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 1325 رقــم  األمــن  مجلــس  قــرار  اعتمــاد  شــكل 

بشــأن المــرأة والســام واألمــن فــي عــام 2000 تقدماً 

ــال  ــدول أعم ــي ج ــرأة ف ــوق الم ــال حق ــي مج ــراً ف كبي

الســام واألمــن. ومــع ذلــك، وبعــد اثنيــن وعشــرين 

ــيما  ــات، ال س ــض النجاح ــن بع ــم م ــى الرغ ــاً، وعل عام

ــاب  ــن العق ــات م ــاء اإلف ــة إلنه ــاء األولوي ــي إعط ف

علــى العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، ال يــزال 

الخــرق بيــن األهــداف واإلنجــازات واضحــاً. إن وجــود 

ــا  ــام يجعله ــات الس ــات اتفاق ــي مفاوض ــاء ف النس

المائــة  فــي   64 بنســبة  للفشــل  عرضــة  أقــل 

لمــدة  تســتمر  أن  احتمــااًل  أكثــر  المائــة  فــي  و35 

نــادراً مــا تــرى  15 عامــاً علــى األقــل، ولكــن ولكــن 

المفاوضــات مــن النســاء، بحســب رابطــة النســاء 

الدوليــة للســام والحريــة. وفًقــا لدراســة أجرتهــا 

وســطاء   6 زال  مــا  للمــرأة،  المتحــدة  األمــم  هيئــة 

أن  بحجــة  النســاء،  إشــراك  يرفضــون  وميســرين 

الفعاليــة وليــس  المفاوضــات يعتمــد علــى  نجــاح 

المجتمــع  يميــل  المعنــى،  وبهــذا  الشــمولية. 

بنــاء  عمليــات  أهميــة  مــن  التقليــل  إلــى  الدولــي 

الســام التــي تحــدث علــى مســتوى المجتمــع، حيــث 

تلعــب النســاء دوراً أساســياً، لصالــح المحادثــات 

والعســكرية.  السياســية  النخــب  بيــن  الرســمية 

التغطيــة  فــي  هــذا  التــوازن  عــدم  ينعكــس 

اإلعاميــة. 

ــي  ــات ف ــبكة الصحفي ــة ش ــدأت مؤسس ــذ 2019 ب من

العمــل بشــكل مكثــف علــى تضميــن أجنــدة النســاء، 

مــن  اإلعاميــة  التغطيــات  فــي  والســام  األمــن 

خــال التركيــز علــى دور اإلعــام فــي بنــاء الّســام، 

قــرار  تطبيــق  جانــب  إلــى  الجندرّيــة،  والمســاواة 

مجلــس األمــن رقــم 1325، انطاقــاً مــن حقيقــة أن 

إلــى أقليــاٍت  انتمائهــن  الّنســاء، خاصــة فــي حــال 

أو  جنســية  ميــول  ذوات  كــّن  و  دينيــة،  أو  عرقيــٍة 

لمعاييــر  بنــاء  أي   – معيارّيــة  غيــر  جندريــة  هوّيــة 

ــق  ــي مناط ــن ف ــي يعش ــوي-، أو اللوات ــع األب المجتم

لــذوات  إضافــًة  المهّمشــة،  والمناطــق  الصــراع 

اإلعاقــة والّنســاء الاتــي يعانيــن ظروفــاً اجتماعيــًة 

واقتصاديــًة صعبــة، يتــم تمثيلهــّن تمثيــًا ضعيفــاً أو 

ــز  ــام ومراك ــات الّس ــي عملي ــر ف ــدٍّ كبي ــى ح ــاً إل ناقص

صنــع القــرار الرســمّية.

ــِه  ــام بصفت ــى دور اإلع ــاداً عل ــك واعتم ــى ذل ــاًء عل بن

تفعيــل  مــن  البــد  أنــه  وجدنــا  رابعــة،  ســلطًة 

النســاء،  هــؤالء  أصــوات  لرفــع  اإلعــام  دور 

وتســهيل  قصصهــن،  لســماِع  المجــال  بإتاحــة 

مشــاركتهن فــي النقــاش العــام، وتحــدي القوالــب 

النمطيــة، إضافــًة إلــى دوره فــي رصــد االنتهــاكات 

حقــوق  تضميــن  عــن  القــرار  صنــاع  ومســاءلة 

النســاء ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات ضدهــّن، 

بتطبيــق  يتعلــق  فيمــا  النقــد  ممارســة  وبالتأكيــد 

القــرار 1325 خاصــة فــي المفاوضــات والحقــاً فــي 

المرحلــة االنتقاليــة.  خــال علمنــا بيــن عامــي 2019  

صحفيــة/اً    3٧ ل  تدريبيــة  دوراٍت  قدمنــا   2020 و 

ــم 1325،  ــن رق ــس األم ــرار مجل ــاول ق ــررة/اً تتن ومح

ــراع،  ــي والص ــوع االجتماع ــة للن ــة الحّساس والّصحاف

وإجــراء  اإلعاميــة  التغطيــات  تقنّيــات  جانــب  إلــى 

و/  الجنســي  العنــف  مــن  الناجيات/يــن  مقابلــة 

كمــا  االجتماعــي.  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  أو 

ــات  ــروع، مؤّسس ــال المش ــة خ ــت المؤسس دعم

إعامّيــة شــريكة فــي إنتــاج محتــوًى يتعلــق بقــرار 

مجلــس األمــن 1325، والقــرارات الاحقــة بشــأن 

الّنســاء والّســام واألمــن. وتــم تحليــل عينــة مــن 

المــواد اإلعاميــة المنتجــة بعــد التدريبــات وإنتــاج 

تقريــر لقيــاس أثــر بنــاء القــدرات علــى الحساســية 

 .1325 القــرار  وتنــاول  اإلعــام  فــي  الجندريــة 

المؤسســة  قامــت  بــل  فقــط،  ذلــك  ليــس 

عبــر  حواريــة  نــدوات  بعقــد   2021 عــام  خــال  أيضــاً 

االنترنــت بمشــاركة خبيــرات نســويات مــن ســوريا 

والمنطقــة مــن العــراق، ليبيــا، اليمــن، لبنــان ومصــر 

والســودان، وتمــت دعــوة المؤسســات اإلعاميــة 

التدريبــات  فــي  المشــاركات/ين  والصحفيات/يــن 

الدســاتير  النــدوات:  تناولــت  حيــث  الماضيــة 

والقوانيــن وحقــوق النســاء، خلــق بيئــة عمــل آمنــة 

اإلعــام  مجــال  فــي  العامــات  للنســاء  وداعمــة 

الحساســة  الصحافــة  المدنيــة،  والمؤسســات 

للنــوع االجتماعــي، والمنظــور النســوي فــي األبحــاث 

النســوية. البحــث  وأدوات 

األداة  هــذه  نقــدم  الجهــود  تلــك  لــكل  وتتويجــاً 

مــدار  علــى  العمــل  ذلــك  لــكل  كخاصــة  العمليــة 

عاميــن كامليــن، بهــدف تســهيل عمــل الصحفيــات 

ومواضيــع  قصــص  تغطيــة  عنــد  والصحفييــن 

أجنــدة  مــن  مهــم  كجــزء  بالقــرار1325  ترتبــط 

ــض األدوات  ــم بع ــام، ولتقدي ــن، الس ــاء، األم النس

جديــدة  زوايــا  مــن  األجنــدة  لتنــاول  واالقتراحــات 

الضــوء  وتســليط  الوعــي  رفــع  بهــدف  ومتعــددة 

واإلســكات  والقمــع  التهميــش  مواطــن  علــى 

التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي أوقــات النزاعــات 

إعمــار  إعــادة  ســام،  عمليــات  مــن  ومايليهــا 

عندمــا  والحمايــة  والوقايــة  اإلنعــاش  ومشــاريع 

األرض.  علــى  المباشــرة  المعــارك  تنتهــي 

ســنداً  األداة  هــذه  تشــكل  بــأن  األمــل  يحدونــا 

تعزيــز  علــى  وتعمــل  يعمــل  مــن  لــكل  ودافعــاً، 

بيــن  والمســاواة  اإلنســان  حقــوق  ومناصــرة 

مــن  إعاميــة  قصــص  تقديــم  علــى  الجنســين، 

منظــور حقوقــي، وأن يكــون بدايــة لوضــع قضايــا 

وســائل  لــدى  أولويــة  والســام  واألمــن  النســاء 

اإلعــام.
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تــم العمــل علــى تطويــر وتصميــم هــذه األداة أثنــاء مراحــل مختلفــة مــن عمل المؤسســة 

علــى تضميــن المنظــور الجنــدري وأجنــدة النســاء والســالم واألمــن فــي التغطيــات 

اإلعالميــة  منــذ عــام 2017، بحيــث شــملت: مراجعــة انتــاج المؤسســة فــي هــذا الصــدد مــن  

ــل  ــم وتحلي ــي تقيي ــة  ف ــتخدمها المؤسس ــي تس ــادات الت ــر واإلرش ــة، المعايي ــة تدريبي أدل

المحتــوى اإلعالمــي، التدريبــات والتوصيــات التــي تلتهــا، نتائــج تحليــل وتقييــم المــواد 

اإلعالميــة التــي تــم إنتاجهــا مــن المؤسســات اإلعالميــة الشــريكة، وصــوًل إلــى جلســات 

الحــوار التــي تمــت بمشــاركة مؤسســات مجتمــع مدنــي اقليميــة، إضافــة لالســتفادة مــن 

ــة. ــادر المفتوح ــع والمص المراج

فهم وتضمين أجندة النساء والسالم 

واألمن في التغطيات اإلعالمية 

المتخصصة والعامة.

انطالقًا من اإليمان أن وسائل اإلعالم 

أداة مهمة في تفكيك المفاهيم 

األبوية والتحيزات االجتماعية حول 

قدرة النساء على االنخراط والمشاركة 

في صنع القرار وبناء السالم.

دور الصحفيين والصحفيات في الدفاع 

عن الحقوق والحريات وتوفير مساحة 

لألصوات المقموعة والمهمشة في 

رواية تجربتها.  تفعيل الدور الرقابي لإلعالم في 

المساءلة والمحاسبة. 

دعم دور اإلعالم في لعب دور إيجابي 

ومؤثر في المراحل االنتقالية. 

دور اإلعالم ومنتجي ومنتجات المحتوى 

اإلعالمي في المساهمة في انتاج 

خطاب يحترم ويتضمن وجهات نظر 

النساء. 

تهدف إلى مساعدة ودعم الصحفيين 

والصحفيات لتغطية القضايا المرتبطة 

بالنساء في سياق صراع. 

تقديم تقنيات لتغطيات إعالمية 

حساسة لتضمين منظور النوع 

االجتماعي )الجندر(. 

تمكين ومساعدة الصحفيين والصحفيات على التغطية الدقيقة لقضايا النوع 

االجتماعي )الجندر(.  وإدماجها في إنتاجهم /ن، وتوفير البدائل لبناء قصة صحفية 

معمقة حول القرارات الدولية المتعلقة بأجندة النساء والسالم واألمن. 

تقديم اقتراحات لمواضيع مرتبطة 

باألجندة من زوايا متعددة ومتنوعة.

هــذه األداة موجهــة للصحفييــن والصحفيــات اللواتــي/ الذيــن ليــس لديهــن/م بالضــرورة 

خبــرات عميقــة بتغطيــة قضايــا مرتبطــة بأجنــدة النســاء والســالم واألمــن. 

عن األداة

األهداف المرجوة 
منها

لمن

لماذا مهم تضمين أجندة النساء، 
األمن والسالم في التغطيات 

اإلعالمية؟

حقوق النساء 
في القوانين 

والمواثيق الدولية

قسم 1 
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ــن . 1 ــب ع ــا كت ــة م ــا ومراجع ــدة زواي ــن ع ــة م ــد التغطي ــوع قي ــول الموض ــث ح ــام ببح  القي

الموضــوع فــي الصحافــة واألبحــاث بهــدف: 1(  تنــاول الموضــوع مــن زاويــة جديــدة أو 2( 

تقديــم تغطيــة أكثــر تعمقــاً ممــا طــرح ســابقاً .

للقوانيــن والتفاقيــات . 2 بحثــاً وفهمــاً  الحقوقيــة تتطلــب  المواضيــع ومنهــا   بعــض 

المبرمــة لوضــع المــادة الصحفيــة فــي الســياق الحقوقــي والدولــي وكذلــك تثمينهــا 

بالمراجــع. 

بعــض المواضيــع تحتــاج لالســتعانة بالستشــاريين/ ات للتعــرف أكثــر علــى جوانــب . 	

القضيــة مــن وجهــات نظــر مختلفــة.

1945

2015

2000

1999

1995

1993

1979

1976

1948

1952

1957

1962

1966

لتقديم تغطية إعامية معمقة البد من:

ميثاق األمم المتحدة »تأكيد اإليمان بحقوق اإلنسان األساسّية .... والحقوق المتساوية للرجال والنساء«.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان »حّق كّل إنسان في التمتع بحقوق اإلنسان دونما أّي تمييز«.

اتفاقية الجنسّية للمرأة المتزوجة.

اتفاقية خاصة بالزواج الرضا على الزواج، الحّد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان »حّق كّل إنسان في التمتع بحقوق اإلنسان دونما أّي تمييز«.

القتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  والسياســية  المدنّيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــّي  العهــد 
والجتماعيــة والثقافيــة اللذيــن نّصــا علــى الحــّق المتســاوي للرجــل والمــرأة فــي التمتــع بجميــع الحقــوق الــواردة 

ــا. ــي كّل منهم ف

إعالن القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة )السيداو(. 

اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضّد المرأة.

إعالن وبرنامج عمل بجين.

البروتوكول الختياري الملحق باتفاقية الغاء التمييز ضّد المرأة.

قرار مجلس األمن 1325 الخاص بالمرأة والسام واألمن. 

أجندة التنمّية التي أدرجت تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات ضمن الهدف 

الخامس.

هنــا بعــض الخطــوات لتتبــع تطــور حقــوق النســاء علــى المســتوى الدولــي وتعتبــر هــذه التفاقيــات والقــرارات 

مراجــع مهمــة فــي هــذا الســياق مــن الواجــب مراجعتهــا لتقديــم تغطيــة إعالميــة معمقــة، مهنيــة ومتضمنــة 

للبعــد الحقوقــي خاصــة فــي ســياق الصــراع وفــي ظــل غيــاب لقوانيــن وطنيــة داعمــة للحقــوق والحريــات: 

ماحظةسياق حقوق النساء ضمن المواثيق والقرارات الدولية:

فيمــا  بيجيــن  عمــل  إلعــان  اإلشــارة 

ســياق  فــي  النســاء  وضــع  فــي  يتعلــق 

إلــى:  اإلعــان  أشــار  حيــث  صــراع 

النزاعــات  حــل  فــي  المــرأة  مشــاركة  زيــادة 

الالتــي  النســاء  وحمايــة  القــرارات  وصنــع 

يعشــن تحــت ظــروف النزاعــات المســلحة 

ــالل  ــت الحت ــن تح ــي يعش ــن الالت ــا م وغيره

العســكرية  النفقــات  وتخفيــض  األجنبــي، 

األســلحة،  توافــر  مــن  والحــد  المفرطــة 

إضافــة إلــى تشــجيع أشــكال حــل النزاعــات 

انتهــاكات  حــدوث  مــن  والحــد  عنــف  دون 

لحقــوق اإلنســان فــي حــالت النزاع، وتشــجيع 

مســاهمة المــرأة فــي إيجــاد ثقافــة الســام، 

والتدريــب  والمســاعدة  الحمايــة  وكفالــة 

الالتــي  المهّجــرات  أو  و/  النازحــات  لالجئــات 

بحاجــة إلــى حمايــة دوليــة وكذلــك المشــردات 

ــًرا تقديــم المســاعدة إلــى المــرأة  ــا، وأخي داخليًّ

ــر المتمتعــة  فــي المســتعمرات واألقاليــم غي

الذاتــي. بالحكــم 

األمــن  النســاء،  أجنــدة  عــن  الحديــث  عنــد 

والســالم، غالبــا مــا يتــم التركيــز علــى قــرار 

مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة 1325 

كبيــر  حــد  إلــى  صحيــح  وهــذا   ،  2000 لعــام 

بــدأت  الــذي  المــكان  هــو   1325 قــرار  ألن 

ــدى  ــى م ــن عل ــرأة، ولك ــل الم ــة عم ــه خط في

الســنوات ال 20 الماضيــة نمــت لتصبــح إطــاراً 

بشــأن  إضافيــة  قــرارات  ســبعة  يتضمــن 

المــرأة فــي الســالم واألمــن، وتمتــد أدوات 

السياســة العامــة المتعلقــة بهــذه الخطــة 

المســتوى  إلــى  المحلــي  المســتوى  مــن 

العالمــي، مــن الهيئــات الحكوميــة الدوليــة، 

مثــل األمــم المتحــدة، إلــى الحــركات النســائية 

ــن  ــتمرة م ــوة المس ــتجابة للدع ــة واس المحلي

المدنــي. المجتمــع 

حول كيفية االستفادة من هذه المرجعيات:
مثال

غيــاب المنظــور المتضمــن للنســاء مــن التفاقيــات الدوليــة أو النظــر إلــى النســاء فــي دورهــن 

النجابــي فقــط أي المــرأة الحامــل أو األم. لذلــك كان لبــد مــن تطويــر اتفاقيــات خاصــة بحقــوق 

النســاء لضمــان تضميــن النســاء بغــض النظــر عــن حالتهــن الجتماعيــة وكذلــك لضمــان عــدم 

تالعــب الــدول بترجمــة تلــك الحقــوق بمــا يترافــق مــع أمزجتهــا تحــت ذريعــة العــادات والتقاليــد

حقوق النساء في القوانين والمواثيق الدوليةحقوق النساء في القوانين والمواثيق الدولية
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نظرة معمقة ألجندة النساء األمن 
والسام والقرارات ذات الصلة: 

ما هو قرار 1325؟

يعتبــر أول وثيقــة رســمية وقانونيــة تصــدر 

مــن  فيهــا  يطلــب  األمــن،  مجلــس  عــن 

ــم  ــرأة، ودع ــوق الم ــرام حق ــزاع احت ــراف الن أط

مشــاركتها فــي مفاوضــات الســالم، وفــي 

إعــادة البنــاء واإلعمــار التــي تلــي مرحلــة النــزاع 

والصــراع.

