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تقدمي
    

فــي خضــم تنامــي الــدور الــذي تلعبه وســائل اإلعــالم بكافة 
ــا أيضــاً مخاطــر  ــت الراهــن، تنامــى معه ــي الوق ــه ف أشــكاله وتنوعات

ــات الجنســية أو  ــة مــن المجتمــع، كالنســاء أو األقلي ــات معين ــل تنميــط فئ مــن قبي
القوميــة أو تجاهــل تغطيــة قضايــا متعلقــة بتلــك الفئــات بحجــة ســرعة األحــداث وضيــق 

ــى هــذه الوســائل بضــرورة  ــن والقائمــات عل ــدى القائمي ــي ل ــا لعــدم الوعــي الكاف الوقــت أو ربم
تضميــن كل اآلراء حتــى فــي أحلــك األوقــات.  

ــوريا  ــي س ــلمية ف ــات الس ــب االحتجاج ــن عق ــة المواط ــي دور صحاف ــك تنام ــق ذل ــه، تراف ــك في ــا ال ش     ومم
ــدت مناصرتهــا لحقــوق اإلنســان والنســاء،  ــي أب ــة الناشــئة الت ــك عــدد مــن الوســائل اإلعالمي ــج ذل لعــام 2011، أنت

الديمقراطيــة والحريــة والدولــة المدنيــة، لكــن ترجمــت تلــك الوســائل لمناصــرة هــذه القضايــا لــم تكــن عميقــة بمــا يكفــي، 
لســبب واضــح جــداً أن نشــوء تلــك الوســائل وانفتــاح المجــال أمــام صحافــة المواطــن كانــت نتيجــة لحالــة طارئــة وليــس 

نتيجــة تراكــم خبــرة فــي ســياق طبيعــي ودعــم أكاديمــي. 

    منــذ العــام 2013 وشــبكة الصحفيــات الســوريات تعمــل علــى تعزيــز الصــورة اإليجابيــة للنســاء، مــن خــالل توفيــر دورات 
تدريبيــة حــول الصحافــة الحساســة للنــوع االجتماعــي، وإعــداد مدربــات ومدربيــن فــي هــذا المجــال، و إنتــاج محتــوى إعالمــي 

يســاهم فــي إبــراز القصــص اإليجابيــة ويســلط الضــوء علــى االنتهــاكات.

    تأمــل شــبكة الصحفيــات الســوريات أن يســاهم هــذا الدليــل فــي ســد الفجــوة القائمــة بيــن الحــراك النســائي والمدنــي فــي 
ســوريا والمنطقــة، والخطــاب الســائد فــي وســائل اإلعــالم فيمــا يتعلــق بقضايــا الحراكيــن بمــا يتضمنــه مــن قضايــا المســاواة، 
العدالــة الجندريــة ومشــاركة النســاء فــي بنــاء الســالم. مــن خــالل توفيــر المعــارف الالزمــة فــي هــذا الصــدد علــى شــكل 
ــا النســوية واإلعــالم وعــدم حصرهــا فــي عمــل المنظمــات  دليــل تدريبــي عملــي، بهــدف إنهــاء الفصــل بيــن القضاي

النســوية فقــط، وتغطيتهــا كجــزء مــن العمــل اإلعالمــي المهنــي، المعنــي بتغطيــة النــزاع، ألن مــا يهمنــا فــي نهايــة 
المطــاف دعــم المؤسســات اإلعالميــة والوصــول إلــى عمــل إعالمــي مهنــي.

    يهتــم هــذا الدليــل فــي تمكيــن ومســاعدة العامليــن والعامــالت فــي وســائل اإلعــالم علــى التغطيــة 
الدقيقــة لقضايــا النــوع االجتماعــي وإدماجهــا فــي إنتاجهــم /ن، وتوفيــر البدائــل لبنــاء قصــة 

صحفيــة معمقــة حــول القــرارات الدوليــة المتعلقــة بالنســاء، األمــن والســالم، ويســهم 
هــذا الدليــل فــي دعــم دور وســائل اإلعــالم الســورية فــي لعــب دور 

إيجابــي ومؤثــر فــي المرحلــة االنتقاليــة.

