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ي ” لصالح صندوق االآمم المتحدة للسكان.
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ي االأزمة السورية٤
عالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف التغطية االإ



عالم العالمية نافذة تقدم لمحة عن الشؤون العالمية. كما أن الطريقة  تعت�ب وسائل االإ
عالم القضايا االجتماعية الرئيسية تؤثر عىل آراء الناس الذين  ي تتناول فيها وسائل االإ

ال�ت
يطلعون عليها من خالل هذه النافذة، كما تؤثر عىل حياة أولئك الذين تتناولهم.

ي تتناول فيها 
وفيما يتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي فإنه يمكن للطريقة ل�ت

عالم الموضوع أن تعمل عىل إيصال أصوات النساء، ومحاربة الخرافات،  وسائل االإ
عالم قصص النساء السوريات  ف الحوار والعمل العام. عندما تتناول وسائل االإ وتحف�ي
ي غالبا ما يتم تصويرهن باعتبارهن ضحايا سلبيات واعتبارهن غرضاً صامتاً ـ فإن 

ـ الال�ت
ي النهج بحيث يركز عىل حقوقهن وكرامتهن يمكن أن يتيح الفرص لهؤالء النساء 

اً �ف تغي�ي
ي تغي�ي مستقبلهن. وقد كان هذا الهدف هو حافزنا االأساسي 

عىل القيام بدور فاعل �ف
بالغ عن العنف القائم عىل النوع االجتماعي. عندما قمنا بنرث كتيب عن االإ

ف  اكة مع الصحفي�ي يهدف صندوق االأمم المتحدة للسكان من خالل وضع أسس الرث
اقاً عىل المرأة السورية، وتسليط الضوء عىل انتهاكات  إىل إلقاء ضوء مكرس وأك�ث ارسث

ف الناجيات ح�ت يتمكّن  ف عىل زيادة الدعم والخدمات، وتمك�ي نسان، والتحف�ي حقوق االإ
عالم أن  ي حياتهن. ول�ي يحدث ذلك، يجب عىل وسائل االإ

ي �ف من إحداث تغي�ي إيجا�ب
ف  بحاجة 

تساعد عىل ضمان تقديم الجناة إىل العدالة. وعالوة عىل ذلك فإن الصحفي�ي
عية العنف القائم عىل النوع االجتماعي بجميع أشكاله،  إىل التأكيد عىل عدم رسث

ي المجتمع.
عي �ف ي تمهيد الطريق للنساء والفتيات الستعادة دورهن الرث

والمساعدة �ف

ز الدكتور باباتوندي أوسوتيم�ي
المدير التنفيذي لصندوق االأمم المتحدة للسكان

٥ ي االأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف التغطية االإ



تمهيد

ريــن مــن  "النســاء والأطفــال يشــكلون الأغلبيــة العظمــى مــن المت�ض
ض داخليــا." 1 ض والنازحــ�ي ي ذلــك الالجئــ�ي

ضاعــات المســلحة، بمــا �ض ال�ض

ي ســن 
ف مــن النســاء والفتيــات �ف ي ســوريا جعلــت أكــ�ث مــن خمســة ماليــ�ي

اع �ف ف خمــس ســنوات مــن الــ�ف
ي تتفاقــم عرضــة لكثــ�ي 

نســانية الــ�ت ي وســط هــذه االأزمــة االإ
نجــاب، ســواء داخــل أو خــارج البــالد، �ف االإ

مــن االأشــكال المختلفــة مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

ــة  ــث لتســليط الضــوء وتغطي ــات الب ــة وأوق ــدة الصحافي عــالم الرئيســية االأعم كرســت وســائل االإ
ي شــكل قصــص فرديــة للمــرأة الســورية 

مأســاة المــرأة الســورية. وغالبــا مــا تقــدم هــذه التغطيــة �ف
والفتيــات وعــرض صــور اســتجاباتهن وتقديمهــا للعالم.وقــد وضعــت بعــض مــن هــذه القصــص 
امــج العالميــة والوطنيــة، ولكــن العديــد منهــا  ي صلــب ال�ب

العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ف
ف عــىل القضايــا  كــ�ي ي ال�ت

ف عــىل جوهــر هــذه المشــكلة وفشــلت �ف كــ�ي ي ال�ت
ي معظــم االأحيــان �ف

فشــل �ف
ي تدعــم العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

الحساســة الــ�ت

ــ�ي  ــر وغ ــر النظ ــن ق ي م
ــا�ف ي تع

ــ�ت ــي وال ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــول العن ــر ح إن التقاري
المتوائمــة أو غــ�ي االأخالقيــة عملــت عــىل تفاقــم محنــة هــؤالء النســاء والفتيــات. إن عــرض قصــة 
ي قــد 

ي تركــز عــىل الناجيــة ال تقــدم للجمهــور ســوى حلقــة واحــدة منفصلــة، والــ�ت
إحداهــن والــ�ت

تخلــق تعاطفــاً مــع الناجيــة، وتخلــق االإحســاس بالغضــب تجــاه الجنــاة، ولكــن ال يمكــن للجمهــور 
ي ســببت معاناتهــن.

مــن خاللهــا فهــم االأطــر المنهجيــة الــ�ت

ي ذلــك لبنــان واالأردن وتركيــا والعــراق ومــر، تفتقــر 
ي العديــد مــن البلــدان خــارج ســورية، بمــا �ف

�ف
العديــد مــن النســاء والفتيــات الســوريات إىل المــأوى أو الحمايــة أو الحصــول عــىل خدمــات 
ــه  ــون في ــن أن يك ــم يمك ي عال

ــا �ف ــات أيض ــذه المجتمع ــن ه ــاء م ــش النس ــة. تعي ــم والصح التعلي
ي ظــل ظــروف معينــة. وبالتــاىلي فــإن 

العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي أمــراً شــائع وطبيعــي �ف
ة، يمكــن  ي تركــز فقــط عــىل حالــة امــرأة أو فتــاة واحــدة أو مجموعــة صغــ�ي

التغطيــة الصحفيــة الــ�ت
ي بعــض الحــاالت يــؤدي أيضــا إىل تعريــض حياتهــن 

ف وأرسهــم، و�ف ر وينفــر الناجــ�ي أن يلحــق الــرف
ــة  ــا االجتماعي ي تســليط الضــوء عــىل القضاي

ــك إىل الفشــل �ف ــؤدي ذل ي نفــس الوقــت ي
للخطــر، و�ف

ي تســمح باســتمرار حــدوث العنــف القائــم عــىل 
ــ�ت ي تقديــم الخدمــات ال

والسياســة أو المشــاكل �ف
النــوع االجتماعــي.

ي الأزمة السورية6
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



ــان  ــن االأحي ــ�ي م ي كث
ــي �ف ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــن العن ــات م ــن الناجي ــد م ــدي العدي تب

ي 
ي عــدم الحديــث عــن تجاربهــن. حيــث يخــىث العديــد منهــن التحقيقيــات الصحفيــة الــ�ت

رغبتهــن �ف
ــة  ــر اعالمي ي بعــض الحــاالت، كشــفت تقاري

يمكــن أن تفضحهــن داخــل أرسهــن أو مجتمعاتهــن. �ف
ــات  ــىل الناجي ــرف ع ــؤدي إىل التع ــن أن ت ــمانية يمك ــاف جس ــماء وأوص ــارصات أس ــول زواج الق ح
ــات يحجمــن  ــات أخري ــا جعــل ناجي ــاة، مم ــن الفت ــام م ــن أن يســعوا لالنتق ــن يمك ــاة الذي أو الجن
ي بعــض الحــاالت، قــام االآبــاء أو المجتمعــات بالحــد مــن حريــة 

عــن التحــدث. وبالمثــل، فإنــه �ف
ــاً عــىل ســمعتهم.  ــاة أو خوف ــات بســبب خوفهــم عــىل كرامــة المــرأة والفت الناجي

ي فريــق العمــل التابــع لالأمــم 
يعتــ�ب صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان )UNFPA( عضــواً رئيســياً �ف

نســانية  ي االســتجابة االإ
يــكاً رئيســياً �ف المتحــدة لتنفيــذ القــرار 1٣٢5 والقــرار 18٢٠، وكذلــك يعتــ�ب رسث

كاء بهــدف  قليميــة لالأزمــة الســورية. منــذ بدايــة االأزمــة، قــام الصنــدوق بدعــم نهــج متعــدد الــرث االإ
ــا العنــف القائــم  االســتجابة لمنــع العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، وكذلــك حمايــة ضحاي

عــىل النــوع االجتماعــي.

عــالم أصبحــت جــزءا ال يتجــزأ مــن برنامــج الصنــدوق، وذلــك اســتنادا إىل  اكــة مــع وســائل االإ إن الرث
ي تغيــ�ي رأي صنــاع القــرار مــن 

عــالم يمكــن أن تلعــب دورا حاســما �ف إيمــان الصنــدوق بــأن وســائل االإ
ي نفــس الوقــت القيــام 

ي ال صــوت لهــن و�ف
خــالل ضمــان إيصــال قصــص النســاء والفتيــات الــال�ت

ي كثــ�ي مــن االأحيــان إىل زيــادة معاناتهــن.
ي تــؤدي �ف

بعــرض الظــروف االأكــ�ث تعقيــدا الــ�ت

ــاالت  ــن الح ــداً ع ــع بعي ــا االأوس ــن زاويته ــة م ــذه القضي ــة ه ــا لتغطي ــون أخالقي ــون ملزم الصحفي
ي 

ار للناجيــات �ف ي نفــس الوقــت التأكــد مــن أن ال تســبب تغطيتهــم الصحفيــة أيــة أرصف
الفرديــة، و�ف

عــالم تغيــ�ي المواقــف والقوالــب النمطية  مجتمعاتهــن الجديــدة. وبهــذه الطريقــة يمكــن لوســائل االإ
ف مســتوى معيشــتهن. حــول النســاء وحــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، وبالتــاىلي تحســ�ي

مع خالص المودة

دانييل بيكر
قليمي لصندوق االأمم المتحدة للسكان - سوريا المنسق االإ

٧ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



مقدمة تنفيذية

ي تســليط الضــوء 
قليميــة �ف عــالم المحليــة واالإ اك وســائل االإ عــىل الرغــم مــن الجهــود المبذولــة وإرسث

رة  ي الســتة بلــدان المترف
عــىل العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي ضــد النســاء والفتيــات ونبــذه �ف

ــة  ــة الصحفي ــر( إال أن التغطي ــراق، م ــا، الع ــان، االأردن، تركي ــوريا، لبن ــورية )س ــة الس ــن االأزم م
ــة  ــة االجتماعي ــور النمطي ــق الص ي تعمي

ــهم �ف ــارسث – تس ــ�ي مب ــارسث أو غ ــكل مب ــواء بش ــزال - س ال ت
ــزواج القــري  ــا" ال ــم تمثيلهــن باعتبارهــن "ضحاي ــا يت ــادراً م ــات. فن المتوقعــة مــن النســاء والفتي
ــا مــا تركــز  ــزواج المبكــر، أو باعتبارهــن خاضعــات للمجتمــع االأبــوي المحافــظ والظالــم. وغالب وال
التقاريــر الصحفيــة بشــكل كبــ�ي عــىل الضحايــا بــدال مــن عــرض النطــاق الكامــل النتهــاكات حقــوق 
ي تســمح بوجــود هــذه الممارســات والحفــاظ عــىل اســتمراريتها 

نســان أو االأســباب الجذريــة الــ�ت االإ
ي المنطقــة.

�ف

ــا يجــب عــىل وســائل  ــع، كم ــر تالمــس الواق ــم تقاري ف هــو تقدي ــ�ي ــع الصحفي ــوب مــن جمي المطل
عــالم أن ال تســعى إىل تقديــم الحقائــق فحســب، ولكــن أيضــا إىل تغيــ�ي وضــع النســاء والفتيــات  االإ
ي إضفــاء العمــق عــىل مقاالتهــم مــن خــالل 

ف �ف لالأفضــل. يهــدف الصنــدوق إىل مســاعدة الصحفيــ�ي
ــة  ــة الصحفي ــعة للتغطي ــة التس ــادئ االأخالقي ــتنادا إىل مب ، اس ف ــ�ي ــىل الناج ــز ع ــج يرك ــج لنه وي ال�ت
ــات  ــراء بالمعلوم ــد الق ــورية، وتزوي ــة الس ي االأزم

ــي �ف ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــول العن ح
ي تحــدث فيهــا هــذه 

االأساســية ذات الصلــة، مثــل الســياق االجتماعــي والســياسي واالقتصــادي الــ�ت
ف بشــكل أفضــل للكتابة  المشــاكل.٢ ويأمــل الصنــدوق مــن خــالل هــذه المبــادرة إىل إعــداد الصحافيــ�ي
ــص  ــداد قص ــاىلي إع ــة" وبالت ــاالت الفردي ــص الح ــرض قص ــاوز "ع ي تتج

ــ�ت ــة ال ــة االإخباري أو التغطي
ف مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي  تصــل إىل جمهــور أكــ�ب وأوســع بنــاءاً عــىل رؤى الناجــ�ي

اء بشــكل موضوعــي وضمــن ســياق اقعــي. والخــ�ب

ــة  ــن وزارة التنمي ــة م ــاعدات المالي ــن المس ــاىلي م ــم م ــل بدع ــذا الدلي ــداد ه ــدوق بإع ــام الصن ق
قليمــي  نامــج االإ ف كجــزء مــن ال�ب عالميــ�ي ف واالإ يطانيــة حــول أفضــل الممارســات للصحفيــ�ي الدوليــة ال�ب
ف نوعيــة التغطيــة الصحفيــة  لوســائل االعــالم حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي لتحســ�ي
ي االأزمــة الســورية. ويهــدف الدليــل إىل إكمــال مــواد 

حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ف
ــل  ــا يمكــن اســتخدامه أيضــا كدلي ي ورش العمــل، كم

أخــرى حــول الموضــوع يمكــن اســتخدامها �ف
عــالم. ف ووســائل االإ ف والمنتجــ�ي ي للصحفيــ�ي

للتعلــم الــذا�ت

ي الأزمة السورية8
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



مقدمة حول دليل أفضل الممارسات 
ي يمكــن مــن خاللهــا تطبيــق المبــادئ 

ح الكيفيــة الــ�ت يهــدف دليــل أفضــل الممارســات إىل رسث
ي الســياق 

ــوع االجتماعــي �ف ــم عــىل الن ــف القائ ــة حــول العن ــة الصحفي ــة التســعة للتغطي االأخالقي
رات مــن  ف حيــاة النســاء والفتيــات المتــرف ف لتحســ�ي ي بطريقــة عمليــة مــن قبــل الصحفيــ�ي

نســا�ف االإ
ــورية. ــة الس االأزم

ي هــذا الدليــل أمثلــة حقيقيــة مــن تقاريــر جيــدة مــن وســائل االعــالم المكتوبــة 
يقــدم الصنــدوق �ف

ي تعتــ�ب نموذجــاً فعــاالً للتغطيــة الصحفيــة حــول 
ي عــام ٢٠15 والــ�ت

نــت �ف ت عــىل االن�ت ي نــرث
والــ�ت

ــل  ــياق وتحلي ــم الس ــال بتقدي ي كل مث
ــل �ف ــوم الدلي ــي. ويق ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ العن

ي تــم بهــا اتبــاع أفضــل الممارســات.
الكيفيــة الــ�ت

يقسم الدليل إلى قسمين هما: 

ي هــذا القســم يتــم تفســ�ي كل مبــدأ مــن المبادئ . 1
وضــع الممارســات الجيــدة موضــع التنفيــذ: �ف

ف كانــون  ة بــ�ي ي الفــ�ت
ت �ف ــارة نــرث ــة التســعة مــن خــالل مقتطفــات مــن مقــاالت مخت االأخالقي

يــن أول ٢٠15. ي إىل ترث
ثــا�ف

ــاالت . ٢ ــد المق ــم توج ــذا القس ي ه
ــي: �ف ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــول العن ــاالت ح مق

ي كتبهــا صحفيــون قــام الصنــدوق بتدريبهــم يليهــا ملخــص يســلط الضــوء عــىل 
الكاملــة الــ�ت

ي التقــاط جوهــر إعــداد التقاريــر الصحفيــة الجيــدة حــول العنــف القائــم 
مكامــن نجاحهــم �ف

عــىل النــوع االجتماعــي.

ي نهاية الدليل.
يمكن االطالع عىل المقاالت �ف

العنف القائم على النوع الجتماعي 
ــوع االجتماعــي عــىل النحــو المنصــوص  ــم عــىل الن ــف القائ ــات العن ــدوق تعريف يســتخدم الصن
ي تحديــد ومنــع الممارســات الضــارة. وفيمــا يــىلي 

ي العديــد مــن الوثائــق االأساســية للمســاعدة �ف
عليــه �ف

ف مــن الوثائــق الرئيســية مــع تعاريفهــا للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. وثيقتــ�ي

ف ضــد المــرأة )CEDAW، 1979( الظاهــرة . 1 تعــرف اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التميــ�ي
، وهــو٣ "... العنــف الموجــه ضــد المــرأة بســبب كونهــا امرأة  ف باعتبارهــا شــكال مــن أشــكال التميــ�ي
ي 

ر البــد�ف ي تلحــق الــرف
أو الــذي يؤثــر عــىل النســاء بشــكل غــ�ي متناســب. ويشــمل االأعمــال الــ�ت

ــائر  ــر وس ــل أو الق ــذا القبي ــن ه ــال م ــد بأفع ــاة أو التهدي ــىي أو المعان ــىلي أو الجن أو العق
أشــكال الحرمــان مــن الحريــة ".

ف الــوكاالت للتدخــالت حــول العنــف القائــم . ٢ كة بــ�ي المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة المشــ�ت
ــار  ــل ض ــا "... أي فع ــرة باعتباره ــرف الظاه ــانية تع نس ــاع االإ ي االأوض

ــي �ف ــوع االجتماع ــىل الن ع
يتــم ارتكابــه ضــد إرادة الشــخص، والــذي يســتند إىل أســس اجتماعيــة )مثــل الجنــس( أو عــىل 

نــاث ". ف الذكــور واالإ الفــروق بــ�ي

نســان ويمكــن أن تكــون  وبالتــاىلي يعتــ�ب العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي انتهــاكاً لحقــوق االإ
ــة  ــدات واضح ــون تهدي ــية، أو أن تك ــة جنس ــية أو ذات طبيع ــدية أو نفس ــاكات جس ــذه االنته ه
ــع  ــون ذو طاب ــا أن يك ــن أيض ــف يمك ــة. العن ــن الحري ــان م ــر والحرم ــورة أو القه ــة أو متص حقيقي
ي )أي جــزءا ال يتجــزأ مــن النظــم القانونيــة أو 

ي أو مؤســىي أو اجتماعــي أو ثقــا�ف
اقتصــادي أو قانــو�ف

ــال(.٤ ــة عــىل ســبيل المث المناهــج التعليمي

ي وســائل االعــالم 
يقــدم هــذا الدليــل عينــة مــن ٢٠ مــن التقاريــر االإخباريــة االأخالقيــة �ف

ي تجســد المبــادئ التســعة للتغطيــة الصحفيــة حــول العنــف القائــم 
الــ�ت

ــة، وال  ــوع االجتماعــي. هــذه المــواد هــي مجــرد عين عــىل الن
تمثــل كل المــواد أو المنتجــات الصحفيــة االأخــرى 

مــت بهــذه المبــادئ، ولكــن  ف ي ال�ت
الــ�ت

تــم اختيارهــا مــن قبــل فريــق مــن 
عــىل  مثــاال  باعتبارهــا  ف  المهنيــ�ي

ف مــن  ي يمكــن للصحفيــ�ي
الكيفيــة الــ�ت

بصــورة  المنهجيــة  هــذه  تطبيــق  خاللهــا 
ــل.  أفض

ي وســائل االعــالم 
يقــدم هــذا الدليــل عينــة مــن ٢٠ مــن التقاريــر االإخباريــة االأخالقيــة �ف

ي تجســد المبــادئ التســعة للتغطيــة الصحفيــة حــول العنــف القائــم 
الــ�ت

ــة، وال  ــوع االجتماعــي. هــذه المــواد هــي مجــرد عين عــىل الن
تمثــل كل المــواد أو المنتجــات الصحفيــة االأخــرى 

مــت بهــذه المبــادئ، ولكــن  ف ي ال�ت
الــ�ت

تــم اختيارهــا مــن قبــل فريــق مــن 
عــىل  مثــاال  باعتبارهــا  ف  المهنيــ�ي

ف مــن  ي يمكــن للصحفيــ�ي
الكيفيــة الــ�ت

بصــورة  المنهجيــة  هــذه  تطبيــق  خاللهــا 

٩ ي االأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف التغطية االإ



تطبيق الممارسات المهنية – احترام المبادئ 
الأخالقية التسعة 

هــم ممــن  ف وغ�ي لقــد حــدد صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان تســعة مبــادئ لمســاعدة الصحفيــ�ي
ي  ف تقاريرهــم الصحفيــة بطريقــة يكــون لهــا تأثــ�ي إيجــا�ب يقومــون بإنتــاج محتــوى إعالمــي لتحســ�ي
ــادئ التســعة  ــر أن المب ــر بالذك ــة الســورية. جدي رات بســبب االأزم ــات المتــرف عــىل النســاء والفتي
ي الصحافــة وتعتــ�ب مــن مبــادئ الصحافــة الرئيســية 

ي المتعــارف عليــه �ف
تتوافــق مــع النهــج االأخــال�ت

ــىل  ــي ع ــعة ه ــادئ التس ــة. المب ــذه الغاي ا له ف ــ�ي ــ�ث ترك ــع وأك ــاق أوس ــا ذات نط ف بكونه ــ�ي ــي تتم وه
. النحــو التــاىلي

١. الدقة
نصاف )العدالة( ٢. الإ

٣. عدم التحيز
بالغ ٤. واجب الإ

٥. احترام الخصوصية والسرية
6. حماية القاصرين الذين تتم مقابلتهم

٧. المصادر
8. دفع مقابل مالي للذين تتم مقابلتهم

٩. ل تسبب أي ضرر أو أذى )ل ضرر ول ضرار(

ف تقريبــا، وهــذا الدليــل ال يقــدم أيــة نظريــات  وهــذه المبــادئ ســتكون معروفــة لجميــع الصحفيــ�ي
ح كيفيــة اســتحضار المبــادئ الراســخة ووضعهــا  أو مبــادئ جديــدة، وإنمــا يقــوم بتوضيــح ورسث

موضــع التطبيــق بأفضــل طريقــة ممكنــة. والصفحــات التاليــة ســتقدم مزيــداً مــن 
المعلومــات حــول كل واحــد مــن هــذه المبــادئ التســعة، جنبــا إىل جنب 

ــدأ  ــىل المب ــدل ع ي ت
ــ�ت ــدة ال ــة الجي ــن الصحاف ــة م ــع أمثل م

واالإجــراءات الالزمــة لتطبيقــه. علمــاً بــأن المبــادئ 
بعضهــا  تكمــل  التســعة  االأخالقيــة 

ــل  ــا تتداخ ــا م ــا، وغالب بعض
إن  البعــض.  بعضهــا  مــع 

الــواردة  المبــادئ  جميــع 
ــىل  ــب ع ــف يج ــف كي ــاه تص أدن

خصوصيــة  ام  احــ�ت ف  الصحافيــ�ي
ف مــن العنــف القائــم  وكرامــة الناجــ�ي

ــم. ــي وأرسه ــوع االجتماع ــىل الن ع

ي الأزمة السورية١٠
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



"زواج الصفقة هو عقود زواج مصدقة خارج
ي تنتهي بعد بضعة أشهر

سجالت المحاكم ال�ت
عندما يختفي الأزواج".