ا لدعــم حقــوق  ــا وأساســيًّ يعــد القــرار مهمًّ

لكونــه  العالمــي  المســتوى  علــى  المــرأة 

إلــى  يهــدف  األمــن  لمجلــس  قــرار  أول 

النزاعــات  فــي  النســاء  تجربــة  ربــط 

علــى  الحفــاظ  بمســألة  المســلحة 

وحــث  الدولييــن.  واألمــن  الســام 

واألميــن  األمــن،  مجلــس  مــن  كلًّ  القــرار 

العــام، والــدول األعضــاء وجميــع األطــراف 

ــر الالزمــة فــي المســائل  األخــرى ألخــذ التدابي

عمليــات  فــي  المــرأة  بمشــاركة  المتعلقــة 

الســلمية، واألخــذ  القــرار والعمليــات  صنــع 

بدمــج النــوع الجتماعــي فــي التدريــب وحفــظ 

الســلم، وحمايــة المــرأة، إضافــة إلــى إدمــاج 

ــر  ــة تقاري ــع أنظم ــي جمي ــي ف ــوع الجتماع الن

البرامــج. تنفيــذ  وآليــات  المتحــدة  األمــم 

ماهي محاور القرار 1325 والتي تشكل 
فرصة كبيرة لتغطيات إعامية مهنية، 

معمقة ومميزة؟

ــاركات  ــاء المش ــبة النس ــادة نس ــى زي ــرار 1325 إل ــو الق يدع

فــي مواقــع صنــع القــرار، ل ســيما تلــك المّتصلــة بعمليات 

حفــظ الســام واألمــن مــن خــال ضمــان الــدول زيــادة 

تمثيــل المــرأة علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي 

والدوليــة  واإلقليميــة  الوطنّيــة  واآلليــات  المؤسســات 

لمنــع الصراعــات وإدارتهــا وحّلهــا، وتشــّكل تلــك الدعــوة 

ــا مــن نمــاذج الضغــط علــى الــدول لتحقيــق هــذه  نموذًج

ــوة. الخط

ما تلــك المســتندة إلــى التوعيــة والتثقيــف، مــن  ل ســيَّ

وإن  للظهــور.  مــّدة  نتائجهــا  تســتغرق  التــي  الوســائل 

ــات،  ــار النزاع ــة أث ــبة لمعالج ــر مناس ــة أداة غي ــت الوقاي كان

ــف  ــي تخفي ــم ف ــر ومه ــل مؤّث ــي عام ــا، فه ــاء حصوله أثن

بعــد  مــا  مراحــل  فــي  واألمــن  الســلم  وترســيخ  التوتــر 

ــة  ــرارات المتعلق ــع الق ــي صن ــاء ف ــراك النس ــات، إش النزاع

بالســلم واألمــن يعتبــر تدبيــًرا وقائًيــا، بحيــث أن وجودهــن 

ينعكــس علــى التشــريعات ذات الصلــة مــن خــالل إدمــاج 

ــا.  ــات وتطبيقاته ــي السياس ــي ف ــوع الجتماع ــة الن مقارب

وآليــات  والمخاطــر  الحاجــات  اختــالف  مراعــاة  فعــدم 

التكييــف بيــن النســاء والرجــال، ل ســيما فــي حــالت النــزاع 

المســلح يفتــح ثغــرات كبيــرة أمــام السياســات التمييزيــة 

والتهميــش وقّلــة موائمــة وســائل المعالجــة، إن لــم يكــن 

ــل.  ــا الكام غيابه

وتأثــًرا  ضعًفــا  األكثــر  الفئــات  بيــن  مــن  النســاء  تعتبــر 

بالنزاعــات المســلحة ونتائجهــا علــى كاّفــة الصعــد. وإذ 

يجــدد القــرار 1325 تأكيــد هــذا المعطــى، يطــرح ضــرورة 

النظــر إلــى انعكاســات العنــف علــى النســاء علــى تحقيــق 

ــن  ــة له ــن الحماي ــرورة تأمي ــى ض ــتقرار، وإل ــن والس األم

وتفعيــل آليــات محاســبة منتهــي الحقــوق. علــى صعيــد 

القانــون الدولــي تجــد أُســس الحمايــة وآليــات المحاســبة 

متــن  فــي  القضائيــة  غيــر  أو  القضائّيــة  والمســاءلة 

الدولّيــة. التفاقيــات 

فــي عمليــات اإلغاثــة واإلنعــاش، ل بــّد من ضمــان حصول 

والرعايــة  الغــذاء،  األمــن،  علــى  المجتمــع  أفــراد  جميــع 

الصحّيــة والمســكن وغيرهــا مــن الحاجــات األساســية. 

ــتفيدين  ــى المس ــات إل ــذه العملي ــي ه ــر ف ــا ُينظ ــا م وغالًب

أّي  دون  متجانســة،  واحــدة  كمجموعــة  والمســتفيدات 

العمريــة  الفئــة  الجنــس،  المجتمعيــة،  اعتبــار ألدوارهــم 

والحاجــات المختلفــة. إن إدمــاج مقاربــة النــوع الجتماعــي 

أن  شــأنه  مــن  واإلنعــاش  اإلغاثــة  مراحــل  كافــة  فــي 

يعكــس حجــم الحاجــات وطبيعتهــا المختلفــة عنــد مجموع 

النزاعــات  ففــي  العمليــات.  هــذه  مــن  المســتفيدين 

المســلحة تتغيــر الحاجــات، المخاوف/المخاطــر، األولويات، 

ــرى. ــى أخ ــة إل ــن فئ ــف م ــات التكي ــؤوليات، وآلي المس

1. المشاركة

اإلغاثة واإلنعاش3. الوقاية

2. الحماية

حقوق النساء في القوانين والمواثيق الدوليةحقوق النساء في القوانين والمواثيق الدولية

ــابقة 	  ــرارات س ــلة ق ــن سلس ــة م ــو حلق ه

. 1296  ،  1265  ،  1314  ،  1261

يتمّيــز بكونــه مخّصــص حصــًراً لموضــوع 	 

حمايــة النســاء خــالل النزاعــات المســلحة 

ومشــاركتهّن فــي صنــع القــرار.

مجلــس 	  قــرارات  كــون  ملــزم  قــرار  هــو 

عمــاًل  األعضــاء  للــدول  ملزمــة  األمــن 

المتحــدة. األمــم  ميثــاق  مــن   24 بالمــاّدة 
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مــن  واألمــن،  والســام  المــرأة  قضايــا  لتغطيــة  إرشــادي  الدليــل  علــى  لالطــالع 

الصحفيــات.  شــبكة  مؤسســة  منشــورات 

قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 فــي عشــرين عامــاً: وجهــات نظــر ناشــطات الســام 

النســوي والمجتمــع المدنــي. رابطــة النســاء الدوليــة للســالم والحريــة - برنامــج النســاء 

والســالم واألمــن.

لالطــالع علــى المزيــد عــن قضيــة المــرأة وفــق مفاهيــم األمــم المتحــدة، يمكــن زيــارة موقع 

األمــم المتحــدة المــرأة الخــاص بالــدول العربية. 

لطــالع علــى المزيــد مــن األســس القانونيــة لحفــظ الســالم لــدى األمــم المتحــدة، يمكــن 

زيــارة واليــات عمليــات حفــظ الســام وأساســها القانونــي.

للتعــرف علــى األجهــزة الرئيســية لألمــم المتحــدة ومنظومــة عملهــا، يمكــن زيــارة موقــع 

األمــم المتحــدة.

لمشاهدة جلسات األمم المتحدة مباشرة، يمكن زيارة البث المباشر.

ــارة موقــع المحكمــة  ــة، يمكــن زي ــة الدولي ــى تفاصيــل عمــل المحكمــة الجنائي لالطــالع عل
اإللكترونــي )متوفــر باللغــة اإلنكليزيــة والفرنســية( أو مراجعــة مدخــل إلــى المحكمــة 

ــة.  ــة العربي ــة باللغ ــو الدولي ــة العف ــع منظم ــن موق ــة م ــة الدولي الجنائي

قراءات ومراجع إضافية

كيف يمكن 
تضمين أجندة 
النساء، األمن 

والسام إعامياً

قسم 2 

حقوق النساء في القوانين والمواثيق الدولية

https://media.sfjn.org/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6nb2ykOv2AhURuKQKHdo9BoMQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.wilpf.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FWILPF_UNSCR-1325-at-20-Years_AR-web-1.pdf&usg=AOvVaw1d_UE1FC-ouRYXtKmufgX_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6nb2ykOv2AhURuKQKHdo9BoMQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.wilpf.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FWILPF_UNSCR-1325-at-20-Years_AR-web-1.pdf&usg=AOvVaw1d_UE1FC-ouRYXtKmufgX_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi6nb2ykOv2AhURuKQKHdo9BoMQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.wilpf.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FWILPF_UNSCR-1325-at-20-Years_AR-web-1.pdf&usg=AOvVaw1d_UE1FC-ouRYXtKmufgX_
https://arabstates.unwomen.org/ar
https://arabstates.unwomen.org/ar
https://peacekeeping.un.org/ar/mandates-and-legal-basis-peacekeeping
https://peacekeeping.un.org/ar/mandates-and-legal-basis-peacekeeping
https://www.un.org/ar/
https://www.un.org/ar/
https://www.un.org/ar/
https://news.un.org/ar/tags/bth-mbshr
https://www.icc-cpi.int/
https://www.icc-cpi.int/
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ــي  ــدة، وه ــٍة واح ــن زاوي ــات م ــى النزاع ــر إل ــا ينظ ــاً م غالب

مــا تخلفــه مــن دمــاٍر وأثــار ســلبية وضحايــا، لكــن مــا 

يخــرج عــن إطــار الرؤيــة فــي الكثيــر مــن األحيــان، هــو 

قــدرة النزاعــات علــى فتــح نوافــذ علــى فــرٍص جديــدة، 

ونخــص هنــا الحديــث عــن الفــرص التــي تخلقهــا للنســاء 

ــذي  ــه ال ــت عين ــي الوق ــه وف ــث أن ــد، حي ــه التحدي ــى وج عل

للنــزاع  الســلبي  األثــر  بزيــادة  النمطيــة  تتســبب األدوار 

عليهــن، إل أن واقــع النــزاع نفســه يســمح لهــن بكســر 

هــذه األدوار أو الكثيــر منهــا، ويدفــع بهــن بوعــٍي للعــب 

القوالــب  شــكل  بدورهــا  تغيــر  وهامــة  جديــدة  أدواٍر 

ــة  ــاٍت مختلف ــى تحدي ــاب عل ــح الب ــة وتفت ــة المهيمن األبوي

فــي طريــق العدالــة الجتماعيــة. 

أن  شــأنها  مــن  والتــي  والفــرص،  التحــولت  هــذه 

وحضــوراً  فاعليــة  أكثــر  قــوًى  يمتلكــن  النســاء  تجعــل 

ــياً،  ــاً وسياس ــاً واجتماعي ــة، اقتصادي ــدٍة مختلف ــى أصع عل

ويصبحــن جــزءاً هامــاً مــن الشــأن والفضــاء العــام، فــال 

تتوقــف عالقتهــّن مــع النــزاع بكونهــّن ضحايــا/ ناجيــات، 

قائــدات  لكونهــّن  تمتــد  بــل  منهــن،  الكثيــر  وهنــاك 

وفاعــالت ومدافعــات وعامــالت وغيــره مــن التحــولت. 

المطلــوب،  بالشــكل  مرئــي  غيــر  يبقــى  ســبق  مــا  كل 

حتــى  بــل  والتجــارب،  الجهــود  هــذه  تثميــن  يتــم  فــال 

الثقافيــة  المنظومــة  مــع  يتناســب  بمــا  تجاهلــه  يتــم 

والجتماعيــة الســائدة، مــا يقلــل مــن فــرص اســتمرارية 

هــذه التغيــرات لصالــح النســاء مــع نهايــة الصــراع.  مــن 

والســالم  النســاء  أجنــدة  أهميــة  تأتــي  المنطلــق  هــذا 

واألمــن، والقــرارات المنطويــة عنهــا، والتــي ركــزت علــى 

حقيقــة أن النســاء اللواتــي يعشــن فــي مناطــق الصــراع 

إلــى حــد كبيــر  أو ناقصــاً  يتــم تمثيلهــّن تمثيــاًل ضعيفــاً 

فــي عمليــات الســالم ومراكــز صنــع القــرار الرســمية. 

كمــا ينــادي القــرار 25	1 فــي أعمدتــه األربــع، بالعمــل 

النســاء  ومســاعدة  ووقايــة  وحمايــة  مشــاركة  علــى 

علــى التعافــي والحصــول علــى اإلغاثــة، وبالتالــي يــرى 

بأنهــا عمليــة متكاملــة تبــدأ مــن فتــرة النــزاع وتســتمر 

ــالم دون  ــالل الس ــة إح ــى مرحل ــوًل إل ــده وص ــا بع ــى م إل

تنتهــي.  أن 

فــي  محوريــاً  دوراً  اإلعالميــة  التغطيــات  وتلعــب 

المســاهمة فــي تحســين أوضــاع النســاء والتغييــر الــذي 

اإلعــالم  وســائل  أهميــة  نكــران  يمكــن  فــال  يحتجّنــه، 

فــي تشــكيل المواقــف العامــة أو التأثيــر بهــا وبــردود 

غيــر  أو  مباشــر  بشــكٍل  اليوميــة  والقــرارات  األفعــال 

مباشــر، إلــى جانــب دورهــا فــي توفيــر المعلومــات التــي 

تســاهم فــي فهــم مــا يحــدث ومــا قــد يحــدث.

إل أن اإلعــالم فــي الصــراع يجيــد البحــث عــن قصــص 

النســاء الضحايــا/ الناجيــات، ومــع ذلــك فقلمــا نــراه يجيــد 

ــزز  ــث يع ــدر، حي ــٍة للجن ــٍة حساس ــا بعدس تغطيته

ومكــرراً  النمطيــة  الصــور  األحيــان  مــن  الكثيــر  فــي 

ويعــزز  العنــف،  إنتــاج  يعيــد  أن  شــأنه  مــن  لخطــاٍب 

ــى  ــر عل ــق األم ــتضعاف، ينطب ــش والس ــع التهمي مواض

اإلعــالم الســوري الناشــئ، والــذي ظهــر فــي الســنوات 

ــدر  ــص الجن ــا يخ ــه بم ــهد خطاب ــرة، وإن ش ــر األخي العش

وأوضــاع النســاء تطــوراً ملموســاً، وبــدأ العتــراف بــأدوار 

ــن  ــم م ــة، بالرغ ــات اإلعالمي ــى التغطي ــلل إل ــاء يتس النس

أنــه  بيــد  الشــيء،  بعــض  وخجــوًل  بطيئــاً  األمــر  كــون 

أخــذ بفــرض نفســه، بالتالــي شــغل حيــز اً أوســع مــن 

مســاحة النشــر والهتمــام، لكنهــا تبقــى غيــر كافيــة. 

ــاء  ــى النس ــات، تبق ــا والناجي ــردية الضحاي ــن س ــداً ع وبعي

الصحفيــة،  التغطيــات  فــي  يكفــي  بمــا  واضحــاٍت  غيــر 

نــدر، ول  إل مــا  إليهــّن بصفتهــن فاعــالت  فــال يشــار 

التــي  القضايــا  فــي  حتــى  كخبيــرات  بهــن  الســتعانة 

تســمى بأنهــا قضايــا النســاء، كمــا ل يســلط الضــوء بمــا 

يكفــي علــى مــا خلقــن مــن تحــول إيجابــي ضمــن الصــراع 

وفــي الحيــز العــام، والــذي كان مــن شــأنه كســر األدوار 

النمطيــة إلــى حــد مــا، وخلــق صــدع فــي البنيــة األبويــة 

مقدمة سياقية حول اإلعام: 

التقليديــة، فلــم يســتغل اإلعــالم هــذه النوافــذ الجديــدة 

ــر  ــع أكث ــق مجتم ــه لخل ــر من ــكل المنتظ ــاهمة بالش للمس

ــة   ــذه المرحل ــي ه ــع ف ــم يدف ــاء، ول ــاً للنس ــة وإنصاف عدال

بمــا يكفــي )وإن كانــت هنــاك بعــض المحــاولت( للمزيــد 

والمســاواة  الجتماعيــة  العدالــة  نحــو  التحــولت  مــن 

المســتدامة. 

اختــالف  مــع  النســاء  مــع  اإلعــالم  عالقــة  وتتبايــن 

ــرى  ــل األخ ــب العوام ــى جان ــي، إل ــوع الصحف ــة، والن القص

إلــى  والمحرريــن/ات  التغطيــة،  علــى  كالقائميــن/ات 

الهيكليــة اإلداريــة للمؤسســات اإلعالميــة ومــا تتبنــاه 

مــن سياســاٍت تحريريــة، حيــث تبقــى أصــوات النســاء 

األدوار  تكســر  لــم  أنهــا  طالمــا  مقبولــًة  وقضاياهــّن 

النمطيــة، أو علــى األقــل المتوقعــة، فــي حيــن تصبــح 

أقــل وجــوداً عندمــا تعبــر عــن وجهــات نظرهــن فــي 

الشــأن العــام، وفــي تحليــل النــزاع، أو الواقــع السياســي، 

فتبقــى النســاء غيــر مرئيــات بمــا يكفــي، ويتــم وضعهــّن 

عــن  عوضــاً  عنهــّن  بالوكالــة  والتحــدث  الخلفيــة  فــي 

مــن  العديــد  فــي  يوضعــّن  كمــا  إليهــن،  الســتماع 

تقديــم  منهــّن  وُينتظــر  دفاعيــة  بمواقــع  التغطيــات 

وفاعليتهــّن.   لجهودهــّن  تبريــٍر 

األمــن  النســاء  ألجنــدة  محــدد  بشــكٍل  وبالعــودة 

ــة  ــاٍت كافي ــم تغطي ــالم لتقدي ــت اإلع ــم يلتف ــالم، ل والس

القــرارات  مــن  أي  إلــى  اإلشــارة  أو  الســياق،  هــذا  فــي 

ــى أرض  ــاتها عل ــا وانعكاس ــبل تطبيقه ــن س ــث ع والبح

ــورة  ــواد المنش ــون الم ــا تك ــاً م ــي، وغالب ــا يكف ــع بم الواق

ــن  ــدد م ــذا الص ــي ه ــوري ف ــياق الس ــي الس ــة ف والمنتج

ــة،  ــوية والحقوقي ــات النس ــات والمنظم ــل المؤسس قب

والتــي تديــر معظــم الحمــالت وتفتــح مســاحًة للنقــاش 

العــام عبــر منصاتهــا. فــي حيــن ترتفــع وتيــرة التغطيــات 

ــوم  ــي، أو 16 ي ــرأة العالم ــوم الم ــة، كي ــام العالمي ــي األي ف

مــن الناشــطية وغيرهــا، لتعــود للنســيان طــوال أيــام 

المتبقيــة.  العــام 

ــأن يقــول  وانطالقــاً مــن فكــرة أن دور اإلعــالم ليــس ب

بمــا هــو كائــن فحســب، بــل يدفــع نحــو مــا يجــب أن 

يكــون، وبالتالــي يســاهم بشــكٍل فعــال ورئيســي فــي 

ترتيــب األولويــات، نــرى أن التغطيــات اإلعالميــة التــي 

تفتقــر للبصيــرة الجندريــة، وتعتمــد القوالــب النمطيــة 

ــوم  ــخ مفه ــر، ترس ــع والنش ــالغ والتتب ــات اإلب ــي عملي ف

نحــو  تدفــع  ول  أدوارهــن،  وتقليــص  النســاء  تجاهــل 

امتالكهــّن مــا يجــب مــن مســاحة، حتــى فــي الحــالت 

التــي يتــم فيهــا نشــر قصــص نجاحهــّن، فنراهــا تعيــد 

علــى  مبنيــة  جديــدة  نمطيــة  أطــر  ضمــن  وضعهــّن 

الدهشــة. 

