الب�وقراطيــة الـ ي
القائــم عــىل النــوع االجتماعــي .ولفتــت الكاتبــة انتبــاه القــارئ بصــورة أعمــق إىل عالــم
ت
ف
ـ� تتحــدث عــن العنــف ،ولكنهــا ف ي�
الناجـ يـ� .وتعتـ بـ� المقالــة أقــل إثــارة مــن المــواد الـ ي
نفــس الوقــت تعتـ بـ� مثـ يـ�ة لالهتمــام.
ـ� وطبيـ ي ف
•إج ـراء مقابــالت مــع خـ بـ�اء قانونيـ ي ف
االشــارة إىل ق ـرارات المحاكــم
ـ� ،وكذلــك إ
أ
االخـ يـ�ة منــح المقالــة مصداقيــة .ونتيجــة لذلــك ،فقــد عملــت المقالــة عــىل تعزيــز
مســتوى وعــي كل مــن عامــة الجمهــور ومجتمــع الالجئـ ي ف
ـ�.
•جلبــت الكاتبــة التعاطــف مــع الفتيــات ،مــن دون اعطــاء رأيهــا الخــاص بهــذا
الخصــوص .وهــذا النهــج – بعكــس المقــاالت االفتتاحيــة – يعتــ� ف� كثــ� مــن أ
االحيــان
ب ي ي
ث
أكــ� فعاليــة ف ي� توجيــه راي القــارئ.
•الكاتبــة لــم تخفــي تعقيــد الوضــع ،ولكنهــا منحــت أ
االمــل ف ي� إيجــاد الحــل مــن خــالل
تغيـ يـ� المواقــف والتعــاون.

المنـهـجـية
1.1بحث المواد الصحفية وعملية االختيار.

•المرحلة  :1استخدام نظام متابعة ت ف
العالمية:
اح� يا� للمواد إ
أ
ف
ف
العالميــة وتحليلهــا وقــد شــمل ذلــك تقديــم
العالميــة .وهــذا وفــر لنــا مجــاال ً واســعاً مــن تتبــع المــواد إ
.أ ي� المرحلــة الوىل مــن البحــث قمنــا باســتخدام تطبيــق احـ تـر يا� لتحليــل المــواد إ
كلمــات بحــث محــددة لمحـركات البحــث ،كمــا وفــر ذلــك وجــود نظــام قيــاس وتصنيــف إضافــة إىل تقديــم رؤيــة جديــدة.
المــم المتحــدة للســكان ف� االســتجابة أ
.بكلمــات البحــث :قمنــا بوضــع قائمــة طويلــة مــن الكلمــات الرئيســية وذلــك باالعتمــاد عــى خــرة صنــدوق أ
للزمــة الســورية ف ي� تتبــع ورصــد قصــص
ب
ي
وســائل االعــام حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.
•المرحلــة  :2تــم اعتمــاد معايـ يـر اختيــار موضوعيــة :مــن أجــل تحديــد  20مقالــة تعتـ بـر مثــاال ً عــى الممارســات الصحفيــة الجيــدة حــول مواضيــع العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي وذلــك مــن
ضمــن مجموعــة كبـ يـرة مــن نتائــج البحــث ،وقــد اعتمدنــا بدقــة قائمــة التحقــق التاليــة:

المعيار
التصنيف وإعادة
نشر

المصدر

لالعتماد

الزمة السورية يقع ضمن أفضل  50من المقاالت أ
•العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
5
ال ثك� قراءة للعام .2015
ي
•هنــاك تقاريــر حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ف� أ
الزمــة الســورية تــم االقتبــاس منهــا أو ن�ش هــا مــن قبــل عــدد مــن وســائل
ي
العــام أو مــن قبــل مواقــع التواصــل االجتماعــي.
إ
أ
ف
ف
ن
ت
دول أو وط ـ ي (مث ـا ً ي� جائــزة الصحافــة
•التقاريــر حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ي� الزمــة الســورية تحظــى باعــراف ي
االســتقصائية ،أو ســاهم ف ي� تغيـ يـر السياســات ،أو فــاز ف ي� مســابقات)

ف أ
ف
القليميــة أو
العــام المحليــة أو إ
•هــل تــم نـ شـر التقريــر حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ي� الزمــة الســورية ي� وســائل إ
الدوليــة.
•هــل تــم نـ شـر التقريــر حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ف� أ
الزمــة الســورية (وتــم البحــث عنــه) عــى ت
االن�نــت إلحــدى
ي
القليميــة أو الدوليــة.
العــام المحليــة أو إ
وســائل إ