ف تحــري أن يكــون التقريــر واقعــي ويالمــس الحقيقــة، وأن يكــون دقيقــاً  جــراء: عــىل الصحفيــ�ي الإ
عنــد ذكــر الجرائــم وال يحــاول أن يقــدم تقريــراً عــن االإجــراءات الجنائيــة إال إذا كان ملّمــاً باالإجــراءات 
ــك  ــدال مــن قول ــال، ب ــة. حــاول عــدم اســتخدام لغــة ملطفــة، عــىل ســبيل المث ــة المعني القانوني
ــون  ــن أن يك ــرك م ــب تقري ــا«. هــذا يجن ــة مثل»اغتصبه ــا« اســتخدام لغــة دقيق ــن منه ــد تمك »لق

ات شــخصية أو غامضــة. مضلــالً وبالتــاىلي حــدو تفســ�ي

عــالم المهنيــة تعتــ�ب الدقــة وتدقيــق الحقائــق وبحثهــا جيــدا عنــد إعــداد  إن الصحافــة ووســائل االإ
عــداد التقريــر. التقاريــر غــ�ي  ورة أساســية مطلقــة، حــ�ت لــو كان هنــاك وقــت ضيــق الإ التقاريــر رصف
ي تكــون مــن جانــب واحــد تقــوم ليــس فقــط بتجاهــل أو إقصــاء أصــوات مختلفــة 

الدقيقــة أو الــ�ت
ي 

ــة �ف عالمي ــة المؤسســة االإ ــل يمكــن أن تضلــل الجمهــور وأن تهــدد مصداقي ــة ب ي القصــة االإخباري
�ف

ف عشــية  المســتقبل. إن بنــاء الســمعة الطيبــة الــذي يســتغرق ســنوات طويلــة يمكــن أن يقــوض بــ�ي
وضحاهــا.

الــدقــة
التوثيق وتحري

الحقائق

المبـدأ

١

١١ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



ف لتقاريــر دقيقــة تغطــي العنــف القائــم عــىل النــوع  وتوضــح االأمثلــة التاليــة كيفيــة كتابــة الصحفيــ�ي
ي االأزمــة الســورية:

االجتماعــي �ف

ي البداية كان لطيفا. ولكن بعد ثالثة أشهر، 
قالت نور: “�ض

بـي” تغ�ي سلوكه. وبدأ ب�ض

ف إىل  ــوري�ي ف الس ــ�ي ــادي الالجئ ــع االقتص ــع الوض ــف دف ي »كي
ــتقصا�أ ــق االس ــذا التحقي ــال ١: ه المث

ف  ف الالجئــ�ي ي ارتفــاع الــزواج المبكــر بــ�ي
ي تســهم �ف

الــزواج المبكــر« ينظــر إىل العوامــل المختلفــة الــ�ت
. قــام الصحفــي بجمــع شــهادات الفتيــات الســوريات، أنفســهن ضحايــا العنــف القائــم  ف الســوري�ي
ي مجــال العنــف القائــم عــىل النــوع 

اء �ف عــىل النــوع االجتماعــي، إىل جانــب إجــراء مقابــالت مــع خــ�ب
ف روايــة القصــص مــع البحــث وكذلــك  ي الجمــع بــ�ي

ي االأوســع �ف
نســا�ف االجتماعــي وتوضيــح الســياق االإ

اء. الحصــول عــىل مصــادر قانونيــة ومشــورة الخــ�ب

وعــالوة عــىل ذلــك، تقــدم المــادة أربــع مجموعــات مــن وجهــات النظــر المختلفــة لتقديــم قصــة 
متوازنــة:

• ي البدايــة كان لطيفــا. ولكــن بعــد ثالثــة أشــهر، تغــ�ي 	
وجهــة النظــر الشــخصية: قالــت نــور: “�ف

” ي �ب ســلوكه. وبــدأ بــرف
• ة عــىل الــزواج” الــذي أعدتــه مؤسســة إنقــاذ االأطفــال، 	 البيانــات العلميــة: وفقــا لتقريــر “صغــ�ي

ي البــالد تتضمــن فتــاة دون ســن 
ف �ف ف الســوري�ي ف الالجئــ�ي ي كل أربــع زيجــات بــ�ي

فــإن واحــدة �ف
الـ 18.

• نســان واتفاقيــة 	 عــالن العالمــي لحقــوق االإ : زواج االأطفــال يتعــارض مــع االإ ي
الســياق القانــو�ف

ف االأحــوال  ي ســوريا، فــإن قوانــ�ي
ي لبنــان، كمــا هــو الحــال �ف

حقــوق الطفــل. ومــع ذلــك، حاليــا �ف
الشــخصية تعتمــد عــىل ديانــة الفــرد.

• اء وأصحــاب االختصــاص: ماريــا ســمعان، منســقة برنامــج حمايــة الطفــل مــن أجــل 	 رأي الخــ�ب
ي منظمــة كفــى عنفــاً واســتغالالً، حــددت أن الــزواج المبكــر متجــذر 

حقــوق المــرأة اللبنانيــة �ف
ي التقاليــد الدينيــة والثقافيــة.

�ف

ي مقــال آخــر »قــارصات تحــت التعذيــب«، يعــرض الكاتــب أدلــة تقــوم عــىل أســاس 
المثــال ٢: و�ف

عيــة زواج القــارصات. ي تقــوض رسث
ديــ�ف

يعة  ي يستند إىل ال�ش
ار". والقانون الأرد�ض ر ول �ض ي من مفهوم "ل �ض

"ينبع الموقف الدي�ض
سالمية، وبالتاىلي يحرم الزواج لالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. ويسمح بزواج  الإ

وط صارمة جداً، إما لحماية الفتاة أو لتصحيح خطأ شديد." القا�ات فقط ضمن �ش

ح  تتطلــب الدقــة أيضــا مــن المؤلــف كل االهتمــام مــن أجل تقديــم صحيــح للقضايا الحساســة، ورسث
ي قــد تكــون غــ�ي مألوفــة، واســتخدام لغــة واضحــة مألوفــة للجمهور.

المصطلحــات التقنيــة الــ�ت

ي الأزمة السورية١٢
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



ــة  ي بداي
ــة �ف ــف الفني ي والتعاري

ــرا�ف ــياق الجغ ــم الس ــار تقدي ف باختي ــ�ي ــن الصحفي ــد م ــوم العدي يق
المقــال لضبــط ســ�ي بقيــة المقــال. ويفضــل آخــرون أن يبــدأوا بشــهادات مؤثــرة مــن قبــل الناجيــات 

مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، تليهــا التعاريــف والســياقات.

طــة  ي تحقيــق "زواج الصفقــة مــن قــارصات ســوريات" الــذي يتنــاول االأنبــاء عــن قيــام الرث
مثــال ٣: �ف

، ثــم يستكشــف تجــارة الــزواج المبكــر، قــام الكاتــب ببــدء  االأردنيــة باعتقــال خليــة لالتجــار بالبــرث
التحقيــق مــن خــالل تحديــد مصطلــح" زواج الصفقــة ".

ي تنتهي بعد بضعة أشهر 
"زواج الصفقة هو عقود زواج مصدقة خارج سجالت المحاكم ال�ت

عندما يختفي الأزواج".

ثم يقدم المقال سياق التقرير لمساعدة الجمهور عىل فهم االأمر بطريقة موضوعية.

ي شمال عمان مؤخراً باعتقال خلية لالتجار بالب�ش تتألف من 
ي �ض

"قامت شعبة الأمن الوقا�أ
ض قامت بارتكاب جرائم ضد نساء سوريات معظمهم من القا�ات. قامت  ض سوري�ي لجئ�ي
الخلية بعقد صفقات مع والدي القا�ات بهدف تزويج بناتهم لرجال عرب ولكن بعقود 

وهمية ".

ي تحقيــق »ســوريا: الحــرب غــ�ي المعلنــة عــىل النســاء«، وهــو 
مثــال ٤: افتتاحيــة بنمــط مختلــف، �ف

ي تعتــ�ب مــن المحرمــات 
، والــ�ت تقريــر يقــوم بكشــف الحقائــق غــ�ي المعلنــة حــول التحــرش الجنــىي

عــداد  ، حيــث يبــدأ الكاتــب تحقيقــه بمقدمــة جغرافيــة وإحصائيــة الإ ف ف الســوري�ي ي مخيمــات الالجئــ�ي
�ف

. ف ي مخيمــات الالجئــ�ي
القــراء لقــراءة المــواد الحساســة حــول تفاصيــل التحــرش الجنــىي �ف

ي الأردن منذ أك�ش من 4 
ي( �ض ض )مثل مخيم الزع�ت ي مخيمات الالجئ�ي

ض �ض "يعيش بعض الالجئ�ي
ض يعيش خارج المخيمات الرسمية. حيث يعيش أك�ش من ٪80  سنوات. لكن أك�ب تجمع لالجئ�ي

ية. وهؤلء الالجئون هم الأك�ش  ي المناطق الح�ض
ي الأردن ولبنان �ض

ض �ض ض السوري�ي من الالجئ�ي
عرضة للخطر.

ي 
ي التقيت بهن �ض

ي لبنان، والعديد من الالجئات السوريات الال�ت
ل توجد مخيمات رسمية �ض

ة غ�ي  ي مستوطنات الخيم الصغ�ي
ي شقق مستأجرة أو �ض

وادي البقاع وحيدات ويعشن �ض
ي سوريا أو 

ي إما قتل أزواجهن �ض
الرسمية. وهناك الآلف من النساء الالجئات السوريات الال�ت

هم مجهول. ببساطة أزواجهن مفقودين - مص�ي

ضايد فريسة للتحرش الجنسي والستغالل وتوقع ممارسة  هؤلء النسوة يقعن بشكل م�ت
الجنس مقابل الحصول عىل مساعدات. كما أن مالكي الشقق عديمي الضم�ي والمنظمات 

ي ل 
ية المحلية يسيئون استخدام سلطتهم واستغالل الوضع الهش لهؤلء النسوة الال�ت الخ�ي

ات عىل العتماد عىل وكالت المعونة لمساعدتهن". يجار أو مج�ب يستطعن دفع الإ

ي تــم 
اســتخدام عالمــات االقتبــاس )التنصيــص( والمقابــالت لتوضيــح المصطلحــات الرئيســية الــ�ت

ــرأة  ــان والم ــوق االنس ــة لحق ــات الدولي ــة واالتفاقي ــات الدولي ــل المنظم ــن قب ــبقا م ــا مس تحديده
ــة الجمهــور حــول  ــك يعمــل عــىل توعي ــة الدقيقــة. الأن ذل ــة الصحفي ــدة للكتاب ــ�ب خطــوة مفي يعت
نســان، وخاصــة االأشــكال المختلفــة مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي  انتهــاكات حقــوق االإ
ي االأزمــة الســورية. مصطلحــات مثــل الــزواج المبكــر وزواج االأطفــال والحمــل المبكــر، والتحــرش 

�ف
الجنــىي أو االتجــار بالبــرث هــي غيــض مــن فيــض مــن المصطلحــات االأكــ�ث شــيوعاً.

ي المخيــم.. همــوم وتحــرش 
ي تحقيــق » ســوريات �ف

ي �ف
المثــال ٥: وخــ�ي مثــال عــىل هــذا النهــج يــأ�ت

وتعنيــف«. الــذي يســلط الضــوء عــىل التحديــات االقتصاديــة عــىل أنهــا القضيــة الرئيســية بالنســبة 
ف عــىل أســاس  ي هــذا التحقيــق يوضــح الكاتــب التميــ�ي

« �ف ف ي مخيمــات الالجئــ�ي
للمجتمــع الســوري �ف

ــب  ــام الكات اء ومختصــون ق ــا خــ�ب حه ــة يقــوم برث ــىي مــن خــالل أمثل ــس واالســتغالل الجن الجن
بمقابلتهــم:

١٣ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



بالغ  ي تم الإ
"تؤكد صباح الحالق عىل أن هناك العديد من حالت التحرش الجنسي ال�ت

ي الحصول عىل المساعدة 
عنها تتعلق بقيام عمال الغاثة بإعطاء النساء الجميالت الأولية �ض

ذلل تجاه النساء الأخريات". ض أنهم يستخدمون اللغة البذيئة والإ ي ح�ي
والرعاية والأولوية، �ض

ف إىل الــزواج المبكــر«  ف الســوري�ي ي تحقيــق »كيــف تدفــع الصعوبــات االقتصاديــة الالجئــ�ي
مثــال 6: �ف

تعريــف »الــزواج المبكــر« كشــكل مــن أشــكال العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، تــم تقديمــه 
مــن خــالل إجــراء مقابلــة مــع ناجيــة واقتبــاس كالمهــا: 

". وتوضح: تقول سيمان: "انه تأث�ي نفسي
"تضيع طفولتك، تفتقد أصدقائك، ويصبح لديك الكث�ي 

ي ل يكون أحد قد علمك إياها. من 
من المسؤوليات ال�ت

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

ها وأن تك�ب عىل قدم المساواة مع غ�ي
بطريقة صحية ".

ي الأزمة السورية١٤
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



يجــب أن توضــح للشــخص الــذي تقابلــه تبعــات الظهــور 
عالم. ــائل الإ ي وس

�ض

ــع  ــث م ــد الحدي ــم وعن ــن تقابله ــخاص الذي ــع االأش ــاً م ــا منصف ــون دائم ــب أن تك ــراء: يج ج الإ
ي 

االأشــخاص الذيــن تعرضــوا للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. كمــا يكــون لديــك واجــب اضــا�ف
ي هــذا الســياق، فــإن مفهــوم الموافقــة الواعيــة يعتــ�ب أمــرأً 

ي حمايــة مصــادرك الضعيفــة. �ف
يتمثــل �ف

ي أن الشــخص الــذي تقابلــه يجــب أن يــدرك تمامــا تبعــات 
مهمــاً عــىل وجــه الخصــوص: هــذا يعــ�ف

ي 
عــالم. ولكــن، حــ�ت مــع الموافقــة المســبقة، تحتــاج إىل حمايــة مصــادرك الــ�ت ي وســائل االإ

الظهــور �ف
مــن المحتمــل أن تكــون ضعيفــة وال بــد مــن إعــالم مــن تقــوم بمقابلتــه بهــذه المخاطــر المحتملــة 

ي خطــر.
ي يمكــن أن تضــع مصــدرك �ف

والحــد مــن المعلومــات الشــخصية أو المحــددة الــ�ت

ــة  ــم القضي ــام وتقدي ــن االهتم ــد م ــذل مزي ــن خــالل ب ــدة م ــة الجي ــر االإخباري ــة التقاري ــم كتاب يت
ــي  ــوع االجتماع ــم عــىل الن ــف القائ ــن العن ي يرغــب الناجــون م

ــ�ت ــق ال ــع( التحقي موضــوع )مواضي
. كمــا يحتــاج الناجــون إىل تحديــد  ف اء عرضهــا، مــع الحفــاظ عــىل كرامــة وخصوصيــة الناجــ�ي والخــ�ب
هــا. يجــب ان يعلمــوا  موعــد مســبق الإجــراء المقابــالت ومعرفــة كيــف ســيتم عــرض قصتهــم ونرث
أنــه يمكنهــم مــن طلــب تغيــ�ي االســم، أو رفــض تصويرهــم أو اختيــار تصويرهــم جزئيــا فقــط، بمــا 

ي تخفــي أو ال تكشــف عــن مالمــح الشــخصية والهويــة أو الموقــع.
ي ذلــك الصــور الــ�ت

�ف

نصاف )العدالة( الإ
نصاف، السرية الإ

والشفافية

المبـدأ

٢

١٥ ي االأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف التغطية االإ



ي ال تكشــف الهويــة تعتــ�ب أمــراً أخالقيــاً حاســماً عنــد إعــداد التقاريــر الصحفية. 
مثــال ١: الصــورة الــ�ت

نســان مــن خــالل "الصــور" ال تعتــ�ب  ي تقــوم بفضــح انتهــاكات حقــوق االإ
فالمقــاالت والتقاريــر الــ�ت

ممارســات جيــدة وليســت صحافــة أخالقيــة.

م رغبــة  ف يعتــ�ب أمثلــة جيــدة عــىل: أ( الموافقــة الواعيــة، الأنهــا تحــ�ت ف التاليتــ�ي اســتخدام الصورتــ�ي
ف  ي تصــور واقــع حيــاة الالجئــ�ي

ي أن تبقــى هويتهــم مجهولــة، ب( الصــور الــ�ت
مــن تتــم مقابلتهــم �ف

دون تحديــد الهويــة الجغرافيــة أو الشــخصية و جـــ( تركيــب الصــورة الــذي يتمتــع بجــودة تقديــم 
. ي توحــي بــأن هنــاك خــ�ي مقابــل الــرث

القصــة، والــ�ت

ض إىل الزواج المبكر". ض السوري�ي الصورة:" كيف تدفع الصعوبات القتصادية الالجئ�ي

ــة -  ــة الجغرافي ــة والمنطق ــماء الكامل ــدية، واالأس ــاف الجس ــارة إىل االأوص ش ــدم االإ ــال ٢: إن ع مث
ف مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي – يشــ�ي ذلــك  وخاصــة عندمــا عــرض شــهادات الناجــ�ي
ــرار  ــر تك ــات لخط ــات المعرض ــاء والفتي ــع النس ــة وض ــة لهشاش ــي أو الصحفي ام الصحف ــ�ت إىل اح

. ي
ــد إضــا�ف ــف ضدهــن أو خطــر تعرضهــن لتهدي العن

وأول مثــال يقدمــه صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان عــىل ذلــك هــو "المــرأة الســورية تقــع ضحيــة 
ــق  ــو تحقي ــال ه ــذا المق ــية" ه ــدية وجنس ــداءات جس ــة: اعت ــّب االأزم ي مه

ــوريات �ف : "س ــو�ف الف
ي منهــا االأرسى مــن 

ي تعــا�ف
ي يتنــاول أشــكال مختلفــة مــن العنــف الجســدي والجنــىي الــ�ت

اســتقصا�أ
ي االأزمــة الســورية.

ف والجماعــات المســلحة المتورطــة �ف النســاء مــن قبــل المتطرفــ�ي

ا، ولكنها  . وهي تخاف من الظهور أمام الكام�ي ض "تتذكر كوكب كيف تم اختطافها قبل عام�ي
ي التعب�ي عن الخوف الشديد الذي زرعته الجماعات المسلحة داخلها. كشفت 

دد �ض لم ت�ت
ات  ، تماما مثل النساء الأس�ي ي

بو�ض ي و�ض
ي وسجنو�ض

كوكب ما حدث معها قائلة: "اختطفو�ض
الأخريات"

ي تعرضت لالغتصاب من قبل مجموعة مسلحة، فقد أكدت عىل أن 
أما بالنسبة لسعاد، ال�ت

زوجها توصل اىل اتفاق ماىلي مع زعيم فصيل الجيش الحر لتسهيل اغتصابها ".

ف أثنــاء المقابــالت والتعامــل معهــا بريــة تعتــ�ب أيضــاً أمــراً مهمــاً  مثــال ٣: إخفــاء هويــة الناجــ�ي
ف االقتصــادي واالســتغالل الــذي يواجهــه الالجئــون اليــوم. عنــد الحديــث عــن التميــ�ي

هــذان مقــاالن جيــدان يحميــان هويــة مــن تتــم مقابلتهــم. المقــال االأول هــو "كيــف تســاعد فــرح 
ــت  ي أصبح

ــ�ت ــورية ال ــرأة الس ــع الم ــاه إىل واق ــب االنتب ــه الكات ــث يوج ــا" حي ــتعادة حياته ــىل اس ع
ــا. ــد الأرسته ــل الوحي المعي

ي الأزمة السورية١6
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



، كانت فرح ممرضة وزوجها محامي. ولكنه يعمل هنا كعامل بالط، وقد ألقي  ض "قبل عام�ي
وعة. القبض عليه ثالث مرات للعمل بطريقة غ�ي م�ش

ضل، وهو مكتئب وخائف من إعادته إىل المخيم. وهي  ي الم�ض
تقول فرح: "الآن يبقى زوجي �ض

امج التعليمية لالأطفال  ي منظمة محلية تعمل عىل تقديم ال�ب
الآن معيل الأ�ة، وتعمل �ض

ي من 
ي تعا�ض

ي الزرقاء ال�ت
. كل يوم يجب عليها مواجهة أخطار الشوارع �ض ض ض والأردني�ي السوري�ي

الجريمة وتتجاهل التحرشات الجنسية من الرجال ".

ي المخيــم. همــوم وتحــرش وتعنيــف" وتكمــن المحافظــة عــىل رسيــة 
ي هــو " ســوريات �ف

المقــال الثــا�ف
ي تحدثــن عنهــا، وال ســيما عنــد 

ي الحفــاظ عــىل أرسار أرسهــن الــ�ت
ي تمــت مقابلتهــن �ف

النســاء اللــوا�ت
ي واقــع غيــاب أزواجهــن. 

ف عــىل الحصــول عــىل عمــل الئــق أو �ف الحديــث عــن عــدم قــدرة الزوجــ�ي
. ىلي أو االســتغالل الجنــىي

ف وتعتــ�ب هــذه العوامــل هــي المحفــزات الرئيســية لحــدوث لعنــف المــ�ف

ي تصــف حيــاة 
ي مقــال "نضــال المــرأة الســورية مــن أجــل البقــاء عــىل قيــد الحيــاة"، الــ�ت

وبالمثــل، �ف
ــات النســاء للحفــاظ  ــ�ي هوي ــم تغي ــة أرسهــم، حيــث ت عال ــون الإ ــن يعمل ف الذي ف الســوري�ي ــ�ي الالجئ

عــىل الريــة.

ة ممكنة،  ي العيادة لأطول ف�ت
ي وقت مبكر، وتفضل البقاء �ض

ي ترك العمل �ض
"سناء لم ترغب �ض

ة أو لأنها يجب أن تكسب المزيد من المال، ولكن ح�ت  ليس فقط لأنها تحب عملها كسكرت�ي
ضل الذي يكون مكتظا جدابوجود عائلتها وعائلة أخرى أيضا.  تتمكن من تجنب العودة إىل الم�ض
ة طويلة. وطردت من وظيفتها لأن عملها يعت�ب "انتهاك" لقانون  لالأسف سناء لم تعمل لف�ت

ي ".
العمل الأرد�ض

قالت فاطمة: "أشعر بضغوط اجتماعية واقتصادية 
عالة أطفاىلي الخمسة  ونفسية. أنا أعمل 14 ساعة يوميا لإ

بعد أن فقدت زوجي.

وأضافت عائشة: "بعد أن فقدت زوجي، أبكي عندما
. أنا تائهة ول أعرف ماذا أفعل. لقد يبكي أطفاىلي

ي سن 28 ولم أحصل عىل شهادة
ترملت �ض

الدراسة الثانوية."

١٧ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



ــة  ــة خاص ــم بصف ــن المه . وم ف ــ�ي ــكام أو التمي ــالق االأح ــي إط ــب الصحف ــن واج ــس م ــراء: لي ج الإ
ف مــن  ــة تلقــي بالالئمــة عــىل الناجــ�ي ــا بطرق ي يمكــن تأويله

ــ�ت ــل ال ــر التفاصي ــد مــن عــدم ذك التأك
ي 

ت إىل المالبــس الــ�ت العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. عــىل ســبيل المثــال إذا كنــت قــد ارسث
ف / الضحيــة، يمكــن  كانــت ترتديهــا وقــت حــدوث االعتــداء أو الجوانــب االأخــرى لمظهــر أحــد الناجــ�ي
ي 

ي إصــدار حكــم عليهــا. هــذا يمكــن أن يكــون صحيحــا بشــكل خــاص �ف
تفســ�ي ذلــك عــىل أنــه يعــ�ف

ف قــد يضيفــون تفاصيــل يمكــن مــن دون قصــد أن تــؤدي إىل القــاء  التشــخيص: بعــض الصحفيــ�ي
. ي

اللــوم بعيــدا عــن الجــا�ف
 

ــع  ــوع االجتماعــي، ورف ــم عــىل الن ــف القائ ــر عــىل الدعــوة لمناهضــة العن ــز التقاري ينبغــي أن ترك
ي للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. إال أن الصحفــي يجــب أن يبقــى  الوعــي وإبــراز االأثــر الســل�ب

دائمــا موضوعيــا أن يتجنــب توجيــه أصابــع االتهــام إىل الضحيــة.