وفــي تقريــر داخلــي أعدتــه مؤسســة شــبكة الصحفيــات 

بنــاء  »أثــر  بعنــوان  عثمــان،  رول  للباحثــة  الســوريات 

للنــوع  الحساســية  مســتوى  علــى  القــدرات 
االجتماعــي وتضميــن أجنــدة النســاء الســام 
قــام  والــذي  اإلعامــي«،  اإلنتــاج  فــي  واألمــن 
بتحليــل عــدد مــن المــواد اإلعالميــة التــي تــم إنتاجهــا مــن 

ــة  ــير الباحث ــئ تش ــوري الناش ــالم الس ــائل اإلع ــل وس قب

ــه : » تــم حصــر النســاء  ضمــن الملخــص التنفيــذي إلــى أن

تمســهّن  التــي  المواضيــع  فــي  نظرهــّن  ووجهــات 

بشــكل مباشــر وتهميشــهّن عــن المواضيــع »العامــة« 

التــي طغــى فيهــا حضــور الرجــال، كمــا غــاب التوقــف 

ومحاججتهــا  للمصــادر  اإلشــكالية  القتباســات  عنــد 

ــت  ــة، وبالغ ــوراً نمطي ــاً وص ــا أحكام ــّررت بدوره ــي م والت

إنجــازات  تغطيــة  عنــد  المطــارح  بعــض  فــي  المــواد 

وبــرز  اســتثنائية،  أنهــا  علــى  تبــدو  وجعلتهــا  النســاء 

أشــكال  تنــاول  فــي  والغامــض  الخجــول  األســلوب 

ــا زال  ــي م ــي الت ــوع الجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن م

الزوجــي«.   كالغتصــاب  »تابــوه«  المجتمــع  يعتبرهــا 

ــا  ــكالية عندم ــر إش ــح أكث ــالم يصب ــي اإلع ــرى أن تعاط ون

بمشــاركة  التغطيــة  أو  الصحفيــة  القصــة  ترتبــط 

النســاء فــي العمليــة السياســية، وهــذا مــا يشــير إليــه 

كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً
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للباحثتيــن  الجــد«  محمــل  علــى  »ليؤخــذن  بحــث 

مؤسســة  إنتــاج  ومــن  اليوســفي  وهيمــى  أســد  رول 

الباحثتــان  شــبكة الصحفيــات الســوريات، حيــث تقــدم 

مالحظتهمــا مــن مــواد عينــة التحليــل بــأن »الخطــاب 

اإلعالمــي مــا زال يؤطــر النســاء السياســيات ويعمــل 

علــى خلــق عالقــاٍت هرميــة بيــن الجنســين مــن خــالل 

وطــرق  الجنســين  لــكال  المفــرودة  المســاحة  حجــم 

الفاعــالت  النســاء  لربــط  باإلضافــة  بهمــا،  التعريــف 

الخــاص وعوائلهــّن،  بالمجــال  السياســي  المجــال  فــي 

ــّن  ــى حالته ــارة إل ــّن، واإلش ــن عوائله ــاٍل م ــداً برج وتحدي

الجتماعيــة والتركيــز علــى أشــكالهّن واقتحــام حيواتهــّن 

الشــخصية، األمــر الــذي يقلــل مــن فاعليتهــّن كنســاء 

العامــة«. أدوارهــّن  ويهمــش  مســتقالت 

ــا أن نثمــن الجهــود الصحفيــة فــي  وبهــذا، وإن كان علين

ل  تطــوراً  شــهدت  والتــي  الناشــئ  الســوري  اإلعــالم 

يمكــن نكرانــه، إل أنــه ل يمكــن لنــا محاباتهــا والتوقــف 

عــن نقــد التغطيــات، وذلــك ســعياً للوصــول إلــى إعــالم 

أكثــر حساســية جندريــاً، فالصحفيــون/ات الذين/اللواتــي 

ــم/ن،  ــداد تقاريره ــي إع ــية ف ــذه الحساس ــن ه يتبنون/ي

حقيقــي  انعــكاٍس  تقديــم  علــى  القــدرة  يمتلكــّن/ون 

للواقــع، لمــا يتحلــون بــه مــن رؤيــٍة شــاملة لمفهــوم 

 ، اإلعمــار  وإعــادة  والســالم  الجتماعيــة  العدالــة 

العنــف  غيــاب  يعنــي  ل  الســالم  بــأن  مدركيــن/ات 

المباشــر والمجــرد فحســب، فــال تســاهم تغطياتهــم/ن 

فــي إعــادة إنتــاج العنــف، ول فــي تهميــش واســتضعاف 

العدســة،  مــن  وأصواتهــّن  تســتبعدهّن  ول  النســاء، 

ــى  ــة عل ــة، وتمنحهــّن الوكال بــل تنظــر ألدوراهــّن بفاعلي

وحياتهــّن.  قصصهــّن 

عندمــا  تغطياتــه،  فــي  فعــاًل  اإلعــالم  يكــون  كذلــك 

الســلطات،  مســاءلة  مســألة  حســاباته  فــي  يــدرج 

ســواًء أكانــت سياســية أم اجتماعيــة أم دينيــة، واألخــذ 

ــمى  ــا يس ــس م ــا، ولي ــف القضاي ــي مختل ــاء ف ــآراء النس ب

وجــود  أن  علــى  واعيــاً  يكــون  وأن  النســاء،  بقضايــا 

النســاء فــي مواقــع صناعــة القــرار أو بالقــرب منهــا فــي 

المؤسســات اإلعالميــة، يلعــب دوراً هامــاً فــي حلقــة 

العدالــة الجتماعيــة، والتــي ل تبــدأ بالتغطيــة، ول تنتهــي 

ــي  ــه ف ــا أن ــر دائم ــن التذك ــد م ــراً لب ــاء.  أخي ــع النس بمواق

ــة،  ــات الهشاش ــلم، وأوق ــات الس ــراع، وأوق ــات الص أوق

وبعــد انتهــاء النزاعــات. يجــب فهــم أن أجنــدة النســاء 

فــي  وفتــاة  امــرأة  لــكل  مهمــة  واألمــن  والســالم 

الســالم  غيــاب  لســتمرار  تتصــدى  ألنهــا  المنطقــة، 

ــن  ــر ع ــض النظ ــع، بغ ــن للجمي ــدام األم ــتدام وانع المس

البلــد. ويجــب أيضــاً اعتبارهــا وإقرارهــا كأجنــدة لوضــع 

وخطــط  وسياســات  ومؤسســات  وتدابيــر  قوانيــن 

تحمــي مــن آثــار النزاعــات وتمنــع العنــف واإلقصــاء قبــل 

حدوثهمــا.

المنطقــة  فــي  تزدهــر  الواقــع،  هــذا  مواجهــة  فــي 

المحليــة  النســوية  الحــركات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 

ــي  ــة الت ــات الهائل ــم التحدي ــة رغ ــازات عظيم ــق إنج وتحق

وفتياتهــا  المنطقــة  نســاء  قطعــت  لقــد  تواجههــا. 

خطــوات كبيــرة فــي الســعي لتحقيــق التقــدم ويتقدمــّن 

بلــد  بيــن  وتنــوع  اختالفــات  وجــود  مــع  المزيــد،  نحــو 

بلــد. لذلــك وجــب علــى الصحفيــات  وآخــر وداخــل كل 

واعتمادهــا  الحــركات  هــذه  لــدور  التنبــه  والصحفييــن 

باألمــن  المرتبطــة  للتغطيــات  رئيســية  كمصــادر 

القســم.  هــذا  فــي  ســنوضح  كمــا  والســالم 

تفكيــك  فــي  عمليــة  أدوات  نقــدم  القســم  هــذا  فــي 

والســالم،  األمــن  النســاء،  بأجنــدة  مرتبطــة  مفاهيــم 

وتحديــداً األركان األربعــة لقــرار مجلــس األمــن 25	1: 

واإلنعــاش.   اإلغاثــة  الوقايــة،  الحمايــة،  المشــاركة، 

وكذلــك تقديــم مقترحــات لمواضيــع مرتبطــة بــكل ركــن 

بهــدف  متعــددة  زوايــا  ومــن   1	25 القــرار  أركان  مــن 

ــات  ــاء أوق ــة بالنس ــات المرتبط ــة التغطي ــيع عدس توس

الصراعــات والبتعــاد عــن تنميــط تصويــر النســاء فــي 

اإلعــالم. 

ــادة  ــى زي ــز عل ــة. ويرك ــا المختلف ــي ركائزه ــن ف ــالم واألم ــرأة والس ــدة الم ــل أجن ــار عم ــع إط ــرار 1325 ويض ــس الق يؤس

ــام. ــات والس ــوية النزاع ــات تس ــي عملي ــرار ف ــع الق ــتويات صن ــع مس ــى جمي ــاء عل ــل النس تمثي

ــام  ــن الع ــرار األمي ــث الق ــرطة. ويح ــام أو الش ــظ الس ــوات حف ــي ق ــاء ف ــبة النس ــادة نس ــرار 1820 زي ــجع الق يش

لألمــم المتحــدة ومبعوثيــه الخاصيــن علــى دعــوة النســاء للمشــاركة فــي المناقشــات بشــأن منــع النزاعــات وتســويتها، 

والحفــاظ علــى الســالم واألمــن، وبنــاء الســالم بعــد انتهــاء النزاعــات. ويشــجع جميــع األطــراف فــي هــذه المحادثــات 

علــى تســهيل المشــاركة المتســاوية والكاملــة للنســاء فــي مســتويات صنــع القــرار.

يعــرب القــرار 1888 عــن قلــق حيــال نقــص تمثيــل النســاء فــي عمليــات الســالم الرســمية، ويركــز علــى تمثيلهــن 

ــات  ــد اجتماع ــه عق ــن عزم ــرب ع ــا يع ــالم. كم ــاء الس ــات وبن ــوية النزاع ــي تس ــرار ف ــع الق ــاطة وصن ــات الوس ــي عملي ف

تفاعليــة مــع المنظمــات النســائية المحليــة والمنظمــات النســائية العاملــة علــى المســتوى المحلــي.

يركــز القــرار 1889 علــى تعزيــز مشــاركة النســاء فــي جميــع مراحــل عمليــات الســام، ول ســيما فــي تســوية 

السياســي  القــرار  صنــع  فــي  مشــاركتهن  تعزيــز  عبــر  الســالم،  بنــاء  وفــي  انتهائهــا،  بعــد  والتخطيــط  النزاعــات، 

والقتصــادي فــي المراحــل األولــى مــن عمليــات التعافــي وعبــر القيــادة النســائية فــي إدارة المســاعدات والتخطيــط 

مثــاًل. وهــو يدعــو األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى تقديــم تقريــر عــن مشــاركة النســاء وإشــراكهن فــي بنــاء الســالم.

ــة،  ــلطات الوطني ــاعدة الس ــة مس ــدة المعني ــم المتح ــات األم ــدة وهيئ ــم المتح ــام لألم ــن الع ــن األمي ــرار م ــب الق يطل

ــي: ــح ف ــكل صري ــي بش ــف الجنس ــاوف العن ــة مخ ــي مواجه ــاء، ف ــن النس ــة م ــاركة فعال بمش

عمليات نزع الســاح والتســريح وإعادة الدمج،. 	

عمليــات وترتيبــات إصاح قطاع األمن،. 	

مبادرات إصــاح قطاع القضاء. . 	

المشاركة

تذكير 

ــيما  ــرار، ل س ــع الق ــع صن ــي مواق ــاركات ف ــاء المش ــبة النس ــادة نس ــى زي ــرار 1325 إل ــو الق يدع

تلــك المّتصلــة بعمليــات حفــظ الســام واألمــن مــن خــال ضمــان الــدول زيــادة تمثيــل المــرأة 

علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار فــي المؤسســات واآلليــات الوطنّيــة واإلقليميــة والدوليــة 

ــى  ــط عل ــاذج الضغ ــن نم ــا م ــوة نموذًج ــك الدع ــّكل تل ــا، وتش ــا وحّله ــات وإدارته ــع الصراع لمن

الــدول لتحقيــق هــذه الخطــوة.

لنبدأ أوال مع ماذا يقول مجلس األمن عن 
مشاركة النساء؟
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ــى  ــة إل ــر بالحاج ــي. ويق ــف الجنس ــن العن ــة م ــة وحماي ــة وقاي ــة ألي خط ــاء ضروري ــاركة النس ــى أن مش ــدد عل ــو يش وه

مزيــد مــن الرصــد المنهجــي للعنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة وبعــد انتهائهــا والهتمــام بــه، ويعــرب عــن نيــة 

اســتخدام جميــع الوســائل المتاحــة، حســب مقتضــى الحاجــة، لضمــان مشــاركة النســاء فــي جميــع جوانــب الوســاطة 

والتعافــي بعــد انتهــاء النزاعــات وفــي عمليــة بنــاء الســالم.

يعتــرف القــرار 2122 بــأن التمكيــن االقتصــادي للنســاء يســهم مســاهمة كبيــرة فــي اســتقرار المجتمعــات الخارجــة 

مــن نــزاع مســلح. ويقــر بضــرورة التركيــز أكثــر علــى قيــادة النســاء ومشــاركتهن فــي مجموعــة واســعة مــن األنشــطة، 

مثــل: برامــج نــزع الســاح والتســريح وإعــادة الدمــج، واالنتخابــات، وإصــاح قطاعــي األمــن والقضــاء، وإعــادة 

اإلعمــار بعــد النــزاع. وهــو يطالــب المبعوثيــن الخاصيــن والممثليــن الخاصيــن لألميــن العــام بالتشــاور الــدوري مــع 

المنظمــات النســائية والقيــادات النســائية، بمــن فــي ذلــك الفئــات النســائية المهمشــة اجتماعيــاً و/أو اقتصاديــاً.

يؤكــد القــرار 2467 أهميــة اإلشــراك المســتمر والمشــاركة الفعالــة للمجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك القيــادات 

النســائية والمنظمــات النســائية، فــي جميــع عمليــات الســالم. كمــا يشــجع الــدول علــى ضمــان فــرص المشــاركة 

الكاملــة والفعالــة للناجيــات مــن العنــف الجنســي والجنــدري فــي جميــع مراحــل عمليــات العدالــة االنتقاليــة، 

بمــا فــي ذلــك مهــام صنــع القــرار، مــع العتــراف بــأن قيــادة النســاء ومشــاركتهن ســتزيد احتمــالت أن تشــكل 

ــزاع إلــى ضمــان حضــور النســاء  ــا. ويدعــو أطــراف الن نتائــج العدالــة النتقاليــة تعويضــاً فعــاًل مــن وجهــة نظــر الضحاي

ــة. ــل التفاوضي ــة وقب ــية التفاوضي ــات السياس ــي العملي ــة ف ــاركتهن بفعالي ومش

أخيــراً، يحــث القــرار 2493 الــدول علــى اللتــزام بتنفيــذ أجنــدة المــرأة والســالم واألمــن وأولوياتهــا عبــر ضمــان وتعزيــز 

المشــاركة الكاملــة والمتســاوية والفعالــة للنســاء فــي جميــع مراحــل عمليــات الســام، بمــا فــي ذلــك تعميــم 

ــي تقودهــا نســاء فــي جهــود  ــاء الســالم الت منظــور النــوع االجتماعــي. كمــا يحــث علــى دعــم مشــاركة منظمــات بن

التخطيــط والســتقرار فــي إعــادة اإلعمــار والتعافــي بعــد النزاعــات، وضمــان مشــاركة متســاوية وفعالــة 

ــش. ــاً دون تهمي ــاء عموم للنس

ماحظة

لنفكــر بالتغطيــات التــي يمكــن أن نقدمهــا تحــت 

النظــر  مــع   ، الجــدول  مــن  الملونــة  العناويــن 

إليهــا كمواضيــع سياســية واجتماعيــة وحقوقيــة 

متضمنــة وجهــات نظــر النســاء، ولكنــه مواضيــع 

المجتمــع.  فئــات  كل  تهــم 

موقع النســاء في مســتويات صنع القرار في تســوية النزاعات وعمليات الســالم.	 

ــوات 	  ــي ق ــاء ف ــل النس ــى تمثي ــر إل ــالل النظ ــن خ ــويتها، م ــات وتس ــع النزاع ــي من ــاء ف دور النس

ــال. ــبيل المث ــى س ــرطة عل ــالم أو الش ــظ الس حف

ــاء 	  ــات وبن ــوية النزاع ــة بتس ــرار الخاص ــع الق ــات صن ــاطة وعملي ــات الوس ــي عملي ــاء ف دور النس

الســالم.

دور النســاء فــي عمليــات الســالم، ول ســيما فــي تســوية النزاعــات والتخطيــط بعــد انتهائهــا 	 

وبنــاء الســالم. 

دور النســاء فــي صنــع القــرار السياســي والقتصــادي خاصــة فــي المراحــل األولــى مــن عمليــات 	 

التعافــي.

تســليط الضوء على القيادة النســائية.	 

دور النســاء فــي مواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي )الجنــدر(، بمــا فــي ذلــك خطــط 	 

الوقايــة والحمايــة. 

دور النســاء في نزع الســالح وإعادة الدمج.	 

دور النســاء في إصــالح قطاعي األمن والعدل.	 

دور النســاء في عمليات العدالــة النتقالية.	 

دور النســاء فــي إعادة اإلعمــار والتعافي بعد النزاع.	 

التفكيــر بشــكل نقــدي بـ«نــوع« الــدور المنــوط بالنســاء ضمــن كل النقــاط المذكــورة، مــن أجــل 	 

التميــز بيــن الــدور النوعــي مقابــل الــدور الكّمــي الــذي قــد يعطــي النســاء نســبة تمثيليــة معينــة 

ضمــن أجســام وعمليــات محــددة لكنهــا تكــون أحيانــاً فارغــة مــن المعنــى والفاعليــة.

ماحظة

حيــن تغطيــة هــذه المواضيــع وغيرهــا مــن وجهــة 

نتيحــة  لنتذكــر أن ســبب ذلــك هــو  النســاء  نظــر 

ــالم  ــائل اإلع ــل وس ــن قب ــدري  م ــاء الجن للعم

هنا قائمة ببعض المواضيع التي يمكن أن تتناول الركن األول من القرار 
1325 وهو المشاركة كجزء من أجندة النساء، األمن والسام ومن زوايا 

متعددة: 
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ماهو العماء الجندري؟ 

هــو تحيــز وســائل اإلعــالم والقائميــن/ات علــى مهنــة الّصحافــة لصالــح الّرجــال فــي مجــال التغطيــات 

اإلخبارّيــة، بحيــث يظهــر الّرجــال فــي التغطيــة كصنــاٍع لألحــداث وفاعليــن فيهــا، ومعلقيــن علــى 

تداعياتهــا، فــي حيــن تختفــي الّنســاء مــن األخبــار والتغطيــات، حتــى وإن كان الخبــر يتعلــق بهــن، فــإن 

مســاحة حضورهــن فــي المحتــوى اإلعالمــي تبقــى قليلــًة إذا مــا تمــت مقارنتهــا مــع الحضــور اإلعالمــي 

للرجــال، أو عبــر مناهــج تحليــل المضمــون للنصــوص والصــور والرســائل والسياســات والســلوك.

تجاهل استشارة النساء

غياب الخبرات النسائية

غياب الصحافة

الحقوقية

استخدام غير عادل للغة

شمولية البيانات

شمولية الجمهور

التسليم لوجهة نظر 

المصادر

تجاهل أسباب وجذور

القمع

التقديم والتعريف

عدم مساءلة االمتيازات

ــول  ــن ح ــمع رأيه ــل نس ــام. ه ــان الع ــة أو بالش ــن خاص ــة به ــؤون المتعلق ــواء بالش س

الموضوع؟ أو مثاًل هل نعتبر رأي امرأة واحدة كافياً لتمثيل رأي كل النساء؟ 

هل تم تقديم النساء كمشاركات أو خبيرات أو صانعات حدث، وليس

خبرات نسائية فقط متأثرات به؟

ــر  ــالل المعايي ــن خ ــوري  أم م ــور ذك ــالل منظ ــن خ ــوع م ــع الموض ــي م ــم التعاط ــل يت ه

القانونيــة ومنطلقــات العدالــة الجتماعيــة؟

مثــاًل هــل تــم تأنيــث اللغــة والمصطلحــات خاصــة عنــد الحديــث عــن مواقــع النســاء 

المهنيــة مثــل دكتــورة، مديــرة، وزيــرة، نائبــة ...إلــخ.

هــل يتــم جمــع البيانــات بنــاء علــى الجنــس )إنثــى، ذكــر( و/ أو النــوع الجتماعــي )إمــرأة، رجــل( 

لمعرفة ألي مدى يختلف تأثير الموضوع بين الجنسين؟ 

هــل يوجــه الحديــث صراحــة للنســاء أيضــاً مــع الرجــال؟ أو يتــم التخميــن أن الخطــاب موجــه 

ضمنيــاً للجميــع باســتخدام صيــغ تــدل علــى جمــع المذكــر أو المفــرد المذكــر؟

أثــر قــد تلعبــه المصــادر ســواء كــّن نســاء أو رجــال تجــاه العدالــة  الطــالع علــى أي 

الجتماعيــة والجندريــة علــى مضمــون المعلومــات التــي يتــم تقديمهــا ومــدى حــرص 

المؤسســة اإلعالميــة علــى التعقيــب علــى أي اقتبــاس قــد يتضمــن خطــاب تمييــزي بــدًل 

مــن الستســهال ونســب الــكالم للمصــدر دون مســاءلة المعنــى وجعلــه واضــح.

يــراد األســباب التــي أدت لوقــوع النســاء فــي موقــع أضعــف لتجنــب تنميــط الضعــف 

علــى أنــه نتيجــة األنوثــة مثــاًل وإنمــا النظــام الجتماعــي الذكــوري الــذي ينظــر إلــى النســاء 

كمخلوقــات ضعيفــة.

ــب  ــة، المنص ــى المهن ــاًء عل ــاًل بن ــات، مث ــل المتحدث ــن مقاب ــف بالمتحدثي ــم التعري ــف يت كي

الوظيفــي، التحصيــل العلمــي، الخلفيــة الجتماعيــة أو الدينيــة أو القوميــة ...إلــخ؟ ومســاءلة 

متــى يتــم التركيــز علــى هويــة أكثــر مــن هويــة أخــرى عنــد تقديــم النســاء مقابــل الرجــال 

والعكــس صحيــح؟

هــل تتــم مســاءلة الرجــال صراحــًة ومباشــرًة عنــد دعمهــم للممارســات ذكوريــة ظالمــة 

للنســاء كونهــن نســاء )مثــاًل ضعــف نســبة تمثيــل النســاء فــي األجســام السياســية، 

العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي ... إلــخ( وهــل تتــم مســاءلة المتيــازات التــي يمتلخــا 

الرحــال كونهــم رجــال.