ــاج  ــن إنت ــد م ــي الح ــاهمة ف ــل المس ــذا الدلي ــاول ه     يح
القوالــب النمطيــة لــأدوار التــي يمكــن أن تلعبهــا النســاء، ووقــف 

ــا  ــورية أينم ــات الس ــل المجتمع ــوريا وداخ ــي س ــاء ف ــلبي ضــد النس ــز الس التميي
وجــدت، ولتحقيــق ذلــك البــد مــن تعزيــز قــدرة الصحافييــن والصحافيــات علــى تطبيــق 

المعاييــر واإلجــراءات الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي ردودهــم علــى التمييــز والعنــف ضــد النســاء، 
ــع. ــاً وعــدالً للجمي ــر إنصاف ــة أكث ــق بيئ ــي خل ممــا سيســهم ف

    حيــن الحديــث عــن أجنــدة النســاء، األمــن والســالم، غالبــا مــا يتــم التركيــز علــى  قــرار مجلــس األمــن التابــع 
لأمــم المتحــدة 1325 لعــام 2000، وهــذا صحيــح إلــى حــد كبيــر ألن قــرار 1325 هــو المــكان الــذي بــدأت فيــه 

خطــة عمــل المــرأة، ولكــن علــى مــدى الســنوات ال 17 الماضيــة نمــت لتصبــح إطــاراً يتضمــن ســبعة قــرارات إضافيــة 
بشــأن المــرأة فــي الســالم واألمــن، وتمتــد أدوات السياســة العامــة المتعلقــة بهــذه الخطــة مــن المســتوى المحلــي إلــى المســتوى 

العالمــي، مــن الهيئــات الحكوميــة الدوليــة، مثــل األمــم المتحــدة، إلــى الحــركات النســائية المحليــة واســتجابة للدعــوة المســتمرة 
مــن المجتمــع المدنــي.

يقــدم هــذا الدليــل للصحافيــات والصحافييــن المبــادئ األساســية للتغطيــة وكتابــة القصــص الصحفيــة التــي تعــزز دور النســاء فــي 
بنــاء الســالم والمشــاركة فــي االنتقــال الســلمي فــي ســوريا علــى المســتويين النظــري والعملــي.

    بهــدف تقديــم منتــج تشــاركي ويراعــي احتياجــات الصحافيــات والصحافييــن،ُ نظمــت حلقتــي نقــاش فــي عمــان، األردن ضمــت 
خبــراء حقوقييــن، وصحافيــات وصحافييــن ســوريين، لوضــع االفتراضــات علــى المحــك واستســقاء المزيــد مــن األفــكار حــول 
كيفيــة تضميــن القــرارات فــي التغطيــات اإلعالميــة وبالفعــل أدرجــت األفــكار والتعليقــات المنبثقــة عــن تلــك المشــاورات فــي 

عمليــة انجــاز هــذا الدليــل. 

    يحدونــا األمــل بــأن يشــكل هــذا الدليــل ســنداً ودافعــاً، لــكل مــن يعمــل وتعمــل علــى تعزيــز ومناصــرة حقــوق 
ــة  ــون بداي ــي، وأن يك ــن منظــور حقوق ــة م ــم قصــص إعالمي ــى تقدي ــين، عل ــن الجنس ــاواة بي ــان والمس اإلنس

ــدى وســائل اإلعــالم.  ــة ل ــا النســاء واألمــن والســالم أولوي لوضــع قضاي

مؤسستي شبكة الصحفيات 
 روال أسد وميليا عيدموني  
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متهيد
تعريف بشبكة الصحفيات الصحفيات السوريات    

مــع اســتمرار الصــراع فــي ســوريا واتســاع رقعــة 
اســتهداف النســاء والفتيــات والتعــدي الملحــوظ علــى حقوقهــن وضعــف 

التغطيــة اإلعالميــة الســورية االحترافيــة فــي قضايــا النســاء والســالم واألمــن، يأتــي 
هــذا الدليــل بهــدف دعــم قــدرات الصحافييــن والصحفيــات الســوريين وتزويدهــم بإرشــادات 

ــم قضايــا نســاء ســوريا وبنــاء  ومبــادئ أساســية تســاعدهم علــى تقديــم قصــص صحفيــة احترافيــة ُتدعِّ
الســالم وتحقيــق األمــن فــي ســوريا.