ــام بأفعــال جنســية  ــن القي ــاء لرفضه ــن أحي ســالمية: أحرق ــة االإ ــوان "الدول ــر بعن ي تقري
ــال ١: �ف مث

ــ�ي باالأمــم المتحــدة بشــأن  ــرات الصــادرة عــن مســؤول كب ــي عــىل التحذي ــز الصحف ــة"، رك متطرف
ي ســوريا. 

ــىي �ف ــف الجن اســتخدام "واســع النطــاق ومنهجــي للعن

عدم التحــيـز
 ل تصدر أحكاماً ول تقم

بالتمييز بين الأشخاص

المبـدأ

٣

ي االأزمة السورية١8
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ي هــذه الحالــة تــم أخــذ اقتبــاس مــن قبــل 
بــالغ عــن الحقائــق - �ف ف كيفيــة االإ المقتطــف التــاىلي يبــ�ي

خبــ�ي – نتــج عــن ذلــك تقريــر صحفــي مؤثــر:

اتيجية تطبقها  "بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن العنف الجنسي هو جزء من اس�ت
سالمية بهدف ن�ش الرعب، واضطهاد الأقليات العرقية والدينية وتطه�ي شعوب  الدولة الإ

بأكملها من الذين يعارضون أيديولوجيتهم". "الأعمال الوحشية ضد النساء هي محور 
ي تسمح لهم بتمويل 

ي العلم الأسود: النساء والفتيات هن الفريسة ال�ت اتيجية جهاد�ي اس�ت
ض وتلبية رغباتهم الجنسية ". نظامهم، وتجنيد مقاتل�ي

ف إىل الــزواج المبكــر"  ف الســوري�ي ــة الالجئــ�ي ــات االقتصادي ــر "كيــف تدفــع الصعوب ي تقري
ــال ٢: �ف مث

اهــة الصحفيــة بشــكل مختلــف. حيــث يعــرض  ف ي ال�ف
يــرى صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان كيــف تــأ�ت

ويــج بناتهــن القــارصات، ولكنهــن أدركــن خطأهــن قبــل فــوات  ف الكاتــب أمثلــة لنســاء كــن يخططــن ل�ت
االأوان:

"تمكنت الأم عالية من إيقاف خطبة ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، عىل الرغم من أنه كان 
ي سوريا فإنه لن يكون مثل هذا القرار ممكناً 

ف بأنهم لو كانوا �ض ي ترتيب ذلك. وتع�ت
لها يد �ض

نظرا للضغوط الهائلة بسبب التقاليد والعادات والأعراف الأ�ية".

ي الــزواج المبكــر... 
ي نفــس التقريــر يلفــت الكاتــب النظــر إىل الــدور الــذي تلعبــه الســلطة االأبويــة �ف

�ف
ولكــن دون أن يعطــي رأيــه:

ا فضول، مسؤولة برنامج كفى لحماية الطفل، تقول بأن الزواج الق�ي وزواج القا�ين  "م�ي
ي المنطقة. 'الرجال هم من يتخذون جميع القرارات، 

ناتج عن العقلية الذكورية الموجودة �ض
وج بناتهم". ض ويعتقدون بأنه من حقهم تقرير من الذي سوف ي�ت

ي التقريــر الصحفــي "ســوريا: الحــرب غــ�ي المعلنــة عــىل المــرأة" حيــث يعــرض 
مثــال ٣: وبالمثــل �ف

ي تزويــج فتياتهــا القــارصات مــن وجهــة نظــر محايــدة:
الكاتــب مشــاركة االأرسة �ف

ي تبلغ من العمر 17 عاما 
كانت فرح الالجئة السورية ال�ت

ي الأردن ترزح تحت 
ي تعيش خارج المخيمات �ض

وال�ت
وج. كانت مخطوبة رسميا  ض ضغط كب�ي من أهلها ح�ت ت�ت
ثالث مرات، وبشكل غ�ي رسمي عدة مرات – أولها كان 

ي كل مرة كانت ترفض ذلك 
ي سن 12 عاما. وقالت أنها �ض

�ض
ب من قبل عائلتها. أول مرة من قبل  كانت تتعرض لل�ض
والدها، وبعد ذلك عىل يد شقيقها، الذي "أصبح نائب 

ح. ب م�ب والده". لقد تعرضت ل�ض

١٩ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



"يقول الشيخ حيدر: "إن اكتظاظ المخيمات
ي تعيش فيها المرأة، يسلبها خصوصياتها 

والمالجئ ال�ت
ي نفس

وقدرتها عىل رعاية نفسها وأطفــالها، و�ض
الوقت يعرضها للمضايقات والتحرش".

ف مــا هــو  ف بــ�ي بــالغ عــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي مــن المهــم أن نمــ�ي جــراء: عنــد االإ الإ
ــىل  ــم ع ــف القائ ــص العن ــض قص ــة." بع ــة العام ي "المصلح

ــب �ف ــا ال يص ــة" وم ــة العام "للمصلح
النــوع االجتماعــي تقــدم شــخصيات بــارزة وتتضمــن الكثــ�ي مــن التفاصيــل الشــخصية: هــذا يميــل 
ف  ة، ولكــن ال يتــم فيهــا تقديــم معلومــات مفيــدة حــول الناجــ�ي إىل معالجــة الموضــوع بطريقــة مثــ�ي

مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

ي 
ي تســبب الفضائــح أو الــ�ت

ف تتجنــب خلــق الصــور النمطيــة، الــ�ت ي تركــز عــىل الناجــ�ي
التقاريــر الــ�ت

ف مــن العنــف القائــم  تقــوم بمطــارة االأشــخاص. يجــب أن يســتخدم الصحفيــون قصــص الناجــ�ي
ــوع  ــىل الن ــم ع ــف القائ ــة وراء العن ــباب الكامن ــراز االأس ب ــل الإ ــط كمدخ ــي فق ــوع االجتماع ــىل الن ع

ــه. االجتماعــي والحاجــة للعمــل عــىل محاربت

ف الكاتب  عــالم أن يســاعد الالجئــات الســوريات؟" بــ�ي ي االفتتاحيــة " كيــف يمكــن لالإ
مثــال ١: المقالــة �ف

ي إعطــاء 
ــوع تجــارب النســاء الســوريات، ومســاهمة ذلــك �ف عــالم عــىل تن ف وســائل االإ ــة تركــ�ي أهمي

صــورة دقيقــة وعادلــة لتجــارب واحتياجــات مختلــف النســاء.

بــالغ واجب الإ
بــالغ: ذو صـلة الإ

وحســاس

المبـدأ

٤

ي الأزمة السورية٢٠
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



نسانية وضمان أن تكون مناسبة  عالمية تساعد عىل زيادة تدفق المساعدات الإ "التغطية الإ
عالم أن تعمل كجهة  ض المختلفة. وعالوة عىل ذلك، يمكن لوسائل الإ لحتياجات الالجئ�ي

ي عملية 
ض النساء ح�ت يتمكّن من المشاركة بشكل فاعل �ض رقابية، مما يساعد عىل تعبئة وتمك�ي

ي أي عملية انتقال سياسي والعدالة النتقالية 
التفاوض، والمطالبة بالتمثيل السياسي للمرأة �ض

ي سوريا ".
�ض

ي 
ي المخيــم. همــوم وتحــرش وتعنيــف" يعتــ�ب عجــز البنيــة التحتيــة �ف

ي مقالــة "ســوريات �ف
مثــال ٢: �ف

ي االأزمــة 
المخيمــات هــو عامــل متكــرر يســاعد عــىل تصاعــد العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ف

السورية. 

ي تعيش فيها المرأة، يسلبها 
"يقول الشيخ حيدر: "إن اكتظاظ المخيمات والمالجئ ال�ت

ي نفس الوقت يعرضها للمضايقات 
خصوصياتها وقدرتها عىل رعاية نفسها وأطفالها، و�ض

والتحرش".

ي المخيمات ليست آمنة. دائما 
ي هذه المالحظة، تضيف سناء: "الحمامات العامة �ض

"�ض
ي 

ي أخي، عىل الرغم من بعد الحمامات من خيمتنا. لقد تعرضت العديد من صديقا�ت
يرافق�ض

للمضايقات هناك."

ف إىل الــزواج المبكــر"  ف الســوري�ي ي تحقيــق "كيــف تدفــع الصعوبــات االقتصاديــة الالجئــ�ي
مثــال ٣: �ف

ي تســاهم 
ف االأحــوال الشــخصية الــ�ت ي قوانــ�ي

ي قدمهــا الكاتــب تثــ�ي الوعــي حــول النقــص �ف
االأدلــة الــ�ت

ي االأزمــة الســورية.
ي حــدوث العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ف

�ف

"تقول ماريا سمعان، منسقة برنامج حماية الطفل من 
ي منظمة كفى عنفاً واستغاللً 

أجل حقوق المرأة اللبنانية �ض
ي التقاليد الدينية والثقافية.

ـ أن الزواج المبكر متجذر �ض

'وأضافت سمعان بأن الزواج المبكر يرتبط بالتقاليد 
والثقافة السائدة. "جميع الديانات هنا تسمح بذلك، 

لذلك فقد أصبح ذلك تقليدا، أو عىل الأقل أمراً مقبول 
ي الوقت نفسه، فإنه يعت�ب وسيلة لمنع الجماع 

ثقافيا. و�ض
الجنسي قبل الزواج ".

٢١ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



ف مــن العنــف  ام خصوصيــة كل الناجــ�ي جــراء: مــن حيــث المبــدأ تهتــم الصحافــة االأخالقيــة باحــ�ت الإ
القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، وأرس الضحايــا ومجتمعاتهــم. يجــب عليــك أيضــا أن تكــون حــذراً 
ــع أجــزاء  ــا يقــوم الجمهــور بتجمي ــة. يحــدث هــذا عندم ــد ضمــان الري ــة" عن مــن "كشــف الهوي
التفاصيــل - مثــل الموقــع والعمــر، والمالبــس، أو أفــراد العائلــة - حــ�ت لــو لــم تكــن قــد ذكــرت 

، أو لــم تقــم بإظهــار وجوههــم. ف اســم أحــد الناجــ�ي

ي التحقيــق ولكــن أيضــا 
ف �ف قــد يلجــأ الصحفيــون إىل ليــس فقــط تغيــ�ي أســماء االأشــخاص المعنيــ�ي

ي للمجهــول وذلــك اعتمــادا عــىل أســلوب التحريــر وحساســية قصــة 
إىل روايــة القصــة بصيغــة المبــ�ف

الناجــي.

احترام الخصوصية المبـدأ

٥

ي الأزمة السورية٢٢
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



مثــال ١: مثــال فعــال عــىل هــذا النمــط – حيــث قــام الكاتــب باتخــاذ خطــوات إضافيــة للحفــاظ 
ــة  ــاء حواجــز واقي ــال جــدران: بن ــوان "مالجــئ ب ي مقــال بعن

ــك �ف ــة وكرامــة الناجــي – وذل عــىل هوي
ضــد االغتصــاب".

ة ولكنها مهمة. وأوضحت نوال: "قد يكون هناك العديد  "هذه ليست سوى أمثلة قليلة صغ�ي
من النساء مثل هذه، ولكن هذه الحرب تجعل من الصعب علينا التواصل وتبادل قصصنا". 

ي محاولة حماية بعضهن البعض وتحقيق السالم."
"ولكن النساء السوريات جادات �ض

ي يــدىلي بهــا الشــخصيات 
ي االأمــم المتحــدة أو التريحــات الــ�ت

ف �ف مثــال ٢: االقتبــاس عــن مســؤول�ي
ــه، وال ســيما  ــ�ب نهجــاً آخــر ينصــح باتباع ف يعت ز قصــص الناجــ�ي ــ�ب ي ت

ــ�ت ــرار ال ــاع الق ــة وصن العام
ســالمية: أحرقوهــن أحيــاء لرفضهــن القيــام  ي مقالــة "الدولــة االإ

بالنســبة لالأمثلــة االأكــ�ث حساســية. �ف
رهــاب الجنىي مــن قبــل الجماعــات المتطرفة  بأعمــال جنســية متطرفــة" الــذي يعــرض اســتخدام االإ
ي 

ــف الجنــىي �ف ــل الخــاص للعن ــاس عــىل لســان الممث ــام الصحفــي باالقتب ي العــراق وســوريا، ق
�ف

: اعــات UNSG ليقــدم قصــة ناجيــة مــن التحــرش الجنــىي ف ال�ف

"قالت الآنسة زينب بانغورا: "لقد سمعت عن قصة لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما تعرضت 
للحرق ح�ت الموت لأنها رفضت القيام بفعل جنسي متطرف. كما قمنا أيضاً بجمع تقارير 

عن عدة أفعال جنسية سادية أخرى."

ي دمشق إىل ملجأ
ضلها الخاص �ض وبالمثل، قدمت نوال اليازجي من رابطة النساء السوريات قضية امرأة حولت م�ض

ي مثال آخر، تحدثت عن شابات نظمن فصول خاصة للدفاع عن النفس، بهدف تعزيز 
للنساء الهاربات من العنف. و�ض

شعور المرأة بأنها تملك زمام حياتها.

٢٣ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



ــف  ــا العن ــال ضحاي ــع االأطف ــالت م ــراء مقاب ــد إج ــة عن ــ�ث أهمي ــة أك ــح الخصوصي ــراء: تصب ج الإ
ف مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي أصغــر  القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. كلمــا كان الناجــ�ي
ف إيــالء مســتوى أعــىل  ســنا كلمــا كانــوا أكــ�ث هشاشــة وضعفــاً. وبالتــاىلي فإنــه يجــب عــىل الصحفيــ�ي

. ف مــن العنايــة واالهتمــام الالزمــ�ي

ــوع  ــم عــىل الن ــف القائ ــ�ي العن ــاول تأث ــذي يتن ــب" وال ــة " قــارصات تحــت التعذي ي مقال
ــال ١: �ف مث

ي وفتــاة تــم تزويجهــم  االجتماعــي عــىل االأوالد القارصيــن مــن زاويــة أوســع يــروي الكاتــب قصــة صــ�ب
ي الحفــاظ عــىل هويــة االأطفــال.

مــن قبــل والديهــم. واالأهــم مــن ذلــك هــو أن المقالــة نجحــت �ف

ومــن المهــم أن ننتبــه عنــد إجــراء مقابــالت مــع فتيــات أو أوالد قارصيــن الحصــول عــىل موافقــة 
. ف ــاء القانونيــ�ي ــن أو االأوصي الوالدي

ويج ابنهما الذي يبلغ  ض ض ب�ت ي حادثة أخرى قام زوج�ي
"و�ض

، مما  ض من العمر 17 سنة من فتاة أصغر منه بعام�ي
ك المدرسة والعمل مع والده  اضطر الزوج الشاب ل�ت

ليعيل عائلته الجديدة.

قالت والدة الشاب أنها تريد أن ترى حفيداً من ابنها 
ي وقت لحق أنها وبسبب 

فت �ض الوحيد. لكنها اع�ت
تدخلها، حرمت ابنها وزوجته من طفولتهم".

* مقتبس من المقالة االأصلية

مقابلة القاصرين المبـدأ
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ــة أن  ــة خاص ــم بصف ــن المه ــه م ــة فإن ــون المنطق ــن ال يعرف ف الذي ــ�ي ــبة للصحفي ــراء: بالنس ج الإ
ــان أن تخضــع مصادرهــم  ــة ضم ــة حــول كيفي ــة ذات الصل ــوا عــىل وعــي باالإجــراءات المحلي يكون
لهــذا المبــدأ، ويمكــن أن يتــم ذلــك عــادة مــن خــالل المنظمــات والهيئــات المحليــة. يجــب عليــك 
 ، ف ف والســائق�ي جمــ�ي دائمــا حمايــة مصــادرك وتشــمل هــذه الحمايــة مــن يرتبــون لــك المقابــالت والم�ت
ومــن تتــم مقابلتهــم، واالآخريــن الذيــن يســاعدونك عــىل إعــداد قصتــك. مــن المعــروف أن بعــض 
ــوع  ــىل الن ــم ع ــف القائ ــن العن ــا ع ــوا علن ــن تكلم ــك الذي ــع أولئ ــل م ــب التعام ــات تتجن المجتمع
ــىل  ــن ع ــاب له ف" كعق ــرث ــم ال ــمى "جرائ ــا يس ــكاب م ــم ارت ــاالت، ت ــض الح ي بع

ــي و�ف االجتماع
حديثهــن عمــا حصــل لهــن.

ــة  ــة الدقيق ة بالصحاف ــارسث ــط مب ــرى ترتب ــة أخ ــ�ب صف ــة تعت ــات الموثق ــد والمعلوم ــث الجي البح
ــرض  ــإن ع ــك ف ــي، ولذل ــك كصحف ي ل

ــا�أ ــدف النه ــو اله ــق ه ــن الحقائ ــالغ ع ب ــة. إن االإ واالأخالقي
ــة. ــة للحقيق ــورة ممكن ــرب ص ــىل أق ــول ع ف الحص ــ�ي ــن الصحفي ــة يمك ــب القص ــف جوان مختل

المصـادر
 الحماية والتنوع

والشفافية

المبـدأ
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ف المــزدوج" يعــرض الكاتــب أشــكال مؤلمــة مــن االســتغالل  ي المقالــة "امــرأة والجئــة: التميــ�ي
مثــال ١: �ف

ي المخيمات 
ف �ف ف الســوري�ي ي تواجــه الالجئــ�ي

ي الدعــارة بشــكل خــاص والعمــل القــري - ال�ت
ي - �ف البــرث

ي لدبهــا انتمــاءات 
كيــة، وال ســيما لمــن هــم مــن عرقيــات مختلفــة، مثــل االأكــراد، أو تلــك الــ�ت ال�ت

. ف يديــ�ي ف دينيــة مختلفــة، مثــل ال�ي

الصحفــي يؤكــد عــىل وقــوع العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي – وتحديــداً وجــود مســتويات 
ف مصدريــن مــن وجهــات نظــر مختلفــة: ي عنتــاب - عــن طريــق المقارنــة بــ�ي

ف �ف عاليــة مــن التميــ�ي

ي مخيم عنتاب لأنهن يتعرضن 
ض بالعيش �ض "لقد تحدثت شخصيا إىل النساء قلن أنهن ل يرغ�ب

نسان الأساسية. م حقوق الإ ض ويواجهن ممارسات ل تح�ت للتمي�ي

ن عىل ممارسة  ي عنتاب. حيث علمنا أن النساء يج�ب
ض تحدث �ض س أنواع التمي�ي وقلن أن أ�ش

ي السن. وعالوة عىل ذلك، يتم 
الدعارة، وأنه يتم تزويج الفتيات القا�ات لرجال كبار �ض

ض من سوء المعاملة من قبل أرباب العمل. استغاللهن كعمالة رخيصة ويعان�ي

، عىل  ض ض وضد حقوق المثلي�ي ض المسلم�ي ي تركز عىل الناج�ي
منظمة مازلومدير السالمية )ال�ت

ي عام 2014. والتسجيالت 
ت تقريراً مفصالً جدا حول هذا الموضوع �ض سبيل المثال( ن�ش

ي جمعها الباحثون. حيث جمعوا 
الصوتية من المقابالت أعادت إىل الحياة المعلومات ال�ت

تقارير عن الدعارة المنظمة، والزواج من الفتيات القا�ات كزوجة ثانية، أو عرضها "للبيع" 
وعة لأنها كانت زيجات مؤقتة فقط - فضال عن  كل ليلة – وهي ممارسة تم اعتبارها م�ش

استغالل العمال المهاجرين.

ي النهج 
نتائج التقريرين تتفق تماما مع بعضها البعض، عىل الرغم من الختالف �ض

ي هذه 
تها. عىل ما يبدو أن الوضع لم يتغ�ي �ض ي ن�ش

والسياسات العامة للمنظمات ال�ت
، بل ازداد سوءا ". ي

المخيمات خالل العام الما�ض

«... حملــة  ي مقالــة: "»ســوريات للســ�ت
مثــال ٢: تنــوع المصــادر والتحقــق مــن المراجــع واضــح جــداً �ف

" تتنــاول هــذه المقالــة رســالة نصيــة يبعثهــا متاجريــن  ي
و�ف لكــ�ت يقودهــا »ســمارسة« عــ�ب الفضــاء االإ

تيــب الــزواج مــن نســاء ســوريات وفتيــات قــارصات. بــذل  ي الخليــج ل�ت
بالبــرث وتســتهدف الرجــال �ف

عيــة  ي الحصــول عــىل وثيقــة يســتخدمها تجــار البــرث تهــدف إىل "إثبــات" رسث
الكاتــب جهــدا اضافيــا �ف

عملهــم:

ويــج لهــا للــزواج مــن  ي كان يتــم ال�ت
تلقــت صحيفــة الحيــاة اللندنيــة وثيقــة يزعــم بأنهــا رســمية والــ�ت

ي تســمح لجمعيــة 
ض أنهــا موقعــة مــن نائــب وزيــر الداخليــة، والــ�ت ي يفــ�ت

فتيــات ســوريات، والــ�ت
ي يتــم وصفهــن بأنهــن بنــات الشــهداء - 

تيــب زواج الفتيــات الســوريات – الــال�ت يــة ب�ت اليتيــم الخ�ي
. ف للرجــال الســعودي�ي

ض  "لقد تحدثت شخصيا إىل النساء قلن أنهن ل يرغ�ب
ض  ي مخيم عنتاب لأنهن يتعرضن للتمي�ي

بالعيش �ض
نسان الأساسية". م حقوق الإ ويواجهن ممارسات ل تح�ت

ي تركيا.
عامل اجتماعي �ض
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ــن  ــك م ــس الأن ذل ــاً؛ لي ــرأً ال أخالقي ــة أم ــاىلي للحصــول عــىل مقابل ــل م ــع مقاب ــ�ب دف ــراء: يعت ج الإ
ــىل  ــب ع ــن الصع ــل م ــن أن يجع ــه يمك ــل الأن ــط، ب ــة فق ــة المقابل ــىل طبيع ــر ع ــن أن يؤث الممك
ي المســتقبل الأن النــاس ســوف يتوقعــون الحصــول 

ف االآخريــن الحصــول عــىل المقابــالت �ف الصحفيــ�ي
ي يمكــن 

ــ�ف ــاىلي أو عي ــل م ــا أن عــرض مقاب ــالت. كم ــادي للموافقــة عــىل إجــراء المقاب ــل م عــىل مقاب
ــوع االجتماعــي للتحــدث إىل وســائل  ف مــن العنــف القائــم عــىل الن أيضــا أن يضغــط عــىل الناجــ�ي
عــالم. ولذلــك فإنــه فمــن المستحســن أن يقــوم الصحفيــون أوالً باالتصــال بمنظمــات المجتمــع  االإ
ــة  ــل محاول ي المقــام االأول قب

ــوع االجتماعــي �ف ــم عــىل الن ــا العنــف القائ ي قضاي
ــة �ف ي العامل

المــد�ف
ــون  ــد يكون ــة ق ــة والدولي ــة المحلي ــ�ي الحكومي ــات غ ي المنظم

ــة. المســؤولون �ف ــب إجــراء مقابل ترتي
قادريــن عــىل التحــدث بحريــة أكــ�ث حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي، ومــن المرجــح أن 
ة إىل مــن تتــم مقابلتــه فإنــه  يكــون لهــم نظــرة عامــة مفيــدة للموضــوع. وبــدال مــن الدفــع مبــارسث
ف مــن العنــف القائــم  ع بريــة إىل منظمــة تعمــل مــع الناجــ�ي ف بالتــ�ب مــن االأنســب قيــام الصحفيــ�ي

عــىل النــوع االجتماعــي.