كيف يتجلى العماء الجندري في المحتوى اإلعامي؟

تذكير 

تعتبــر النســاء مــن بيــن الفئــات األكثــر ضعًفــا وتأثــًرا بالنزاعــات المســلحة ونتائجهــا علــى كاّفــة 

ــات  ــى انعكاس ــر إل ــرورة النظ ــرح ض ــى، يط ــذا المعط ــد ه ــرار 25	1 تأكي ــدد الق ــد. وإذ يج الصع

العنــف علــى النســاء علــى تحقيــق األمــن والســتقرار، وإلــى ضــرورة تأميــن الحمايــة لهــن 

وتفعيــل آليــات محاســبة منتهــي الحقــوق. علــى صعيــد القانــون الدولــي تجــد أُســس الحمايــة 

ــة. ــات الدولّي ــن التفاقي ــي مت ــة ف ــر القضائي ــة أو غي ــاءلة القضائّي ــبة والمس ــات المحاس وآلي

تقريــر “ليؤخــذن علــى محمــل الجــد”، تحليــل نمــوذج مــن تغطيــة بعــض وســائل 	 

اإلعــام الســورية الناشــئة لمشــاركة السياســيات الســوريات. مــن منشــورات 

الصحفيــات.  مؤسســة شــبكة 

 	

ــرأة 	  ــدة الم ــدة ألجن ــات جدي ــى مقارب ــة إل ــكر” الحاج ــن الس ــص م ــاص أرخ ــر “الرص تقري

والســام واألمــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. مــن منشــورات  

ــة.  ــة للســالم والحري رابطــة النســاء الدولي

قراءات ومراجع إضافية
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الحماية

الحماية من ماذا؟

حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والقائم 

على النوع الجتماعي بما في ذلك في حالت الطوارئ 

والحالت اإلنسانية، كما هو الحال في مخيمات اللجوء 

على سبيل المثال.

بداية لنفكك ما هو العنف

يعــد طيــف العنــف المبنــي علــى النــوع الجتماعــي واســعاً 

جــداً فهــو يتضمــن العنــف األســري بمــا يتضمنــه مــن 

ونفســي  وعاطفــي  واقتصــادي  جنســي  عنــف 

بمــا  الجنســي  والعنــف  وجســدي،  واجتماعــي 

يتضمنــه مــن تحــرش لفظــي وعنــف جســدي 

قتــل  وجرائــم  وإكــراه،  وإســاءة  واغتصــاب 

ــاء،  ــار بالنس ــرات، واالتج ــج القاص ــاء وتزوي النس

ــي  ــف اإللكترون ــاء والعن ــاد النس ــويه أجس وتش

بمــا فيــه التنمــر اإللكتروني والرســائل الجنســية 

االكراهيــة واإلفصــاح عــن معلومــات شــخصية، 

باإلضافــة للوصــم االجتماعــي وغيرهــا مــن أنــواع 

العنــف التــي تتــم بشــكل غصبــي عنفــي اكراهــي 

ــاء. ــى النس عل

تعرف هيئة األمم المتحدة للسكان العنف القائم على النوع الجتماعي على أنه: »أي عمل من أعمال 

العنف البدني أو النفسي أو االجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي والذي يتم ممارسته أو 

التهديد بممارسته )مثل العنف، أو التهديد، أو القسر، أو االستغال، أو الخداع، أو التاعب 

بالمفاهيم الثقافية، أو استخدام األسلحة، أو استغال الظروف االقتصادية(. العنف 

القائم على النوع الجتماعي يستمد أصوله من االختال االجتماعي في األدوار بين الرجل والمرأة 

وتدعمه المفاهيم االجتماعية األبوية والسلطوية في أي مجتمع وتزداد حدته في أوقات 

النزاع والصراعات المسلحة وأثناء الكوارث الطبيعية. ويعتبر التحدي األكبر هو غياب اإلبالغ 

والبيانات عن الحالت التي تتعرض للعنف القائم على النوع الجتماعي في أوقات الصراع وغياب البالغ عن 

الجرائم التي ترتكب تحت هذا السم والخدمات والدعم الذي يتم توفيره للضحايا/الناجيات.

1. العنف القائم على 
النوع االجتماعي

ماحظة

لنفكــر بالتغطيــات التــي يمكــن أن نقدمهــا 

الجــدول  مــن  الملونــة  العناويــن  تحــت 

سياســية  كمواضيــع  إليهــا  النظــر  مــع   ،

واجتماعيــة وحقوقيــة متضمنــة وجهــات 

كل  تهــم  مواضيــع  ولكنــه  النســاء،  نظــر 

المجتمــع.  فئــات 

 فيشير إلى االغتصاب واالسترقاق الجنسي والبغاء القسري والحمل القسري واإلجهاض القسري 

والتعقيم القسري والزواج باإلكراه، وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة التي ترتكب ضد 

النساء أو الرجال أو الفتيات أو الفتيان والتي تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع من النزاعات.

يكون في أماكن العمل والشارع، 

المدارس، األندية الرياضية، الكليات، 

المستشفيات، المؤسسات 

االجتماعية والدينية...إلخ

هو كّل فعل أو سلوك عنيف قائم على أساس الجنس، يصدر عن الدولة أو تتغاضى عنه، وينجم عنه أو 

ُيحتمل أن يوّلد لدى النساء أذى أو معاناة جسمية أو نفسية، مما يحول دون تمكنهّن من التمتع بحقوقهّن 

وحرياتهّن على أساس المساواة مع الرجال.

ترتكب الدولة العنف ضّد المرأة:

بواسطة الهيئات التشريعية والتنفيذّية والقضائّية، القوات العسكرّية وقوات األمن.	 

في أوضاع الحجز ويشمل ذلك العنف الجنسي ) الغتصاب والتحرش والعتداء الجنسي(. وقد يكون 	 

تعذيًبا، أو معاملة سّيئة، أو عقوبة قاسية ،أو غير إنسانّية أو مهينة.

بقوانينها وسياساتها: مثال القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة )العقوبات المخففة 	 

للرجل، قوانين األحوال الشخصية، قوانين الجنسية...إلخ(، إضافًة إلى غياب القوانين 

الحمائية.

2. العنف الجنسي 
المتصل بالنزاعات

 وهو يشمل كّل أنواع وأشكال العنف 

البدني والجنسي والنفسي والّلفظي 

واالقتصادي التي تحدث في إطار األسرة، 

سواء ضّد الزوجة( العنف الزوجي ) أو ضّد اإلناث 

في األسرة ( العنف األسري

4. العنف المجتمعي3. العنف األسري

5. العنف الذي ترتكبه 
الدولة

خاصة

ضمــن كل تفصيــل ممــا ســبق يمكــن تحليــل آثــار العنــف المبنــي علــى النــوع الجتماعــي بشــكل 

مباشــر واضــح أو غيــر مباشــر يكــون مبنيــاً بشــكل تراكمــي، لــذا فإنــه مــن المهــم النتبــاه أثنــاء 

تغطيــة أي نــوع مــن أنــواع العنــف بتســمية العنــف بشــكل واضــح ل لبــس فيــه، وتحديــده 

وتجنــب خلطــه مــع أنــواع أخــرى مــن العنــف مــن شــأنها أن تحــول القضيــة نحــو تفاصيــل 

ــرره ــكاد تب ــة العنــف أو ت أخــرى تشــوش تغطي

كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً         |         الحماية كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً         |         الحماية
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والبرامــج . 1 المقابــالت  فحــالت  تقديمــه،  المــراد  اإلعالمــي  الوســيط  مــع  تغطيتــه  المــراد  العنــف  نــوع  يتقاطــع 

التلفزيونيــة تختلــف بشــكل جــذري عــن التغطيــة المكتوبــة أو المســموعة، لــذا فــإن أول النقــاط هــو تحديــد واضــح 

ــف. ــة العن ــي تغطي ــره ف ــيط وأث للوس

فــي حــال كانــت التغطيــة هــي مقابلــة مــع ناجيــة أو ضحيــة لتعنيــف ســابق، يجــب الهتمــام بكيفيــة 	 

تقديمهــا وموافقتهــا الصريحــة علــى ذلــك التقديــم، وعــدم طــرح األســئلة بهــدف إثــارة موضوعــة العنــف 

دون ســياق. مثــال يــرد فــي فيديــو مقابلــة مــع معتقلــة ســابقة »ســؤال اغتصبــويك شــي ســؤال 

صعــب جوابــه ال، ولكــن أقــرب النــاس لــم يصدقهــا.« حيــث لبــد مــن مراعــاة مراكــز القــوة بيــن 

الصحفــي/ة والناجيات/الضحايــا أثنــاء المقابــالت مــع الناجيات/الضحايــا حيــث تـ/يملــك الصحفــي/ة قــوة 

ــتخدامها ــة اس ــاه بكيفي ــام والنتب ــب الهتم ــة يج ــالل المقابل ــلطة خ وس

أيضــاً فــي حــالت المقابــالت والبرامــج التلفزيونيــة النتبــاه لعــدم تقديــم مســاحة للجنــاة علــى حســاب 	 

الضحايا/الناجيــات، مثــل مقابلتهــم وتقديــم وجهــات نظرهــم بشــكل متناظــر مــع الضحايا/الناجيــات، حيــث 

أن تقديــم وجهــات نظــر الجنــاة دون حساســية واضحــة يمكــن أن يتحــول ببســاطة إلــى تبريــر وتطبيــع مــع 

العنــف

البتعــاد عــن لــوم الضحايــا/ الناجيــات، ويتــم ذلــك عبــر تقديــم تبريــر للعنــف بــأي شــكل أو وســيلة، مثــل الحديــث عــن . 2
ــكان  ــي م ــف ف ــة عن ــت حادث ــر توقي ــاب، أو ذك ــرش والغتص ــوادث التح ــن ح ــة ع ــي تغطي ــاء ف ــس النس ــة مالب نوعي

ــة  ــد عامل ــؤال »أكي ــة لس ــادة اإلعالمي ــؤرة الم ــي ب ــاح ف ــوم بانزي ــل يق ــر، أو أي تفصي ــاء المتأخ ــروج النس ــا بخ لربطه

ــكك. ــي« المش ش

البتعــاد عــن التشــويق أو اإلثــارة فــي تغطيــة العنــف، واختيــار مفــردات تتناســب مــع موضوعــة العنــف، بعيــدة عــن . 	

توصيفــات متخيلــة عمــا قبــل حادثــة العنــف أو حــوار تخيلــي بيــن الضحية/الناجيــة والجنــاة، مثــال: عنــوان »الاجئــات 

الســوريات بيــن الــزواج العرفــي ونهاياتــه الحزينــة«

ــاج . 	 ــاه إلــى عــدم كشــف تفاصيــل حادثــة العنــف أو إعــادة ســردها، فالتوصيــف الدقيــق لحادثــة العنــف يعيــد إنت النتب

ــت  ــا، وقم ــد إخافته ــاة ليـــ….. بقص ــت الفت ــاب وفتح ــت الب ــال: »قرع ــددة، مث ــرق متع ــه بط ــف نفس العن

بوضــع يــدي على….إلســكاتها« 

 النتبــاه إلــى عــدم إثــارة التعاطــف بشــكل مبالــغ فيــه مثــل »اســتخدام أســاليب الشــفقة فــي الحديــث عــن الضحايــا/. 5

الناجيــات« األمــر الــذي يظهــر الصحفــي/ة والقــراء بمــكان أفضــل مــن الناجية/الضحيــة، ويســحب مــن الضحية/الناجيــة 

اإلنســانية لتتحــول لقصــة وحكايــة هدفهــا التأثيــر علــى القــراء. أو بالمقابــل إظهــار قــوة مبالــغ فيهــا للناجية/الضحيــة 

يخفــف مــن وقــع العنــف الــذي تعرضــت لــه وقيمــة تجربتهــا.  

عــدم تقديــم معلومــات مــن مصــادر تطبــع مــع العنــف وتجــد مبــررات لــه وتنقــل ثقــل المــادة اإلعالميــة مــن . 6

ــال: »يعتبــر الباحــث االجتماعــي….أن النــزوح ونســبة البطالــة هنا 14 نقطة أساسية في أي تغطية للعنف المبني على النوع االجتماعي: الضحية/الناجيــة نحــو أي تفصيــل آخــر مث

ــف  فــي الشــمال الســوري همــا ســببان أساســيان الزديــاد ظاهــرة العنــف األســري. والمعنِّ

ــى« ــة فوض ــادة بحال ــون ع يك

التركيــز علــى تســمية العنــف بشــكل دقيــق وتحديــده ضمــن طيــف العنــف المبنــي علــى النــوع الجتماعــي المتصــل . 7

بالنزاعــات، وتجنــب خلــط أنــواع العنــف بحيــث أنــه لــكل تســمية شــرح وتفاصيــل مختلفــة وخلــط التســميات يظهــر 

التغطيــة بطريقــة ســطحية أو أن الصحفــي/ة غيــر مهتــم/ة فعــاًل بتقديمهــا، مثــال: اســتخدام كلمــة مثــل 

داعبهــا بــدل تحــرش بهــا، أو تحــرش بهــا بــدل كلمــة اغتصبهــا.

ــاً . 	 ــي دائم ــوع الجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــم قضاي ــث أن تقدي ــي، حي ــم الجتماع ــة الوص ــى موضوع ــاه إل النتب

مرتبطــة بوصــم الضحايا/الناجيــات، ولــذا فــإن نفــي العنــف والوصــم عنهــن يخلــق أحيانــاً وصمــاً مــن نــوع آخــر، 

وبالتالــي فــإن رفــض الوصــم ل يعنــي التشــكيك بالضحايا/الناجيــات، أو اعتبــار العنــف كتهمــة يتــم رفضهــا ونفيهــا 

ــاة« ــة الفت ــرعي عذري ــب الش ــد الطبي ــك أك ــم ذل ــال : »رغ ــن، مث عنه

يتــم تقديــم بعــض قصــص العنــف المبنــي علــى النــوع الجتماعــي بشــكل مرتبــط بالوضــع السياســي والعســكري . 	

ــة  ــة لمنطق ــية مأدلج ــة سياس ــى تغطي ــف، إل ــوادث عن ــة لح ــن تغطي ــة م ــول القضي ــي تتح ــة وبالتال ــي المنطق ف

حــدوث العنــف، ويتــم اســتغالل الحصائيــات والســتبيانات لتقديــم صــورة مسيســة لذلــك، وبالتالــي فــإن مثــل 

هــذه التغطيــة ل يمكنهــا أن تنــدرج تحــت تغطيــة حــوادث العنــف ألنهــا ل تلتفــت فعــاًل إلــى حاثــة العنــف أو إلــى 

الضحية/الناجيــة. مثــال: »مقتــل فتاتيــن قريبتيــن لـــ “بشــار األســد” فــي القرادحــة بريــف الاذقيــة« 

ــر يخلــو مــن أي معلومــات إضافيــة عــن حادثــة القتــل أو الضحيتيــن. أو مثــال: »أفــادت مصــادر  يــكاد هــذا الخب

مــن عفريــن عــن قيــام مســلح مــن فصيــل “الجبهــة الشــامية” المدعــوم مــن المحتــل التــريك 

بتهديــد ذوي فتــاة بالقتــل«

النتباه إلى عدم تقديم العنف كحادثة فردية مستقلة، ولكن أيضاً عدم تقديمه كأمر من المعتاد حدوثه . 10

النتبــاه مــن تغطيــات مكــررة ونمطيــة وتقليديــة تقــوم بالتركيــز علــى تنميــط الناجيات/الضحايــا وحــوادث العنــف . 11
وذلــك عبــر حساســية الكلمــات المســتخدمة واللغــة والتوصيــف والصياغــة.

النتبــاه لعــدم اســتخدام نعــوت غيــر دقيقــة للمعتــدي والمعتــدى عليه/هــا ولفعــل العتــداء، قــد تــدل علــى قــراءة . 12

ــاب،  ــدل الغتص ــس ب ــة الجن ــل، ممارس ــرم أو القات ــدل المج ــزوج أو األب ب ــه )ال ــؤولية عن ــدث والمس ــة للح ملتبس

المغــرر به/هــا بــدل المعتــدى عليه/هــا(.

النتبــاه إلــى القيــام ببحــث وافــي عــن موضوعــة العنــف المــراد تقديمهــا وطرحهــا والنتبــاه إلــى األفــكار المغلوطــة . 	1

الشــائعة وتجنــب تكرارهــا قــدر اإلمكان

ــث . 	1 ــن/ات، وبحي ــى الناجيي ــز عل ــج يرك ــو نه ــي/ة، وه ــة الناج ــة مصلح ــاد بوصل ــى اعتم ــز عل ــب التركي ــة يج ــي النهاي ف

ــة. ــة إعالمي ــي أي تغطي ــا ف ــي العلي ــن/ات ه ــة الناجي ــون مصلح تك
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ــا  ــك م ــميته، وذل ــدود بتس ــره مح ــف وتأثي ــوع العن ــادي، أي أن ن ــكل أح ــف بش ــر بالعن ــم التفكي ــا يت ــاً م غالب

ينتــج عنــه تغطيــات حــول العنــف تكــون غيــر كاملــة أو منقوصــة، ونعتقــد أن الحساســية الجندريــة 

فــي تغطيــات العنــف تكــون مفيــدة فــي تجنــب الوقــوع فــي الســطحية أو تســخيف العنــف، ويمكــن 

دائمــاً  المرتبطــة  والدوائــر  األفــكار  مــن  متقاطعــة  مجموعــة  شــكل  علــى  العنــف  بتغطيــة  التفكيــر 

بالســياق والبيئــة، بحيــث يمكــن دومــاً اســتخدام الحصائيــات والســتبيانات مــع التأكيــد علــى أنهــا أغلــب 

الوقــت محصــورة بعوامــل معينــة ول تعطــي صــورة كاملــة، يمكــن أيضــاً يمكــن الســتفادة مــن حضــور 

الناجيات/الضحايــا ولكــن دون إثقــال كاهلهــن بالحديــث عــن أنفســهن كشــريحة »الناجيات/الضحايــا« 

ألنــه مــن المهــم التركيــز علــى فردانيتهــن مــع ربــط مــا تعرضــن لــه مــن عنــف بشــكل واضــح بالســياق.

القوانيــن بحــد ذاتهــا، مثــل قوانيــن األحــوال الشــخصية والعقوبــات وغيرهــا مــن القوانيــن ذات الصلــة 

المباشــرة وحتــى غيــر المباشــرة بحــالت العنــف. مــن المهــم تفكيــك هــذه القوانيــن وشــرحها، لإلضــاءة 

ــتفادة  ــة الس ــول كيفي ــات ح ــا والناجي ــط للضحاي ــرح مبس ــم ش ــاً لتقدي ــا، وأيض ــل فيه ــن الخل ــى مكام عل

منهــا )مثــاًل مــا هــي البنــود التــي يمكــن علــى أساســها التقــدم بشــكوى قانونيــة فــي حــالت معينــة، مــا 

هــي الحقــوق التــي يمكــن أن يكفلهــا قانــون معيــن ضمــن حــالت عنــف معينــة...(.

التوجــه والهتمــام بتغطيــة العنــف اللكترونــي، وذلــك لكونــه ســريع النتشــار خــارج المســاحة الواقعيــة، ذلــك مــن 	 
جهــة، أمــا مــن جهــة أخــرى فإنــه يعــد مــن الجــدة بمــكان أنــه يمكــن النظــر إليــه بطــرق أقــل تأثيــراً مــن باقــي أنــواع 

العنــف وهــذا األمــر يمكــن أن يكــون مــن واجــب اإلعــالم الضــاءة عليــه.

ــار مــا بعــد الصدمــة التــي تبقــى مــع الناجيــات/	  الهتمــام بتغطيــات متتابعــة عــن حادثــة عنــف، يمكنهــا أن تشــرح آث
الضحايــا، حتــى بعــد فتــرة مــن حــوادث العنــف، وبالتالــي النتقــال مــن تغطيــة ســريعة وآنيــة فــي لحظــة حــدوث العنف 
»التغطيــات الوقتيــة المرتبطــة بحادثــة عنــف آنيــة إلــى تغطيــات طويلــة األمــد عميقــة تشــرح األســباب وتضــع العنف 

فــي ســياقه.

الهتمام بتغطية العنف القتصادي الممارس على النساء والتوسع في فهمه وآثاره على المجتمعات.	 

  الهتمــام بتغطيــة شــق الصحــة النفســية فــي حــوادث العنــف، بحيــث يمكــن تقديــم نصائــح أو معلومــات عــن 	 

الصحــة النفســية للناجيات/الضحايــا وعائالتهــن.