للرفض

لــم يتــم اختيــار التقاريــر حــول العنــف القائــم
ف أ
ت
عــى
الــ�
النــوع االجتماعــي ي� الزمــة الســورية ي
نــرت ف
ش
العــام المطبوعــة وحدهــا
وســائل
�
إ
ي
ت
الن�نــت).
(دون وجــود مرجــع لهــا عــى إ
لــم يتــم اختيــار التقاريــر الســمعية والبرصيــة
حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي
ف أ
ت
الــ� تــم بثهــا عــى شاشــة
ي� الزمــة الســورية ي
التلفزيــون ،أو الراديــو ،أو يوتيــوب.
لــم يتــم اختيــار التقاريــر حــول العنــف القائــم
ف أ
ت
الــ�
عــى النــوع االجتماعــي ي� الزمــة الســورية ي
نـ شـرت عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

النوع

50

•المقاالت االفتتاحية
•التقارير االستقصائية
•المقاالت القصصية
•المدونات

التغطية العالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
الزمة السورية
إ
ي

•تقارير أ
النشطة
•التقارير الجنائية

لالعتماد

المعيار

المم المتحدة للسكان بتدريبه عىل العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
•أن يكون الكاتب صحفياً قام صندوق أ
الزمة السورية.
ي
ف
العالم.
•ان يكون الكاتب محرر أو صحفي أو كاتب ،أو مراسل صحفي أو مساهم ي� وسائل إ
•العربية
•الفرنسية
يز
االنجل�ية
•

الكاتب
اللغة

6

الموضوع

اك� من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
•أن يتناول التقرير واحد أو ث
الزمة السورية.
ي
ن
ن
• ين
الالجئ� وضحايا العنف القائم عىل النوع االجتماعي.
يب� التقرير و  /أو يعرض قصص العنف القائم عىل النوع االجتماعي يب�
ي

النطاق الجغرافي

•أن يركز التقرير بشكل خاص عىل سوريا أ
والردن ولبنان والعراق ومرص وتركيا.

7

المبادئ أ
الخالقية

8

الطار الزمني للنشر
إ

للرفض
ت
الــ� تمــت كتابتهــا بلغــات أخــرى مــن
التقاريــر ي
ت
المنطقــة مثــل ال�كيــة والكرديــة تــم اســتبعادها
مــن االختيــار.
ت
ال� تركز عىل العنف القائم
تم استبعاد التقارير ي
خارج إطار أ
الزمة السورية.
عىل النوع االجتماعي
ال� ال تركز عىل أ
ت
الزمة
تم استبعاد التقارير ي
السورية والمجتمعات المضيفة.