ــر يمكــن أن  ــم يتمكــن مــن توفــ�ي مقتطــف مــن تقري ــدوق االأمــم المتحــدة للســكان ل مــع أن صن
ي لدفــع المقابــل المــاىلي عــىل  وري التأكيــد عــىل التأثــ�ي الســل�ب توضــح هــذا المبــدأ، إال أنــه مــن الــرف

ف وأرسهــم وكذلــك عــىل مصداقيــة الصحفــي وســمعته المهنيــة. الناجــ�ي

دفـــع مقــابل
مـــالي المبـدأ
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ــادي،  ــان االقتص ــبب الحرم ــيئة، بس ــروف س ي ظ
ــات �ف ــات الالجئ ــاء والفتي ــش النس ــا تعي ــا م وغالب

وبالتــاىلي فــإن عــرض تقديــم مقابــل مــاىلي أو هدايــا لهــم أو الأرسهــم قــد يؤثــر عــىل دقــة المعلومات 
ي يقدمونهــا.

الــ�ت

ــاط  ــاىلي اللتق ــل م ــع مقاب ــام بدف ــا ق ــك عندم ي عــام ٢٠1٤، تســبب مراســل بحــدوث فضيحــة وذل
�ف

ــاع  ــورة بضي ــبب الص ــم تس ــة. ل ــات القمام ي حاوي
ــام �ف ــن الطع ــث ع ــورية تبح ــرأة س ــورة الم ص

ي كان يعمــل لديهــا فقــط ولكنــه ســاعد أيضــا عــىل خلــق 
عالميــة الــ�ت مصداقيــة ومكانــة المؤسســة االإ

ي هــن عرضــة لالســتغالل بســهولة.
ــال�ت ــات ال ــة للنســاء الالجئ صــورة نمطي

ي البحــث للمقــاالت 
ــة �ف ــع االأطــراف المعني ــق عــىل جمي ــاىلي تنطب ــل م إن سياســة عــدم دفــع مقاب

ف للعثــور عــىل المعلومــات. إن مصــادر  ي ذلــك عنــد اســتخدام أشــخاص محليــ�ي
الصحفيــة، بمــا �ف

ــة  ــارة مربح ــاث إىل تج ــل االأبح ــون إىل تحوي ــد يميل ــاىلي ق ــل م ــون مقاب ــن يتقاض ــات الذي المعلوم
ــة. ــة أو ملفق ــ�ي موثق ــات غ ــات ورواي ــؤدي إىل الحصــول عــىل معلوم ــا ي ــا، مم ــب به والتالع

ف تجنــب دفــع مقابل  ف عــىل الصحفيــ�ي ي تتعلــق بأشــخاص بارزيــن، يتعــ�ي
تجاهــل إغــراء القصــص الــ�ت

ي 
مــاىلي لمقابلتهــم، الأن القيــام بذلــك يقــوض ســالمة التحقيــق وقدرتــه عــىل جمــع المعلومــات �ف

ي هــذه الحالــة أن تتأكــد مــن دقــة المعلومــات.
المســتقبل. واالأهــم مــن ذلــك، أنــه ال يمكنــك �ف

ي عام 2014، تسبب مراسل بحدوث فضيحة وذلك
�ض

عندما قام بدفع مقابل ماىلي للتقاط صورة لمرأة
ي حاويات القمامة.

سورية تبحث عن الطعام �ض
لم تسبب الصورة بضياع مصـداقية ومكانة

ي كان يعمـل لديها فقط
عالمية ال�ت المؤسسـة الإ

ولكنـه سـاعد أيضـا عىل خــلق صورة نمطية للنسـاء 
ي هن عرضة لالســتغالل بسـهولة.

الالجـئات الال�ت
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ي أن 
ر؛ وهــذا يعــ�ف شــد الصحفيــون بمبــادئ الحــد مــن الــرف جــراء: كقاعــدة عامــة، يجــب أن يس�ت الإ

ام خصوصياتهــم،  تتعامــل بحساســية مــع االأشــخاص الذيــن عانــوا مــن الحــزن أو الصدمــة، واحــ�ت
عــالم،  ي التعامــل مــع وســائل االإ

ة �ف ــأن مــن تتــم مقابلتهــم قــد يكونــون عديمــي الخــ�ب والوعــي ب
ي 

ي الحصــول عــىل المعلومــات وحــق المجــرم المتهــم �ف
ف حــق الجمهــور �ف وفهــم تحقيــق تــوازن بــ�ي

الحصــول عــىل محاكمــة عادلــة.

 . ف ي اعتمــاد نهــج يركــز عــىل الناجــ�ي
ف �ف ي االأخــ�ي إىل مســاعدة الصحفيــ�ي

ويهــدف هــذا المبــدأ االأخــال�ت
ــح  ــة تقــوم بتوضي ــن المــواد الصحفي ف م ــ�ي ــار فقرت ــدوق االأمــم المتحــدة للســكان باختي ــام صن ق

. ف ي الحفــاظ عــىل المصالــح الفضــىل للناجــ�ي
الممارســات الجيــدة �ف

ي غــ�ي مكانهــا( أو تقــوم بنبــش الذكريــات المؤلمــة لمــن 
االأمثلــة أدنــاه ال تمثــل أســئلة إقحاميــه )�ف

تتــم مقابلتهــم. بــدال مــن ذلــك، قــام المراســل الصحفــي بتقديــم ردود واضحــة مــن قبــل ناجيــات 
مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

 ل تسبب أي ضرر أو
أذى )ل ضرر ول ضرار( المبـدأ
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ف القر ناتجة عن عوامل اقتصادية.  ف السوري�ي ف الالجئ�ي المثال ١: كث�ي من زيجات ب�ي

ي أول ليلة قضتها مع زوجها قبل 
"ذيبه، من محافظة إدلب أيضاً، كانت مذعورة وخائفة �ض

ء عن العالقات  ي
ها سش ي حينها تبلغ من العمر 18 عاماً، ولم يكن أحد قد أخ�ب

. وكانت �ض ض عام�ي
الجنسية.

قالت بهدوء وهي تتذكر ما حصل: "لقد كان مؤلما ". كان زوجها أك�ب منها بتسع سنوات، ولم 
يكونا يعرفان بعضهما البعض قبل الزواج. )من تحقيق "كيف تدفع الصعوبات القتصادية 

ض إىل الزواج المبكر(".  ض السوري�ي الالجئ�ي

ــي  ــاح المراســل الصحف ــث أت ــة عــىل النســاء" حي ــ�ي المعلن ــة "ســوريا: الحــرب غ ي مقال
ــال ٢: �ف مث

لمــن يقــوم بمقابلتهــا أن تتحــدث بحريــة ورصاحــة، كمــا أتــاح لهــا اســتخدام لغتهــا عنــد وصــف 
مــا حــدث.

ي الشهر. لم أتمكن من 
يجار كان مرتفعاً جدا، حيث كان بحدود 400 دولر �ض : "الإ قالت م�ض

يجار، لذلك طلبت من المالك أن يقوم بخفضه. ولكنه رفض قائال: "قلت لك – أنا  دفع الإ
. ولكنك رفضت ". لم أكن أعرف ما كان يعنيه"، ولحقاً  ي ديري بالك عىلي

بدير باىلي عليكي وان�ت
يجار. ي الجنس مقابل الإ

أدركت انه يطلب م�ض

مثــال ٣: ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه مــن المهــم أن يتبــع الصحفــي نهــج الناجــي - وليــس الضحيــة. 
عــالم أن يســاعد الالجئــات الســوريات؟" عندمــا يتبــ�ف  ي المقالــة " كيــف يمكــن لالإ

بحســب مــا جــاء �ف
عالميــة زاويــة تركــز عــىل الضحيــة، فإنــه يمكــن أن ينتهــي االأمــر بإلقــاء اللــوم عــىل االأزمة  التغطيــة االإ
الســورية باعتبارهــا ســبب معانــاة النســاء والفتيــات الســوريات، وكأن المــرأة هــي كائــن معــزول عــن 
ــ�ي أن تقــوم  ــا. ســيكون مــن االأفضــل بكث ــة والسياســية المحيطــة به ــة واالقتصادي ــة التاريخي البيئ
ي 

قليميــة والعالميــة الــ�ت ــة االإ عــالم بتســليط الضــوء عــىل النظــم السياســية واالقتصادي وســائل االإ
ي ظــل هــذه الظــروف لتطبيــق حقــوق 

ح كيــف يمكــن النســاء والفتيــات النهــوض �ف طــال أمدهــا، ورسث
نســان االأساســية. االإ

ف مــن العنــف القائــم عــىل  ــاً للناجــ�ي عــالوة عــىل ذلــك، ينبغــي أن تتضمــن التقاريــر تمثيــالً إيجابي
ي 

، بمــا �ف ة إىل المجتمــع الــدوىلي النــوع االجتماعــي عنــد روايــة قصصهــم وإيصــال رســالتهم مبــارسث
ي مقالــة "كيــف نســاعد فــرح" عــىل 

ذلــك واضعــي السياســات والجهــات المانحــة. يمكننــا أن نــرى �ف
اســتعادة حياتهــا" كيــف تــم اســتخدام هــذا النهــج.

ض المرأة عىل الصعيد العالمي. وينبغي لهذه  ي 8 آذار نحتفل باليوم العالمي للمرأة وتمك�ي
"�ض

ض من النساء والفتيات الالجئات مثل فرح  ف بمرونة ما يقرب من ستة مالي�ي الحتفالت تع�ت
ي بيئتهن الجديدة بعزم وإبداع ومهارة وذلك 

ي يواصلن التكيف مع الحياة �ض
وفتيه وزينب الال�ت

غاثة ان تتواكب مع قوة صمود  عىل الرغم من الظروف الصعبة. يجب عىل منظمات الإ
هؤلء النساء. من أجل مساعدتهن حقا، ويجب أن نعزز فرصهن وخياراتهن".

النهج الذي يركز على الناجي
ي صلــب عمليــة 

ف مــن خــالل وضعهــم �ف ف الناجــ�ي ف يهــدف إىل تمكــ�ي النهــج الــذي يركــز عــىل الناجــ�ي
ف هــذا النهــج بــأن كل شــخص هــو فريــد ويتفاعــل بشــكل مختلــف تجــاه العنــف  . ويعــ�ت ي

التعــا�ف
ــة  ــف مختلف ــات التكي ــوارد وآلي ــوة وم ــاط ق ــدى كل شــخص نق ــوع االجتماعــي، ول ــم عــىل الن القائ
ي تقريــر مــن الــذي يجــب أن يعــرف عمــا حــدث لــه، ومــاذا يجــب أن يحــدث بعــد 

ولديــه الحــق �ف
ذلــك.

ي الأزمة السورية٣٠
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



المقالت التي كتبها صحفيون تلقوا تدريبًا 
مقالت من شبكة صحفيون ضد العنف القائم على النوع الجتماعي 

قام الصحفيون بكتابة المقالت التالية حول العنف القائم على النوع الجتماعي بعد تلقيهم تدريباً مكثفاً لمدة ثالثة أيام
نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في حزيران ٢٠١٥.

٣١ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



الكاتبة: 

حميدة عبد المنعم، نائبة رئيس التحرير، جريدة الجمهورية

٢٣مليــون نســمة يعانــون مــن القتــل والدمــار هــم عــدد ســكان ســوريا ٦،٢ مليــون الجــئ ســوري 
تركــوا بالدهــم هربــا مــن الجحيــم أي حــواىلي ربــع الشــعب تقريبــا!! قدمــت مســاعدات مــن جهــات 
ف فقــد اعلنــت االمــم المتحــدة عزمهــا عــن تقديــم 5 خمــس مليــارات مــن الــدوالرات  عــدة للســوري�ي
ي مــن بالدهــم و٢ مليــار للموجوديــن 

ف �ف ف الالجئــ�ي ف المســاعدات منهــا ثــالث مليــارات للنازحــ�ي لتامــ�ي
ي ســوريا. أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي ان حــواىلي نصــف ســكان ســوريا يعانــون مــن انعــدام االمــن 

�ف
ي حاجــة ملحــة لمســاعدات غذائيــة للبقــاء عــىل قيــد الحيــاة!

، ثلثهــم �ف ي
الغــذا�أ

ــة  ي البــالد ٢،9 مليــون إذا البــالد العربي
ــا�ت احتــوت الشــعوب العربيــة ٤،5 مليــون ســوري الجــئ وب

تحملــت الجــزء االكــ�ب إذا عكــس مــا يشــاع يقــدم برنامــج الغــذاء العالمــي لحــواىلي ٢٤٠ ألــف طفــل 
ــاعدات  ــن مس ــن يرضع ــل او م ــاء الحوام ــن النس ــف م ــواىلي 15 أل ، ولح ف ــ�ي ــوم اىل عام ــر ي ــن عم م
ــئ  ــون الج ــاعدات ل ٢،9 ملي ــل مس ــام المقب ــرور الع ــىل م ــج ع نام ــدم ال�ب ــوريات يق ــة للس غذائي
ي )لبنــان، االردن، العــراق، تركيــا، مــر( ولكــن بعــد عــرض تلــك النســب علينــا ان نســأل 

ســوري �ف
ي موقــف مــر قبــل االمــة العربيــة وهــي الشــقيقة 

ف االول لمــاذا يحــدث هــذا؟ الثــا�ف أنفســنا ســؤال�ي
ى لــكل العــرب وخاصــة رعايتهــا للفئــات المهمشــة مــن الســوريات وهــم النســاء واالطفــال،  الكــ�ب
ــتبدالهم  ــد واس ــل البل ي الأه

ــرا�ف ــ�ي ديموغ ــداث تغ ــو اح ــوريا ه ي س
ــدث �ف ــا يح ــد ان م االول اعتق

ا لكاتبــة  ف ي هــو موقــف مــر فليــس تحــ�ي
ف علينــا ببعيــده، امــا الثــا�ف هــم وليــس تجربــة فلســط�ي بغ�ي

ي أي 
تلــك الســطور لبلدهــا ولكــن البــد ان ينظــر الجميــع اىل نقــاط محــددة وهــي جميــع الســورين �ف

بلــد لهــم مخيمــات امــا مــر عــىل مــر الزمــان ال تقيــم مخيمــات او اماكــن الأي متواجــد فيهــا وانمــا 
يعيــش ويــذوب ويصبــح مــن نســيج الشــعب.

ــم  ــا ه ــال دائم ــاء واالطف ــى النس ــورية ويبق ــكلة الس ــرض المش ي ع
ــة �ف ــر االعالمي ــوارد التقاري وتت

ي تتعــرض لهــا المــرأة 
اعــات المســلحة ولكــن عنــد تنــاول قضيــة العنــف الــ�ت ف ي ال�ف

ى �ف الضحيــة الكــ�ب
الســورية الالجئــة علينــا ان نــدرك حقائــق هامــة البــد مــن اتباعهــا مهنيــا عنــد تنــاول الموضوعــات 
ف للقضيــة وهــي: ي تنــاول االعالميــ�ي

الخاصــة بهــن وهــي 9 مبــادئ اكــدت عليهــا االمــم المتحــدة �ف

• الدقة: يجب الحصول عىل الحقائق من صلب المشكلة أي بالمقابلة الشخصية 	

• العدالة: يجب االنصاف مع من تقابل وحماية المصدر من المخاطر 	

• عالمي اصدار راية اثناء الكتابة 	 الموضوعية: ليس من شأن االإ

• ف المصلحــة 	 واجــب االبــالغ: عنــد عــرض أي نــوع مــن انــواع العنــف عــىل الصحفــي ان يفــرق بــ�ي
ثــارة الصحفية العامــة واالإ

• ف مــن العنــف وعائلتــه وتحديــد هويــة 	 ام خصوصيــة الناجــ�ي ام الخصوصيــة: يجــب احــ�ت احــ�ت
مــن تقابــل

• ورة حماية الصحفي لمصدرة بعدم االفصاح عنه 	 المصادر: رصف

• ــم 	 ــدم تقدي ــي ع ــىل الصحف ــراء وع ف فق ــ�ي ــب الالجئ ــالت: اغل ــراء مقاب ــل اج ــن اج ــع م الدف
ــة ــل المقابل ــن اج ــود م ــا او النق الهداي

• ظهــار التعاطــف مــع االشــخاص الذيــن 	 ر وذلــك الإ ر: يجــب الحــد مــن الــرف عــدم الحــاق الــرف
ام خصوصيتهم  عانــوا مــن الحــزن والصدمــة واحــ�ت

• ي ان يقــرر مــن يعلــم 	
ف وحقهــم �ف ف الناجــ�ي : وهــي خصوصيــة الالجئــ�ي ف نهــج يركــز عــىل الناجــ�ي

عنــه ذلــك ومــن ال يعلــم

المقال ١
العنوان: العنف المبنى على النوع 

االجتماعي في االزمة السورية

ي الأزمة السورية٣٢
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



ــىل  ه ع ــ�ي ــالم، وتأث ــىل دور االع ــرف ع ف والتع ــ�ي ــارات االعالمي ــل مه ــادئ اىل ثق ــذه المب ــف ه وتهت
ف االعــالم الخــاص والحكومــي، والتأثــ�ي عــىل المجتمــع وحمــالت التوعيــة  المجتمــع، والتنســيق بــ�ي
ي شــكل قصــة مؤثــرة تصــف معانــاة فتيــات 

والدعــم للســوريات ولكــن عنــد كتابــة بيــان صحفــي �ف
ي دول اللجــوء. 

ونســاء ســوريا �ف

ي مــ� 
ــة ســورية �ض ( وهــي لجئ ي ــاة )ســارة العــر�ب ــن حي ــوم نســتعرض ســويا لقطــة م والي

تؤكــد ســارة ان مــ� ليــس بهــا مخيمــات وذلــك لطبيعــة الشــعب المــ�ي الــذي يــذوب 
مــع مــن يعيــش معــه فعندمــا حــدث العــدوان عــىل ســوريا لــم نختــار ال مــ� وتعلمنــا 
ي 

ــات �ض ــوريات المقيم ــت الس ــد الم قام ــا عي ــاء علين ــا ج ــم وعندم ــم وتقاليده ــن عادته م
ي 

ات تعرضــن للعنــف �ض الحــي الــذي نقيــم فيــه بإقامــة عيــد ام )للســوريات( ولكــن الكثــ�ي
نشــاء  مخيمــات اخــرى قبــل وصولهــم اىل مــ� ولذلــك تعاونــت معنــا الحكومــة الم�يــة لإ
مركــز نفــسي تعليمــي لالأطفــال الســوريان الذيــن تعرضــوا للعنــف قبــل وصولهــم اىل مــ�.

• ي نفــس 	
عرفــت هــذه المقالــة ـ بمهــارة ـ القــراء عــىل العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي و�ف

نســانية الســورية. ي ســياق االأزمــة االإ
الوقــت قامــت بوضعــه �ف

• اك 	 ي إرسث
ي أجــزاء مــن هــذه االفتتاحيــة عكــس نيــة الكاتبــة �ف

الســلوب الــذي اســتخدامه �ف
ي حمايــة 

ي مناقشــة وديــة حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي ودور مــر �ف
الجمهــور �ف

ــح  ــا يتي ــا، مم ــو رأيه ــذا ه ــوح أن ه ــت بوض ــا، بين ــن رأيه ــة ع ــت الكاتب ــا أعرب ــا. عندم الجئيه
ــا. ــف معه ــق أو يختل ــارئ أن يتف ــام الق المجــال أم

• ة، ولكــن الكاتبــة اســتخدمتها هنــا 	 االإحصائيــات يمكــن أن تكــون مضللــة، أو مربكــة أو حــ�ت كثــ�ي
بحــذر مــن أجــل تحقيــق التأثــ�ي المطلــوب.

• ــف 	 ــن العن ــة ع ــر الصحفي ــداد التقاري ع ــعة الإ ــة التس ــادئ االأخالقي ــا المب ــة أيض ــدد المقال تح
ف  ي االأزمــة الســورية، وقدمــت المقالــة مرجعــاً جيــداً للصحفيــ�ي

القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ف
اً لهــذه  االآخريــن الذيــن ال درايــة لهــم حــول هــذه المســألة. كمــا قدمــت الكاتبــة لهــم تفســ�ي
ي الحيــاة العمليــة.

ي إطــار العمــل، ممــا يســاعدهم عــىل جعلهــا قابلــة للتطبيــق �ف
المســألة �ف

• م 	 ف ف الأنهــا تعــ�ت وضحــت الكاتبــة نقطتهــا الرئيســية - أن مــر ال تحتــاج إىل مخيمــات الالجئــ�ي
. هــذه ال يعتــ�ب نهجــاً  ف ي المجتمــع – وذلــك مــن خــالل كلمــات أحــد الناجــ�ي

ف �ف دمــج الالجئــ�ي
ي  ي موقــع ايجــا�ب

ف �ف أكــ�ث إقناعــا وحســب ولكنــه يــدل ايضــاً عــىل مرونــة الناجــي ويضــع الالجئــ�ي
ي المجتمــع المحــىلي المــري. 

�ف

المعالم البارزة في هذه المقالة

• ي 	
عرفــت هــذه المقالــة ـ بمهــارة ـ القــراء عــىل العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي و�ف

نســانية الســورية. ي ســياق االأزمــة االإ
نفــس الوقــت قامــت بوضعــه �ف

• ي 	
ي أجــزاء مــن هــذه االفتتاحيــة عكــس نيــة الكاتبــة �ف

االأســلوب الــذي تــم اســتخدامه �ف
ي مناقشــة وديــة حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي ودور 

اك الجمهــور �ف إرسث
ي حمايــة الجئيهــا. عندمــا أعربــت الكاتبــة عــن رأيهــا، بينــت بوضــوح أن هــذا هــو 

مــر �ف
رأيهــا، ممــا يتيــح المجــال أمــام القــارئ أن يتفــق أو يختلــف معهــا.

• ة، ولكــن الكاتبــة 	 االإحصائيــات يمكــن أن تكــون مضللــة، أو مربكــة أو حــ�ت كثــ�ي
اســتخدمتها هنــا بحــذر مــن أجــل تحقيــق التأثــ�ي المطلــوب.

• ــن 	 ــة ع ــر الصحفي ــداد التقاري ع ــعة الإ ــة التس ــادئ االأخالقي ــا المب ــة أيض ــدد المقال تح
ي االأزمــة الســورية، وقدمــت المقالــة مرجعــاً 

العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ف
ف االآخريــن الذيــن ال درايــة لهــم بهــذه المســألة. كمــا قدمــت الكاتبــة  جيــداً للصحفيــ�ي
ــة  ــا قابل ــىل جعله ــاعدهم ع ــا يس ــل، مم ــار العم ي إط

ــألة �ف ــذه المس اً له ــ�ي ــم تفس له
ــة. ــاة العملي ي الحي

ــق �ف للتطبي

• ف الأنهــا 	 وضحــت الكاتبــة نقطتهــا الرئيســية - أن مــر ال تحتــاج إىل مخيمــات الالجئــ�ي
. هــذا  ف ي المجتمــع – وذلــك مــن خــالل كلمــات أحــد الناجــ�ي

ف �ف فم دمــج الالجئــ�ي تعــ�ت
ــة الناجــي ويضــع  ــدل ايضــاً عــىل مرون ــه ي ــ�ب نهجــاً أكــ�ث إقناعــا وحســب ولكن ال يعت

ي المجتمــع المحــىلي المــري. 
ي �ف ــع ايجــا�ب ي موق

ف �ف ــ�ي الالجئ

٣٣ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



الكاتبة: 

سناريا عبدالله

٢٣مليــون نســمة يعانــون مــن القتــل والدمــار هــم عــدد ســكان ســوريا ٦.٢ مليــون الجــئ ســوري 
تركــوا بالدهــم هربــا مــن الجحيــم أي حــواىلي ربــع الشــعب تقريبــا!! قدمــت مســاعدات مــن جهــات 
ف فقــد اعلنــت االمــم المتحــدة عزمهــا عــن تقديــم 5 خمــس مليــارات مــن الــدوالرات  عــدة للســوري�ي
ي مــن بالدهــم و٢ مليــار للموجوديــن 

ف �ف ف الالجئــ�ي ف المســاعدات منهــا ثــالث مليــارات للنازحــ�ي لتامــ�ي
ي ســوريا. أعلــن برنامــج الغــذاء العالمــي ان حــواىلي نصــف ســكان ســوريا يعانــون مــن انعــدام االمــن 

�ف
ي حاجــة ملحــة لمســاعدات غذائيــة للبقــاء عــىل قيــد الحيــاة!

