
 

 المصطلحات المرجعية لبرنامج إدارة الحالة  

 

 

 األهداف .1

  تحدد هذه الوثيقة المصطلحات المرجعية الخاصة بمؤسسة شبكة الصحفيات السوريات آللية إدارة  
تهدف    الحالة الت 

 ( األوسط  ق  الشر منطقة    
ف  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعات  السوريات  الصحفيات  دعم  األردن،    سوريا، إىل  لبنان، 

ر المادي،    النفس  أو و  أالعراق، تركيا، أربيل(؛ المعرضات للخطر أو قد تعرضن ألي شكل من أشكال األذى الجسدي   الض 

  قطاع اإلعالم أو قد يهدد سال 
 متهن أو حياتهن المهنية. الناتج عن عملهن ف 

 

 

  شبكة الصحفيات السوريات  
 إىل:  تقدم الدعمخدمة إدارة الحالة ف 

 

  تعرضن ألي شكل من أشكال العنف القائم عىل   ●
الصحفيات السوريات/ المدافعات عن حقوق اإلنسان الالت 

  الميدان أثناء التغطيات الصحفية أو عبر    1النوع االجتماع  
  أماكن عملهن أو ف 

نت،ف    ذلك عىل    اإلنب 
بما ف 

 والتحرش والتنمر.  ،والجنس   ،الجسديسبيل المثال ال الحض العنف 

●    
ار مادية ناتجة عن    تعرضن ألذىالصحفيات السوريات/ المدافعات عن حقوق اإلنسان الالت  جسدي أو أض 

  ظروف تعتبر  
  اإلعالم ف 

أو القصف أو    ،المسلحةاالشتباكات    الحض،عىل سبيل المثال ال    خطرة، عملهن ف 

 التهجبر القشي أو التعرض لالعتقال أو االختطاف أو االعتداء الجسدي. 

  بحاجة إىل ال ●
دعم فيما يتعلق بالصحة النفسية الصحفيات السوريات/ المدافعات عن حقوق اإلنسان اللوات 

 أو خدمات الدعم النفس  االجتماع  مثل حاالت الصدمات النفسية أو الضائقة النفسية واالجتماعية. 

 

 

  شبكة الصحفيات السوريات2
 . منهجيات إدارة الحالة ف 

 

  تعرضت 
  تقوم بها مديرة الحالة مع الصحفية/ المدافعة عن حقوق اإلنسان الت 

إدارة الحالة ه  العملية المتكاملة الت 

، وتقوم لعنف أو أذى جسدي أو     تحتاجها المستفيدة.  تقوم    نفس 
هذه العملية عىل شمولية تقديم الخدمات الت 

تقو  المستفيدة نفسها حيث ه  من  لها،   وتختار م بتحديد حاجاتها  بالدرجة األوىل عىل  بالنسبة  المساعدة  أولويات 

لوضع خطة عمل تلتر   تحديد المشكالت  االحتياجاتمديرة الحالة ه  الميش من حيث المساعدة عىل تقييم  وتكون

 
على النحو أنه ”أي عمل من أعمال العنف البدني أو النفسي أو االجتماعي بما في ذلك  العنف القائم على النوع االجتماعيتعرف هيئة األمم المتحدة للسكان  1

م  ارسته أو التهديد بممارسته )مثل العنف، أو التهديد، أو القسر، أو االستغالل، أو الخداع، أو التالعب بالمفاهيم الثقافية، أو استخداوالذي يتم مم الجنسي  العنف
 األسلحة، أو استغالل الظروف االقتصادية(. 

المرأة وتدعمه المفاهيم االجتماعية األبوية والسلطوية في العنف القائم على النوع االجتماعي يستمد أصوله من االختالل االجتماعي في األدوار بين الرجل و
 حدته في أوقات النزاع والصراعات المسلحة وأثناء الكوارث الطبيعية. وتزدادأي مجتمع 

 

https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A


 

  جميع    الحماية،ومتابعتها بانتظام لضمان التنفيذ السليم لخطة    هذه االحتياجات،
مع المشاركة الفعالة للمستفيدة ف 

 :  خطوات إدارة الحالة.  االستجابة الحتياجات الصحفية/ المدافعة عن حقوق اإلنسان تكون من خالل طريقتير 

 

خالل     .2.1 اإلحالة، من  التواصل    نظام  عىل  السوريات  الصحفيات  شبكة  تعمل  مقدم  حيث  الخدمات / مع  ات 

تيب وتنسيق ومراقبة وتقييم ودعم حزمة من الخدمات لتلبية احتياجات الصحفية/ المدافعة عن   والجهات الفاعلة لب 