ــف 	  ــة عن ــرة بحادث ــة مباش ــون مربوط ــكاله دون أن تك ــف وأش ــول العن ــة ح ــات منظوماتي ــم تغطي ــام بتقدي الهتم

ــة  معين

الهتمــام بشــرح كافــة أنــواع العنــف المبنــي علــى النــوع الجتماعــي والتوعيــة حولــه بحيــث يتــم توضيحــه وشــرح أنواعه 	 

ليســمح للجميــع بمعرفــة أشــكاله »وهــذا ربمــا يكــون مفيــداً لألشــخاص فــي معرفــة أن مــا تعرضــن أو تعرضــوا لــه 

هــو عنــف«

الهتمــام بتغطيــة حــول مــزودي الخدمــات الصحيــة والجتماعيــة للضحايا/الناجيــات، وبالتالــي تمكينهــن مــن بعــض 	 

األدوات أو المعلومــات التــي يســتطعن مــن خاللهــا التواصــل مــع مختصيــن ومختصــات، وذلــك فــي أماكــن انتشــار 

المؤسســة اإلعالميــة.

حــالت العنــف التــي تتعــرض لهــا فئــات محــددة وخاصــة مــن النســاء، مثــاًل المصابــات بحــالت مرضيــة معينــة )العنف 	 

والتحــرش اللذيــن تتعــرض لهمــا النســاء مــن ذوات اإلعاقــة الســمعية أو العقليــة(، أو المدافعــات عــن حقــوق 

النســاء أو الســجينات الســابقات حيــث يتعرضــن بشــكل مســتمر لحمــالت تشــويه الســمعة واختــراق لخصوصيتهــن.

التركيــز علــى دور التكنولوجيــا فــي حمايــة النســاء مــن العنــف وضــرورة اإلشــارة فــي التغطيــات اإلعالميــة مثــاًل 	 

ألهميــة رفــع قدراتهــن التقنيــة لالســتفادة مــن منصــات وتطبيقــات تتيــح لهــن طلــب المســاعدة والحمايــة.

هنــا بعــض األفــكار اإلضافيــة – إضافــة إلــى العناويــن المباشــرة التــي تمــت اإلشــارة لهــا فــي 
الصفحــة الســابقة ضمــن التعاريــف - التــي نعتقــد أنهــا تســاهم فــي توضيــح العنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي وخاصــة ذلــك المرتبــط بالنزاعــات ومــن زوايــا متعــددة ونــادراً مــا يتــم 
ــة  ــر بانورامي ــرق أكث ــكاله بط ــف وأش ــواع العن ــع أن ــى تقاط ــر إل ــام، والنظ ــي اإلع ــا ف تغطيته
تركــز علــى التوجــه للمجتمــع وبنــاء عمليــة ثقــة معــه وإحالــة الحديــث عــن العنــف إلــى مســتوى 

سياســياتي مجتمعــي:

كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً         |         الحماية كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً         |         الحماية
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فــي عــام 2010 قــام صنــدوق المــم المتحــدة اإلنمائــي بتطويــر اإلطــار الوطنــي للمســاءلة مــن أجــل إنهــاء 

العنــف ضــد المــرأة والفتــاة. ويتضمــن اإلطــار قائمــة مرجعيــة لعناصــر رئيســية لتعزيــز المســاءلة علــى 

المســتوى الوطنــي مــن أجــل إنهــاء العنــف ضــد المــرأة تتضمــن اإلجابــة علــى عشــرة أســئلة: 

هل يتم التصدي لألشكال المختلفة من العنف ضد المرأة والفتاة؟	 

هل توجد نظم لجمع البيانات وتحليلها ونشرها؟	 

هل تعكس السياسات والبرامج نهجا شامال ومتعدد القطاعات؟	 

هل خدمات الخط األول الطارئة متاحة ويمكن الوصل اليها؟	 

هل توجد تشريعات وطنية كافية ومتماشية مع معايير حقوق اإلنسان؟	 

هل تحدد المراسيم القانونية واللوائح المسؤوليات والمعايير؟	 

هل هناك خطة عمل وطنية؟	 

هل يتم توفير الموارد الكافية وبشكل منتظم إلنفاذ القوانين وتنفيذ البرامج؟	 

هل تتركز الجهود على تمكين المرأة وتعبئة المجتمع المحلي؟	 

هل تؤدي نظم الرصد والمساءلة وظيفتها وهل تقوم على المشاركة؟	 

بعض األسئلة تساعد في تقديم تغطيات 
معمقة حول العنف ضد المرأة 

ماحظة

العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي نابــع مــن ويكــّرس عالقــات القــّوة والهيمنــة بيــن الجنســين، 	 

ــراف  ــدم العت ــدأ ع ــى مب ــتناداً إل ــة اس ــرعية اجتماعي ــوًل وش ــبه قب ــا يكس ــه مم ــاج نفس ــد إنت ــا يعي كم

ــوق ــة والحق ــالت األهلي ــاس كام ــات وأن ــاء كمواطن بالنس

للفكــر 	  المتبنيــن/ات  والنســاء  الرجــال  الجتماعــي مــن قبــل  النــوع  القائــم علــى  العنــف  يمــارس 

الذكــوري علــى حــّد ســواء وفــي جميــع دول العالــم.

غالًبــا مــا تؤّثــر النزاعــات والكــوارث بشــكل فريــد وغيــر متكافــئ علــى النســاء وكذلــك األطفــال 	 

اإلعاقــة. ذوي/ذوات  واألشــخاص  والشــيوخ 

الرســمّية 	  الحمايــة  آليــات  وغيــاب  تفــّكك  بســبب  األزمــات  فــي  ملحــوظ  بشــكل  العنــف  يتزايــد 

...إلــخ. العائلــة  وتفــّكك  واللجــوء  النــزوح  وحــالت  والمجتمعّيــة 

المتحــدة 	  األمــم  لصنــدوق  اإلقليميــة  الســتراتيجية  للســكاّن.  المتحــّدة  األمــّم  صنــدوق 

ــد  ــة. للمزي ــة العربي ــى المنطق ــي ف ــوع اإلجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــة العن ــكان لمناهض للس

يرجــى مراجعــة موقــع صنــدوق األّمــم المتحــّدة للســكان بالّلغــة  مــن المعلومــات 

العربّيــة

صنــدوق األمــّم المتحــّدة للســكاّن. إعــداد التقاريــر اإلعاميــة حــول العنــف القائــم علــى 	 

النــوع االجتماعــي

قاموس الجندر والجنسانية، مركز دعم لبنان. 	 

صنــدوق األمــّم المتحــّدة للســكاّن. تقييــم عدالــة النــوع االجتماعــي: هــل يدعــم القانــون 	 

المســاواة  الجنســين والحمايــة مــن العنــف؟ )ســوريا(

اإلباغ عن العنف ضد الفتيات والنساء، اليونسكو 	 

ــن 	  ــك، ع ــي عين ــة عين ــع منص ــاء اآلن م ــه النس ــذي أنتجت ــد” ال ــس بع ــات أم لي ــر “ناجي تقري

ــات أم  ــوان ناجي ــو بعن ــال، وه ــن العتق ــات م ــوريات الناجي ــاء الس ــه النس ــذي يواج ــف ال العن

ليــس بعــد 

قراءات ومراجع إضافية

    كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً         |         الحماية    كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً         |         الحماية

تغطيــة قضايــا العنــف الجنســي فــي المعتقــالت، وتغطيتهــا مــن الناحيــة الحقوقيــة والقانونيــة التــي تفندهــا كجرائــم 	 
ب حر

تغطيــات حــول كيــف يتــم وصــم النســاء بعــد اعتقالهــن ّ ، وعــدم تقبــل المجتمــع لهــن ّ وقتلهــن ّ أو التخلــي عنهــن 	 
فــي بعــض الحــالت كثمــن مضاعــف تدفعــه النســاء المعتقــالت حيــث تبيــن هــذه التغطيــات  الظلــم الواقــع علــى 

النســاء والكيــل بمكياليــن  

تغطيــات حــول اســتغالل حاجــة النســاء للمعونــات اإلنســانية، واســتغاللهن ّ جنســياً فــي مخيمــات اللجــوء وغيــر هــا 	 
مــن  المناطــق التــي تلجــأ إليهــا الفئــات المهمشــة، فــي أوقــات النــزوح واللجــؤ، للحصــول علــى المســاعدة، والكشــف 

عــن الســتغالل  مــن قبــل مقدمــي اإلغــا ثــة

ــه مــن تحــرش فــي الشــوارع 	  ــة قصــص النســاء ومــا يتعرضــن ل ــى العنــف المجتمعــي مــن خــالل تغطي ــز عل   التركي

العامــة، مــع تغطيــة غيــاب القوانيــن التــي تحــد مــن ذلــك

http://arabstates.unfpa.org/ar/publications
https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://arabstates.unfpa.org/ar/publications/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://genderiyya.xyz/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.pdf
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/Publications/2018/Gender%20Justices%20and%20The%20Law%20in%20the%20Arab%20Region/Country%20Assessments/Syria%20Country%20Assessment%20-%20Arabic.pdf
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/Publications/2018/Gender%20Justices%20and%20The%20Law%20in%20the%20Arab%20Region/Country%20Assessments/Syria%20Country%20Assessment%20-%20Arabic.pdf
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/Publications/2018/Gender%20Justices%20and%20The%20Law%20in%20the%20Arab%20Region/Country%20Assessments/Syria%20Country%20Assessment%20-%20Arabic.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375174.locale=en
https://women-now.org/ar/surviving-freedom/
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الوقاية

تذكير 

ــّدة  ــا م ــتغرق نتائجه ــي تس ــائل الت ــن الوس ــف، م ــة والتثقي ــى التوعي ــتندة إل ــك المس ما تل ــيَّ ــة، ل س الوقاي

للظهــور. وإن كانــت الوقايــة أداة غيــر مناســبة لمعالجــة أثــار النزاعــات، أثنــاء حصولهــا، فهــي عامــل 

مؤّثــر ومهــم فــي تخفيــف التوتــر وترســيخ الســلم واألمــن فــي مراحــل مــا بعــد النزاعــات، إشــراك النســاء 

ــا، بحيــث أن وجودهــن ينعكــس علــى  ــًرا وقائًي ــر تدبي فــي صنــع القــرارات المتعلقــة بالســلم واألمــن يعتب

النــوع الجتماعــي فــي السياســات وتطبيقاتهــا.  التشــريعات ذات الصلــة مــن خــالل إدمــاج مقاربــة 

ــف بيــن النســاء والرجــال، ل ســيما فــي حــالت  فعــدم مراعــاة اختــالف الحاجــات والمخاطــر وآليــات التكّي

النــزاع المســلح يفتــح ثغــرات كبيــرة أمــام السياســات التمييزيــة والتهميــش وقّلــة موائمــة وســائل 

ــل.  ــا الكام ــن غيابه ــم يك ــة، إن ل المعالج

لنبدأ أواًل في تفكيك الموضوعات المرتبطة بالوقاية:

استراتيجيات التدخل في الوقاية من العنف ضد المرأة، بما في ذلك مقاضاة المسؤولين عن . 1

انتهاكات القانون الدولي. 

حقوق المرأة في ظل القانون الوطني ومساءلة اآلليات الوطنية لوقاية المرأة من العنف، التميز . 2

والتهميش. 

المبادرات النسائية المحلية لعمليات السالم وتسوية النزاعات. . 	

الخطط الوطنية للعمل على تطبيق القرار 1325.. 	

هنــا قائمــة ببعــض المواضيــع التــي يمكــن أن تتنــاول الركــن الثالــث مــن القــرار 1325 وهــو الوقاية 
كجــزء مــن أجنــدة النســاء والســام واألمــن ومــن زوايــا متعددة: 

التغييرات في األدوار داخل األسر التي تعيلها نساء )تعرف أيضاً بتغير األدوار الجندرية(. 	 

التهجير و/ أو النزوح  )مثاًل التركيز على نسبة النساء في تدفقات اللجوء والتشرد(. 	 

التحركات غير العتيادية لمجموعات مؤلفة بكاملها من الذكور. 	 

نزوع البنات لتجنب الذهاب الى المدرسة )بسبب انعدام األمن hاألسباب الرئيسية المباشرة(.	 

انخفاض متابعة البنات للتعليم المدرسي مقارنة مع البنين. 	 

تراجع أو نقص وجود النساء في الفضاء العام و/أو التجمعات الجتماعية .	 

انتشار العنف الجنسي.  }المزيد في قسم الحماية{	 

الساءات الجنسية من قبل المكلفين بتطبيق القانون )الشرطة، القضاء، الهيئات الحكومية ...إلخ(	 

الساءات الجنسية من قبل المكلفين بتقديم المساعدات اإلنسانية. 	 

زيادة التهديدات ضد النساء الناشطات بالشأن العام. 	 

التهديدات والقيود التي تفرضها الجماعات المسلحة غير المشروعة على النساء أو المنظمات 	 

النسائية. 

حرمان أمهات األطفال عديمي/ات الجنسية من الحصول على المساعدات اإلغاثية، الصحية ... إلخ 	 

الصعوبات التي تواجهها األمهات العازبات ممن فقدن أزواجهّن، أو بعد حالت الطالق،  التركيز 	 

على قلة الدعم المقدم لهّن. خاصة في دول مثل سوريا أو لبنان واألردن وتركيا، فالمرأة تكون في 

كثير من الحالت المعيلة الوحيدة ألسرتها دون وجود عائلة قربها والمسؤولة عن تربية األطفال.

مجموعــة قواعــد أساســية ال غنــًى عنهــا عنــد تنــاول قضايــا المــرأة، الســام واألمــن. يمكــن 
فــي: تلخصيهــا 

ل يجوز بث أي عبارات تحريضية، غير لئقة أو غير مهنية أو نشر تعليقات تحث على الكراهية أو 	 

النتقام، أو نشر خطاب يروج للعنف، أو الكراهية أو التفرقة أو الطائفية أو المناطقية أو القومية.

ل يجوز إظهار الشخصيات الناجية والضحايا منهم/ن في حالت تمس كرامتهم/ن اإلنسانية.	 

يجب احترام المعطيات الشخصية للضحايا والناجيات والناجين وحمايتها، بما في ذلك هوياتهم 	 

والمعلومات الخاصة بأفراد العائلة والصور وعناوين السكن وأماكن العمل تجنباً ألي خطرعلى 

حياتهن/م ول يجوز بث المعلومات إل التي تتمتع بقيمة إخبارية هامة تحقيقاً لمصلحة عامة.

ل يجوز نشر أسماء الضحايا، إل بعد إعالم األهل من ِقبل الجهات الرسمية، فال ينبغي أن يعلم أهالي 	 

الضحايا بموت أو إصابة ذويهم عبر وسائل اإلعالم.

ب / ي لغة اللوم. فإذا قالت المرأة إنها تعرضت لالغتصاب على الطريق في وقت متأخر من 	  تجنُّ

الليل فال نسألها: »لماذا كنِت خارجاً في وقت متأخر من الليل«؟ وإذا اختطف الطفل/ة عند خروجه/ا 

بمفرده/ا للحصول على الماء فال نسأل: »لماذا تذهب وحَدك إلحضار الماء«؟ أو في حال الزواج من 

مقاتلين أجانب أو من جنسيات مختلفة فال نسألها »لماذا قبلِت الزواج من شخص غير معروف«؟ 

هذا النوع من األسئلة يوحي بأن الحادثة سببها غلطة من قبل المرأة وليس النظام الجتماعي القائم 

المستضعف للنساء.

أحياناً صياغة العبارات تؤثر في طريقة تلقيها. مثاًل استخدام »لكن« في كثير من األحيان يوحي وكأننا 	 

نلوم الضحية.

تجنب / ي التعميم والتجميع عندما تكون النساء ضحايا أو أمهات، إذ يوجد ميل إلى الحديث عنهن على 	 

أساس من التعميم والتجميع، ويعاملن كما لو أنهن مجرد أرقام إحصائية ووسيلة إلثارة التعاطف 

“تعاني النساء السوريات من العنف المنزلي«.

توِفير السياق والبتعاد عن تبسيط األمور، عدم التكهن حول أي أمر! التعامل بالحقائق وما هو 	 

معلوم ويمكن توثيقه.

عدم استخدام عناوين مثيرة تثير الهلع. على سبيل المثال: نساء َحَلب ينتحرن خوفاً من الغتصاب، أو 	 

ناشط معارض يدعو إلى اغتصاب فتاة سورية.

التركيز على »الكرامة والخصوصية« في الصور والفيديو بشكل خاص	 

عدم التعامل مع حادثة عنف ضد المرأة على أنها حادثة فردية وإنما التركيز عليها كقضية مجتمعية 	 

منهجية. ودعم ذلك بأي أرقام وإحصائيات ذات صلة.

عدم نشر أي معلومة إل بعد التحقق منها من مصدرين على األقل.	 

ماحظة
فــي حــالت النــزاع المســّلح هنــاك عــدد مــن المجموعــات واألفــراد المعرضيــن/ات للعنــف القائــم علــى 

النــوع الجتماعــي واألذى والخطــر أكثــر مــن غيرهــم ن باعتبارهــم/ن فئــات أقــل ســلطة وأكثــر تهميشــاً. 

وعندمــا تتقاطــع مصــادر الهشاشــة- مثــل الســن، واإلعاقــة، والميــول الجنســية، والديــن، والعمــر وغيــر 

ذلــك- مــع التمييــز المبنــي علــى النــوع الجتماعــي يتصاعــد احتمــال تعّرضهــم/ن للعنــف المبنــي علــى 

ــاءلة  ــات ومس ــذه المجموع ــة له ــة والوقاي ــع الحماي ــاول مواضي ــن تن ــاك يمك ــن هن ــي، م ــوع الجتماع الن

وتأميــن  الهشاشــة  مصــادر  لتقاطــع  مراعاتهــا  مــدى  علــى  والمســاعدة  للرعايــة  المقدمــة  الجهــات 

احتياجــات هــذه الفئــات وكذلــك اســماع تجــارب واحتياجــات هــذه الفئــات فــي التغطيــات الصحفيــة 

بهــدف دعــم وصــول عــادل لمــواد الحمايــة والوقايــة مــن العنــف والفقــر علــى ســبيل المثــال ل الحصــر. 
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المحاكم 

نتحــدث هنــا عــن المحاكــم المؤقتــة لمــا بعــد الحــروب، وهــي آليــة دوليــة لتحقيــق نــوع مــن العدالــة النتقاليــة 

للضحايا/الناجيــات والناجييــن مــن الحــروب، ونفكــر هنــا بهــذه المحاكــم علــى أنهــا أيضــاً محاكــم للعنــف المبنــي 

علــى النــوع الجتماعــي المرتبــط بالصــراع، وبالتالــي فــإن نقاشــنا ينطلــق بالتأكيــد مــن هــذه الزاوية ول يتشــعب 

لمفهــوم المحاكــم المؤقتــة أو مفهــوم العدالــة النتقاليــة، ولكنــه يفتــرض الشــكل الدولــي الحالــي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة وبالتالــي يعتمــد علــى مــا ســبق لهــذه المحكمــة مــن العمــل عليــه فــي قضايــا العنــف فــي 

دول مختلفــة مــن العالــم.

يمكــن فــي البدايــة توضيــح الهيكليــة الدوليــة للمحاكــم 

ــي تأتــي مــن  ــى بانتهــاكات مــا بعــد الحــروب والت التــي تعن

إقــرار مفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان بــأن 

“التصــدي للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 

والجنســي فــي المجتمعــات المنتقلــة مــن النــزاع 

أو مــن الحكــم القمعــي عنصــر حيــوي لضمــان 

أن  ويمكــن  الســام.  واســتتباب  المســاءلة 

تســاعد عمليــات العدالــة االنتقاليــة فــي إعمــال 

ــون  ــن أن تك ــف، ويمك ــك العن ــا ذل ــوق ضحاي حق

مفيــدة فــي تحديــد وتفكيــك التمييــز الهيكلــي 

فــي  وتوضــح  ممكنــاً”  يجعلــه  الــذي  األساســي 

النــوع  علــى  القائــم  العنــف  تركــز  عــن  تحليلــة  دراســة 

النتقاليــة  العدالــة  ســياق  فــي  والجنســي  الجتماعــي 

مــع  الفعــال  التشــاور  ضمــان  المهــم  “مــن  أنــه  علــى 

وحصولهــم/ن  والجنســي،  الجنســاني  العنــف  ضحايــا 

ــرأة  ــاركة الم ــاكات، ومش ــى النته ــض كاف عل ــى تعوي عل

مشــاركة تامــة فــي عمليــات العدالــة النتقاليــة، وتجســيد 

حقوقهــا ورؤيتهــا تجســيداً كافيــاً فــي تلــك العمليــات، 

كمــا تــم العتــراف فــي مجلــس األمــن فــي قــراره 1325 

)2000( وقراراتــه الالحقــة بشــأن المــرأة والســالم واألمن، 

بمــا فيهــا القــرار 2122 )2013(، بضــرورة إشــراك المــرأة فــي 

جميــع جوانــب صنــع الســالم وإعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء 

النــزاع وبنــاء الســالم. 