  
    يتوجــه الدليــل إلــى الصحافييــن والصحافيــات مــن ذوي الخبــرات الشــابة والراغبيــن فــي تطويــر قدراتهــم الصحافيــة 

ــب  ــه كمرجــع إرشــادي عــام ألي تدري ــن توظيف ــث يمك ــن، بحي ــة النســاء والســالم واألم ــي صحاف ــر ف والتعمــق بصــورة أكب
صحفــي ُيعقــد فــي هــذا المجــال، أو يمكــن االســتفادة منــه بشــكل فــردي ألي زميل/ـــة يعملــون علــى إنجــاز عمــل صحفــي يتعلــق 

بهــذه القضايــا.

ــا ألبــرز      يأتــي الدليــل فــي ثالثــة فصــول أساســية، تتنــاول تعريًفــا موجــزاً ألبــرز المصطلحــات المتداولــة فــي هــذا المجــال، وملخصــاً توجيهّيً
القوانيــن والقــرارات الدوليــة والعربيــة الداعمــة لقضايــا النســاء والســالم واألمــن، واســتعراًضا للمبــادئ األساســية للتغطيــة الصحفيــة األساســية 

والالزمــة لتغطيــة قضايــا النســاء والســالم واألمــن.
 

    كمــا يتضمــن الدليــل مجموعــة مــن المقترحــات، هــي أقــرب إلــى دعــوات إلــى رؤســاء تحريــر وســائل اإلعــالم الســورية والصحافييــن والصحفيــات 
المســتقلين، للنظــر والمراجعــة والتطويــر الحقــاً، بمــا يتناســب مــع طبيعــة كل وســيلة إعالميــة ســورية لضمــان تقديــم خدمــة صحفيــة احترافيــة تدعــم 

حقــوق نســاء ســوريا وبنــاء الســالم وتحقيــق األمــن فــي ســوريا. 

    ال يتبنــى الدليــل أي منهجيــة أكاديميــة، لكنــه يســتند بشــكل واضــح إلــى معاييــر ومبــادئ أساســية فــي الكتابــة الصحفيــة بحيــث يمكــن اعتبــاره مدخــالً 
توجيهيــاً أساســّيًا لــكل الصحافييــن الراغبيــن بالتخصــص فــي هــذا المجــال.

 
    اعتمــد الدليــل منهــج المراجعــة الدقيقــة ألبــرز مــا جــاء فــي أدلــة مشــابهة تــم وضعهــا مــن ِقبــل مؤسســات إعالميــة دوليــة فــي مواضيــع مشــابهة 
ســابقاً باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، ومــن ثــم اختيــار أبــرز النقــاط والمبــادئ األساســية والمشــتركة فيمــا بينهــا وتضمينهــا فــي هــذا الدليــل. 
ــا  كمــا تمــت مراعــاة احتياجــات وســائل اإلعــالم الســورية وآرائهــا واحتياجاتهــا التدريبيــة بنــاًء علــى اســتبيان صحفــي تــم توزيعــه إلكترونّيً

علــى رؤســاء التحريــر وإجــراء مقابــالت مــع عــدد منهــم. 

ــم  ــم يتجــاوز 50 % مــن عــدد مــن ت ــالت ل ــب إجــراء المقاب ــبات لالســتبيان وطل ــا يجــب ذكــر أن عــدد المســتجيبين/ ـ     هن
التواصــل معهــم. وبالتالــي، فــإن الدليــل قــد يفتقــد بشــكل أو بآخــر نقاطــاً قــد يعتقــد البعــض بضــرورة إضافتهــا ويمكــن الحقــاً 

ثــة مــن الدليــل الحالــي، أو فــي أدلــة جديــدة توضــع الحقــاً لمســتويات أكثــر تقدمــاً فــي العمــل  إضافتهــا فــي نســخة محدَّ
الصحفــي، أو حتــى يتــم تضمينهــا فــي السياســات التحريريــة الخاصــة بــكل وســيلة إعالميــة بشــكل مســتقل.

    أخيــراً، أتمنــى أن يســهم محتــوى الدليــل فــي تحفيــز االهتمــام بتغطيــة قضايــا المــرأة 
ــن  ــة م ــة ســورية مختلف ــم صحاف ــاً لتقدي ــر عمق ــر وأكث ــن بصــورة أكب والســالم واألم

حيــث المحتــوى والمنظــور والقيــم الصحفيــة.