، ثلثهــم �ف ي
الغــذا�أ

كهــن العنــف بســبب تــردي االوضــاع السياســية للمنطقــة وتفــكك العوائــل  رغــم نــزوح النســاء ال ي�ت
ي يعيشــونها فيكــون 

ي تكــون المــرأة جــزءاً مــن هــذه الضحايــا وبســبب االوضــاع المعيشــية الــ�ت
والــ�ت

ي االوضــاع الطبيعيــة.
هــا ضعــف المــرأة المعنفــة �ف تأث�ي

ي 
ي ناحيــة عربــت هــذا المخيــم يبعــد 100 مــ�ت عن الشــارع الســتي�ض

ي محافظــة الســليمانية �ض
مخيــم �ض

ي عربــت، ويحتــوي المخيــم عــىل )1480( عائلــة ومتكونــة مــن )1540( خيمــة ومــن مجمــوع )8847( 
�ض

ي المخيــم.
شــخص هنــاك )4622( امــرأة �ض

ي وقــام بتهديــدي واجبــاري عــىل الــزواج  ض مــن الن )ج ن ي عمرهــا 31 عــام( اتصلــت �ب قبــل يومــ�ي
ي 

ــ�ت ــن خيم ــب م ي الســاعة 11:30 جــاء اىل القري
ــة بعدهــا و�ض ي ليل

ــك، و�ض ــم أر�ض بذل ــن ل ــه، ولك ب
واراد ان يعتــدي عليــا ولكــن اســتطعت الهــروب منــه، هــذه قصــة )س د( عمرهــا 27 عامــا فاقــدة 
زوجهــا قالــت )ج ن( هــو رجــل يعيــش نفــس المعانــاة وايضــا هــو نــازح مثلنــا حيــث يقــوم دائمــا 

. بتهديــدي بالــزواج منــه يــا امــا يقــوم بقتــىلي

، هــؤلء  ي
طــة لحمايــ�ت ي اىل المحكمــة وبانتظــار المحكمــة وال�ش

وقالــت )س د( الن حولــت مشــكل�ت
ي اغلــب الحيــان هــم مــن قبــل افــراد عوائلهــم.

ي المخيمــات �ض
ي يتعرضــن للعنــف �ض

النســاء اللــوا�ت
)ج ح( عمرهــا 35 عامــا وهــي امــرأة ســمراء طويلــة القامــة وبعــد حــ�ة عميقــة قامــت بالتحــدث 
ي دائمــا وهــو عاطــل عــن العمــل  �ب ي تعيشــها وقالــت زوجــي يقــوم بــ�ض

عــن حالتهــا وحياتهــا الــ�ت
ي يــوم أمــس وبســبب قــوىلي لــه ل 

ــا المعيشــة، �ض ي ذو )16( مــن عمــره هــو يعمــل ويوفــر لن
وابــ�ض

ــأكل لن هــذا الطفــل يحصــل عــىل المــال مقابــل تعــب شــديد وقــم واذهــب لتحصــل عــىل  ت
ي ســوف 

ي اي وقــت اتحــدث معــه بعدهــا يقــول )ان لــم تصمــ�ت
ي و�ض �ب عمــل وقــام بعدهــا بــ�ض

.) اقــوم بحرقــكي

ي بهــذه االوضــاع وان تكــررت 
ي اتخذتــه وقالــت ال أر�ف

)ج ح( وكذلــك لــم تقــم بإخفــاء قرارهــا الــ�ت
ــول  ــا يق ــه دائم ــاىلي الأن ــ�ث هــو عــىل اطف ي االك

ــا خــو�ف ــم شــكوى ضــده وان ــوم بتقدي ســأذهب واق
ســوف انهيكــم.

وبعــد وجــود شــعبة خاصــة باســم )شــعبة مناهضــة العنــف االرسي( و9 منظمــات لحمايــة 
ي تقــوم بتقديــم 

ي المخيمــات وعــدد مــن المنظمــات االخــرى الــ�ت
حقــوق االنســان بصــورة دائميــه �ف

، ومــع ذلــك هنــاك عنــف ضــد النســاء ولــه وجــود. ف المســاعدات بشــكل مســتمر ومتابعتهــم للنازحــ�ي

ي الســليمانية وهــي 
شــعبة مناهضــة العنــف االرسي التابعــة لمديريــة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة �ف

تابعــة للمديريــة العامــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة التابعــة لــوزارة الداخليــة لحكومــة اقليــم 
ــي  ــعبة ه ــؤولة الش ، مس ف ــ�ي ــع موظف ــط وارب ــرأة ضاب ــن ام ــة م ــعبة متكون ــذه الش ــتان. وه كوردس
ي بعــض االحيــان جــاء 

ي المخيمــات، �ف
)ســازكار رحيــم( تتحــدث عــن اشــكال العنــف �ف ي

المــالزم الثا�ف
ان احــد الحــاالت واعلمنــا بــان هنــاك امــرأة محــارصة وتــم االعتــداء عليهــا وتعرضهــا للعنــف  جــ�ي
ضافــة اىل  وقمنــا بدورنــا بالذهــاب اىل مــكان الحالــة والقــاء القبــض عــىل الشــخص المعتــدي وباالإ

المقال ٢
العنوان: العنف القائم على النوع 

االجتماعي ضد النساء النازحات

ي الأزمة السورية٣٤
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



ات  ذلــك نحــن كشــعبة مناهضــة العنف وبالتعــاون مــع المنظمات وباســتمرار نقــوم بإلقــاء المحارصف
ي اقليــم كوردســتان وتوعيتهــن مــن 

ف العنــف االرسي والنســاء �ف ف والخاصــة بقوانــ�ي التوعويــة للنازحــ�ي
ي العوائــل وحمايــة المــرأة، مســؤولة شــعبة عربــت لمناهضــة العنــف 

اجــل التقليــل مــن العنــف �ف
ي الحالــة ومتابعــة 

ي حالــة تعــرض اي امــرأة للعنــف نقــوم بواجبنــا والتحقيــق �ف
ضــد المــرأة ذكــرت ))�ف

القضيــة واذا اقتــىف االمــر بالســجن نقــوم بإلقــاء القبــض عــىل الشــخص المعتــدي عــن طريــق 
القانــون مــن أجــل حمايــة المــرأة المعنفــة((.

مخيــم عربــت مــن الناحيــة االداريــة تابعــة لناحيــة عربــت ومســؤولية حمياتهــا عمــوم المخيمــات 
ف ومستشــفى ومركــز  طــة اللــواء االول لحميــاة الســليمانية ولحــد االن هنــاك مدرســت�ي ي عاتــق الرث

�ف
. ف ي تقــدم المســاعدات للنازحــ�ي

اطفــاء وتحتــوي عــىل عــدد مــن مكاتــب الــ�ت

المعالم البارزة في هذه المقالة

• حرصــت الكاتبــة عــىل الحفــاظ عــىل خصوصيــة مــن قامــت بمقابلتهــم. الحــظ كيــف 	
أن تنويههــا إىل أنــه تــم إخفــاء هويتهــم لــم يعمــل عــىل تقويــض مصداقيــة أو أثــر 
القصــة. ليــس هنــاك مكســب حقيقــي يمكــن أن يتحقــق مــن التعامــل "برعــة وتهــاون" 

. ف مــع هويــة الناجــ�ي

• عطــاء 	 وضحــت الكاتبــة أيضــا أنــه تــم منــح مــن تمــت مقابلتهــم كل فرصــة ممكنــة الإ
ي البدايــة اختــارت ج. هـــ. عــدم 

موافقتهــم عــىل إجــراء المقابلــة. عــىل ســبيل المثــال �ف
ت رأيهــا. الموافقــة عــىل إجــراء المقابلــة ولكنهــا الحقــاً غــ�ي

• ف المعلومــات الواقعيــة وروايــة القصــص الشــخصية. 	 حققــت الكاتبــة توازنــاً جيــداً بــ�ي
ــاء  ــن إضف ــي م ــا يكف ــع م ــن م ــدة، ولك ــة ومفي ــة وذات مصداقي ــت النتيجــة موثق وكان
ي 

اللــون عــىل المقالــة بحيــث تعطــي القــارئ إحساســا أكــ�ب بالوضــع الحقيقــي �ف
. ف ــ�ي ــات الالجئ مخيم

• مــن خــالل مقابلــة أعضــاء مــن منظمــات إنفــاذ القانــون، أعطــت الكاتبــة المــادة مزيــداً 	
مــن الوقــار واضــاف المصداقيــة لقصــص النســاء. ومــن خــالل قيــام الكاتبــة بتســليط 
ــاء الــذي  طــة - واعطــاء الثن الضــوء عــىل بعــض العمــل الجيــد الــذي قامتــه بــه الرث
ــف  ــن العن ف م ــ�ي ــة الناج ــز قضي ــات وتعزي ــاء العالق ــىل بن ــك ع ــاعد ذل ــتحقه - س تس

القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

• ــوم 	 ــاء الي ــئ، 11.٣٠ مس ــال 88٤7 الج ــبيل المث ــىل س ــة - ع ــة للقص ــل الدقيق التفاصي
ــدت  ــا أع ــتفيضاً عندم ــاً مس ــرت بحث ــد أج ــة ق ــرى أن الكاتب ــرة أخ ــح م ــاىلي - يوض الت

ــا. مقالته
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ــور  ز ص ــ�ب ــا ت ــورات وعندم ــاكل الث ــروب ومش ــالت الح ي وي
ــا�ف ــن يع ــ�ث م ــي اأك ــة ه ــرأة العربي الم

ــرة  ــورة المري ي الص
ــدارة �ف ــي الص ــل ه ــورات  تحت ــروب والث ــذه الح ــاج له ــذاب كنت ــاة والع المعان

. ولالســف نجــد الالجئــات  يــد واالنتهــاكات البدنيــة والجنســية  والتهجــ�ي ي اشــد حــاالت الترث
اهــا �ف ف�ت

ــم  ــن عــىلي أحتياجاتهــن االأساســية مــن الصحــة والغــذاء والتعلي ــاة وال يحصل ف أشــد المعان ــ�ي يعان
ــة مــن القهــر والظلــم.    ــواع مركب ــن أن ويتحمل

ي تتعرض لها الالجئات.. موضوع تحقيقنا.
الظروف الصعبة والمشاكل ال�ت

البدايــة كانــت مــع مجموعــة مــن الالجئــات يقطــن بمنطقــة صقــر قريــش بالمعــادي تحدثــن عــن 
ي تعرضــن لهــا منــذ مجيئهــن اىلي مــر.

المشــاكل الــ�ت

مــة وأذا  يــا - تحدثــت عــن معاناتهــا قائلــة ل نجــد فــرص عمــل مح�ت نتاليــا - فتــاة مــن ارت�ي
ات منــا وب�احــة شــديدة البعــض  وجدنــا يكــون المرتــب ل يتناســب مــع مؤهــالت الكثــ�ي
ــة  ــا بطريقــة غــ�ي لئقــة.  والكارث ــا يحــاول التعامــل معن ــا نعيــش بمفردن عندمــا يعــرف أنن
ــاك أ�  ــدة وهن ــم المتح ــات الأم ــدي منظم ــن اح ــهر م ــة كل ش ــد الأقام ي تجدي

ي �ض ــ�ب الك
ــىلي  ــم المتحــدة لتحصــل ع ــر الم ــة لمق ات متقارب ــ�ت ــىلي ف ــال تذهــب ع ــا أطف ة لديه ــ�ي كث

ــص لتســتطيع الســتمرار بمــ�. ترخي

أمــا فاطمــة مــن جنــوب الســودان تحدثــت معــي عــن مشــكلة أخــري واجهتهــا.. مؤكــدة أنهــا عانــت 
ي التجمــع الخامــس 

ــة �ف ــالت كمربي ــد أحــد العائ ــت عن ــد عمل ــذ المجــيء اىلي مــر فق ــن من االأمري

وأخــذوا أوراقهــا الخاصــة وأخفوهــا عنهــا وظلــت حبيســة لديهــم تعمــل ويعطونهــا نصــف االأجــر 
ــن  ــة م ــع مجموع ــش م ــي االأن تعي ــم وه ــرب منه ــتطاعت أن ته ــة واس ــوأ معامل ــا أس ويعاملونه

ــال أوراق. ــودانيات ب ــا الس صديقاته

النظرة الدونية

ــرة  ــي النظ ــكلتها ه ــدة أن مش ــا مؤك ــودان أيض ــن الس ــة م ــث رحم ــراف الحدي ــا أط ــت منه التقط
ــا االأســمر وشــعرها المجعــد مــع أن  ــا نتيجــة للونه ف له ــ�ي ي ينظــر بهــا بعــض المري

ــ�ت ــة ال الدوني
المفــروض أن التعامــل مــع االأشــخاص يكــون بنــاء عــىلي أخالقهــم وصفاتهــم وليــس عــىلي الجنــس 
ف الســودانيات والســوريات نتيجــة الختــالف  ي التعامــل بــ�ي

أو اللــون أو الديــن وأشــارت اىلي الفــرق �ف
اللــون والهيئــة والشــكل كبــ�ي وأن التعاطــف كبــ�ي مــع الســوريات لجمالهــن والحديــث عــن مشــاكلهن 

يــات لديهــن نفــس المشــاكل ويمكــن أكــ�ث عــىلي حــد قولهــا. رغــم أن الســودانيات واالأريت�ي

الميــاء مــن ســوريا تحدثــت معــي عــن مشــكلة تؤرقهــا فقــد جــاءت اىلي مــر مــع ولديهــا وتركــت 
ي خلفهــم ولكــن لالأســف صــدرت قــرارت جديــدة تحــد 

زوجهــا هنــاك بســوريا ليبيــع اشــياءهم ويــأ�ت
ــمل االأرسة  ــتت ش ــر وتش ــيء اىلي م ــا المج ــتطع زوجه ــم يس ــاىلي ل ف وبالت ــوري�ي ــتقبال الس ــن اس م
ف عــدم قدرتهــا عــىلي العيــش  ي االأمريــن – عــىلي حــد قولهــا – مــا بــ�ي

وبقيــت هــي هنــا وحيــدة تعــا�ف
ف البحــث عــن لقمــة العيــش لتســتطيع الــرف عــىلي نفســها وولديهــا. بمفردهــا وبــ�ي

ــوع أخــري فقــد جــاءت اىلي مــر مــع زوجهــا  ــور ســيدة ســورية أيضــا لديهــا مشــكلة مــن ن ــا ن ام
ــىلي ان  ــاك ع ــل هن ــا للعم ــه اىلي تركي ــر اتج ــل بم ــة عم ــد فرص ــم يج ــا ل ــة وعندم ــا الثالث وأوالده
تلحــق بــه هــي وأوالدهــا ولكــن لالأســف لــم تســتطع الحصــول عــىلي االأوراق مــن المفوضيــة الســامية 

المقال ٣
العنوان: الالجئات بين ويالت الحروب

ومعاناة الغربة 
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ي هــي وأوالدهــا وتبيــع 
عيــة  وبقيــت بمــر تعــا�ف ي تســمح لهــا بالهجــرة الرث

ف الــ�ت لشــئون الالجئــ�ي
ي 

هانــة والغربــة و مازالــت تعا�ف يــد واالإ الحلويــات امــام احــدي المــوالت بمدينــة نــر وتشــعر بالترث
ا تكلمــت معــي  عــن دخــول أوالدهــا المــدارس وتعليمهــم   ــا – وأخــ�ي ي االأن – عــىلي حــد قوله

حــ�ت
وكيــف أن هــذه مشــكلة أخــري تجعلهــا ال تنــام.

كلمة الرئيس

الكاتبــة فريــدة النقــاش تحدثــت معــي عــن معانــاة الالجئــات مــن النســاء وكيــف أن المــرأة هــي أول 
اعــات المســلحة ومشــاكل بالدهــا قائلــة  ف مــن يتأثــر بال�ف

م  ــر �ش ي مؤتم
ــا �ض ــة ذكره ــيسي مقول ــس الس ــة للرئي ــه دلل ــ�ي ل ــكي بتعب ي مع

ــ�ش ــأبدأ حدي س
ــا. " ــا حياتن ــموا معن ــئ يقاس ــون لج ــة ملي ــا خمس ــ� به ــيخ " أن م الش

ــدا  ــة تحدي ــرأة الالجئ ــب والم ــش والمصاع ــة العي ــاة ولقم ــا الحي ــموا معن ف يقاس ــ�ي ــل فالالجئ بالفع
ــات  ــف الالجئ ــا ولالأس ــا أهمه ــة وتعقيداته ــة المري وقراطي ــا الب�ي ــدا ربم ة ج ــ�ي ــب كث ي متاع

ــال�ت ت
ــك. ــل ش ــم مح ــب ه ي الغال

ــم و�ف ــة وجوده ي نزاه
ــكوك �ف ــدا مش ــاء تحدي النس

ــوريا  ي س
ــال �ف ــات فمث ــروب والمجاع ــبب الح ــم بس ــن بالده ف م ــ�ي ــن هربان ــاء يخرج ــف النس ولالأس

ــب.  ــع القل ــور توج ــررن بأم ــات يم ــا الجئ وجدن

ي وتجــار 
ــ�ف ف الدي ــام اليمــ�ي ــذي ق ــدور ال ــج الســوريات النســاء هــذا ال وي ف ــررة ل�ت ــع متك ــا وقائ ورأين

ــم المتاجــرة بهــا. ــة كســلعة يت ــوا مــع المــرأة الالجئ ــه وتعامل ــن ب الدي

ف  ــ�ي ي تصــون حقــوق الالجئ
ــ�ت ــة ال ــة الخاصــة باالأمــم الدولي ــات الدولي مــر وقعــت عــىلي االتفاقي

اعات المســلحة ومشــاكل  ف وتدعــو اىلي معاملتهــم معاملــة انســانية وهــي بلــد أمــن لمــن هربــوا مــن ال�ف
الحــروب مــن تتفــكك العائــالت وضيــاع االأطفــال ولالأســف النســاء هــم االأكــ�ث دفعــا للثمــن.

ي ظــل 
ي بتوفــ�ي الحمايــة للنســاء واالأطفــال �ف

وهنــاك قــرار لالأمــم المتحــدة رقــم 1٣٢5 الــذي يقــىف
اعــات المســلحة.  ف ال�ف

ة حــدث اعتصــام لمجموعــة مــن االأفــراد مــن جنــوب الســودان مهاجــرون  وأتذكــر منــذ فــ�ت
ــة  ــة وفني ــاك مشــاكل إداري ــت هن ــا وكان ــدول وســقط منهــم ضحاي ي شــارع جامعــة ال

ومهاجــرات �ف
ــا. ــون منه ة يعان ــ�ي كث

ي 
الالجئــات يحتجــن اىلي نظــرة مختلفــة مــن أفــراد المجتمــع واىلي تعــاون أكــ�ث مــن المجتمعــات الــ�ت

يعيشــون بهــا.

والسؤال االأن من هو الالجئ وماذا تقدم منظمات االأمم المتحدة لالجئات؟

هذه االأسئلة أجابتنا عليها د.نرفانا خرف المستشار باالأمم المتحدة مؤكدة 

أن الالجــئ هــو الشــخص الــذي تــم منحــه وضــع الالجــئ مــن قبــل المفوضيــة الســامية لشــؤون 
ف لالأمــم المتحــدة ويشــار اليــه بصاحــب البطاقــة الزرقــاء وتقــدم لهــم منظمــات االأمــم  الالجئــ�ي
ــا برامــج لمســاعدة هــؤالء  ــة لديه ــة العمــل الدولي ــال منظم ــات فمث ــن الخدم ــد م المتحــدة العدي

امــج. الالجئــات وخطــة اقليميــة لمســاعدتهن وربمــا الســوريات أكــ�ث مــن أســتفاد مــن هــذه ال�ب
ــة  ــات مــن أغذي ــة تعمــل عــىلي االحتياجــات االأساســية لهــؤالء الالجئ أيضــا منظمــة الغــذاء العالمي
ــا  ــن ربم ــا ولك ــات أيض ــاء الالجئ ــات النس ــىلي احتياج ــل ع ي تعم

ــ�ت ــم ال ــة اليونيفي ــة ومنظم وخالف
بأســلوب أخــر فمثــال كان هنــاك مشــاريع للعمــل عــىلي اعــادة تأهيــل الجانــب النفــىي  لهــن وأيضــا 
انيــة االأمــم المتحــدة يوجــه لعمــل مخيمــات مهجريــة لهــؤالء الالجئــات وهنــاك  ف هنــاك جــزء مــن م�ي
منظمــة اليونيســيف وهــي منظمــة أخــري مــن منظمــات االأمــم المتحــدة ولكنهــا تســاعد االطفــال 
ي 

ي تســاعد الالجئــات �ف
وبرامجهــا معنيــة بهــم وبتعليمهــم وحمايتهــم ومنظمــة الهجــرة الدوليــة الــ�ت

اســتخراج اوراق االقامــة.

ي النهايــة علينــا التأكيــد أن أوضــاع الالجئــات مازالــت تحتــاج اىلي رعايــة وعنايــة أكــ�ث مــن الــدول 
و�ف

المســتضيفة. 

المجلس القومي
 

ــا  ــرة داخلي ــرأة المهج ــم الم ــات و دع ــاندة الالجئ ي مس
ــا �ف ــه دور أيض ــرأة ل ــي للم ــس القوم المجل

ــرة  ــس مذك ــع المجل ــد وق ــاندة فق ــن المس ــر م ــظ االأوف ــا الح ــورية كان له ــرأة الس ــا الم ــن ربم لك
ي المجتمعــات المحليــة المســتضيفة لالجئــات 

ف االقتصــادي للمــرأة �ف وع التمكــ�ي تفاهــم ضمــن مــرث
ــوريات. الس

ــوريات  ــات الس ــىلي ان الالجئ ــع ع ــالل التوقي ــرأة خ ــي للم ــس القوم ــس المجل ــالوي رئي ــدت الت وأك
ــتضيفة. ــدول المس ي ال

ــرة �ف ــا خط ــون أوضاع ــن يعيش وأطفاله

ــل  ــن قب ــذه م ــة و تنفي ــة الياباني ــن الحكوم ــة م ــة مقدم ــق منح ــن طري ــه ع ــم تمويل وع ت ــرث والم

٣٧ ي الأزمة السورية
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ي مــر 
اكــة مــع المجلــس القومــي للمــرأة �ف قليمــي بالرث هيئــة االأمــم المتحــدة للمــرأة - المكتــب االإ

ــتهدفة. ــة المس ــات المحلي ي المجتمع
ــة �ف ــلطات المحلي ــع الس ــاون م وبالتع

ي تمكينهــن مــن ادارة 
داريــة للمســاعدة �ف ويوفــر فــرص التدريــب لدعــم قدراتهــن المهنيــة واالإ

ــادة فــرص  ــاىلي زي ــة أنفســهن وعائالتهــن وبالت ي إعال
ــذات �ف ــة واالعتمــاد عــىل ال وعــات اقتصادي مرث

ي ذلــك العنــف االأرسي والــزواج المبكــر 
حمايتهــن مــن كافــة أنــواع االســتغالل والعنــف بمــا �ف

للقــارصات. 