النتقاليــة  العدالــة  عمليــات  تصميــم  ذلــك  ويشــمل 

األساســي  رومــا  نظــام  ويعــد  وتقييمهــا.”  وتنفيذهــا 

الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الناظــم األساســي 

للتقاضــي الدولــي، وقــد نــص صراحــًة علــى أن الغتصــاب 

والحمــل  القســري  والبغــاء  الجنســي  والســترقاق 

ــم القســري وغيرهــا مــن صــور العنــف  القســري والتعقي

الجنســي تعــد جرائــم ضــد اإلنســانية، وجرائــم حــرب ومكونــاً 

ــذا  ــول إن ه ــن الق ــة، ويمك ــادة الجماعي ــات اإلب ــن مكون م

النظــام وآليــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تطــورت مــن 

ــج  ــا نت ــابقة وم ــالفية الس ــدا ويوغس ــي راون ــالل محكمت خ

عنهمــا مــن محاكمــات ونتائــج مــا بعــد المحاكمــات. وفيمــا 

بســيادة  المعنــي  الخبراء/الخبيــرات  فريــق  أُنشــئ  بعــد 

القانــون والعنــف الجنســي فــي حــالت النــزاع طبقــا لقــرار 

مجلــس األمــن رقــم 1888 الصــادر عــام 2009 وقــد ركــز 

جهــوده علــى تقويــة قــدرات ســيادة القانــون الوطنيــة 

والجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة، بمــا فــي ذلــك 

الجنائــي وإقامــة  التحقيــق  المتخصصــة مثــل  المجــالت 

والحفــاظ  وتحليلهــا  األدلــة  وجمــع  الجنائيــة،  الدعــوى 

عليهــا، والتحقيــق وإقامــة المحاكمــات فــي ظــل نظــام 

ــون  ــي والقان ــون الجنائ ــالح القان ــكري، وإص ــة العس العدال

والشهود/الشــاهدات  الضحايــا  وحمايــة  اإلجرائــي، 

ومســؤولي ومســؤولت العدالــة والرقابــة علــى أنظمــة/

ــرر. ــر الض ــن وجب ــاع األم ــات قط جه

ــك 	  ــي تفكي ــالت ف ــات والتص ــا المعلوم ــالم وتكنولوجي ــائل اإلع ــه وس ــتطيع أن تؤدي ــذي تس ــدور ال ــى ال ــد عل  التأكي

ــام  ــالء اهتم ــي إي ــاء. وينبغ ــى القض ــوء إل ــي اللج ــا ف ــل بحقه ــا يتص ــرأة فيم ــة بالم ــة المتعلق ــة الثقافي ــكار النمطي األف

خــاص للتصــدي لألنمــاط الثقافيــة المتعلقــة بالتمييــز والعنــف القائميــن علــى النــوع الجتماعــي، بمــا فــي ذلــك العنــف 

المنزلــي، والغتصــاب، وغيــر ذلــك مــن أشــكال العنــف الجنســي؛

تدريــب الصحفييــن/ات علــى تغطيــة المحاكــم وكيفيــة تقديــم الضحايا/الناجيــات أو الشــاهدات دون تعريضهــن 	 

ــن. ــالمتهن وأمنه ــع س ــارض م ــا يتع ــن بم ــن هوياته ــف ع ــف أو الكش للعن

زيــادة الوعــي مــن منظــور الحساســية الجندريــة لــدى الجمهــور للتغلــب علــى أشــكال التمييــز والتنميــط المتعــددة 	 

تجــاه النســاء التــي تترتــب عليهــا آثــار فيمــا يتعلــق باللجــوء إلــى القضــاء، وذلــك عبــر اللجــوء إلــى نقاش الســياق األوســع 

أثنــاء تغطيــة المحاكــم.

النتبــاه أن تغطيــة أخبــار المحاكــم ل تعنــي نقــل كالم علــى لســان المصــادر فيمــا يتعلــق بخطــاب كراهيــة أو عنفي ضد 	 

النســاء، والهتمــام بتحريــر النصــوص بشــكل يضمــن الحياديــة والموضوعيــة والحساســية تجــاه الضحايــا والشــهود 

/ الشــاهدات

تغطيــة أخبــار المحاكــم ل تعنــي نقــاًل حرفيــاً لشــهادات الضحايــا والشهود/الشــاهدات بمــا يمكنــه أن يعرضهــن 	 

ألي خطــر أو صدمــة مــا بعــد العنــف مــن جديــد أو حتــى تنميــط، والكتفــاء بذكــر تفاصيــل تفيــد فــي توثيــق وشــرح 

ــي ــوع الرئيس الموض

وفــي حــال نشــر الخبــر علــى مواقــع التواصــل الجتماعي فيجــب الحــرص أل تســاهم التعليقات فــي تعريــض الناجيات/	 

الضحايــا أو أي مــن المشــاركات فــي المحاكــم للكشــف عن هوياتهــن أو معاناتهن مــن الوصم أو التنمر والتشــهير. 

ــن  ــام ويمك ــي اإلع ــات ف ــواع المحاكم ــة أن ــي تغطي ــة ف ــية الجندري ــى الحساس ــاه إل ــم االنتب ــن المه ــه م ــذا فإن ل
ــة: ــتة التالي ــاط الس ــي النق ــر ف التفكي

وبشــكل عــام يعــد مــا ســبق نموذجــاً عــن أهــم المبــادرات 

والمحاكــم الدوليــة التــي تعنى بشــكل رئيســي بالنتهاكات 

مــا بعــد الحــروب ومــا يتضمنهــا مــن انتهــاكات وعنــف 

قائــم علــى النــوع الجتماعــي، والتــي تتبــع بشــكل رئيســي 

لألمــم المتحــدة. والتــي صــارت تشــدد بشــكل متواتــر علــى 

النــوع الجتماعــي  المبنــي علــى  العنــف  إيقــاف تصنيــف 

الحــروب  مخلفــات  مــن  أنــه  علــى  الجنســي  والعنــف 

وتحديــده بشــكل واضــح كجريمــة حــرب، ورغــم أن جميــع 

النســاء  حقــوق  أقــرت  الدوليــة  والمنظمــات  القوانيــن 

فــي العدالــة بكافــة أشــكالها لكــن التوصيــة العامــة 33 

مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

التــي  “ومــن العوامــل األخــرى  أنــه  النســاء أوضحــت 

صعوبــة  أشــد  القضــاء  إلــى  المــرأة  لجــوء  تجعــل 

والنزاعــات  بالنســاء،  واالتجــار  األميــة،  يلــي:  مــا 

لجــوء،  طالبــة  تكــون  عندمــا  ومركزهــا  المســلحة، 

والهجــرة،  الجنســية،  وانعــدام  الداخلــي،  والتشــرد 

وكونهــا تــرأس أســرة معيشــية، والترمــل، واإلصابــة 

ــن  ــان م ــرية، والحرم ــة البش ــص المناع ــروس نق بفي

الحريــة، و تجريــم الدعــارة، والبعــد الجغرافــي، ووصــم 

المــرأة التــي تناضــل مــن أجــل حقوقهــا.” 
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أوًل التفكيــر بتغطيــة غياب/وجــود الحساســية الجندريــة فــي المحاكــم، حيــث يمكــن لإلعــالم أن يســلط الضــوء 	 

علــى المحاكمــات مــن وجهــة نظــر نســوية “التفكيــر بكرامــة الضحايا/الناجيــات والشــاهدات” وذلــك بمــا 

ــا الناجيــات  يتعلــق بصيــرورة المحاكمــة نفســها، األمــر الــذي يشــكل دومــاً عقبــة فــي تحقيــق العدالــة للضحاي

مــن العنــف المبنــي علــى النــوع األجتماعــي، مثــال: “تعــد قضيــة أكاســيو فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا 

الســابقة، ســابقة عــن تأثيــر الدعــوات المحليــة والدوليــة للمجتمــع المدنــي النســائي فــي تفنيــد زعــم الدعــاء بأنــه مــن 

ــة  ــراف وإدان ــط أول اعت ــذا الضغ ــن ه ــج ع ــد نت ــه. وق ــم عن ــن تتكل ــاء ل ــرا ألن النس ــاب نظ ــق الغتص ــتحيل توثي المس

ــانية”. ــد اإلنس ــة ض ــة وكجريم ــادة الجماعي ــاب كأداة لإلب ــم بالغتص لمته

مثــال مــن محاكــم كوبلنــز فــي ألمانيــا ضــد مرتكبــي العنــف )الذيــن يقيمــون فــي ألمانيــا( خــالل الصــراع فــي ســوريا: 	 

“فــي تغطيــة محكمــة كوبلنــز اعتبــرت لئحــة التهــام حالتــي العتــداء الجنســي والغتصــاب، حالتيــن فرديتيــن يجــب 

المحاســبة عليهــا وفــق القانــون األلمانــي، ثــم تــم إضافتهــا لحقــاً مــع نهايــة عــام 2020” لحقــاً، تــم توجيــه التهــام 

بحــوادث العنــف الجنســي فــي مركــز الخطيــب باعتبارهــا “جرائــم ضــد اإلنســانية” تــم ارتكابهــا بشــكل ممنهــج ضــد 

ــك  ــي”. وذل ــي األلمان ــون الجنائ ــل القان ــة بموج ــا فردي ــابقأ “قضاي ــا كان س ــط كم ــس فق ــوريا، ولي ــي س ــن ف المدنيي

بعــد جهــد كبيــر مــن المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان وحمــالت وضغــط مــن مؤسســات 

ــوريات. ــويات س ــطات نس وناش

ــي 	  ــات ه ــة المحاكم ــي تغطي ــاً ف ــم أيض ــن المه ــا م ــات، ربم ــن المحاكم ــث ع ــع للحدي ــياق األوس ــم الس ــر بفه التفكي

ــة  ــل المحكم ــا قب ــياقي عم ــرح س ــم ش ــاً وتقدي ــية دوم ــات األساس ــح المعلوم ــي توضي ــر ف التفكي

ومــا بعدهــا، وهــذا يفتــرض أن تقــدم التغطيــة اإلعالميــة رســالة واضحــة ومتكاملــة عــن المحاكمــة وعــن أســبابها 

والمتوقــع منهــا، ويمكــن التفكيــر أن النظــرة اإليجابيــة فــي تقديــم بعــض التوضيحــات قــد تكــون مطلوبــة وخاصــة 

فــي حــال انتشــار هــذه التغطيــة خــارج الحــدود الجغرافيــة المحليــة.

يمكــن أيضــاً التفكيــر فــي رغبــة الضحايا/الشــهود فــي تقديــم شــهاداتهم/ن والتــي تفتــرض قدرتهــم/ن الفيزيائيــة 	 

والماديــة للقيــام بذلــك، حيــث يمكــن تحفيــز الحديــث عــن جوانــب العدالــة المفترضــة مــن المحاكمــات 

حيــث ظهــر فــي بعــض التغطيــات الصحفيــة أو األبحــاث انخفــاض حــاد فــي رغبــة النســاء الســوريات فــي التقاضــي 

الدولــي وربمــا التفكيــر فــي أســباب ذلــك ونقاشــها إعالميــاً دور مهــم فــي التفكيــر فــي مــا هــي العدالــة التــي تبحــث 

عنهــا الناجيات/الضحايــا مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الجتماعــي.

ــم 	  ــهود، دون موافقته ــة للش ــماء الكامل ــر األس ــض التقاري ــي بع ــر ف ــز ذك ــة كوبلن ــة محاكم ــي تغطي ــم ف ــال: “ت مث

المســتنيرة، أو األســماء الكاملــة ألشــخاص ورد ذكرهــم فــي الشــهادات”.

أيضــاً يمكــن التفكيــر فــي النقطــة الســابقة مــن ناحيــة القــدرة الماديــة، أي إن تغطيــة اإلعــالم لقــدرة أو عــدم قــدرة 	 

ــر نجاعــة  الضحايا/الشــهود علــى الحضــور الشــخصي للمحاكــم يمكنــه أن يضــيء علــى آليــات المحاكــم والطــرق األكث

لتقديمهــا ويتيــح للمحاكــم أن تكــون أكثــر واقعيــة وارتبــاط بحيــاة وواقــع الضحايا/الشــهود.

ــر بمــا بعــد المحكمــة لــكل مــن الضحايــا/ الشــهود، مــا هــي اآلثــار النفســية 	  مــن المهــم أيضــاً التفكي

والجســدية التــي مــن الممكــن أن يتعرضــن لهــا، هــل يمكــن أن يكــون هنــاك تبعــات لحضورهــن، ويمكــن أن تجيب 

تغطيــة إعالميــة متكاملــة عــن أســئلة مثــل هــل يمكــن أن يقــدم الحديــث عمــا حــدث معهــن بعــد المحكمــة نمــوذج 

إيجابــي يمكنــه تشــجيع الضحايا/الناجيــات لتقديــم شــهادتهن؟ أو هــل يمكــن تالفــي نقــاط معينــة حدثــت معــّن؟ يمكن االستفادة من هذه األفكار للحديث عن نقاط مهمة لإلعام في تغطية المحاكم:

أيضــاً يمكــن لإلعــالم أن يكــون نقــدي مــن ناحيــة شــكل المحاكــم وطرقهــا، حيــث إن المحاكــم التــي تعتمــد 	 

ــة حــول المســؤولية أو عــدم المســؤولية عــن جرائــم  ــة تعتمــد علــى تعريفــات معين علــى مفهــوم العدالــة النتقالي

الحــرب ومنهــا جرائــم العنــف المبنــي علــى النــوع الجتماعــي المرتبــط بالصــراع، وبالتالــي فيمكــن نقــاش العدالــة 

ــق  ــا يتحق ــة وم ــذه العدال ــات ه ــكل ومتطلب ــى ش ــاش عل ــح النق ــن وفت ــات والناجي ــة للضحايا/الناجي ــة كعدال المطلوب

ــم. ــن المحاك ــوع م ــذا الن ــية له ــل األساس ــي والمث ــة باألمان ــع، مقارن ــى أرض الواق ــا عل منه

ــر 	  ــان الكثي ــى حرم ــض إل ــذا الرف ــا “أدى ه ــمية مم ــة رس ــة كلغ ــة األلماني ــى اللغ ــز عل ــة كوبلن ــرت محكم ــال: “اقتص مث

مــن المهتميــن مــن متابعــة مجريــات المحاكمــة بدقــة”  وبالتالــي لــم يكــن هنــاك حضــور رســمي للغــة العربيــة خــارج 

ــة”. ــة القضائي احتياجــات ســير العملي

ــز بالنســبة لفرادتهــا كمحاكمــة ألحــد أعــوان  مــع الحساســية العاليــة لموضوعــة محكمــة كوبلن

ــذي  ــة، ال ــة العالمي ــة القضائي ــدأ الولي ــى مب ــة عل ــاد المحكم ــا واعتم ــي ألماني ــوري ف ــام الس النظ

يســمح بعقــد الختصــاص لدولــة ثالثــة بالتحقيــق والتقاضــي فــي الجرائــم الدوليــة الجســيمة 

المرتكبــة، كانــت المحكمــة بالنســبة للســوريين/ات الختبــار األولــي الحقيقــي لتغطيــات المحاكمة 

التــي تعنــى بانتهــاكات مــا بعــد الحــرب، وبشــكل أساســي فــي مراقبــة وتغطيــة وتحليــل مجريــات 

المحكمــة، وهــو جهــد جبــار قــام بــه العديــد مــن الســوريين/ات بتضامــن للمجتمــع المدنــي 

ــه.  ــة أطياف ــوري بكاف الس

الســورية  اإلعــالم  وســائل  قبــل  مــن  مختلفــة  صحفيــة  تغطيــات  مــع  المحكمــة  ترافقــت 

والعالميــة، ويمكننــا هنــا اإلضــاءة علــى بعــض النقــاط اإلضافيــة علــى مــا ذكرنــاه ســابقاً بشــكل 

خــاص عــن التغطيــة الســورية لهــذا الحــدث:

التعذيــب 	  أوضــاع  عــن  كاملــة  تفاصيــل  الصحفيــة  والتغطيــات  التقاريــر  بعــض  تناولــت 

ــا المشــاركون/ات فــي المحكمــة، وهــو مــا  والعنــف الــذي تعــرض لــه الناجيــن/ات والضحاي

يمكــن اعتبــاره خطيــر لســالمة وأمــن وكرامــة كل المشــاركين/ات الذين/اللواتي شــاركوا/ن 

ــي. ــس صحف ــي ولي ــياق قضائ ــن س ــات ضم ــذه المعلوم ه

تناولــت بعــض التقاريــر أســلوب التشــويق واإلثــارة فــي عناوينهــا والقتباســات الســريعة 	 

مــن مجريــات المحكمــة، وهــو مــا يمكنــه أن يعــزز الشــعور بالوصــم الــذي يتعــرض لــه 

الضحايــا والناجون/يــات.

قامــت بعــض التقاريــر الصحفيــة بالقفــز علــى النتائــج واســتباق مجريــات المحاكمــة وتقييــم 	 

أداء الشهود/الشــاهدات بذكــر أســمائهم/ن الصريحــة، وهــو مــا نعــده بعيد عــن موضوعية 

التغطيــة الصحفيــة المطلوبــة خصوصــاً فــي حساســية هــذه المحكمــة للســوريين/ات.

كان مــن أهــم النقــاط اإليجابيــة التــي قامــت بهــا بعــض التغطيــات الصحفيــة هــو التوســع 	 

فــي شــرح ســياقي كامــل للمحكمــة، خاصــة أنهــا محكمــة ألمانيــة وتخضــع للقانــون األلمانــي 

وهــو أمــر غيــر معــروف للبقيــة، كمــا تــم توضيــح ونقــاش المصطلحــات القانونيــة والقضائية 

ضمــن مجريــات المحكمــة.

بعض التفاصيل عن محكمة كوبلنز في ألمانيا:
مثال

كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً         |         الوقاية كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً         |         الوقاية
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ــة 	  ــراً، منظم ــرات قس ــوريات المهج ــاء الس ــر النس ــات نظ ــول وجه ــف ح ــة موق ورق
ــة ــل التنمي ــن أج ــاء اآلن م النس

العــودة الطوعيــة: بيــن مرجعيــة القانــون الدولــي وأولويــات النســاء الاجئــات فــي 	 
لبنــان، منظمــة النســاء اآلن مــن أجــل التنميــة

ناجيــات علــى طريــق العدالــة… العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع فــي ســوريا وســبل 	 
وصــول الناجيــات إلــى العدالــة. المركــز الســوري لإلعــالم وحريــة التعبيــر

قراءات ومراجع إضافية

واإلنعاش اإلغاثة 

تذكير 

علــى  المجتمــع  أفــراد  جميــع  حصــول  ضمــان  مــن  بــّد  ل  واإلنعــاش،  اإلغاثــة  عمليــات  فــي 

األمــن، الغــذاء، والرعايــة الصحّيــة والمســكن وغيرهــا مــن الحاجــات األساســية. وغالًبــا مــا 

ُينظــر فــي هــذه العمليــات إلــى المســتفيدين/ات كمجموعــة واحــدة متجانســة، دون أّي اعتبــار 

ألدوارهــم/ن المجتمعيــة، الجنــس، الفئــة العمريــة والحاجــات المختلفــة. إن إدمــاج مقاربــة 

النــوع الجتماعــي فــي كافــة مراحــل اإلغاثــة واإلنعــاش مــن شــأنه أن يعكــس حجــم الحاجــات 

وطبيعتهــا المختلفــة عنــد مجمــوع المســتفيدين/ات مــن هــذه العمليــات. ففــي النزاعــات 

المســلحة تتغيــر الحاجــات، المخاوف/المخاطــر، األولويــات، المســؤوليات، وآليــات التكيــف مــن 

ــة إلــى أخــرى. فئ

ماهي العدسة التقاطعية؟ 

قاعدة ذهبية

ألشــكال  النســاء  تعــّرض  بهــا  نقصــد 

متقاطعــة ومندمجــة إلــى حــد مــا مــن التمييــز 

والقمــع الــذي يرّســخ تهميشــهن والوصــول 

والمســاحات  للفــرص  المتســاوي  غيــر 

ــة هــذه  ــال لتقاطعي السياســية والعامــة. مث

لبعــض  القانونيــة  الصفــة  هــو  األشــكال 

أو  مثــاًل(،  )الكرديــة  األقليــات  مــن  النســاء 

حقــوق  بكافــة  التمتــع  علــى  النســاء  قــدرة 

المواطنــة )كحــق منــح الجنســية، والوصايــة 

النســاء  الحركــة(،  وحرّيــة  أنفســهن،  علــى 

الريفيــات. 