معدة الدليل: رشا فائق

شــبكة الصحفيــات الســوريات هــي مؤسســٌة غيــر ربحيــٍة، مرخصــة فــي هولنــدا منــذ 2013. تعمــل 
الشــبكة علــى بنــاء جســور بيــن اإلعــالم والحــراك النســوي الســوري عــن طريــق تعزيــز وتمكيــن 
ــى  ــات للوصــول إل ــن النســاء الصحفي ــي المجــال اإلعالمــي، وتمكي ــن والعامــالت ف ــدرات العاملي ق
شــغل األدوار القياديــة فــي مؤسســاتهن، إلــى جانــب تفعيــل دور اإلعــالم فيمــا يتعلــق برفــع الوعــي 
ــا النســاء والمســاواة بيــن الجنســين. تعمــل الشــبكة أيًضــا علــى تحســين صــورة  المجتمعــي  بقضاي
ــاٍء  ــن نس ــه م ــع مواطني ــادٍل لجمي ــوريٍّ ع ــع س ــى مجتم ــواًل إل ــالم، وص ــائل اإلع ــي وس ــاء ف النس
ــة  ــق بالعدال ــا يتعل ــلوك فيم ــر والس ــد التفكي ــى صعي ــيٍّ عل ــيٍّ إيجاب ــٍر اجتماع ــق تغّي ــال، وتحقي ورج

ــن الجنســين. والمســاواة بي

رشــا فائــق صحافيــة ســورية، تمتلــك خبــرة ألكثــر مــن 12 عامــاً فــي العمــل الصحفــي إلــى جانــب 
خبــرة جيــدة فــي إدارة المواقــع اإللكترونيــة والنشــر اإللكترونــي. تشــغل رشــا حالًيــا منصــب مديــرة 
تحريــر مجلــة الفنــار لإلعــالم اإللكترونيــة المتخصصــة بتغطيــة قضايــا التعليــم العالــي فــي المنطقــة. 
لديهــا ثــالث شــهادات ليســانس فــي األدب االنكليــزي والصحافــة والدراســات المســرحية مــن المعهــد 
ــة كمؤسســة  ــد مــن المؤسســات اإلعالمي ــي العدي ــت ف ــي دمشــق. تدرب ــون المســرحية ف ــي للفن العال
طومســون رويتــرز، معهــد بــي بــي ســي، دويتشــه فيلــه، معهــد القيــادة الدوليــة التابــع لأمــم المتحــدة، 
ــل  ــاركت بوضــع دلي ــان. ش ــي الياب ــة ف ــة األجنبي ــز الصحاف ــة ومرك ــات األميركي ــدوق الدراس صن
تدريبــي متخصــص بتغطيــة قضايــا التعليــم، باإلضافــة لكتابــة فصــل عــن التعليــم فــي ســوريا ضمــن 

كتــاب عــن التعليــم فــي المنطقــة. 
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الفصل األول:

أبرز المصطلحات الرئيسية المستخدمة في قضايا المرأة 
والسالم واألمن وأهميتها

أبرز المصطلحات

    ال يمكــن اســتخدام المصطلحــات فــي التغطيــة الصحفيــة بشــكل عشــوائي أو كيفمــا اتفــق، إذ أن المصطلحــات _علــى 
اختــالف أنواعهــا_ هــي كلمــات مفتاحيــة، تحمــل مضاميــن ومفاهيــم محــددة، وأفــكار مركزيــة، وهــي ذات أهميــة وتأثيــر 
كبيريــن علــى ُصلــب العمــل الصحفــي. إذ يعــد اســتخدام المصطلــح فــي اإلعــالم مــن أخطــر األدوات التــي يمكــن مــن 
خاللهــا بنــاء المفاهيــم أو تغييرهــا، وكســب المواقــف أو تبديلهــا. كمــا أنهــا قــد تكــون بابــاً مــن أبــواب االختــراق والتضليــل 
اإلعالمــي، ففــي العديــد مــن الحــاالت، قــد تتســبب كلمــة واحــدة فــي حمايــة ُمقتــِرف الجــرم مــن العقــاب أو قــد تزيــد كلمــة 

أخــرى حيــاة امــرأة مــا ســوءاً.

الصورة للمصور السوري محمد العبد هللا من مظاهرة )أنقذوا حلب( في بلجيكا 17/12/2016    مــن جهــة أخــرى، ال يمكــن للصحافــة اســتخدام المصطلحــات بمختلــف أنواعهــا )علميــة/ طبيــة/ قانونية...إلــخ( كمــا 
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هــي دون تقديــم شــرح واضــح وبســيط لهــا. فلغــة الصحافــة بمختلــف أنواعهــا المطبوعــة والمرئيــة والمســموعة يجــب أن 
تكــون دائمــاً بســيطة، وواضحــة، ودقيقــة إليصــال الخبــر والمعلومــة إلــى الجمهــور بمختلــف مســتوياته دون أي لبــس. 