ت
ت
ـ� تــم
ـ� يذكرهــا التقريــر صحيحــة  -مدروســة جيــدا مــع إ
الشــارة إىل المراجــع ،وأن تكــون المصطلحــات الـ ي
•الدقــة :أن تكــون الوقائــع الـ ي
�ش
اســتخدامها حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي واضحــة ومبــا ة.
النصــاف :أن يتحــرى التقريــر إج ـراءات إضافيــة لحمايــة المصــادر الضعيفــة ،بمــا ف ي� ذلــك وجــود «الموافقــة الواعيــة” للناجيــات مــن
• إ
العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي (يرجــى الرجــوع إىل النقــاط التاليــة).
ـ� :أن ال يذكــر التقريــر التفاصيــل الـ تـ� يمكــن تأويلهــا بطريقــة تلقــي اللــوم عــى حــدوث العنــف عــى الناجـ ي ن
•عــدم التحـ ي ز
ـ� مــن العنــف
ي
القائــم عــى النــوع االجتماعــي.
ث
ت
ـ� يتــم تقديمهــا أكــر واقعيــة مــن كونهــا شــخصية (أي أن يتــم تقديــم المعلومــات
•واجــب إ
البــاغ :أن تكــون طبيعــة المعلومــات الـ ي
للق ـراء حــول مختلــف أشــكال العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ف� مخيمــات الالجئـ ي ن
ـ�").
ـ
داخ
اع
ز
ـ
"ن
ـا
ـ
باعتباره
ـا
ـ
تقديم
ـن
ـ
م
ـدال
ـ
ب
ـ�
ي
ي
ت
ت
ال� لم ت ز
تل�م بجميع
•احــرام الخصوصيــة :أن أيتــم الحفــاظ عــى رسيــة الناجــي أمــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي الــذي تتــم مقابلتــه (عــى ســبيل تم استبعاد التقارير ي
المثــال أن ال يتــم ذكــر الســماء الكاملــة ،وأن يتــم تغيـ يـر الســماء ،وذكــر اســم الموقــع بصــورة عامــة ومــا إىل ذلــك).
المعاي� التسعة.
ي
•أن تكــون هويــة الفتيــات أو أ
الوالد القارصيــن رسيــة للغايــة – المقــاالت الـ تـ� تظهــر الصــور الحقيقيــة للناجـ ي ن
ـ� تحــت الســن القانونيــة
ي
تــم اســتبعادها مــن عمليــة االختيــار.
•المصادر :أن يحرص التقرير عىل حماية المصادر وعدم الكشف عنها.
ـال إلج ـراء المقابــات :أن يســتند التقريــر إىل معايـ يـر التحقيــق الصحفــي والشــفافية .ويعتـ بـر الدفــع إلج ـراء مقابــات مــع
•الدفــع المـ ي
ناجـ ي ن
ـ� مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي امـرأً ال أخالقيـاً .ومــن المرجــح أن يؤثــر القيــام بذلــك عــى طبيعــة المقابلــة (عــدم
وجــود دقــة ،والتالعــب بالحقائــق ومــا إىل ذلــك).
أ
•عــدم التســبب بــأي �ض ر :أن يظهــر التقريــر حساســية تجــاه الشــخاص الذيــن عانــوا مــن الحــزن أو الصدمــة .وان ال تهــدف أســئلة
ت
ـ� عاشــها الناجــي واالمتنــاع  -مــا لــم يكــن أم ـرا ال مفــر منــه  -عــن مناقشــة التفاصيــل العنيفــة .وأن ال
المقابلــة إىل إعــادة الصدمــة الـ ي
يهــدف التقريــر إىل الحصــول عــى شــفقة بــل إىل تقديــم قصــة الناجــي وأن يعكــس المعلومــات حــول واقــع العنــف القائــم عــى النــوع
االجتماعــي ف ي� ســياق ال ـنز وح الجماعــي.
ت
الطــار
الــ� تــم ن�ش هــا خــارج هــذا إ
ن
التقاريــر ي
ت
ت
ثا�  2015إىل  30ت�ش ين أول .2015
ال� تم ن�ش ها خالل الف�ة من  1كانون ي
•التقارير ي
الزمــن ي تــم اســتبعادها
التغطية العالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
الزمة السورية
إ
ي
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قائمة بالمقالت التي تم اختيارها (كانون ثاني – تشرين أول )٢٠١٥

عنوان المقالة

٥٢

المصدر

يف
بالالجئ� السورين إىل الزواج المبكر
كيف دفعت الصعوبات االقتصادية

Middle•East•Eye
bit.ly/1CBykod

للس�» ...حملة يقودها «سمارسة» بع� الفضاء إ ت ف
«سوريات ت
و�
االلك� ي

جريدة الحياة:

bit.ly/1Q9g6lS

الكاتب
•Oriol•Andrés
Gallart

ف
الشاما�
عيى
ي

“زواج الصفقة” من قارصات سوريات

•Al•Ghad•Newspaper
Ammon•News
bit.ly/1Qs1GsV

سوريا :الحرب يغ� المعلنة عىل النساء

Channel•4
bit.ly/1LWfZqh

Sharron•Ward

سوريات ف� مهب أ
االزمة :إعتداءات جسدية وجنسية
ّ
ي

Al•Mayadeen
bit.ly/216EdZv

رضا الباشا

كيف تساعد فرح عىل استعادة حياتها

CNN
cnn.it/1Lc7n1T

Jina•Krause-Vilmar

كيف يمكن لالإعالم أن يساعد الالجئات السوريات؟

•Syria•Untold:
bit.ly/1R1j0ph

ت
كا� الحايك
ي

سوريات ف ي� المخيم ..هموم وتحرش وتعنيف

Al-Araby•Al-Jadeed
bit.ly/1QxXFmT

ف
لب� سالم

امرأة والجئة :ي ف
تمي� مزدوج

Kedistan
bit.ly/1Qs1PfU

Naz•Oke

قارصات تحت التعذيب

Khaberni
bit.ly/21g3XCW

منار الحافظ

مالجئ بال جدران :بناء حواجز واقية ضد االغتصاب

Open•Democracy
bit.ly/1RfM7aZ

التغطية االعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
االزمة السورية
إ
ي

موفق كمال

Yifat•Susskind

الكاتب

Jay Akbar and
Simon Tomlinson

المصدر
Femme et réfugiée: double discrimination! Les femmes syriennes
esclaves sexuelles de l’Etat Islamique Détention des femmes en Syrie:
le rapport glaçant qui met en cause le régime Comment violer et
battre des femmes: l'ignoble guide de l'Etat Islamique
État islamique: brûlée vive pour avoir refusé un acte sexuel extrême