تبنــى  ومهنيــة  معمقــة  تغطيــة  لتقديــم 

عدســة تقاطعيــة لرؤيــة الموضــوع ولتحليلــه.

تقــول النســوية التقاطعــة أن الفئتيــن »النســاء« و 

»الرجــال« ل تشــمل كل عالقــات القــوة وأن جميــع 

ومــن  مترابطــة.  المجتمعــي  الضطهــاد  أشــكال 

ــق  ــل لتعمي ــد تتداخ ــي ق ــات الت ــى الهوي ــة عل األمثل

ــة  ــن والطبق ــة والدي ــرق واللغ ــة والع ــز اإلثني التميي

والهويــة  الجنســي  والتوجــه  والعمــر  والقــدرة 

الجنســية.

إن البحــث عــن المســاواة بيــن الجنســين وحــده، 

التمييــز  العديــد مــن عوامــل  يتــرك  الواقــع،  فــي 

أنــه  علــى  التقاطــع  فهــم  مــن  لبــد   . خارًجــا 

أشــكال  فيهــا  تتجمــع  التــي  التراكميــة  الطريقــة 

لجعــل  تتقاطــع  أو  تتداخــل  أو  المختلفــة  التمييــز 

للخطــر.  عرضــة  أكثــر  النســاء  مجموعــات  بعــض 

بضــرورة  اإلقــرار  مــن  لبــد  ذلــك،  علــى  عــالوة 

تمثيــل كل شــخص بشــكل ذاتــي والعمــل علــى 

زيــادة األصــوات وإبــراز المجموعــات المســتبعدة 

اإلعالميــة. التغطيــة  فــي 

كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً         |         اإلغاثة واإلنعاش كيف يمكن تضمين أجندة النساء، األمن والسالم إعالمياً         |         الوقاية

ــبق 	  ــوم الس ــة لمفه ــالت فردي ــي ح ــة أدت ف ــات المحاكم ــى معلوم ــول إل ــة الوص محدودي

الصحفــي فــي تغطيــة مجريــات المحكمــة ممــا أدى لخــروج تغطيــات بمعلومــات منقوصــة 

ــة. أو مغلوط

https://women-now.org/ar/position-paper-on-perspectives-of-forced-displaced-syrian-women-on-their-conditionsrightsand-demands_ar-pdf/
https://women-now.org/ar/voluntary-return-between-international-law-and-the-experiences-of-syrian-refugee-women-in-lebanon/
https://women-now.org/ar/voluntary-return-between-international-law-and-the-experiences-of-syrian-refugee-women-in-lebanon/
https://scm.bz/studies/sexual-violence-related-to-the-conflict-in-syria-and-access-to-justice-for-its-survivors
https://scm.bz/studies/sexual-violence-related-to-the-conflict-in-syria-and-access-to-justice-for-its-survivors
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ــن 	  ــق األم ــي تحقي ــاء ف ــاهمة النس ــال مس ــري إغف ــا يج ــادة م ــاش القتصادي،}ع ــات النتع ــي عملي ــاء ف ــاج النس إدم

القتصــادي فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع وتوجــد نزعــة بــأن تخســر النســاء أعمالهــن حــال انتهــاء الحــرب ويتعرضــن إلــى 

ضغــوط للعــودة إلــى ممارســة أدوارهــن التقليديــة. لذلــك، يجــب العمــل لوضــع خطــط واضحــة مــن اجــل الســتفادة 

ــاج  ــوث أن إدم ــدل البح ــزاع. وت ــرة الن ــي فت ــاء ف ــبتها النس ــي اكتس ــدة الت ــدرات الجدي ــة األدوار والق ــاء خاص ــن النس م

النســاء علــى نحــو أكثــر شــموًل فــي عمليــات النتعــاش القتصــادي فــي البلــدان الخارجــة مــن النــزاع قــد يقــود إلــى 

تحقيــق فوائــد مهمــة مــن اجــل إحــالل الســالم{.

فرص العمل التي تستهدف الشباب من الذكور بغية إبعادهم عن النشاطات المرتبطة بالنزاع.	 

فــرص العمــل التــي تؤمــن للنســاء للتصــدي ألزمــة البقــاء الملحــة المســتجدة جــراء النــزاع، وخصوصــاً مــن ناحيــة األســر 	 

التــي تعيلهــا نســاء، والتــي عــادة مــا يــزداد عددهــا بشــدة بعــد النزاعــات بســبب مــوت الرجــال وخســارة الممتلــكات 

كالبيــوت ولجــوء العديــد مــن العائــالت للعيــش ســوية.

دور المؤسســات األمنيــة فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع، مثــاًل كيــف تــم إعــادة تشــكيلها، مســاءلتها حــول نــزع الســالح، 	 

سياســاتها فــي الوقايــة مــن تزايــد العنــف ضــد النســاء والفتيــات وكذلــك الفئــات الهشــة فــي المجتمــع بعــد انتهــاء 

المعــارك ... إلــخ. 

ــاء 	  ــاء أثن ــوق النس ــال حق ــدم إغف ــى ع ــد عل ــي. التأكي ــادي واجتماع ــور اقتص ــن منظ ــار م ــادة اإلعم ــي إع ــاء ف دور النس

ــار. ــادة اإلعم ــاش وإع ــة اإلنع مرحل

هــل تتركــز الجهــود علــى تمكيــن المــرأة وتعبئــة المجتمــع المحلــي؟ وكيفيــة توطيــن محــاور القــرار األربعــة وجعلهــا 	 

أكثــر مواءمــة للســياق المحلــي.

المواطنة باعتبارها ركيزة أساسية لحصول النساء على حقوقهن.	 

هل تؤدي نظم الرصد والمساءلة وظيفتها وهل تقوم على المشاركة؟	 

ــى 	  ــادرة عل ــر ق ــة – غي ــرأة ضعيف ــاش )الم ــة اإلنع ــي مرحل ــاء ف ــق النس ــا تالح ــادة م ــي ع ــة الت ــور النمطي ــة الص محارب

ــم...(. ــى التأقل ــادرة عل ــر ق ــر – غي ــرف آخ ــن ط ــاعدة م ــل والمس ــر التدخ ــادرة – تنتظ المب

التركيز على كيفية بناء / إعادة بناء هياكل وشبكات الحماية للنساء في مرحلة اإلنعاش.	 

التركيــز علــى الســتفادة مــن معرفــة المــرأة الوثيقــة بالبيئــة المحليــة بمــا فيهــا مــن مــوارد ومــا تجابهــه مــن مخاطــر، 	 

خــالل التخطيــط لمرحلــة مــا بعــد الصــراع.

 	

هنــا قائمــة ببعــض المواضيــع التــي يمكــن أن تتنــاول الركــن الرابــع مــن القــرار 1325 وهــو اإلغاثــة 
واالنعــاش كجــزء مــن أجنــدة النســاء والســالم واألمــن ومــن زوايــا متعــددة: 

ماحظة

لبــد للنظــر بشــكل نقــدي لــكل مــا يتعلــق بالمؤسســات األمنيــة فــي ســياق الصــراع ومــا بعــد الصــراع مــع 

توخــي الحــذر فــي القيــام بتغطيــات مباشــرة حــول موضوعــات مرتبطــة باألمــن خاصــة األمــن العســكري، 

ــي  ــح ف ــو موض ــا ه ــن كم ــن األم ــة م ــرى مهم ــب أخ ــي جوان ــة تغط ــات إعالمي ــام بتغطي ــن القي ــن يمك ولك

الصفحــة التاليــة :

مــن أحــدث تعريفــات األمــن وأكثرهــا تــداوًل، تعريــف بــاري بــوزان ]Barry Buzan[، أحــد أبــرز المتخصصيــن فــي الدراســات 

األمنيــة، والــذي يصــف األمــن بأنــه »العمــل علــى التحــرر مــن التهديــد «.

وفــي ســياق النظــام الدولــي فهــو »قــدرة المجتمعــات والــدول علــى الحفــاظ علــى كيانهــا المســتقل، وتماســكها 

ا ول يمكــن أن  ــر التــي تعتبرهــا معاديــة.« مــع العلــم أن األمــن يمكــن فقــط أن يكــون نســبيًّ الوظيفــي ضــد قــوى التغيي

ــاً. ــون مطلق يك

ز باري بوزان خمسة أبعاد أساسية لألمن: وقد ميَّ

ــات 	  ــك عالق ــة، وكذل ــدرات الدفاعي ــم الق ــلح وحج ــوم المس ــد الهج ــى ص ــدرات عل ــص الق ــكري: ويخ ــن العس األم

الــدول بعضهــا مــع بعــض.

األمــن السياســي: ويعنــي الســتقرار التنظيمــي للــدول، ونظــم الحكومــات واأليديولوجيــات التــي تســتمد منهــا 	 

شــرعيتها.

األمــن االقتصــادي: ويخــص المــوارد الماليــة واألســواق الضروريــة للحفــاظ بشــكل دائــم علــى مســتويات مقبولــة 	 

مــن الرفــاه وقــوة الدولــة.

األمــن االجتماعــي: ويخــص قــدرة المجتمعــات علــى إعــادة انتــاج أنمــاط خصوصيتهــا فــي اللغــة والثقافــة والهويــة 	 

الوطنيــة والدينيــة والعــادات والتقاليــد فــي إطــار شــروط مقبولــة لتطورهــا.

األمــن البيئــي: ويتعلــق بالمحافظــة علــى المحيــط الحيــوي المحلــي أو الكونــي كعامــل أساســي تتوقــف عليــه كل 	 

األنشــطة اإلنســانية

العدالة االنتقالية
تعــرف األمــم المتحــدة العدالــة النتقاليــة علــى أنهــا »مقاربــة لالنتهــاكات المنهجيــة والجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي 

ــا  ــي ربم ــرى الت ــروف األخ ــات والظ ــية والصراع ــم السياس ــر النظ ــرص لتغيي ــزز الف ــق أو تع ــا وتخل ــاف للضحاي ــر اإلنص توف

ــة يعتــرف بوجــود هدفيــن فــي التعامــل مــع  ــة النتقالي كانــت الســبب الجــذري لالنتهــاكات.« وهكــذا فــإن »نهــج العدال

إرث مــن النتهــاكات المنهجيــة أو الجماعيــة. األول هــو تحقيــق قــدر مــن العدالــة للضحايــا. والثانــي هــو تعزيــز احتمــالت 

الســالم والديمقراطيــة والمصالحــة.« وفــي حيــن أن مفهــوم العدالــة النتقاليــة بشــكل عملــي يمكــن ارجاعــه إلــى مــا بعــد 

ــكل  ــي التش ــرن ف ــت وم ــر الوق ــور عب ــوم متط ــه مفه ــا،  إل أن ــي ألماني ــرغ ف ــات نورمبي ــة و محاكم ــة الثاني ــرب العالمي الح

نســبة لحاجــات البــالد المختلفــة التــي انتقلــت مــن مراحــل ثــورات أو حــروب أو إبــادات إلــى انتقــال فــي الســلطة مبنــي علــى 

عدالــة انتقاليــة ومصالحــة ألن العدالــة النتقاليــة إنمــا تعيــد خلــق الذاكــرة الجتماعيــة للبــالد، وعليــه بــدا أن حضــور وســائل 

اإلعــالم وقيمــة تغطيــة هــذه المرحلــة لهــا أثــر كبيــر، بمــا تملكــه وســائل اإلعــالم مــن قــدرة علــى صنــع القالــب الجتماعــي 

والثقافــي للبــالد، ويمكــن التفكيــر بقــوة اإلعــالم فــي تلــك الحالــة كمســؤولية مضاعفــة ليــس فقــط حــول مــا يمكــن أن 

يقدمــه ولكــن أيضــاً لمتابعــة التغطيــة، مــن ناحيــة الهتمــام بشــرح كاٍف و واٍف للقضيــة مــن جميــع الجوانــب، ومراقبــة 

مرحلــة مــا بعــد النشــر وكيفيــة اســتخدام هــذه التغطيــات، والتعليقــات القادمــة مــن الجمهــور بمــا ل يتعــارض مــع ســير 

عمليــة قضائيــة أو حقوقيــة، وحمايــة المصــادر والحفــاظ علــى ســالمتهن/م وأمنهــن/م الشــخصي.
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ويمكــن التفكيــر بمجموعــة مــن االفــكار التــي تربــط التغطيــة اإلعاميــة بمســار العدالــة 
االنتقاليــة منهــا:

 أن التغطيــة الشــاملة تكســر احتــكار فئــة معينــة للنقــاش حــول العدالــة النتقاليــة، فتكــون أولــى مهمــات اإلعــالم 	 

إيصــال النقــاش إلــى كل زاويــا البــالد، واســتخدام كل الوســائل التقليديــة والحديثــة لجعــل الجميــع معنيــاً بهــذه 

ــة. ــارات العدال ــن مس ــار م ــق مس ــي تحقي ــات، وبالتال النقاش

ولكــن أيضــاً يجــب الهتمــام بالتفريــق بيــن حريــة التعبيــر واشــراك أوســع شــريحة ممكنــة مــن النــاس فــي نقاشــات 	 

العدالــة النتقاليــة وبيــن أن تتحــول منصــات اإلعــالم إلــى مســاحة لبــث خطــاب كراهيــة أو عنصريــة أو تمييــز تجــاه أي 

أحــد، وبالتالــي خلــق هــذا التــوازن رغــم صعوبتــه واســتحالته فــي بعــض األحيــان هــو مــن أهــم النقــاط التــي يتحمــل 

اإلعــالم والصحفيــون والصحفيــات مســؤوليته.

يمكــن التفكيــر فــي وســائل اإلعــالم كأداة حــادة فــي نشــر ســلطة معينــة إذا اســتخدمت بطريقــة مســيئة، لــذا قــد 	 

تخضــع وســائل اإلعــالم نفســها للمحاكمــة فــي العدالــة النتقاليــة كمــا حــدث مــع اتهامــات المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة لروانــدا، فــي »قضيتهــا اإلعالميــة«، راديــو ميلــز كولينــز الروانــدي وصحيفــة كانغــورا بالتحريــض علــى اإلبــادة 

ــي  ــل الموضوع ــى التحلي ــدرة عل ــي ق ــر ف ــادة التفكي ــرض إع ــد تفت ــة ق ــة للعدال ــة تغطي ــإن صناع ــه ف ــة. وعلي الجماعي

ــتقبل. ــاء المس ــي بن ــد ف ــكل محاي ــاهمة بش ــي المس ــي وبالتال ــق الماض لحقائ

بــأن العدالــة النتقاليــة تطلــب مــن اإلعــالم الوجــود كشــاهد، بحيــث يمكــن للصحفييــن 	  التفكيــر أيضــاً  يمكــن 
ــم  ــي المحاك ــا ف ــاد عليه ــن العتم ــة يمك ــى مرحل ــي إل ــق الصحف ــال التوثي ــي وانتق ــم الوثائق ــم الدع ــات تقدي والصحفي

والقضــاء.

التفكيــر بالصحفييــن والصحفيــات أنفســهن/م علــى أنهــن/م ربمــا يكن/يكونــوا ضحايــا لمســار مــا قبــل العدالــة 	 

النتقاليــة وبالتالــي فــإن مفهــوم جبــر الضــرر ل بــد أن يشــملهن/م كأفــراد ولكــن أيضــاً كجــزء مــن القطــاع اإلعالمــي، 

وذلــك عبــر تشــريعات ضمــان حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة.

تعزيــز أهميــة التمكيــن القتصــادي واإلضــاءة علــى المشــاريع القتصاديــة الصغيــرة الناجحــة التــي تقودهــا النســاء 	 

والتــي نشــأت فــي البيئــات األكثــر قســوة كمخيمــات اللجــوء وفــي البيئــات التــي ُهجــرت النســاء إليهــا، فهــي بيئــات 

ــاء.  ــدة للنس ــة ومضطه ُمعنف

الحديــث عــن أهميــة معرفــة النســاء بحقوقهــن القانونيــة ومــا ينقصهــن ضمــن إطــار حقــوق الملكيــة والســكن، 	 

مخاطــر فقــدان الوثائــق الرســمية وإنجــاز معامــالت غيــر معتــرف عليهــا فــي أي دولــة، منهــا معامــالت الــزواج والبيــع 

والشــراء وتثبيــت األطفــال عنــد الــولدة . فهــذه المواضيــع هامــة فــي مرحلــة التعافــي.

تعزيــز أ هميــة توفيــر القوانيــن التــي تحمــي النســاء فــي مؤسســات العمــل، وتوضيــح أهميــة سياســات العمــل التــي 	 

تحفــظ حقــوق النســاء، وتحميهــن ّ مــن المتحرشــين، وتؤمــن إجــازات أمومــة عادلــة لهــن ّ .   

ــة 	  ــة الذكوري ــزي والثقاف ــون التميي ــوث القان ــن ثال ــوريا بي ــي س ــاء ف ــانية للنس ــوق اإلنس الحق

وسياســات النظــام اإلقصائيــة، ورقــة سياســاتية 2020. مؤسســة دولتــي

ــا، 	  ــة بهم ــم المتعلق ــتقبل والمفاهي ــن والمس ــول الراه ــوريات ح ــاء الس ــة للنس ــراءة معّمق ق
منظمــة النســاء اآلن مــن أجــل التنميــة

»بنــاء الســام يرســم مســتقبلنا األن«، دراســة حــول حــراك النســاء فــي بنــاء الســام فــي 	 
ســوريا، مؤسســة بدائــل

واقع حقوق الملكية واألراضي والسكن في سوريا، منظمة اليوم التالي	 

اآلثار االجتماعية واالقتصادية لموجات النزوح في شمال سوريا، امباكت لألبحاث	 

العدالة االنتقالية في سوريا، مؤسسة دولتي	 

نحو خطوات ملموسة تجاه عدالة انتقالية في سوريا، مؤسسة هاينرش بول	 

خطة نسوية شاملة إلعادة اإلعمار في سوريا... بشرط النتقال السياسي	 

إعادة إعمار سوريا  إعادة اندماج وبناء سام عادل اجتماعياً أم إعادة ترسيخ للنظام؟	 
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https://lb.boell.org/ar/2013/06/08/ldl-lntqly-fy-swry#:~:text=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%87%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A,%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.
https://lb.boell.org/ar/2017/10/02/nhw-khtwt-mlmws-tjh-dl-ntqly-fy-swry-hlq-lwyn
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2019/07/Reconstruction-AR.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/15445.pdf
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أخطاء وعثرات

قسم 3

االنحيــاز فــي التغطيــة: مــن بيــن أشــكال النحيــاز التــي يجب البتعــاد عنهــا: النحيــاز بالحذف 
الختيــاري، والنحيــاز بالمحابــاة، والنحيــاز باختيــار المصــادر، والنحيــاز بالتنميــط، والنحيــاز 
بالستحســان أو الســتهجان، والنحيــاز باســتخدام المصطلحــات والتعريفــات الخاطئــة، 
والنحيــاز بتقديــم الــرأي كخبــر، والنحيــاز بنقــص الســياق، أو باســتخدام حقائــق للوصــول إلــى 
نتائــج زائفــة، والنحيــاز بتشــويه الحقائــق، أو باســتخدام كلمــات متعــددة األوجــه والمعانــي، أو 

بعــدم توافــق العنــوان مــع النــص.

وعــدم  غامضــة  لغــة  اســتخدام 
المصطلحــات  وتبســيط  شــرح 
مــن  العديــد  يشــير  القانونيــة: 
فــي  والصحافيــات  الصحفييــن 
تقاريرهــم/ن الصحفيــة إلــى اتفاقيــات 
أو  عنهــا  ملخــص  أي  تقديــم  بــدون 
فيهــا  جــاء  مــا  ألهــم  موجــز  شــرح 
البعــض  يقــوم  كمــا  وأهميتــه. 
باســتخدام مصطلحــات قانونيــة دون 
مراعــاة أنهــا قــد تتضمــن إســاءة أو 

 . اتهامــاً

للمصــادر:  الموفــق  غيــر  االختيــار 
التقاريــر، يلجــأ  إنجــاز بعــض  لســرعة 
والصحافيــات  الصحافييــن  بعــض 
ــون  ــادر يتواصل ــع مص ــث م ــى الحدي إل
معهــا عــادة بصــورة مســتمرة بــدون 
مراعــاة مــدى معرفتهــم الحقيقيــة أو 
ــل  ــى تفاصي ــم عل ــم أو اطالعه خبرته
التقريــر  يتناولهــا  التــي  القضيــة 
الصحفــي وعــادة مــا يكونــون رجــاًل.

