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أخـ قـية

م çتبعة   إعداد
التقارير بطريقة أخقية
حول العنـف 
المب

اجتماعي
ع النوع 
 ازمة السورية

اعم إيصال أصوات النساء السوريات والتصدي للخرافات
يمكن لوسائل 

وتحف الحوار والعمل .آمل أن يساعد هذا الدليل عن إعداد التقارير حول

اجتماعي ع تسليط الضوء أك ع هذه انتهاكات
العنف القائم ع النوع 

للناج.
انسان وان يؤدي إ Äتقديم مزيد من الدعم والخدمات
لحقوق 
ومن المهم التأكد من أن  يتم تقديم مرتك هذه 
افعال إ Äالعدالة

فقط بل وأن يشاهدهم المجتمع بشكل عام وهم يخضعون إ Äالعدالة.
الدكتور باباتوندي أوسونتيمينهن

المدير التنفيذي لصندوق 
امم المتحدة للسكان

ضد إرادة الشخص ويستند إ اخت فات منسوبة اجتماعياً )من حيث النوع
العنف القائم ع نوع 
مؤذ يُرتكَب ّ
عمل ٍ
اجتماعي هو مصطلح يطلق ع ّ
أي ٍ
اجتماعي( ¢ £
واناث.
ب ¤الذكور 





ال ستواجههم
ح بالنسبة  ك
المب ع النوع 
الصحفي 
اجتماعي من المحتمل أن تكون واحدة من أك المهام 
خة وأعهم مقاما ،فإن كتابة قصة عن العنف 
المقام 
اول وتب

اجتماعي 
تب منهج يركز ع الناجيات ،بمع وضع المصالح العليا للناجيات من العنف
تحديا ،خصوصا عند
المب ع النوع 


محاولة 
اساتيجية »عدم إلحاق 

ال¦ر«.



اجتماعي.
ال تقوم بها بتغطية العنف القائم ع النوع 
ال تقوم عليها أفضل الممارسات الصحفية أيضاً توجيه الطريقة 
ومع ذلك ،ينبغي للمبادئ اخقية 

الدقـة
إن الحصول ع الحقائق يجب أن يكون هو صلب العمل الصحفي ،وهذا
اجتماعي .ومع أن إجراء مقابت
ينطبق ع تغطية العنف القائم ع النوع 
يعت امراً ذو حساسية خاصة إ أنه يجب عليك التأكد من أن
من هذا النوع 
ال تقوم بإعدادها صحيحة من حيث الحقائق 

ال توردها فيها .كما

التقارير 
ينبغي أن تكون محدداً عند ذكر الجرائم ،وان  تحاول تقديم تقرير عن
اجراءات القانونية المعنية .بعض
اجراءات الجنائية إ إذا كنت تعرف 

الصحفي يحاول استخدام عبارات تلطف 

امر )ع سبيل المثال" :نال مراده
بالتاÄ
منها"( بد ً من استخدام لغة دقيقة )كأن يقول "أنه اغتصبها"( وهذا 
يؤدي إ Äإعداد تقارير مضللة.

١

الدقـة

العدالة


و حالة التحدث
يجب أن تكون دائما منصفاً وعاد ً مع الناس الذين تقابلهم ،
اجتماعي يقع ع عاتقك
مع الناس الذين تعرضوا للعنف القائم ع النوع 

إضا   حماية مصادرك المعرضة للخطر.
واجب 

يعت امراً مهماً ع وجه
و هذا السياق فإن مفهوم "الموافقة المسبقة" 


يع أن الشخص الذي تقوم بمقابلته ينبغي أن يكون مدركاً
الخصوص :هذا 
الظهور 

الناج من العنف
اعم .إن العديد من
وسائل

تماما لعواقب



اجتماعي الذين تحدثوا ع الم قد تعرضوا فيما بعد إÄ
القائم ع النوع 
مجموعة من المشاكل نه تم التعرف عليهم ،بما   ذلك الهجوم عليهم ونبذ
ول Òتكون مقابلتك منصفة لهم فإنه ينبغي عليك إبغ من
المجتمع لهم .
تقوم بمقابلتهم بهذه المخاطر المحتملة.

الموضوعية

ليس من وظيفة المراسل الصحفي إصدار 

التمي .ومن المهم بصفة
احكام أو

ال يمكن تأويلها بطريقة تلقي اللوم ع
خاصة التأكد من عدم ذكر التفاصيل 

اجتماعي .ع سبيل المثال إذا ذكرت
الناج من العنف القائم ع النوع 


ال ترتديها الناجية وقت الحادثة ،أو الجوانب اخرى المتعلقة
المبس 
بطبيعة ظهور أحد الناجيات /الضحية ن ذلك يمكن أن يتضمن إصدار

احكام عليهن .ويمكن أن يكون هذا صحيحا عند الحديث عن الممح :بعض

الصحفي قد يحاول إضافة تفاصيل و "لون" مما يمكن أن يؤدي ـ بدون قصد
ـ إ Äإلقاء اللوم بعيداً عن الجا. Ù


٢

العدالة

٣

الموضوعية

٤

اب غ
واجب 

٥

ª
اح«ام الخصوصية

اب غ
واجب 

نم  
اجتماعي من المهم أن  
ب ما
ابغ عن العنف القائم ع النوع 
عند 
هو "للمصلحة العامة" وما هو "شيد للرأي العام" .فبعض قصص العنف
اجتماعي  
تتم بوجود شخصيات رفيعة المستوى فيها
القائم ع النوع 
الكث من التفاصيل الشخصية وهذا يميل إ Äتناول الموضوع
وتحتوي ع 

للناج من العنف القائم
اثارة مع عدم وجود معلومات مفيدة
بطريقة كّتاب 
اجتماعي.
ع النوع 

ª
اح«ام الخصوصية


تع 


الناج
احام خصوصية كل من
إن الصحافة اخقية من حيث المبدأ 
اجتماعي وخصوصية العائت المكلومة .يجب
من العنف القائم ع النوع 
عليك أيضا أن تكون حذراً من "تحديد هوية من تقوم بمقابلته" وخصوصاً
عندما تؤكد له عدم الكشف عن هويته أو إعطاء اسم مستعار .يحدث هذا
عندما يقوم من يشاهدون المقابلة بتجميع التفاصيل  -مثل الموقع والعمر
والمبس أو أفراد العائلة  -
ح ولو لم تذكر اسم الناجيات أو لم تقم بإظهار
وجوههم.