  ذلك عىل سبيل المثال ال الحض:  اإلنسان،حقوق 
 بما ف 

 

 خدمات الصحة النفسية.  ●

 لطبية. خدمات الرعاية ا ●

●  .  خدمات إدارة الحالة للعنف القائم عىل النوع االجتماع 

 . خدمات المساعدة القانونية ●

 

  شبكة الصحفيات السوريات،  تقديم الدعم المباشر الحتياجات الحاالت الطارئة  .2.2
حيث   من صندوق الطوارئ ف 

 وسيكون تقديم هذا النوع من الدعم بناًء عىل وضع الحالة واحتياجاتها الطارئة.  ال  حدى،سيتم تقييم كل حالة عىل  

ا من صندوق الطوارئ.   ً   دعًما مباشر
ورة تلق    خدمة إدارة الحالة بالض 

  التسجيل ف 
 يعت 

 

 

ر عدم إلحاق   .3.1   حقوق الصحفية/ المدافعة عن حقوق اإلنسان المستفيدة ومصالحها    : إننا الض 
  الفضىل، نفكر ف 

  مصلحتها الفضىل وال تزيد الوضع سوًءا. 
  عملية إدارة الحالة ف 

 والتأكد من أن النهج أو الممارسة المتبعة ف 

 

وانعكاسه:  3.2 اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  النهج  ام  الصحفيات    احب  بشبكة  الخاص  الحالة  إدارة  برنامج  شد  يسب 

  الصكوك ال
  تم تحديدها ف 

  2قائمة عىل حقوق اإلنسان ذات الصلة مثل اتفاقية حقوق اإلنسان السوريات بالمبادئ الت 

ام الممارسات الثقافية المتعلقة بالسياق    3. واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميبر  ضد المرأة   حير  أن تقدير واحب 
ف 

ا  
ً
مارسات أو تقاليد  الصحفيات السوريات، إال أن إعمال حقوق اإلنسان يحل محل أي م  بالنسبة لشبكةهو مهم أيض

 يمكن اعتبارها ضارة. 

 

اإلنسان الشية:    3.3 حقوق  عن  المدافعة  الصحفية/  حول  المعلومات  السوريات  الصحفيات  شبكة  تشارك  ال 

ورًيا. ستتم مناقشة الشية مع الصحفية/ المدافعة عن حقوق اإلنسان المستفيدة لتقديم   المستفيدة ما لم يكن ذلك ض 

عىل سبيل المثال، مع المنظمات األخرى أو األفراد    بوضعها،ه/ا الوصول إىل المعلومات المتعلقة  موافقتها عىل من يمكن

يتعلق   ما  . كل 
ّ
اكهم/ن إشر المفيد  من  بأنه سيكون  المستفيدة  اإلنسان  المدافعة عن حقوق  الصحفية/  تشعر  الذين 

ونية ه  شية وال يمكن الوصول إليها إال من قبل مديرة الحالة.   بالحاالت من سجالت مكتوبة والكب 

 
 rights/-human-declaration-r/universalhttps://www.un.org/aاتفاقية حقوق اإلنسان  2
 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdfالقضاء عىل جميع أشكال التميبر  ضد المرأة  اتفاقية 3

 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf


 

 

 

 

 . إجراءات التبليغ 4

 

  مؤسسة شبكة الصحفيات 
يتم ذلك من خالل تعبئة نموذج   السوريات،لإلبالغ عن حالتِك إىل خدمة إدارة الحالة ف 

  ملف إدارة الحالة. 
 مرفق ف 

 

 

ا  
ً
  سوف تتلقير  رد

تيب  24غضون ثالثة أيام عمل وللحاالت الطارئة ضمن  منا ف  المقابلة األوىل معك   ساعة، لب 

تب معك لمناق نا الخاصة لخدمة إدارة الحاالت، سب  لبدء العملية.   الجتماع آخر شة حالتك. إذا كنت تستوفير  معايبر

 عىل: معايرنا إلدارة الحاالت  وترتكز 

 

1.   
ق األوسط  هذه ال ىإحدأنت صحفية سورية/ مدافعة عن حقوق اإلنسان مقيمة ف  دول منطقة الشر

 تركيا، أربيل(. )سوريا، لبنان، األردن، العراق، 

  اإلعالماحتياجات الحماية والسالمة الخاصة بك ناتجة عن عملك  .2
ولكنها   ، أخرىأو تواجهير  أخطار  ف 

 تهدد سالمتك أو حياتك المهنية. 

 احتياجاتك ضمن حزمة الخدمات المذكورة أعاله.  .3

 