عنوان المقالة

 أحرقوهن أحياء لرفضهن القيام بأفعال جنسية متطرفة:السالمية
الدولة إ

MailOnline
dailym.ai/24jMnNn

ليال حداد
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Arabby al Jadeed
bit.ly/1oHc9e7

الجزيرة

 مواقع التواصل شاهدة عىل الجحيم:تزويج السوريات

ناريمان عثمان

bit.ly/1SWpZ8I

سوريات يكافحن من أجل البقاء

Stephanie Parker

The Lancet
bit.ly/1TyWQzh

Hidden crisis: violence against Syrian female refugees

ماناس غوباالكريشنان
ي
 زمن البدري/

DW

الجنس واالغتصاب تحوم حول الالجئات
مخاطر التحرش
ي

Brenda Stoter

AL Monitor

Financial burden, risk of violence pressure Syrian girls
to marry

رانيا الرصايرة

AL Ghad
bit.ly/1WInDZv

نشطاء يدعون لزيادة تمويل جهود الحد من زواج السوريات القارصات

نم� محمود

The Guardian

Double-layered veils and despair … women describe
life under Isis

التغطية العالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
الزمة السورية
إ
ي

مقاالت من شبكة صحفيون ضد العنف القائم على النوع االجتماعي
عنوان المقالة

المصدر

العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
الزمة السورية
ي

جريدة الجمهورية

العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ضــد النســاء
النازحــات

Directorate of Violence Against Women, Kurdistan Region in Iraq

نساء الجئات ي ن
يعان� تبعات الحرب وآثار العزلة

مجلة حواء

الدر�
إيمان ب ي

سوريات يتحولن من ضحايا للعنف إىل ناجيات يقدمن
لغ�هن
يد العون ي

bit.ly/21i2NmV

جريدة الغد

نادين النمري

سوريات هربن من الحرب يطاردهن الزواج المبكر

bit.ly/1RURiiC

جريدة الرأي

سمر حدادين

الشاراتالمرجعية
إ
.1
.2

القرار  )2000( 1325الذي اتخذه مجلس أ
المن ف ي� جلسته  ،4213ف ي�  31أكتوبر 2000
الصحفي�ن
العالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي  -دليل
إعداد التقارير إ
ي

http://www.unfpa.org/resources/reporting-gender-based-violence-syria-crisis-journalists-handbook
ف أ
ت
المش�كة ي ن
المبادئ التوجيهية
النسانية)bit.ly/1lja17J( ،2005 ،
ب� الوكاالت للجنة الدائمة للتدخالت العنف القائم عىل نوع الجنس ي� الوضاع إ

.3
 .4بحث حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ،صندوق أ
المم المتحدة للسكان – لبنان2012 ،
ت
ال� لم تحتل موقعاً متقدماً ف� قائمة التصنيف العالمي تؤخذ ي ن
اللزامية أخرى.
بع� االعتبار إذا كانت مطابقة
معاي� اختيارية
للمعاي� إ
ي
 .5هذه ي
ي
المواد ي
أ
 .6اللغات أ
�ش
الساسية الثالث ف ي� منطقة ال ق الوسط وشمال إفريقيا
ت
ين
ين
السوري�.
الالجئ�
أك� عدد من
تستضيف
ال�
الدول
 .7باعتبارها
ب
ي
من وجود المبادئ أ
المعاي� إلزامية وليست اختيارية.
الخالقية التسعة جميعها .هذه
 .8أن يتم التحقق
ي
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الكاتب

التغطية العالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف� أ
الزمة السورية
إ
ي

حميدة عبد المنعم
سناريا عبدالله

المم المتحدة للسكان ،تمويل أ
صندوق أ
ن
السكا� :يهدف للوصول لعالم حيث يكون كل حمل مرغوباً فيه،
المم المتحدة
ي
كل الوالدات آمنة وكل إمكانيات الشباب متحققة.

أ
ال�يطانية من وزارة التنمية
يود صندوق المم المتحدة للسكان أن ينوه بالدعم السخي من المساعدات ب
الدولية بالمملكة المتحدة لتمويل تطوير هذا المنشور.
www.unfpa.org

النـتاج
مديرا إ
بر� حكمت
اختصاصية االتصاالت القليمية بصندوق أ
المم المتحدة للسكان
إ

الباحثة
فرح عبد الساتر

جنيفر ميكيل
المب� عىل النوع الجتماعي القليمية بصندوق أ
اختصاصية العنف ن
المم المتحدة للسكان
إ
إ
ي

ت
الم�جم
خالد المرصي