برواز

ــغ عددهــم  ــد بل ــة وق ــدة دول عربي ــن ع ف م ــ�ي ــن الالجئ ــ�ي م ــه للكث ــح ذراعي ــم يفت ــد كري مــر بل
عــام ٢٠٠7 حــواىلي 75٠٠ الجــئ مــن كل الجنســيات، طبقــا لبيانــات مكتــب مفوضيــة االأمــم المتحــدة 
ي الســودان والعــراق وســوريا تدفقــت أعــداد هائلــة 

ف بالقاهــرة، ولكــن مــع الحــروب �ف لشــئون الالجئــ�ي
ف منــذ عــام ٢٠1٤. مــن الالجئــ�ي

 ، ف ي مــر مــن ســوريا وليبيــا وعــدد مــن الــدول االفريقيــة يقــدر بنحــو خمســة مالي�ي
ف �ف وعــدد الالجئــ�ي

ي مر بحــواىلي ٣٠٠٠٠٠ نســمة.
ف �ف ي نهايــة ديســم�ب ٢٠1٣ قــدر عــدد الســوري�ي

تؤكــد المفوضيــة انــه حــ�ت

برواز

اتفاقيات كثيرة متعلقة بالمرأة الالجئة والنزاعات المسلحة 

ضافيــان لالتفاقيــة لعــام 1979ىوكــذا إعــالن  وتوكــوالن االإ اتفاقيــات جنيــف االأربعــة لعــام 19٤9 وال�ب
اعــات المســلحة الصــادر  ف ي أوقــات الحــروب وال�ف

ــة المــرأة والطفــل �ف االأمــم المتحــدة بشــأن حماي
ــن  ــرارات الصــادرة ع ــه مــر والق ــذي تبنت ــام 197٤ وال ــم المتحــدة ع ــة لالأم ــة العام ــن الجمعي ع
ي القــرار رقــم 

ــة �ف ــا المــرأة واالأمــن والســالم  ممثل ــة بقضاي مجلــس االأمــن منــذ عــام ٢٠٠٠ والمعني
ــع القــرار داخــل  ــع مســتويات صن ي جمي

دمــاج المــرأة �ف ــدة واســعة تدعــو الإ ي اجن
ــ�ف ــذي تب 1٣٢5 ال

الدولــة، القــرار رقــم 18٢٠ لعــام ٢٠٠8 والــذي ركــز عــىل العنــف الجنــىي بوجــه خــاص.

والقرار رقم 1888 لعام ٢٠٠9 الذي ركز عىل العنف الجنىي
 

ــام مســتعيدا  والقــرار رقــم 1889 للعــام نفســه ٢٠٠9 والــذي صــدر بعــد القــرار 1888 بخمســة اي
ــة  ــام بقضي ــاود االهتم ــذي ع ــم 19٦٠ لعــام ٢٠1٠ ال ــرار رق ــم الق ــرار 1٣٢5 ث ــدة الواســعة للق االجن
ــام  ــرار ٢1٠٦ لع ــة اىلي ق ضاف ــاب. باالإ ــاءلة والعق ــراءان المس ــىلي اج ف ع ــ�ي ك ــع ال�ت ــىي م ــف الجن العن
اعــات المســلحة   وقــرار ٢1٢٢ لعــام ٢٠1٣ الــذي اوضــح  ف ة ال�ف ي فــ�ت

٢٠1٣ الخــاص بالعنــف الجنــىي �ف
ــع القــرار ي صن

ــة لضمــان مشــاركة المــرأة �ف ــ�ي الواجب االجــراءات والتداب

ي الأزمة السورية٣8
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المعالم البارزة في هذه المقالة

• ف التفاصيــل والحقائــق مــع القصــص والتجــارب 	 ي تحقيــق التــوازن بــ�ي
نجحــت المقالــة �ف

ــىل  ــم ع ــف القائ ــىل العن ــرة ع ــرة مؤث ــا ونظ ــا قيم ــة مرجع ــ�ب المقال ــخصية. وتعت الش
ي االأزمــة الســورية. 

النــوع االجتماعــي �ف

• ــارئ 	 ــداد الق ــا عمــل عــىل إع ــا مم ــة مقالته ي مقدم
ــح الســياق �ف ــة بتوضي قامــت الكاتب

ي 
ي تناولهــا التقريــر. ال يوجــد �ف

لتلقــي المعلومــات الحساســة وربمــا المروعــة الــ�ت
ــة. ــل ضج ــارة أو عم ث ــة لالإ ــة محاول ــر أي التقري

• ي أن الكاتبــة قــد قامــت بنفســها بجمــع 	
لــم يــدع التقريــر مجــاالً للشــك لــدى القــراء �ف

ــن". هــذا يكشــف  ــدال مــن "إعــادة اســتخدام قصــص آخري ــك ب هــذه القصــص، وذل
عمــق البحــث وأصالتــه.

• ــاف 	 ــا أض ف مم ــ�ي ــات الالجئ ــف مجتمع ف مختل ــ�ي ــرارة ب ــس والم ــر التناف ــاول التقري تن
ف مــدى تعقيــد الوضــع. وقــد تنــاول التقريــر زاويــة  مســتوى آخــر مــن التعاطــف وبــ�ي

ــون. ــا الناج ي يواجهه
ــ�ت ــة ال ــروف الصعب ــىل الظ ــوء ع ــلطت الض ــدة س جدي

• جــاء التقريــر نزيهــاً ومحايــداً الأن الكاتبــة قامــت باقتبــاس كالم نســاء مــن مجتمعــات 	
ــوم إىل  ــه الل ــم يقــم بتوجي ــر وجهــة نظــر واحــدة كمــا ل ــم يقــدم التقري مختلفــة. ل

أيــة جهــة.

• تــم تقديــم االقتباســات عــىل لســان النســاء بطريقــة تســهل شــعور القــارئ معهــن. 	
ــل  ــدام االأم ــال، وانع ــم االأطف ــدة، وتعلي ــعور بالوح ــل الش ــا مث ــل القضاي ــا جع مم
ــع مســتوى الوعــي  ي رف

ــ�ب هــذا خطــوة مهمــة �ف ــدى الجمهــور. ويعت دد صداهــا ل ــ�ت ي
ــر الحواجــز.  وك

• يمكن لالقتباس عن الرئيس ان يساعد عىل لفت انتباه صناع القرار للمقالة.	

• ي نهايــة التقريــر يقــدم معلومــات دقيقــة مفيــدة 	
ي الــذي تــم تقديمــه �ف

ضــا�ف الســياق االإ
– وذلــك بــدالً مــن تقديــم الســياق مــن خــالل القصــة الأن ذلــك يمكــن ان يعيــق مســار 

التقرير.

• ار".	 ر وال رصف ف وتبنت نهج "ال رصف كاتبة التقرير عملت عىل حماية هوية الناج�ي
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الكاتبة: 

نادين النمري

عمــان -  تحولــت مــن ضحيــة للعنــف، إىل ناجيــة، تمــد يــد العــون والمســاندة للمحيطــات بهــا مــن 
ي العنــف واللجــوء والتكيــف مــع حيــاة جديــدة.

الســوريات، لمواجهــة تجربتهــن القاســية، �ف

ــا  ــا عليهم ــية جرته ــف قاس ــة عن ــا بتجرب ف مرت ــ�ي ، اللت ف ــ�ي ف الوحيدت ــوريت�ي ــتا الس ، ليس ف ــ�ي وز ونيف ــ�ي ن
، وهنــاك ســوريون مــن الرجــال، أمــ�ي واحــد منهــم، نجــوا  ي بلديهمــا، فهنــاك ســوريات كــ�ث

الحــرب �ف
ي معهــد 

، لــوال ان وجــدوا �ف بأعجوبــة مــن مــوت محقــق، لكنهــم كادوا يقعــون فريســة الــراع النفــىي
العنايــة بالصحــة االرسيــة طــوق النجــاة. 

وز( وأبناؤهــا الخمســة إىل عمــان بــدون زوجهــا، الــذي لــم تكــن  ي نهايــة العــام ٢٠1٢ وصلــت )نــ�ي
�ف

ي إحــدى مــدن شــمال ســورية. 
ي قريتهــم الواقعــة �ف

ف مــن أتــون الحــرب �ف تعــرف مكانــه حينهــا، هاربــ�ي

فصــاح  تقــول نيــروز )اســم مســتعار(، لـ"الغــد"، "تــم اعتقالــي مــن قبــل قــوات النظــام لالإ
عــن مــكان زوجــي، خــالل فتــرة اعتقالــي تعرضــت للتعذيــب، وبعــد خروجــي مــن المعتقــل 
ــة  ــرب وحماي ــيء، اردت اله ــي أي ش ــا ف ــر حينه ــم افك ــى الأردن، ل ــي إل ــرار بأبنائ ــررت الف ق

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 
ــن  ــدى المه ــق بإح ــام، والتح ــدة ع ــة لم ــي المدرس ــرك ابن ــف، "ت ــي" وتضي ــر يالحقن وتهجي

الخطــرة كــي يتمكــن مــن إعالــة الأســرة، لــم يكــن مــن الســهل ان أرى طفلــي بهــذا الوضــع".
"لقــد عشــت معانــاة نفســية كبيــرة دفعتنــي للتفكيــر فــي النتحــار"، 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".

ف والمدعوم  يوفــر معهــد العنايــة بالصحــة االأرسيــة، الــذي يعمــل تحــت مظلــة مؤسســة نــور الحســ�ي
ــة واالســتجابة  ــج الوقاي ــة، وبرام ــات الصحــة االنجابي ــم المتحــدة للســكان خدم ــدوق االم ــن صن م
ي عــىل النــوع االجتماعــي، فضــال عــن الخدمــات الخاصــة بصحــة االأطفــال والمطاعيــم 

للعنــف المبــ�ف
ــة  ــة الصحي ف للرعاي ف المحتاجــ�ي ــه لالجئــ�ي ف عــىل أرض المملكــة، كمــا يقــدم خدمات ــع المقيمــ�ي لجمي

والنفســية.

ــز  رشــاد النفســي مــن المرك ــي اســتفدن مــن خدمــات الإ ــروز واحــدة مــن الســيدات اللوات ني
ــة النفســية  ــك: "راجعــت الخصائي ــح، وتقــول عــن ذل الرئيســي للمعهــد فــي منطقــة صويل
ــة، إلــى جانــب الجلســات كنــت اشــارك فــي  فــي المركــز، لــم يكــن المــر ســهال فــي البداي
مجموعــات الدعــم والتــي كانــت تضــم ســوريات يعانيــن مــن مشــاكل مختلفــة، منهــن مــن 
تعانــي مــن العنــف الســري وأخريــات بــال 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 لالأمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن واصبحــت اتلقــى 
ــا أن  ــل، كم ــن العم ــف ع ــي بالمدرســة وتوق ــج ابن ــدت دم ــة، اع ــن المفوضي ــا شــهريا م راتب
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جاراتــي الأردنيــات لحظــن قدرتــي علــى الخياطــة المتقنــة، اهدونــي ماكينــة خياطــة، بــدأت 
أعمــل عليهــا فــي مجــال تصليــح ورثــي المالبــس لمعارفــي بمقابــل مــادي بســيط".

بــدأت المــور تتغيــر الــى الأفضــل مــع نيــروز التــي تقــول، "بعــد انقطــاع عــام كامــل عــن 
التصــال مــع زوجــي، اتصــل بــي مــن تركيــا واخبرنــي حينهــا أنــه ســيحاول اللجــوء عــن طريق 
البحــر إلــى إحــدى الــدول الغربيــة، تمكــن مــن ذلــك فعــال بعــد عــدة اشــهر، وحاليــا يســعى 

إلــى لــم شــمل الأســرة فــي بلــد اللجــوء".

بعــد هــذه التغيــرات، 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 12 معنفــة علــى اللتحــاق بالمركــز واحــرص 

رشــادية والنصــح". دائمــا علــى نشــر الرســائل الإ

ــن  ف )اســم مســتعار(، وهــي ســيدة اخــرى، تســتفيد م ــ�ي ــع نيف ــت "الغــد" م ــه التق ــز ذات ي المرك
�ف

ف هــي االخــرى ســورية هاربــة مــن حــرب بالدهــا أتــت  خدمــات المعهــد النفســية والصحيــة، نيفــ�ي
ي العــام ٢٠11.

ــة الســورية �ف ــة االأزم ــع بداي ــا إىل االأردن م ــا الخمســة وزوجه واطفاله

تقــول نيفيــن: "مــر زوجــي بتقلبــات عــدة فــي حياتــه، مــن الصعــب جــدا إعالــة 5 اطفــال 
أكبرهــم فــي التاســعة، لــم يتمكــن زوجــي مــن العمــل بســبب جنســيته، التحــق فــي اوقــات 
ــن  ــم نتمك ــدا، ول ــدودة ج ــل مح ــرص العم ــن ف ــاءات، لك ــاء والنش ــاع البن ــة بقط متقطع
مــن الحصــول علــى مســاعدات نقديــة مــن المفوضيــة الســامية لعــدم انطبــاق الشــروط". 
وتتابــع: "الإحباطــات المتتاليــة جعلــت مــن زوجــي شــخصا عنيفــا، ذقــت علــى يــده اســوأ 
ــت  ــي فب ــع ابنائ ــي م ــى عالقت ــك ســلبا عل ــس ذل ــة، وانعك هان ــف والضــرب والإ ــواع العن أن

ــه وأعنفهــم بشــكل يومــي". أعاملهــم بالأســلوب ذات

لكنهــا تســتدرك بالقــول، "كنــت اشــعر بالذنــب فــي كل مــرة اقــدم بهــا علــى تعنيــف أبنائي.. 
مــن خــالل مراجعتــي للمعهــد فــي العيــادة النســائية تــم تعريفــي بوجــود أخصائيــة نفســية 

تقــدم المشــورة حــول العالقــة مــع الأســرة والأطفــال".

ــرة  ــك الفت ــالل تل ــن، "خ ــول نيفي ــهرين" تق ــو ش ــل نح ــات قب ــور الجلس ــدأت حض ــد ب "لق
ــا  ــي مــع زوجــي، أحــاول حالي ــن يشــكل حــال لعالقت ــي ل ــأن ضــرب أبنائ ــت لقناعــة ب توصل
الســيطرة علــى أعصابــي، لكــن لالأســف لــم اتمكــن مــن حــل مشــكلتي مــع زوجــي". وتضيــف: 
"اشــتركت فــي مجموعــات الدعــم النفســي لمواجهــة العنــف المبنــي علــى النــوع الجتماعــي، 

ــة العــالج،  ــي مرحل ــت ف ــا زل ــه رفــض، م ــك الجلســات لكن ــي تل ــت إشــراك زوجــي ف حاول
وآمــل أن أتمكــن مــن حــل مشــكلة العنــف فــي أســرتي".

ي تعبئــة البيانــات وتحويــل الحاالت 
، الذيــن يســاعدون �ف ف ي المعهــد مجموعــة مــن المتطوعــ�ي

يعمــل �ف
. ف ف مجموعــة من الشــباب الســوري�ي ف هــؤالء المتطوعــ�ي ي المعهــد، ومــن بــ�ي

ي �ف
إىل القســم المعــ�ف

انضــم أميــر )اســم مســتعار( إلــى طاقــم المتطوعيــن قبــل نحــو عــام، يقــول أميــر، "أول 
ــي  ــب المســاعدة النفســية نتيجــة للظــروف الســيئة الت مــرة زرت فيهــا المعهــد كانــت لطل

ــا أعمــل متطوعــا لمســاعدة النســاء والأطفــال مــن الالجئيــن". مــررت بهــا، وحالي

ــاص  ــالق الرص ــم إط ــاعات وت ــرب لس ــت للض ــام 2012 تعرض ــف الع ــي منتص ــاف: "ف وأض
علــي مــن مجموعــة مســلحة للتأكــد أنــي مــت، دخلــت فــي غيبوبــة واعتقــد الطبــاء حينهــا 

انــي مــّت، ولكــن العنايــة اللهيــة انقذتنــي عنــد اكتشــاف الطبيــب الشــرعي أنــي حــي"  

ويتابــع "تــم تســجيلي ضمــن الوفيــات، وبعدهــا هربــت إلــى الأردن حيــث اســتكملت العالج 
ــات  ــن خدم ــا، اســتفدت م ــن حي ــدت أن أدف ــث ك ــرة حي ــاة نفســية كبي ــا.. عشــت معان هن

رشــاد النفســي فــي المعهــد وبعدهــا اصبحــت متطوعــا فيــه". الإ

وعــن المهــام الموكلــة لــه يوضــح )أميــر( "اســتقبل الحــالت 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".

ي 
ي تخفيــف االألــم عــن أبنــاء بلــده ومســاعدتهم �ف

ي تطوعــه فرصــة مهمــة للمســاعدة �ف
يجــد أمــ�ي �ف

ــوب  ي قل
ــرح �ف ــل والف ــث روح االأم ــال كي يب ــون مبتســما ومتفائ ــا ان يك ــول، يحــاول دائم إيجــاد الحل

. ف ــ�ي المراجع

، ســمعت نبيلــة عــن  ف اىل جانــب أمــ�ي تتطــوع الشــابة الســورية )نبيلــة( ايضــا لمســاعدة المراجعــ�ي
ي التطــوع فرصــة للبقــاء قريبــة مــن أبنــاء بلدهــا ومســاعدتهم 

ف فوجــدت �ف حاجــة المعهــد للمتطوعــ�ي

عــ�ب توفــ�ي االرشــاد لهــم.

ــاج لمعالجــة  ــا تحت ــى أنه ــم اســتقبال المراجعــة عل ــر مــن الحــالت يت ــي كثي وتوضــح: "ف
طبيــة معينــة لكــن بعــد الحديــث معهــا يتبيــن انهــا تعانــي مــن عنــف أســري، وحينهــا يتــم 

تحويلهــا إلــى خدمــات الدعــم النفســي والمســاعدة".

٤١ ي الأزمة السورية
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مــن ناحيتهــا تقــول الخصائيــة النفســية فــي المركــز شــيراز النســور إن المركــز "يعمــل علــى 
ــه"، وتوضــح،  ــة ونفســية فــي الوقــت ذات ــة ويوفــر خدمــات صحي ــم خدمــات تكاملي تقدي
ــة  ــات منفصل ــت الخدم ــو كان ــال ل ــع الح ــي واق ــة.. ف ــزة ايجابي ــة مي ــات المتكامل "الخدم
لتــرددت النســاء كثيــرا بقبــول طلــب المســاعدة النفســية بســبب الوصمــة المتعلقــة بهــذا 

ــر والرفــض الجتماعــي". الم

وتضيــف "غالبــا مــا تأتــي النســاء طلبــا للمســاعدة الصحيــة، ونتيجــة لبنــاء عالقــة وديــة مــع 
كــوادر المعهــد يتقدمــن بطلــب المســاعدة مــن الخصائيــة النفســية".

ــية  ــكالية الرئيس ش ــور ان "الإ ــن النس ــاء تبي ــع النس ــل م ــي التعام ــات ف ــرز التحدي ــول اب وح
تكمــن فــي تقبــل العنــف واعتبــاره امــرا طبيعيــا"، مشــيرة الــى انــه فــي الغالــب "ل تبــدي 
النســاء أي رفــض للعنــف ضدهــن، بــل يســقن المبــررات لهــذا العنــف كالضغوطــات علــى 

ازواجهــن أو لأنهــن قمــن بفعــل يســتحق العقــاب".

ــزواج المبكــر وحــالت الحمــل المتكــرر  ــد "امــا الشــكاليات الخــرى فتتعلــق بتقبــل ال وتزي
ــع  ــوء الوض ــن س ــم م ــرأة أو تفاق ــيئة للم ــة س ــات صحي ــبب مضاعف ــا تس ــا م ــي غالب والت
القتصــادي إلــى جانــب عــدم تعــاون الأزواج فــي كثيــر مــن الحيــان للمشــاركة فــي جلســات 

الرشــاد".

رشــاد النفســي إلــى جانــب وجــود 4 مجموعــات  وتوضــح: "يوميــا نســتقبل نحــو 5 حــالت لالإ
دعــم نفســي علــى مــدار العــام، كل مجموعــة تضــم 10 ســيدات"، لفتــة إلــى التغييــر الكبيــر 

فــي ثقافــة النســاء نحــو تقبــل المســاعدة والرشــاد النفســي.

ي االأزمة 
ي عــىل النــوع االجتماعــي �ف

وبحســب دليــل اعــداد التقاريــر االعالميــة المتعلقــة بالعنــف المبــ�ف
ــف  ــرز اشــكال العن ــاول اب ــذي يتن ــدوق االمــم المتحــدة للســكان، وال الســورية والصــادر عــن صن
ي 

تجــاه النســاء الســوريات، فقــد ارتفــع عــدد حــاالت زواج القــارصات مــن الالجئــات الســوريات �ف
. ي

ي الربــع االول مــن العــام المــا�ف
ي العــام ٢٠1٣ إىل ٣1 % �ف

االأردن، مــن ٢5 % �ف

ي االأردن، 
ف �ف ف الســوري�ي ولفــت التقريــر إىل ان النســاء هــن المعيــل الرئيــىي لنحــو ربــع االأرس لالجئــ�ي

ورة. وان نحــو ثلــث هــؤالء النســوة ال يغــادرن منازلهــن مطلقــا أو نــادرا جــدا عنــد الــرف

اع، وان نحــو نصــف  ف ي التقريــر أن العنــف االرسي تزايــد بشــكل كبــ�ي مــع الــ�ف
كمــا ذكــرت النســوة �ف

ف مــن شــكل مــن اشــكال العنــف االأرسي. ي االأردن عانــ�ي
النســاء الســوريات �ف

اماً لرغبة من تمت مقابلتهن. تم تغي�ي بعض االأسماء والمعلومات اح�ت

ي الأزمة السورية٤٢
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



المعالم البارزة في هذه المقالة

• ــة، مــع محافظــة 	 ــة واالأخالقي ــر الواقعي ــداً عــىل التقاري ــاالً جي ــادة مث ــل هــذه الم تمث
ف  ي رســم صــورة مؤثــرة حــول وضــع الالجئــ�ي

، كمــا أنــه نجــح �ف ف عــىل خصوصيــة الناجــ�ي
مــع العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

• ي االأســاس مثــاالً عــىل التحــول والمرونــة. وهــذا يــدل عــىل الفــرق 	
وز �ف تعتــ�ب قصــة نــ�ي

ــاء.  ــع النس ــزز وض ــر تع ــالة التقري ــة. رس ــة واضح ــة" بطريق ــي" و "الضحي ف "الناج ــ�ي ب
ف للحصــول عــىل  حيــث يبعــث التقريــر رســالة مفادهــا ان هــؤالء الناجيــات ال يســع�ي
عــادة حياتهــن إىل مســارها  الشــفقة - ولكنهــن يريــدن فقــط الحصــول عــىل المســاعدة الإ

الصحيــح.

• يشــعر قــارئ هــذا التقريــر بــأن الكاتبــة جعلــت مصلحــة المــرأة الفضــىل محــور التقرير 	
وذلــك بــدال مــن تحقيــق مكاســب شــخصية. حيــث يبــدو جليــاً أن الكاتبــة شــعرت أن من 

ثــارة أو االإجحاف. واجبهــا تقديــم الحقائــق، بــدال مــن االإ

• ــي. 	 ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــدات العن ــان تعقي ــد إىل االأذه ف تعي ــ�ي ــة نيف قص
ب الــزوج زوجتــه لــو أنهــم كانــوا  ب أطفالهــا أو يــرف ف أو زوجهــا لتــرف لــم تكــن نيفــ�ي
ــر لهــذه القصــص المؤثــرة - الموثقــة -  يعيشــون حيــاة طبيعيــة. إن اســتخدام التقري

يجعــل القــارئ يتعاطــف مــع إبطالهــا.

• ف يقــع عــىل كل مــن الرجــال والنســاء عــىل 	 توضــح قصــة أمــ�ي أن العنــف ضــد الالجئــ�ي
ــد كل  ــن بع ــاعدة االآخري ي مس

ي �ف
ــه �ف ــام ورغبت ــىل االبتس ــ�ي ع ــدرة أم ــواء. إن ق ــد س ح

ف بطريقــة أفضــل للقــراء  ي إظهــار الســوري�ي
ــه يمكــن أن يســاعد �ف ــاه ومــا مــر ب مــا عان

ي بلدهــم.
ف �ف ــ�ي ــن قــد يشــعرون باالســتياء مــن وجــود الالجئ ف الذي ــ�ي االأردني

• عطائــه 	 التقريــر الإ نهايــة  ي 
الرســمية واالإحصــاءات �ف االأصــوات  التقريــر  اســتخدم 

القصــة. المصداقيــة وتوضيــح ســياق 

٤٣ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



تحقيق: 

سمر حدادين

ة، ولكنهــا غــادرت عالــم الطفولــة مــن ثــالث ســنوات، وهــي أم  لــم يتجــاوز عمرهــا السادســة عــرث
ف أحدهمــا رأى النــور قبيــل كتابــة التحقيــق، هــذه هــي )أمــل( -وهــو ليــس اســمها الحقيقــي  لطفلــ�ي
ي ســوريا، وكانــت قــد تزوجــت قبــل 

– فتــاة ســورية جــاءت االأردن الجئــة هاربــة مــن الحــرب الدائــرة �ف
مغادرتهــا ســوريا.