عــدم االهتمــام بالجانــب الحقوقــي 
وكيفيــة  القانونيــة  والتشــريعات 
تطبيقهــا علــى أرض الواقــع، وتغييب 
رأي المؤسســات النســوية والنسائية 
أصــوات  وكافــة  اإلنســان  وحقــوق 
القضيــة  فــي  المدنــي  المجتمــع 

المطروحــة.

لألرقــام:  العشــوائي  العــرض 
ــة  ــة الصحفي ــاب التغطي ــدف إكس به
البعــض  يســتخدم  مضاعفــاً،  تأثيــراً 
صلــة  ذات  غيــر  إلحصائيــات  أرقامــاً 

القصــة. بموضــوع  مباشــرة 

عدم حماية المصادر

أخطاء وعثرات
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مبادئ وأخاقّيات 
مرتبطة 

بالتغطيات 
اإلعامية

قسم 4

نشــارك هــذه األخالقيــات التــي تركــز علــى تغطيــة قضايــا العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي إعالميــاً، ولكــن ل تنحصــر 

هــذه األخالقيــات علــى تلــك التغطيــات فقــط ولكــن هــي أخالقيــات مهنية للعمــل الصحفــي بغــض النظر عــن الموضوع.

هــذه المبــادئ مــن منشــورات في-مايــل )2018( دليــل تدريبــي حــول ســبل التغطيــة الحّساســة لقضايــا النســاء والفتيــات 

الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع الجتماعــي.

احترام الحّق في الخصوصّية 

نّصــت العديــد مــن التفاقيــات الدولّيــة علــى حــّق األفــراد 

بالحمايــة والخصوصّيــة ومــن بينهــا العهــد الدولــّي الخاص 

ــة والسياســّية، حيــث جــاء فــي المــادة 17  بالحقــوق المدنّي

ــفي أو  ــو تعس ــى نح ــخص عل ــض أّي ش ــوز تعري ــه »ل يج أن

ــرته  ــؤون أس ــه أو ش ــي خصوصيات ــل ف ــي لتدّخ ــر قانون غي

أو بيتــه أو مراســالته ول ألّي حمــالت غيــر قانونيــة تمــّس 

ــمعته . ــرفه أو س ش

العنــف  قضايــا  فــي  الخصوصيــة  احتــرام  أهمّيــة  وتبــرز 

ــة  ــا مرتبط ــا ألنه ــي وضمانه ــوع الجتماع ــى الن ــم عل القائ

وأمنهــن.  الناجيــات،  ســالمة  بضمــان  مباشــر  بشــكل 

علــى  توجــب  الصحافيــة  األخالقيــات  فــإن  هنــا،  مــن 

الصحافــي/ة إخفــاء هوّيــة المــرأة الناجيــة عبــر المتنــاع 

ليــس فقــط عــن ذكــر اســمها بــل أيًضــا كاّفــة التفاصيــل 

التــي يمكــن أن تــدّل علــى هويتهــا مثــال علــى ذلــك مــكان 

ــب  ــون طل ــا يك ــاص عندم ــكل خ ــا وبش ــكنها أو عائلته س

الحمايــة والخصوصيــة مصــدره الناجيــة. وبذلــك يشــمل 

الحــرص علــى عــدم إلحــاق الضــرر بالدرجــة األولــى علــى 

حمايــة الخصوصّيــة وبالدرجــة الثانيــة ضمــان الحفــاظ علــى 

الصّحــة النفســية للناجيــات. فــي هــذا اإلطــار، يهمنــا حــّث 

ــات  ــى الناجي ــز عل ــذي يرّك ــج ال ــاع النه ــى إتب ــي/ة عل الصحاف

ــادئ  ــة والمب ــة الناجي ــع مصلح ــر وض ــات عب ــالل التغطي خ

المرتبطــة بســالمتها وحّقهــا بالمعرفــة وخصوصيتهــا 

ــه/ا. ــلم أولويات ــى س ــي أعل ف

عدم إلحاق الضرر 

أولوياتــه  فــي  الصحافــي/ة  يضــع  أن  األساســّي  مــن 

ضــرورة عــدم إلحــاق األذى أو الضــرر بالنســاء الناجيــات مــن 

العنــف اللواتــي يقــوم بتغطيــة قّصصهــن.

حماية المصادر

أكثــر  مــن  الجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  ُيعــّد 

المواضيــع حساســية والتــي عــادًة مــا يتــم تجّنــب الحديــث 

بالثقافــة  مرتبطــة  مختلفــة  ألســباب  عنهــا  اإلبــالغ  أو 

والعقــاب المجتمعــّي والخــوف وغيــاب الحمايــة إلــخ... مــن 

الضــروري علــى الصحافــي/ة ضمــان حمايــة مصــادره/ا عند 

التغطيــات ومعرفــة الســبل التــي مــن شــأنها أن تســاعد 

األشــخاص  جميــع  هنــا  بالمصــادر  ويقصــد  ذلــك.  علــى 

معلومــات  تأميــن  فــي  ســاهموا/ن  الذين/اللواتــي 

العنــف،  عــن  الُمبّلغات/يــن  أكانــوا  ســواء  للصحافــي/ة 

أقــارب أو جيــران الناجية،وربمــا مترجميــن/ات ... إلــخ.

الدّقة، االستقالية والنزاهة

إحــدى وظائــف الصحافــي/ة األساســّية هــي نقــل الحقائق 

وليــس التخمينــات والترجيحــات لذلــك مــن الواجــب التأّكــد 

مــن أّي معلومــة يتــم ورودهــا فــي أي تقريــر حــول العنــف 

القائــم علــى النــوع الجتماعــي وذلــك عبــر اعتمــاد مصــادر 

مدنــي  مجتمــع  منظمــة  حكومــّي،  )مصــدر  مختلفــة 

معنيــة بالقضيــة، معلومــات قانونيــة، حقائــق عــن لســان 

بعيــدة  دقيقــة  ولغــة  بهــا...(  والمحيطيــن/ات  الناجيــة 

)شــرح  للجمهــور  وواضحــة  المواربــة  أو  التلطيــف  عــن 

حّتــى  الحاجــة(،  عنــد  والمعقــدة  التقنيــة  المصطلحــات 

ولــو كان الصحافــي/ة محكــوم/ة بوقــت ضيــق إلعــداد 

ــن  ــاد ع ــة البتع ــى أهمّي ــا عل ــّدد أيًض ــا، نش ــة. وهن التغطي

التمييــز علــى أســاس الجنــس أو إطــالق األحكام المســبقة 

مبادئ وأخالقّيات مرتبطة بالتغطيات اإلعالمية
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التــي قــد تســاهم بتأويــل القضّيــة وإلحــاق الضــرر بالناجيــة، 

كذكــر تفاصيــل مرتبطــة بلبــاس الناجيــة مــن العتــداء 

ــة. ــة والخاّص ــا العاطفّي ــة بحياته ــل مرتبط ــاًل، أو تفاصي مث

العدالة

ــم  ــف القائ ــا العن ــة قضاي ــد تغطّي ــار عن ــذ بالعتب ــب األخ يج

علــى النــوع الجتماعــي ضــرورة إنصــاف الناجيــة والمصــادر، 

وذلــك يتــّم باألســاس عبــر اطالعهــا علــى كاّفــة تفاصيــل 

مــن  المحتملــة.  تبعاتهــا  ونتائــج  الصحافيــة  التغطيــة 

ــد  ــتنيرة« كأح ــبقة المس ــة المس ــاد »الموافق ــذ اعتم المحب

الضمانــات التــي مــن شــأنها تجنيــب الناجيــة والمصــادر 

األذى. يعتبــر دفــع المــال للناجيــات مــن أكثــر الممارســات 

غيــر األخالقيــة التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى الســمعة 

المهنيــة للصحافــي/ة. فوضــع الناجيــة تحــت أّي ضغــط 

الحالــة  ســوء  وخاّصــة  معلومــات،  علــى  للحصــول 

القتصاديــة يؤّثــر علــى نوعّيــة المعلومــات المقدمــة مــن 

قبــل المصــدر ودّقتهــا. جديــر بالذكــر أن هنالــك العديــد 

ــم  ــف القائ ــا العن ــى قضاي ــل عل ــي تعم ــات الت ــن المنّظم م

أو دوليــة،  النــوع الجتماعــي ســواء كانــت محلّيــة  علــى 

ويمكنهــا المســاعدة فــي إجــراء المقابلــة وإنجــاز التقريــر ما 

يضمــن العدالــة ويحمــي الناجيــات.

الحــرص علــى عــدم إعطــاء الوعــود أو األمــل الــكاذب بــأن 

شــيئاً مــا ســيتغير عنــد اإلدلء بالشــهادة عــن العنــف 

القائــم علــى النــوع الجتماعــي. وبــأن  المــادة الصحافيــة 

فــي  كدليــل  األمــر  نهايــة  فــي  اســتخدمت  وإن  حتــى 

المحكمــة فذلــك ليــس فــي الحقيقــة وعــداً مــن أجــل 

التركيــز علــى اهتمــام  تحقيــق العدالــة، ولذلــك يفضــل 

ودعــم  القصــة  إلــى  باإلنصــات  والصحافــي  الصحافيــة 

هــؤلء األشــخاص معنويــاً ونفســياً ووإظهــار التعاطــف، 

ــا. ــار الضحاي ــي إط ــّن/ م ف ــرام دون حصره ــل  باحت والتعام

المقابلــة  هــدف  توضيــح  يجــب  الكشــف: 

بالكامــل، األمــر الــذي يســاعد علــى حمايــة 

معــه/ا  ســُتجَرى  الــذي  الشــخص  ســالمة 

المقابلــة ويحافــظ علــى عالقــة صريحــة بيــن 

المســتضاف/ة  والشــخص  الصحافــي/ة 

فــي المقابلــة.

الشــخص  يعــي  أن  يجــب  اإلدراك: 

المســتضاف/ة للمقابلــة التبعــات المحتملــة 

للمقابلــة التــي قــد تنتــج إثــر المقابلــة ومنهــا 

المواقــع  عبــر  نشــرها  عنــد  يحــدث  مــا 

ــك  ــدى ذل ــت. ل ــبكة اإلنترن ــى ش ــة عل الرقمّي

فيمــا  اذنــه/ا  إلغــاء  فــي  الحــق  الشــخص 

للمقابلــة  المســتقبلي  بالســتخدام  يتعلــق 

الشــخص  بــأن  تأّكــدوا/ن  حــال  أّيــة  علــى 

ــا  ــة م ــا إزال ــكان دائًم ــس باإلم ــه لي ــدرك بأن ي

ــذه  ــي ه ــى ف ــر اإلنترنت/وُيرج ــره عب ــّم نش ت

ــدث. ــن أن يح ــا يمك ــة لم ــم أمثل ــة تقدي الحال

الشــخص  يعطــى  أن  يجــب  الطوعّيــة: 

اإلذن  المقابلــة  فــي  المســتضاف/ة 

طواعيــة فــي اســتخدام المقابلــة، كمــا لــه/ا 

تحديــد رغبــة ذكــر اإلســم الشــخصي أم ل.

يكــون  أن  يجــب  العقليــة:  القــدرات 

قــادًرا  للمقابلــة  المســتضاف/ة  الشــخص 

مشــاركته/ا.  نتائــج  وإدراك  فهــم  علــى 

مــع  التعامــل  عنــد  جــًدا  هــام  أمــر  هــذا 

الخاصــة  الحــالت  ذوي/ذوات  األشــخاص 

مثــل األطفــال وأصحــاب اإلعاقــة الذهنيــة 

واألشــخاص اللواتــي/ الذيــن  مــروا/ مــررن 

صادمــة. نفســية  بتجربــة 

“الموافقة المسبقة المستنيرة”:

مــن  وقانونــي  أخالقــي  تعهــد  هــي 
أجــل حمايــة ســالمة، أمــان وكرامــة 
مقابلتهــن،  يتــم  اللواتــي  الناجيــات 
ــق،  ــول مطل ــان قب ــر ضم ــدث عب وتح
بإجــراء  خــال مــن الشــوائب يســمح 
المعرفــة  للناجيــة  يقــدم  المقابلــة و 
وتبعــات  ونتائــج  لهــدف  المســبقة 
ــة  ــة، ســواء كانــت إيجابّي هــذه التغطّي

مفيــدة. أم  مضــّرة  ســلبّية،  أو 

وفًقــا  المســبقة  الموافقــة  عناصــر 
إلرشــادات منّظمــة “ويتنس” شــاهد 

العالمّيــة:  Witness

مبادئ وأخالقّيات مرتبطة بالتغطيات اإلعالمية مبادئ وأخالقّيات مرتبطة بالتغطيات اإلعالمية
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قسم 5

التسليع أو التشييءالتنميط/ الصورة النمطية

الحّساســة  اإلعاميــة  التغطّيــة 
االجتماعــي للنــوع 

النظر للنساء بنظرة جوهرانية 
للنوع االجتماعي

ــع  ــات وطبائ ــه لصف ــغ في ــم مبال تعمي
بنــاًء  معينــة  مجموعــة  وإختالفــات 
ــذه  ــق ه ــي. تخل ــا اإلجتماع ــى نوعه عل
مســبقة  أحكامــا  النمطيــة  الصــور 
لصفــات ُتقــَرن بجنــدر بعينــه، بينمــا 
يمكــن  صفــات  الواقــع  فــي  هــي 
علــى  البشــر  جميــع  فــي  تتواجــد  أن 
اختــالف نوعهــم الجتماعــي، ويمكــن 
أن يكــون لهــا أثــر ســلبي لمجــرد أنهــا 
واســعة  تعميمــات  علــى  تنطــوي 

الفرديــة. واقــع  تتجاهــل 

ــرد  ــخص كمج ــة ش ــل معامل ــو فع ه
شــيء أو ســلعة أو أداة إلثــارة الرغبــة 
اعتبــار  أي  إيــالء  دون  الجنســية، 
وحقوقــه/ا  وكرامتــه/ا  لشــخصيته/ا 
مصطلــح  إلــى  ويشــار  اإلنســانية. 
التســليع فــي معــرض الحديــث عــن 
واإلعالنيــة  اإلعالميــة  المحتويــات 
بالجســد  النســاء  تختصــر  التــي 
بغــرض  اســتغاللهّن  إلــى  وتســعى 
والســتهالك. والتســويق  اإلثــارة 

هــي التغطيــة التــي تســتند إلــى معايير 
مختلفــة مــن شــأنها إنتــاج محتــوى 
منصــف ومــراٍع لخصوصيــة النســاء، 
بالدرجــة  التغطيــة  تلــك  وتتطّلــب 
األولــى إلمامــاً ووعيــاً حــول تحديــات 
والمفاهيــم  النســاء  واحتياجــات 
بالموضــوع  المرتبطــة  األساســية 
باإلضافــة إلــى العدالــة فــي العــرض 
المــادة  فــي  المعتمــدة  والمصــادر 

اإلعالميــة.

هــي العتقــاد فــي أن لــكل تصنيــف 
مثــل »امرأة/رجــل، أســود/أبيض، إلخ« 
جوهــراً ل دخــل للتجربــة الجتماعيــة 
فــي تشــكيله ومــن ثــم فهــو ثابــت 
المختلفــة  واألماكــن  األزمنــة  عبــر 
ومشــترك بيــن جميــع مــن يندرجــون 

ويندرجــّن تحــت هــذا التصنيــف. 

التفكيــر  لمقاومــة  المقابــل  فــي 
تغيــر  مــن  لبــد  جوهرانــي  بشــكل 
وجــود  ل  بأنــه  والتفكيــر  المنظــور 
جميــع  وأن  الجوهــر  هــذا  لمثــل 

اجتماعيــاً. منشــأة  التصنيفــات 

تعاريف مهمة ذات صلة
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نزع الوكالة

ماذا نعني بالوكالة أواًل؟ 
تطــور مفهــوم الوكالــة مــن خــالل علــم الجتمــاع وهــو يســتند علــى فرضيــة أن لــكل فــرد منــا بغــض النظــر 

عــن موقعيتهــا فــي هرميــات القــوى وكالــة وقــدرة علــى صنــع القــرار والختيــار. ومــن خــالل هــذا المفهــوم 

نبتعــد عــن الصــور النمطيــة عنــا كنســاء وفئــات مهمشــة بأننــا ضحايــا لألنظمــة القمعيــة بــال وكالــة. فعلــى 

الرغــم مــن كافــة أنــواع القمــع تتمكــن النســاء والفئــات المهمشــة مــن صنــع اختيــارات فــي حياتنــا فــي حــدود 

حياتنــا الماديــة التــي تؤثــر علينــا وعلــى غيرنــا ممــن حولنــا. وفــي أســوأ  األحــوال نقــوم بصنــع خياراتنــا بأنفســنا إمــا 

مــن خــالل المقاومــة المباشــرة للمنظومــة األبويــة القمعيــة أو التفــاوض معهــا لتحقيــق أغــراض معينــة أو 

حتــى التماهــي معهــا لتوفيــر ضمانــات أو امتيــازات معينــة. وبذلــك نقــر أن لــدى الجميــع مســاحة للوكالــة علــى 

الــذات يتمكــنَّ مــن خاللهــا مــن صنــع قــرارات ولــو علــى المســتوى الفــردي. ويســاعدنا فهــم الوكالــة علــى 

التعامــل مــع النســاء بغــض النظــر عــن خلفياتهــن علــى أنهــن صانعــات وفاعــالت وصاحبــات معرفــة وأدرى 

بأحوالهــن منــا نحــن الخبــراء والخبيــرات.

الصحافة األخاقية التحويلية المتضمنة لعدسة النوع االجتماعي )الجندر(
تســعى جاهــدة لتحقيــق التــوازن بيــن الجنســين فــي كل مــن المحتــوى وبيــن المصــادر، وتســعى إلــى وجهــات 
نظــر مختلفــة، وتســمح لمجموعــات مختلفــة بــأن تكــون ممثلــة بنفســها وتكافــح بنشــاط خطــاب الكراهيــة 

والقوالــب النمطيــة. 

الصحافة الحساسة للنوع االجتماعي الصراع
تســعى الصحافــة الحساســة للنــوع الجتماعــي الصــراع بنشــاط إلــى الحصــول علــى وجهــات نظــر وأصــوات 
النــاس مــن منظــور جنــدري حــول الصــراع وبنــاء الســالم، وتســعى هــذه الصحافــة إلــى تطبيــق منظــور يزيــل 

أو يخفــف مــن تصعيــد الصــراع وتقديــم محتــوى قائــم علــى الحقــوق فــي تغطيــة النزاعــات.

الصحافة النسوية
تولــد الصحافــة النســوية تفكيــراً نقديــاً يمكنــه تصحيــح عــدم المســاواة بيــن الجنســين ومســاعدتنا فــي 
التســاؤل عــن واقــع شــكلته الســلطة األبويــة، والبحــث عــن المنســيات والمنســيين، وتوفيــر مســاحة 
ــادر  ــع المص ــراط م ــي النخ ــة ف ــوية الرغب ــة النس ــب الصحاف ــة، وتتطل ــاً وهشاش ــر حرمان ــات األكث للمجتمع

والحمــاس للبحــث عــن وجهــات نظــر جديــدة حــول الموضوعــات القديمــة.

األبويةالذكورية

النزاع المسلح

هــي لفــظ عــام يطلــق علــى مجمــوع 
والقوانيــن  واألفــكار  الســلوكيات 
شــأنها  مــن  التــي  والتفســيرات 
ترســيخ ســيطرة الذكــور فــي مجتمــع 

مــا علــى اإلنــاث.

يرتكــز  العــادة  فــي  اجتماعــي  نظــام 
علــى العــادات والتقاليــد حيــث يشــكل 
أكبــر الذكــور أو األب أو األهل ســلطة 
)مطلقــة أو جزئيــة( علــى الزوجــة أو 
ــكل  ــات، ويش ــص الفتي األولد وباألخ
أو  أختــه  علــى  ســلطة  كذلــك  األخ 
والدتــه أحياًنــا، وكذلــك علــى صعيــد 
ولــي األمــر حيــث يكــون هــو الســلطة.

النــزاع المســلح هــو الحــرب أو الصــراع 
ضمــن  أو  للحــدود  العابــر  المســلح 
ــه  ــذي تتواج ــدة، ال ــة الواح ــدود الدول ح
فيــه جيــوش نظاميــة مــع مجموعــات 
مســلحة، أو مجموعــات مســلحة فــي 

مــا بينهــا.

تعاريف مهمة ذات صلة تعاريف مهمة ذات صلة
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