٦

المصادر

 ٧الدفع من أجل إجراء المقاب ت

المصادر


للصحفي الذين  يعرفون المنطقة
يجب عليك دائما حماية مصادرك .بالنسبة
جيداً ينبغي عليهم بصفة خاصة اكتساب المعرفة بشأن كيفية ضمان حماية
مصادرهم ،ويتم ذلك عادة من خل المنظمات والوكات المحلية .ويجب
عليك أيضا ضمان أن تشمل هذه الحماية من يقومون بتيب إجراء المقابلة


والم  
وغهم ممن استعنت بهم لمساعدتك   إعداد تقريرك.
جم
والسائق 
من المعروف أن بعض المجتمعات تنبذ أولئك الذين تحدثوا علناً عن العنف

و بعض الحات يتم ارتكاب ما يسمى
القائم ع النوع 
اجتماعي ،
بـ "جرائم 
الàف" كجزاء لمن يتحدثن عن الذي حصل لهن علناً.

الدفع من أجل إجراء المقاب ت



السوري هم من الفقراء ،لذلك قد يبدو مغرياً ان يتم الدفع
الجئ
العديد من
يعت منافياً
لهم نقداً أو تقديم الهدايا من أجل إجراء المقابت .إ ان ذلك 


س المقابلة،
لخق؛ ليس فقط ن هذا الدفع من المرجح أن يؤثر ع طبيعة 
è


الصحفي اخرين إجراء
بل ن ذلك من الممكن أن يجعل من الصعب ع


المقابت .كم يمكن أن يسبب ذلك أيضا ضغوطاً ع
الناج  التحدث إÄ

اعم.
وسائل 


ال تعمل ع
ولذلك فإنه من المستحسن أن يقوم الصحفيون
بالتنسيق مع المنظمات 



تأم مقابلة.
قضايا العنف القائم ع النوع اجتماعي  المقام اول قبل محاولة 

المسؤول   المنظمات غ الحكومية المحلية والدولية قد يكونون قادرين ع
إن

اجتماعي ،ومن المرجح أن يكون
التحدث بحرية أك حول العنف القائم ع النوع 

لهم وجهة نظر مفيدة .وبد ً من الدفع 
الصحفي قد
مباéة جراء المقابلة فإن

الناج من العنف القائم ع النوع
التع إ Äمنظمة تعمل مع

يجدون من المناسب 
اجتماعي.

٨

عدم إلحاق ¢
ال¬ر

٩

¢£
الناج¤
نهج يركز ع

عدم إلحاق ¢
ال¬ر

يسشد الصحفيون بمبادئ الحد من 
وكقاعدة عامة ،ينبغي أن 
ال¦ر؛ وهذا

يشمل إظهار التعاطف مع اشخاص الذين عانوا من الحزن أو الصدمة

الخة
واحام خصوصياتهم .والمعرفة بأن من يتم مقابلتهم قد تكون لديهم 
ب حق الجمهور 

اعم .وفهم أن هناك توازن  
 التعامل مع وسائل 


الحصول ع المعلومات وحق المشتبه بهم جنائيا  محاكمة عادلة.

¢£
الناج¤
نهج يركز ع


الناج إ  Ä

الناج من خل وضعهم   صلب
تمك
يسعى النهج الذي يركز ع

التعا .
ويعف هذا النهج ايضاً بأن كل شخص له خصوصيته ويتفاعل بشكل
عملية

مختلف تجاه العنف القائم ع النوع اجتماعي ولديه نقاط قوة مختلفة ويملك موارد
وآليات تكيف مختلفة مع تجربته وأن لديهم الحق   أن يقرروا من الذي ينبغي أن
يعرف ما حدث لهم كما لهم الحق   معرفة ما ينبغي أن يحدث بعد ذلك.
اجتماعي هو مظهر من مظاهر عدم المساواة:
العنف القائم ع نوع 


اجتماعي  موقع
إذا كان الناس حول
الناج من ضحايا العنف القائم ع نوع 
القوة ـ مثل المر  
اسل ومقدمي الخدمات ـ بحيث يتمكنون من فرض وجهة نظرهم

الناج بمزيد من الضعف.
فإن ذلك يمكن ـ ومن دون قصد ـ إشعار

اجتماعي بطريقة
إن التعامل مع الضحايا
الناج من العنف القائم ع النوع 


الناج يتضمن إعطاء اولوية لمصلحتهم وتطبيق المبادئ التوجيهية
تركز ع

التمي.
للسمة والàية واحام وعدم


العمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوب فيه ،وكل ودة آمنة ،ويحقق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانيات.


اجتماعي ويقدم مراكز استجابة لضحايا
إن صندوق امم المتحدة للسكان وضمن استجابته لزمة السورية يعمل ع حماية النساء والفتيات من العنف القائم ع النوع 
اجتماعي.
النوع
ع
العنف القائم


اليطانية المقدم من وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
إن صندوق امم المتحدة للسكان يشيد بالدعم السخي من المساعدات 
www.unfpa.org