مــا زالــت )أمــل( تملــك أحالمــاً طفوليــة وتحــب لعــب )الغمايــة( و)الحجلــة(، وهمــا لعبتــان شــعبيتان 
كمــال دراســتها فتوقفــت  عــادة مــا يلعبهــا االأطفــال، حلمهــا أن تلعــب، ولــم تســنح لهــا الفرصــة الإ
ــح  ــم أن تصب ــت تحل ــا كان ــا، رغــم أنه ــادرت درج المدرســة بمجــرد زواجه ــن، وغ ــد الصــف الثام عن

)صيدالنيــة(. 

لكن أحالمها الطفولية شاخت، وآمالها بالمستقبل تحطمت عىل صخرة واقع الزواج المبكر.

قصــة )أمــل( تشــبه آالف القصــص لفتيــات ســوريات، لــم تتجــاوز أعمارهــن الخامســة عــرث عامــاً، 
ي وطنهــا 

ي إثــر االأزمــة الســورية منــذ عــام ٢٠11، منهــن مــن تزوجــت �ف لجــأن إىل مخيــم الزعــ�ت
ــم. ي المخي

ــن �ف ــات تزوج وأخري

ــن رجــل  ــا إىل االأردن، م ــل قدومه ي ســوريا قب
ــي- تزوجــت �ف ــس اســمها الحقيق فـ)هــدى( – وهــو لي

ــد  ــا ق ــرب وم ــر الح ــن مخاط ــا م ــب اعتقاده ــها حس ــي نفس ــك لتحم ــاً وذل ــرث عام ــد ع ــا بأح ه يك�ب
ــد شــيخ  ــا عن ــد زواجه ــب عق ي ســوريا، وُكت

اع �ف ف ــ�ف ي مناطــق ال
ــن اغتصــاب �ف ــات م ــه الفتي تتعــرض ل

ــا.  ــم توثيقه ــم يت ــة ول ــع عــىل ورق جام

ــن  ي م ــ�ت ــم الزع ي مخي
ــون �ف ــوري المتك ــع الس ــا المجتم ي حمله

ــ�ت ــد ال ــادات والتقالي ــوء والع اللج
الجنــوب الســوري معــه زادا مــن معانــاة الفتيــات، حيــث صــار الــزواج المبكــر حالــة معيشــية يوميــة 
ف الالجئــات الســوريات  ي القضــاة قــد بلغــت نســبة الــزواج المبكــر بــ�ي

ي المخيــم. فوفــق دائــرة قــا�ف
�ف

ي االأردن.
العــام الحــاىلي ٣5 % مــن إجمــاىلي زيجــات الســوريات  �ف

وبحســب ذات االإحصــاءات فــإن نســبة زواج القــارصات الســوريات مــن إجمــاىلي زيجــات الســورياتفي 
االأردن بلغــت العــام ٢٠1٢ حــواىلي 18 %، وارتفعــت العــام ٢٠1٣ إىل ٢5%، فيمــا واصلــت ارتفاعهــا العــام 

٢٠1٤ لتبلــغ نســبة ٣٢%، ووصلــت إىل ٣5% العــام ٢٠15. 

ة مرفــوض وفــق المواثيــق الدوليــة لمــا يرتــب عــىل الطفالت  زواج القــارصات دون ســن الخامســة عــرث
ي ذات الوقــت ال يمكــن 

مــن مشــاكل صحيــة وحرمــان مــن حــق التعليــم والتمتــع بطفولتهــن، وهــو �ف
ه عقــد  ــ�ب ــذي يعت ــون االأحــوال الشــخصية ال ــه لقان ــة لمعارضت ي الســجالت الرســمية االأردني

ــه �ف تثبيت
. ي

تــب عليــه عقوبــات مختلفــة وفق قانــون العقوبــات االأرد�ف زواج فاســد أو باطــل بحســب الحالــة، وي�ت

ي،  ي مخيم الزع�ت
وهو أمر زاد من تعقيد المشــهد الخاص بزواج القارصات دون ســن الخامســة عرث �ف

ف عــن هــذه الزيجــات ال يتــم تســجيلهم قبــل تســجيل عقــد الــزواج. خصوصــاً وأن االأطفــال الناتجــ�ي

ي مؤسســة أرض العــون 
ي المخيمــات �ف

ي �ف
ــو�ف ــرى المحامــي بســام الضمــور مســؤول القســم القان وي

ي هــذا المجــال بــدأت منــذ بدايــات اللجــوء الســوري إىل االأردن، ففــي بدايــة 
شــكاليات �ف ي أن االإ

القانــو�ف
ــة، أو  ــمية ثبوتي ــق رس ــن دون وثائ ف إىل االأردن م ــوري�ي ف الس ــ�ي ــم الالجئ ــدم معظ ــورية ق ــة الس االأزم
ــا  ــ�ي بياناته ــن تغي ــن الممك ــد، وم ــة بخــط الي ــا مكتوب ــة، معظمه ــق قديم ــل وثائ ــم يحم كان بعضه

والتواريــخ بهــا بــكل ســهولة، بالتــاىلي كان يصعــب الوثــوق بهــا.

المقال ٥
العنوان: سوريات يتحولن من ضحايا

للعنف إلى ناجيات يقدمن يد
العون لغيرهن 

ي االأزمة السورية٤٤
عالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف التغطية االإ



ــم  ــون أنه ــال يدع ــم أطف ي ومعه ــ�ت ــم الزع ــورية إىل مخي ــالت الس ــن العائ ــد م ــل العدي ــا دخ كم
اً مــن العائــالت  ف واليحملــون أوراقــاً ثبوتيــة، عــالوة عــىل أن عــدداً كبــ�ي مســجل�ي أطفالهــم، وهــم غ�ي
ي ســوريا، وقدرالمحامــي الضمــور 

ــة �ف عي ــم الرث ي المحاك
ــا ً باالأصــل �ف ــا موثق ــزواج فيه ــن ال ــم يك ل

ف مــن ســوريا بمــا يقــارب 8٠% مــن العائــالت الســورية،  ف القادمــ�ي حــاالت الــزواج غــ�ي الموثقــة لالجئــ�ي
ي قــام بتوثيقهــا الحقــاً.

وفقــا للمعامــالت الــ�ت

ف  ــ�ي ــة الالجئ ــت هوي ــىل تثبي ــب ع ــة انص ي البداي
ــة �ف ــة االأردني ف الحكوم ــ�ي ــور أن ترك ــح الضم وأوض

ي للجــوء، إال أنــه لــم يتــم تثبيــت 
ف لتثبيــت انتماءاتهــم، وهــو أمــر يتعلــق بالبعــد االأمــ�ف الســوري�ي

ة بــال شــهادات ميــالد وبــال جنســية. الزواجــات وتوثيقهــا، وهــو مــا عــ�ف وجــود أطفــال بأعــداد كبــ�ي

ــاب رقــم 2590/5/4  ــى كت ــرد عل ــرة قاضــي القضــاة ك ــاب صادرعــن دائ ــده كت ــا يؤك وهــو م
ــة  ــذر بكارث ــري ين ــم الزعت ــى "إن مخي ــه الأول ــرد فــي فقرت ــذي ي والمــؤرخ بـــ 2013/3/27، وال
ــي، إذ  ــاني والجتماع نس ــع الإ ــذا الوض ــرار ه ــاب الق ــدارك أصح ــم يت ــة إن ل ــانية هائل إنس
ــم  ــي مخي ــج ف ــن دول الخلي ــب م ــرات وزواج الأجان ــي وزواج القاص ــزواج العرف ــر ال ينتش
الزعتــري مــن دون أن يكــون هنــاك توثيــق، وهــذا يتــم مــن قبــل بعض الأشــخاص الســوريين 
وذلــك عمــالً لمــا هــو متعــارف عليــه فــي ســوريا، وهــذا نتــج عنــه زواجــات بــال زواج موثــق 
وأولد بــال آبــاء، حيــث أن الســوريين والأجانــب عندمــا يتزوجــون ل يقومــون بتثبيــت الــزواج 
وذلــك لصعوبــات الإجــراءات المتبعــة فــي المحاكــم الشــرعية، وبالتالــي قــد يذهبــون إلــى 
بلدانهــم ول يعــودون، أو يتوفــون وتبقــى المــرأة مــع أولدهــا دون إثبــات للــزواج أو إثبــات 
نســب أولدهــا، وهــذا مــا ينــذر بكارثــة، حيــث ســنجد بعــد فتــرة مجتمعــاً مكونــاً مــن أولد 

بــال آبــاء."

ــة  عي ــة الرث ات خــارج المحكم ــات الصغــ�ي ــزواج للفتي ة حــاالت ال ــ�ث ــي الضمــور أن ك ف المحام ــ�ي وب
ي التفتــت لخطــورة الوضــع، وبــدأت بالتعــاون مــع 

دقــت جــرس إنــذار عنــد الحكومــة االأردنيــة الــ�ت
ورة تثبيــت عقــود الــزواج والمواليــد. ف حمــالت التوعيــة حــول رصف المفوضيــة الســامية لالجئــ�ي

ــه، إال أن نســبته انخفضــت  ــم ينت ــت ل ــن دون تثبي ــة م عي ــة الرث ــزواج خــارج المحكم ورغــم أن ال
ي، بحســب الضمــور. ــم الزعــ�ت ف إىل مخي ــ�ي ــدوم الالجئ ــة ق ي بداي

ــا كان يحــدث �ف ــع م ــة م مقارن

ــي  ــون الصح ــة الع ي جمعي
ــائية  �ف ــادات النس ــرة عي ــاب، مدي ــا دي ــورة ديم ــده الدكت ــا تؤك ــو م وه

ــاون  ــم بالتع ي المخي
ــت �ف ي تم

ــ�ت ــة ال ــالت التوعي ــرى أن حم ي ت
ــ�ت ي، وال ــ�ت ــم الزع ي مخي

ــة �ف االأردني
مــع صنــدوق  االأمــم المتحــدة للســكان )UNFPA( وجمعيــات ومنظمــات إغاثــة محليــة ودوليــة، 

ــت موجــودة. ــم تقــض عــىل الظاهــرة وبقي ــا ل ــر، إال أنه ــزواج المبك ــل نســبة ال ســاهمت بتقلي

ــة إىل  عي ــة الرث ــارج المحكم ــزواج خ ــرث وال ــة ع ــن الخامس ــت س ــزواج تح ــكلة ال ــباب مش ــرد أس وت
. ف ــوري�ي ف الس ــ�ي ــدى الالجئ ــد ل ــادات والتقالي ــط بالع ــلوك مرتب س

ــري  ــى الزعت ــن الســوريين إل ــن يقول:"بعــد وصــول الالجئي ــور حي ــا يوضحــه الضم وهــو م
ــر  ــم بعم ــج بناته ــي تزوي ــتمروا ف ــوء، فاس ــم اللج ــى مخي ــم إل ــم وتقاليده ــوا عاداته حمل
مبكــر )13 –14( عامــا وبــال توثيــق، وهــو مــا خلــق مشــكلة كادت أن تــؤدي إلــى وجــود )جيــل 

بــال توثيــق( أي مــن البــدون."

: االأوىل عــدم وجــود وثائــق  ف عمليــات توثيــق عقــود الــزواج واجهــت وفــق المحامــي الضمــور عقبتــ�ي
ــوم  ــع الرس ــىل دف ف ع ــ�ي ــدرة الالجئ ــدم ق ــت بع ــة تمثل ، والثاني ف ــ�ي ــم الالجئ ــخصية معظ ــت ش تثب
ــة  ــة االأردني ف الحكوم ــ�ي ــاون ب ــم التع ــود، فت ــجيل العق ــدم تس ــىل ع ــت ع ي ترتب

ــ�ت ــات ال والغرام
ــة  ــة ووزارة الداخلي ــن المفوضي ــت كل م ــجيل، فتول ــة التس ي عملي

ف �ف ــ�ي ــامية لالجئ ــة الس والمفوضي
ــهادات  ــدار ش ــزواج، وإص ــت ال ــألة تثبي ي مس

ــا �ف ــاد عليه ــم االعتم ي ت
ــ�ت ــق ال ــدار الوثائ ــألة إص مس

ــد. ــالد للموالي مي

ــه إذا  ــى أن ــام 2010 عل ــت لع ــخصية المؤق ــوال الش ــون الأح ــن قان ــادة 36 /ج م ــص الم وتن
أجــري عقــد زواج ولــم يوثــق رســمياً يعاقــب كل مــن العاقــد والزوجيــن والشــهود بالعقوبــة 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات وتغــرم المحكمــة كل واحــد منهــم بغرامــة 

ــار. ــي دين ــا مائت مقداره

ف  ي عــام ٢٠1٣ يحمــل عنــوان )مســتقبل ســورية، ازمــة الالجئــ�ي
وكان تقريــر قــد صــدر عــن المفوضيــة �ف

ف الذيــن ال يحملــون شــهادات ميــالد،  االأطفــال(، قــد أكــد وجــود عــدد كبــ�ي مــن االطفــال الســوري�ي
ي والــذي أكــد أنــه "إذا اســتمر 

وهــو مــا ذهــب إليــه تقريــر صــادر عــن منظمــة أرض العــون القانــو�ف
ف مجهــوىلي النســب  الوضــع القائــم، ســتتعرض المملكــة لخطــر ظهــور جيــل مــن االأطفــال الســوري�ي

ضمــن حدودهــا بعــد انتهــاء االأزمــة الســورية".

ي القضــاة، عــىل 
ف وافقــت رئاســة الــوزراء، وبتنســيب مــن دائــرة قــا�ف وبنــاء عــىل التقريريــن الســابق�ي

تبــة عــىل عــدم  ف وشــهود عقــد الــزواج غــ�ي الموثــق مــن الغرامــة الماليــة الم�ت إعفــاء كل مــن الزوجــ�ي
ف  توثيقــه بحســب قانــون االأحــوال الشــخصية، حــال توثيــق العقــد، ونفــذت حملتــان لتوعيــة الالجئــ�ي

ورة توثيــق العقــود وتســجيل المواليــد بالســجالت الرســمية. بــرف

٤٥ ي الأزمة السورية
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ــؤون  ــة ش ــة، ومديري ــاة، ووزارة الداخلي ي القض
ــا�ف ــرة ق ف دائ ــ�ي ــا ب ــاون م ــان بالتع ــذت الحملت ونف

 ، ي
ف ومنظمــة أرض-العــون القانــو�ف ، والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــ�ي ف ف الســوري�ي الالجئــ�ي

يــن مــن العــام ٢٠1٤، واســتفاد منهــا حــواىلي ٢٠٠٠ عائلــة،  ي الشــهرين االأخ�ي
ونفــذت الحملــة االأوىل �ف

ــة. ــارب 1٣٠٠ عائل ــا يق ــة حــ�ت االآن م ــة الثاني ــن الحمل ــا اســتفاد م فيم

ي  ي الزعــ�ت
ــة �ف عي ف العمــري أن وجــود محكمــة رسث ــور أرسث عــي الدكت ي الرث

ــال القــا�ف ــه ق مــن جانب
ي تمــت دون 

ــ�ت ــق الزواجــات ال ــة، وبتوثي عي ــة الرث ــزواج خــارج المحكم ــق مشــكلة ال ســاهم بتطوي
ي القضــاة شــجع عــىل تســجيل عقــود الــزواج 

عفــاء الــذي منحتــه دائــرة قــا�ف ف ان االإ تســجيل، وبــ�ي
غــ�ي الموثقــة. 

ف واجهتــا مجموعــة مــن العقبــات أبرزهــا أن الــزواج تحــت ســن 15  ورغــم التســهيالت إال أن الحملتــ�ي
ي حالــة الحمــل أو وجــود أطفــال.

عامــا ال يســمح بتثبيتــه وفقــا لقانــون االأحــوال الشــخصية حــ�ت �ف
ي االأردن بعقــود 

ف غــ�ي موجوديــن �ف وجــات مــن ســوري�ي ف أمــا العقبــة االأخــرى فتمثلــت بالفتيــات الم�ت
عرفيــة أو غــ�ي موثقــة، حيــث تدعــي الفتــاة الــزواج مــن شــخص غــ�ي موجــود، وهــو مــا يقــف عائقــاً 

أمــام تثبيــت الــزواج رغــم وجــود أطفــال كنتيجــة لهــذا الــزواج غــ�ي الموثــق.

ف دخلــوا عــن طريــق غــ�ي رســمي أي عــن طريــق )التهريب(  وجــات مــن ســوري�ي ف أو وجــود ســوريات م�ت
وظلــوا بــال وثائــق، بــل إن بعــض االأزواج ظلــوا متواريــن عــن االأنظــار خوفــاً مــن إبعادهــم الأنهــم 

. ف ف لــدى المفوضيــة الســامية لالجئــ�ي غــ�ي مســجل�ي

ــت  ــماء ليس ــة بأس ف إىل االأرض االأردني ــوري�ي ــا الس ــل فيه ي يدخ
ــ�ت ــاالت ال ــض الح ــت بع ــا حصل كم

ــاً أنهــا  ــه مدعي ي ســوريا، أو يدخــل مــع أخت
أســماءهم أو بأســماء أحــد االأشــقاء الموجــود أصــال �ف

ــه. زوجت

ي جانــب منهــا، وفنيــة قانونيــة بالتعــاون 
ف الضمــور أن الحلــول لهــذه الحــاالت كانــت أمنيــة �ف

َّ ــ�ي وبَ
فصــاح عنهــا. اً أن هــذه الحلــول الفنيــة القانونيــة معقــدة رافضــاً االإ ي القضــاة، مشــ�ي

مــع دائــرة قــا�ف
ي العمــري أن التعامــل مــع العديــد مــن الحــاالت كان مــن خــالل تصويــب االأوضــاع 

وأوضــح القــا�ف
وتثبيــت الــزواج كــون الفتــاة تكــون قــد تجــاوزت حينهــا الـــ 15 مــن عمرهــا، أو عــ�ب فســخ عقــد الزواج 

. ي
بحــال كانــت الفتــاة دون ذلــك الســن القانــو�ف

ي ذات الوقــت حــذر مــن االآثــار الكارثيــة لعــدم التوثيــق عــىل الفتــاة وحقوقهــا واالأطفــال 
و�ف

ــة،  ــية والرعاي ــة والجنس ــب والهوي ــق بالنس ــا يتعل ــا فيم ــات، خصوص ــذه الزيج ــن ه ــن م المتولدي
ي حــال 

ي ال يمنــع مــن ثبيــت النســب �ف
مؤكــداً أن فســخ العقــد إذا كانــت الفتــاة تحــت الســن القانــو�ف

ــال.  وجــود أطف

عــي فضــل عــدم ذكــر اســمه إن"الــزواج تحــت ســن 15عامــاً يعتــ�ب  ي الســياق ذاتــه قــال قــاٍض رسث
و�ف

ي حالــة وجــود أطفــال يحفــظ نســبهم."
ي باطــال فيتــم فســخه، ولكــن �ف

وفقــا للقانــون االأرد�ف

ي تتعــارض مــع أحــكام قانــون 
ــ�ت ف ال ــه تعــارض العــادات والتقاليــد للســوري�ي ي ذات

ووصــف القــا�ف
ــدد  ــىل التش ــاء ع بق ــل االإ ــائال ه ــل"، متس ــزال دون ح ــا ت ــة م ــا "معضل ــخصية بأنه ــوال الش االأح
ــاهل  ــل التس ف وه ــوري�ي ف الس ــ�ي ــع الالجئ ــاهل م ــا التس ــي علين ــكلة أم ينبغ ــل المش ــاهم بح سيس
ــزواج  ــوء إىل ال ــة اللج ــن مغب ــذرا م ــم، مح ــط بالمخي ــع المحي ــدوى للمجتم ــل الع ــيؤدي إىل نق س
ي يعــد 

ف أو المجتمــع المحيــط بهــم، مشــددا عــىل أن الــزواج العــر�ف ف الســوري�ي ي عنــد الالجئــ�ي
العــر�ف

ــة. ــده للعقوب ــن يعق ــون االأحــوال الشــخصية ويعــرض م ــق قان باطــال وف

، بقولــه  ف ف الســوري�ي ف القانــون والعــادات والتقاليــد عنــد الالجئــ�ي ي العمــري تعارضــاً بــ�ي
ويــرى القــا�ف

ي المقابــل فــإن 
ي االأردن تمنــع عقــد زواج تحــت ســن 15 تحــت أي ظــرف والأي ســبب، �ف

ف �ف إن القوانــ�ي
ف ال يــرون مــا يمنــع هــذا الــزواج. الســوري�ي

ي االأردن، هــو اعتبــاره 
ي �ف

فتــاء العــام فــإن حكــم الــزواج العــر�ف وبحســب فتــوى صــادرة عــن دائــرة االإ
 ، ي

باطــال، والتوثيــق مطلــوب لحفــظ الحقــوق وعــدم التوثيــق يعاقــب عليــه قانــون العقوبــات االأرد�ف
وفــق مــا جــاء بالفتــوى.

ي الأزمة السورية٤6
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ي فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة، عقوبــة الحبــس مــن شــهر إىل ســتة 
ويوجــب قانــون العقوبــات االأرد�ف

ي إجــراء تلــك المراســيم بصــورة ال تتفــق مــع 
أشــهر عــىل مــن أجــرى مراســيم الــزواج أو كان طرفــاَ �ف

يعــة أخــرى ينطبــق أو تنطبــق عــىل الــزوج والزوجــة  قانــون حقــوق العائلــة أو أي قانــون آخــر أو رسث
يطــة أن يكــون عالمــاً بمخالفتــه للقانــون. رسث

وتعــد دائــرة الفتــاء العــام هــي الجهــة الرســمية الوحيــدة فــي الأردن المعتــرف بفتاويهــا، 
حيــث تنــص المــادة 12-أ مــن قانــون الفتــاء الأردنــي علــى أنــه "ليجــوز لأي شــخص أو جهــة 

صــدار الفتــاوى الشــرعية فــي القضايــا العامــة خالفــاً لأحــكام هــذا القانــون." التصــدي لإ

ف مــن نقــل العــدوى للمجتمــع المحيــط بالمخيــم،  عيــ�ي ويظهــر تخــوف لــدى عــدد مــن القضــاة الرث
ورة وضــع ضوابــط صارمــة لمنــع مثــل هــذه الزواجــات، وزيــادة حمــالت التوعيــة  مشــددين عــىل رصف
تــب عــىل هــذا النــوع مــن الــزواج مــن مشــاكل قانونيــة واجتماعيــة وأعبــاء ماليــة ناجمــة عــن  لمــا ي�ت

الغرامــات والرســوم.

ــت  ي، وثق ــ�ت ــم الزع ي مخي
ــا �ف ف أنجبتهم ــ�ي ــي أم لطفل ــان وه ــر 17 عام ــن العم ــة م ــدى( البالغ )ه

ــا  ــن له ــم يتس ــن ل ــات، لك ــن الغرام ــاء م عف ــرار االإ ــدور ق ــد ص ــة بع عي ــة الرث ــا بالمحكم زواجه
تســجيل طفليهــا، فهــي متخوفــة كمــا زوجهــا مــن الذهــاب إىل المحكمــة لرفــع دعــوى إثبــات نســب 
ي 

، والــ�ت ف تبــة عــىل تأخــر تســجيل الطفلــ�ي لطفليهمــا، الأن عائلتهــا ال تقــوى عــىل دفــع الغرامــات الم�ت
ي ظــل أن زوجهــا يعمــل بالمياومــة خــارج المخيــم بمبلــغ 

قــد تصــل إىل 1٠٠ دينــار للطفــل الواحــد، �ف
زهيــد، يصــل إىل بضــع دنانــ�ي يوميــاً.

ــة لكنهــا أقــل مــن  ــة عالي ــزواج تحــت الســن القانوني ــه "الزالــت نســبة ال ــاب أن ــورة دي ــرى الدكت وت
ي المخيــم"، الفتــة إىل أنــه يصعــب حــر الرقــم، إال أن حجــم التســجيل الــذي 

قامــة �ف بدايــة االإ
عفــاء مــن الغرامــات ورســوم التســجيل، يــؤرسث عــىل حجــم الظاهــرة. تــم للزيجــات عنــد صــدور االإ
ــزواج،  ــذا ال ــل ه ــق مث ي تراف

ــ�ت ــة ال ــر الصحي ــىث المخاط ــاب تخ ــورة دي ــإن الدكت ــا ف ــن جانبه وم
كالضغــط وتســمم الحمــل والمضاعفــات أثنــاء الــوالدة، عــالوة عــىل ارتفــاع نســبة الــوالدات 
ف )5-٦( مولــود  اوح مــا بــ�ي ة إىل ارتفــاع عــدد الــوالدات للمــرأة الواحــدة، حيــث تــ�ت القيريــة، مشــ�ي
ي الوقــت الــذي تشــ�ي بعــض الدراســات أن معــدل خصوبــة المــرأة االأردنيــة ٣.٢ مولــود 

لــكل امــرأة، �ف
لــكل امــرأة.

ف االأحمــال،  ــ�ي ــع للحمــل، فهــي تحــاول المباعــدة ب ــا باســتخدام موان ــر )أمل(وبموافقــة زوجه تفك
، يبــدو فكــرة إنجــاب طفــل جديــد  ي ســن السادســة عــرث

ف وهــي �ف فبعــد أن أصبحــت أمــاً لطفلــ�ي
ة أمــرأ متعبــاً لهــا. ة قصــ�ي بعــد فــ�ت

ي بيــت 
ات �ف المخاطــر الصحيــة يرافقهــا وفــق الدكتــورة ديــاب مشــاكل العنــف الــذي تواجهــه الصغــ�ي

الزوجيــة مــن الــزوج أو عائلتــه أو حــ�ت عائلتهــا.

و)هــدى( إحــدى ضحايــا العنــف االأرسي، فهــي كمــا قالــت تواجــه عنفــا لفظيــا ونفســيا شــديدين مــن 
وج بأخــرى، بحجــة  ف والــد ووالــدة زوجهــا، مبينــة أن والــدة زوجهــا تضغــط عــىل زوج )هــدى( كي يــ�ت
ــة أدت إىل تأخــر حملهــا  ــة، والأنهــا تواجــه بعــض المشــاكل الصحي ة وغــ�ي واعي أن )هــدى( صغــ�ي

ي بعــد.
ي لــم يبلــغ عامــه الثــا�ف

حســب اعتقــاد والــدة الــزوج، رغــم أن طفلهــا الثــا�ف

٤٧ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



فــت عــىل تربيتهمــا، كمــا  ي أرسث
وتؤكــد )هــدى( أنهــا التعــرف كيفيــة تربيــة أبنائهــا، وأن أمهــا هــي الــ�ت

تعتقــد أنهــا ال تعــرف كيــف تتعامــل مــع زوجهــا، فالمســؤولية الزوجيــة صعبــة جــداً كمــا تــرى.

يــف والتهــاب القصبــات،  ف ف تعــرض طفلهــا لمــرض أدى إىل الجفــاف وال�ف وتتذكــر )هــدى( حــ�ي
ــه." ــىلي فعل ــا ع ــرف م ــم أع قالت:"ل

ــات لــم تتجــاوز أعمارهــن الخامســة  يبــدو أن مشــكلة توثيــق الــوالدات الناتجــة عــن زيجــات لفتي
ف خــارج أســوار  ف الســوري�ي ي مجتمــع الالجئــ�ي

ي، وربمــا �ف عــرث مازالــت موجــودة داخــل مخيــم الزعــ�ت
ــم تســجيلهم،  ــن ت ــال الذي ــة إال أســماء االأطف ي الســجالت الرســمية  االأردني

ــم، وال يوجــد �ف المخي
ــدد  ــغ ع ي ٢٠15 بل

ــا�ف ــن ث ي ــة ترث ــام ٢٠11 ولغاي ي ع
ف إىل االأردن �ف ــوري�ي ف الس ــ�ي ــول الالجئ ــذ وص فمن

ــق  ــب الناط ــوري، بحس ــل س ــف طف ــو 5٠ أل ــة نح ــوال المدني ــرة االأح ي دائ
ف �ف ــجل�ي ــد المس الموالي

ي دائــرة االأحــوال المدنيــة والجــوازات مالــك الخصاونــة، والــذي يــرى أن الرقــم مرشــح 
عالمــي �ف االإ

للزيــادة الأنــه وفقــاً للخصاونــة فإنــه لــم يتــم حــر االأرقــام لعــام ٢٠15 كليــا، وتشــ�ي االأرقــام أن 
ي االأردن.

ــود ســوري �ف ــا و٣٠٢ مول العــام   ٢٠1٤شــهد تســجيل 1٦ ألف

ــة  ــا )الغميض ــود إىل ألعابه ــف لتع ــن إىل الخل ــارب الزم ــودة عق ــل( ع ــ�ف )أم ــذي تتم ــت ال ي الوق
�ف

ــش  ــا أن يعي ــإن أمنيته ــذا ف ــوراء، ل ــود لل ــن ال تع ــارب الزم ــدرك أن عق ــدى ت ــإن ه ــة(، ف والحجل
ي عاشــتها وقادتهــا إىل اللجــوء والــزواج المبكــر، تحــب أن 

اطفالهــا بظــروف أفضــل مــن الظــروف الــ�ت
ــاة. ــن عــىل مواجهــة الحي ف وقادري ــوا واعــ�ي يتعلمــوا ليكون

ي االأزمة السورية٤8
عالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف التغطية االإ



المعالم البارزة في هذه المقالة

• ف 	 م المبــادئ االأخالقيــة التســعة بدقــة. فقــد أبقــت هويــة الناجــ�ي هــذه المقالــة تحــ�ت
ي نفــس الوقــت بمهنبة 

مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي مجهولــة، ونجحــت �ف
ي 

ي تســليط الضــوء عــىل زاويــة جديــدة مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ف
�ف

االأزمــة الســورية.

• ــادت 	 ــال – أع ــجلة واالأطف ــ�ي المس ــزواج غ ــات ال ــة واقع ــة - محن ــع الحساس المواضي
ي يواجههــا الالجئــون والناجــون مــن العنــف 

وقراطيــة الــ�ت إىل االأذهــان التعقيــدات الب�ي
القائــم عــىل النــوع االجتماعــي. ولفتــت الكاتبــة انتبــاه القــارئ بصــورة أعمــق إىل عالــم 
ي 

ي تتحــدث عــن العنــف، ولكنهــا �ف
. وتعتــ�ب المقالــة أقــل إثــارة مــن المــواد الــ�ت ف الناجــ�ي

ة لالهتمــام. نفــس الوقــت تعتــ�ب مثــ�ي

• شــارة إىل قــرارات المحاكــم 	 ، وكذلــك االإ ف ف وطبيــ�ي اء قانونيــ�ي إجــراء مقابــالت مــع خــ�ب
ــز  ــة عــىل تعزي ــت المقال ــك، فقــد عمل ــة. ونتيجــة لذل ــة مصداقي ــح المقال ة من االأخــ�ي

. ف ــ�ي مســتوى وعــي كل مــن عامــة الجمهــور ومجتمــع الالجئ

• جلبــت الكاتبــة التعاطــف مــع الفتيــات، مــن دون اعطــاء رأيهــا الخــاص بهــذا 	
ي كثــ�ي مــن االأحيــان 

الخصــوص. وهــذا النهــج – بعكــس المقــاالت االفتتاحيــة – يعتــ�ب �ف
ــارئ. ــه راي الق ي توجي

ــة �ف ــ�ث فعالي أك

• ي إيجــاد الحــل مــن خــالل 	
الكاتبــة لــم تخفــي تعقيــد الوضــع، ولكنهــا منحــت االأمــل �ف

تغيــ�ي المواقــف والتعــاون.



المنـهـجـية

بحث المواد الصحفية وعملية الختيار.. ١

• عالمية:	 ي للمواد االإ
ا�ف المرحلة ١: استخدام نظام متابعة اح�ت

عالميــة وتحليلهــا وقــد شــمل ذلــك تقديــم أ.  عالميــة. وهــذا وفــر لنــا مجــاالً واســعاً مــن تتبــع المــواد االإ ي لتحليــل المــواد االإ
ا�ف ي المرحلــة االأوىل مــن البحــث قمنــا باســتخدام تطبيــق احــ�ت

�ف

كلمــات بحــث محــددة لمحــركات البحــث، كمــا وفــر ذلــك وجــود نظــام قيــاس وتصنيــف إضافــة إىل تقديــم رؤيــة جديــدة.

ي تتبــع ورصــد قصــص ب. 
ي االســتجابة لالأزمــة الســورية �ف

ة صنــدوق االأمــم المتحــدة للســكان �ف كلمــات البحــث: قمنــا بوضــع قائمــة طويلــة مــن الكلمــات الرئيســية وذلــك باالعتمــاد عــىل خــ�ب

وســائل االعــالم حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

• المرحلــة ٢: تــم اعتمــاد معايــ�ي اختيــار موضوعيــة: مــن أجــل تحديــد ٢٠ مقالــة تعتــ�ب مثــاالً عــىل الممارســات الصحفيــة الجيــدة حــول مواضيــع العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي وذلــك مــن 	

ة مــن نتائــج البحــث، وقــد اعتمدنــا بدقــة قائمــة التحقــق التاليــة: ضمــن مجموعــة كبــ�ي

للرفضلالعتمادالمعيار

التصنيف وإعادة 
نشر

• ي االأزمة السورية يقع ضمن أفضل 5٠ من المقاالت االأك�ث قراءة للعام ٢٠15. 5	
العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف

• هــا مــن قبــل عــدد مــن وســائل 	 ي االأزمــة الســورية تــم االقتبــاس منهــا أو نرث
هنــاك تقاريــر حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ف

عــالم أو مــن قبــل مواقــع التواصــل االجتماعــي. االإ
• ــزة الصحافــة 	 ي جائ

ــالً �ف ي )مث
اف دوىلي أو وطــ�ف ي االأزمــة الســورية تحظــى باعــ�ت

ــوع االجتماعــي �ف ــر حــول العنــف القائــم عــىل الن التقاري
ي مســابقات(

ــاز �ف ــ�ي السياســات، أو ف ي تغي
االســتقصائية، أو ســاهم �ف

المصدر

• قليميــة أو 	 عــالم المحليــة أو االإ ي وســائل االإ
ي االأزمــة الســورية �ف

هــل تــم نــرث التقريــر حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ف
الدوليــة.

• نــت الإحــدى 	 ــه( عــىل االن�ت ي االأزمــة الســورية )وتــم البحــث عن
ــر حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ف هــل تــم نــرث التقري

ــة. ــة أو الدولي قليمي ــة أو االإ عــالم المحلي وســائل االإ

ــر حــول العنــف القائــم  ــار التقاري ــم اختي ــم يت ل
ي 

ــ�ت ــورية ال ــة الس ي االأزم
ــي �ف ــوع االجتماع ــىل الن ع

عــالم المطبوعــة وحدهــا  ي وســائل االإ
ت �ف نــرث

ــت(. ن ن�ت ــىل االإ ــا ع ــع له ــود مرج )دون وج

ــة  ــمعية والبري ــر الس ــار التقاري ــم اختي ــم يت ل
حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي 
ــة  ــىل شاش ــا ع ــم بثه ي ت

ــ�ت ــورية ال ــة الس ي االأزم
�ف

التلفزيــون، أو الراديــو، أو يوتيــوب.

ــم  ــر حــول العنــف القائ ــار التقاري ــم يتــم اختي ل
ي 

ــ�ت ــورية ال ــة الس ي االأزم
ــي �ف ــوع االجتماع ــىل الن ع

ــي. ــل االجتماع ــع التواص ــىل مواق ت ع ــرث ن

النوع

• المقاالت االفتتاحية	
• التقارير االستقصائية	
• المقاالت القصصية	
• المدونات	

• تقارير االأنشطة	
• التقارير الجنائية	

ي الأزمة السورية٥٠
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



للرفضلالعتمادالمعيار

الكاتب
• ي االأزمة السورية.	

أن يكون الكاتب صحفياً قام صندوق االأمم المتحدة للسكان بتدريبه عىل العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف
• عالم.	 ي وسائل االإ

ان يكون الكاتب محرر أو صحفي أو كاتب، أو مراسل صحفي أو مساهم �ف

اللغة٦

• العربية	
• الفرنسية	
• ية	 ف االنجل�ي

ــن  ــرى م ــات أخ ــا بلغ ــت كتابته ي تم
ــ�ت ــر ال التقاري

ــم اســتبعادها  ــة ت ــة والكردي كي ــل ال�ت المنطقــة مث
ــار. ــن االختي م

الموضوع
• ي االأزمة السورية.	

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

ي تركز عىل العنف القائم 
تم استبعاد التقارير ال�ت

عىل النوع االجتماعي خارج إطار االأزمة السورية.

•النطاق الجغرافي أن يركز التقرير بشكل خاص عىل سوريا واالأردن ولبنان والعراق ومر وتركيا.7	
ي ال تركز عىل االأزمة 

تم استبعاد التقارير ال�ت
السورية والمجتمعات المضيفة.

المبادئ الأخالقية8

• ي تــم 	
شــارة إىل المراجــع، وأن تكــون المصطلحــات الــ�ت ي يذكرهــا التقريــر صحيحــة - مدروســة جيــدا مــع االإ

الدقــة: أن تكــون الوقائــع الــ�ت
ة. اســتخدامها حــول العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي واضحــة ومبــارسث

• ي ذلــك وجــود »الموافقــة الواعيــة” للناجيــات مــن 	
نصــاف: أن يتحــرى التقريــر إجــراءات إضافيــة لحمايــة المصــادر الضعيفــة، بمــا �ف االإ

العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي )يرجــى الرجــوع إىل النقــاط التاليــة(.
• ف مــن العنــف 	 ي يمكــن تأويلهــا بطريقــة تلقــي اللــوم عــىل حــدوث العنــف عــىل الناجــ�ي

: أن ال يذكــر التقريــر التفاصيــل الــ�ت ف عــدم التحــ�ي
القائــم عــىل النــوع االجتماعــي.

• ي يتــم تقديمهــا أكــ�ث واقعيــة مــن كونهــا شــخصية )أي أن يتــم تقديــم المعلومــات 	
بــالغ: أن تكــون طبيعــة المعلومــات الــ�ت واجــب االإ

.)" ف بــدال مــن تقديمــا باعتبارهــا "نــزاع داخــىلي ي مخيمــات الالجئــ�ي
للقــراء حــول مختلــف أشــكال العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي �ف

• ام الخصوصيــة: أن يتــم الحفــاظ عــىل رسيــة الناجــي مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي الــذي تتــم مقابلتــه )عــىل ســبيل 	 احــ�ت
المثــال أن ال يتــم ذكــر االأســماء الكاملــة، وأن يتــم تغيــ�ي االأســماء، وذكــر اســم الموقــع بصــورة عامــة ومــا إىل ذلــك(.

• ف تحــت الســن القانونيــة 	 ي تظهــر الصــور الحقيقيــة للناجــ�ي
أن تكــون هويــة الفتيــات أو االأوالد القارصيــن رسيــة للغايــة – المقــاالت الــ�ت

تــم اســتبعادها مــن عمليــة االختيــار.
• المصادر: أن يحرص التقرير عىل حماية المصادر وعدم الكشف عنها.	
• الدفــع المــاىلي الإجــراء المقابــالت: أن يســتند التقريــر إىل معايــ�ي التحقيــق الصحفــي والشــفافية. ويعتــ�ب الدفــع الإجــراء مقابــالت مــع 	

ف مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي امــرأً ال أخالقيــاً. ومــن المرجــح أن يؤثــر القيــام بذلــك عــىل طبيعــة المقابلــة )عــدم  ناجــ�ي
وجــود دقــة، والتالعــب بالحقائــق ومــا إىل ذلــك(.

• ــوا مــن الحــزن أو الصدمــة. وان ال تهــدف أســئلة 	 ــن عان ــر حساســية تجــاه االأشــخاص الذي ر: أن يظهــر التقري ــأي رصف عــدم التســبب ب
ي عاشــها الناجــي واالمتنــاع - مــا لــم يكــن أمــرا ال مفــر منــه - عــن مناقشــة التفاصيــل العنيفــة. وأن ال 

المقابلــة إىل إعــادة الصدمــة الــ�ت
يهــدف التقريــر إىل الحصــول عــىل شــفقة بــل إىل تقديــم قصــة الناجــي وأن يعكــس المعلومــات حــول واقــع العنــف القائــم عــىل النــوع 

وح الجماعــي. ف ي ســياق الــ�ف
االجتماعــي �ف

فم بجميع  ي لم تل�ت
تم استبعاد التقارير ال�ت

المعاي�ي التسعة.

طار الزمني للنشر •الإ ين أول ٢٠15.	 ي ٢٠15 إىل ٣٠ ترث
ة من 1 كانون ثا�ف ها خالل الف�ت ي تم نرث

التقارير ال�ت
طــار  هــا خــارج هــذا االإ ي تــم نرث

التقاريــر الــ�ت
ي تــم اســتبعادها

الزمــ�ف

٥١ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



قائمة بالمقالت التي تم اختيارها )كانون ثاني – تشرين أول ٢٠١٥(

الكاتبالمصدرعنوان المقالة

ف السورين إىل الزواج المبكر كيف دفعت الصعوبات االقتصادية بالالجئ�ي
Middle•East•Eye

bit.ly/1CBykod
Oriol•Andrés•

Gallart

ي
و�ف لك�ت «... حملة يقودها  »سمارسة« ع�ب الفضاء االإ »سوريات للس�ت

جريدة الحياة:
bit.ly/1Q9g6lSي

عيى الشاما�ف

“زواج الصفقة” من قارصات سوريات
Al•Ghad•Newspaper•

Ammon•News
bit.ly/1Qs1GsV

موفق كمال

سوريا: الحرب غ�ي المعلنة عىل النساء
Channel•4

bit.ly/1LWfZqhSharron•Ward

ي مهّب االأزمة: إعتداءات جسدية وجنسية
سوريات �ف

Al•Mayadeen
bit.ly/216EdZvرضا الباشا

كيف تساعد فرح عىل استعادة حياتها
CNN

cnn.it/1Lc7n1TJina•Krause-Vilmar

عالم أن يساعد الالجئات السوريات؟ كيف يمكن لالإ
Syria•Untold:•

bit.ly/1R1j0phي الحايك
كا�ت

ي المخيم.. هموم وتحرش وتعنيف
سوريات �ف

Al-Araby•Al-Jadeed
bit.ly/1QxXFmTلب�ف سالم

ف مزدوج امرأة والجئة: تمي�ي
Kedistan

bit.ly/1Qs1PfUNaz•Oke

قارصات تحت التعذيب
Khaberni

bit.ly/21g3XCWمنار الحافظ

مالجئ بال جدران: بناء حواجز واقية ضد االغتصاب
Open•Democracy

bit.ly/1RfM7aZYifat•Susskind

ي االأزمة السورية٥٢
عالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف التغطية االإ



الكاتبالمصدرعنوان المقالة

سالمية: أحرقوهن أحياء لرفضهن القيام بأفعال جنسية متطرفة الدولة االإ

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

MailOnline
dailym.ai/24jMnNn

Jay•Akbar•and•
Simon•Tomlinson

تزويج السوريات: مواقع التواصل شاهدة عىل الجحيم
Arabby•al•Jadeed

bit.ly/1oHc9e7ليال حداد

سوريات يكافحن من أجل البقاء
الجزيرة

bit.ly/1SWpZ8Iناريمان عثمان

Hidden•crisis:•violence•against•Syrian•female•refugees•The•Lancet
bit.ly/1TyWQzhStephanie•Parker

DWمخاطر التحرش الجنىي واالغتصاب تحوم حول الالجئات
 ماناسي غوباالكريشنان

/ زمن البدري

•Financial•burden,•risk•of•violence•pressure•Syrian•girls
to•marryAL•MonitorBrenda•Stoter

نشطاء يدعون لزيادة تمويل جهود الحد من زواج السوريات القارصات
AL•Ghad

bit.ly/1WInDZvرانيا الرايرة

•Double-layered•veils•and•despair•…•women•describe
life•under•IsisThe•Guardianم�ف محمود

٥٣ ي الأزمة السورية
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ



مقالت من شبكة صحفيون ضد العنف القائم على النوع الجتماعي 

الكاتبالمصدرعنوان المقالة

ي االأزمة السورية
حميدة عبد المنعمجريدة الجمهوريةالعنف القائم عىل النوع االجتماعي �ف

ــاء  ــد النس ــي ض ــوع االجتماع ــىل الن ــم ع ــف القائ العن
ــات النازح

Directorate•of•Violence•Against•Women,•Kurdistan•Region•in•Iraqسناريا عبدالله

ف تبعات الحرب وآثار العزلة يمجلة حواءنساء الجئات يعان�ي إيمان الدر�ب

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

جريدة الغد
bit.ly/21i2NmVنادين النمري

سوريات هربن من الحرب يطاردهن الزواج المبكر
جريدة الرأي 

bit.ly/1RURiiCسمر حدادين

شارات المرجعية الإ
ي ٣1 أكتوبر ٢٠٠٠

ي جلسته ٤٢1٣، �ف
القرار 1٣٢5 )٢٠٠٠( الذي اتخذه مجلس االأمن �ف  .1

ف عالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي - دليل الصحفي�ي إعداد التقارير االإ  .٢
•http://www.unfpa.org/resources/reporting-gender-based-violence-syria-crisis-journalists-handbook •

)bit.ly/1lja17J( ،٢٠٠5 ،نسانية ي االأوضاع االإ
ف الوكاالت للجنة الدائمة للتدخالت العنف القائم عىل نوع الجنس �ف كة ب�ي المبادئ التوجيهية المش�ت  .٣

بحث حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي، صندوق االأمم المتحدة للسكان – لبنان، ٢٠1٢  .٤
لزامية أخرى. ف االعتبار إذا كانت مطابقة للمعاي�ي االإ ي قائمة التصنيف العالمي تؤخذ بع�ي

ي لم تحتل موقعاً متقدماً �ف
هذه معاي�ي اختيارية المواد ال�ت  .5

ق االأوسط وشمال إفريقيا ي منطقة الرث
اللغات االأساسية الثالث �ف  .٦

. ف ف السوري�ي ي تستضيف أك�ب عدد من الالجئ�ي
باعتبارها الدول ال�ت  .7

أن يتم التحقق من وجود المبادئ االأخالقية التسعة جميعها. هذه المعاي�ي إلزامية وليست اختيارية.  .8

ي الأزمة السورية٥٤
عالمية حول العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ف التغطية الإ





www.unfpa.org

الباحثة
فرح عبد الساتر

جم الم�ت
خالد المرصي

: يهدف للوصول لعالم حيث يكون كل حمل مرغوباً فيه، ي
صندوق االأمم المتحدة للسكان، تمويل االأمم المتحدة السكا�ف

كل الوالدات آمنة وكل إمكانيات الشباب متحققة.

يطانية من وزارة التنمية يود صندوق االأمم المتحدة للسكان أن ينوه بالدعم السخي من المساعدات ال�ب
الدولية بالمملكة المتحدة لتمويل تطوير هذا المنشور.

نـتاج  مديرا االإ
ر�ب حكمت

قليمية بصندوق االأمم المتحدة للسكان اختصاصية االتصاالت االإ

جنيفر ميكيل
قليمية بصندوق االأمم المتحدة للسكان ي عىل النوع االإجتماعي االإ

اختصاصية العنف المب�ف