بالطبــع، يمكــن تحســين تغطيــة القضايــا المتعلقــة بالمــرأة والســالم واألمــن مــن خــالل االســتخدام الســليم للغــة. 
ــل  ــا قت ــة قضاي ــي تغطي ــم الشــرف« ف ــح »جرائ ــورية مصطل ــة الس ــتخدمت الصحاف ــا اس ــًرا م ــال، كثي ــى ســبيل المث فعل
النســاء بحجــة حمايــة الشــرف العائلــي. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المصطلــح َيــِرد فــي نصــوص القانــون الســوري، فــإن 
ــذ لكونــه يحمــل صفــة إيجابيــة لجرائــم القتــل العائليــة، وهــو أمــر ليــس  اســتخدامه فــي التغطيــة الصحفيــة أمــر غيــر ُمحبَّ
ــم  ــاث، وجرائ ــل اإلن ــم قت ــل: جرائ ــة، مث ــي هــذه الحال ــاك مصطلحــات أخــرى يمكــن اســتخدامها ف ــاً. هن ــاً وال نزيه دقيق
ــح  ــي حــال وجــود حاجــة الســتخدام المصطل ــا ف ــي للنســاء. أم ــل العائل ــم القت ــة، وجرائ ــم الســلطة األبوي ــار، وجرائ الع
القانونــي الــدارج فيفضــل إضافــة كلمــة ســابقة أو إضافــة عالمــات تنصيــص أو كليهمــا. )مثــال: مــا يســمى بـــ »جرائــم 

الشــرف«(.

ــرق  ــو الف ــا ه ــة. فم ــات الصحفي ــي بعــض التغطي ــوع االجتماعــي ف ــس والن ــا الجن ــال آخــر، يتداخــل مفهوم مث
ــا؟ بينهم

     تشــير مفــردة الجنــس إلــى الفــروق البيولوجيــة بيــن الذكــور واإلنــاث والتــي ال يمكــن تغييرهــا إال بتدخــل جراحــي، فــي 
حيــن يشــير النــوع االجتماعــي إلــى الفــروق االجتماعيــة بيــن الذكــور واإلنــاث بحســب العوامــل االجتماعيــة )التاريــخ/ 
ــدد  ــاء ويح ــال والنس ــات والرج ــأوالد والبن ــي ل ــل االجتماع ــمل التفاع ــخ(. ويش ــادات/ الدين...إل ــد والع ــة/ التقالي الثقاف
أدوارهــم ومســؤولياتهم، وفرصهــم، وامتيازاتهــم، ومحدداتهــم، ومــا هــو متوقــع منهــم. يرتبــط مفهــوم النــوع االجتماعــي 
لــه معنــًى ســلبّيًا بتضمينــه  بالنســبة إلــى البعــض بقضايــا وبرامــج المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين، إال أن البعــض يحمِّ

معــاداة الرجــال وإبعادهــم. فــي الواقــع النــوع االجتماعــي يشــمل الرجــال والنســاء. 

    فــي نهايــة المطــاف، يتوجــب علــى الصحافييــن اســتخدام اللغــة التــي يفهمهــا جمهورهــم، وتفســير المصطلحــات التــي 
قــد ال تكــون مألوفــة لهــم. كمــا يتوجــب علــى الوســائل اإلعالميــة تحديــد المفــردات والمفاهيــم التــي تتبناهــا وذكرهــا فــي 
الدليــل التحريــري الخــاص بهــا لتوحيــد المفــردات اللغويــة المســتخدمة وأســلوب المؤسســة فــي تغطيــة مختلــف القضايــا. 

إن وجــود دليــل تحريري يســهم 
فــي تحســين جــودة القصــص 
الصحفيــة بمختلــف مواضيعهــا 
الصحافييــن  عمــل  ويســهِّل 
والمحرريــن بحيــث يتمكنــون 
اســتخدام  مــن  الوقــت  مــع 
الســياق  فــي  المفــردات  ذات 

الصحيــح والمالئــم.

    فيمــا يلــي مجموعــة مــن أبــرز المصطلحــات الواجــب اســتخدامها فــي التغطيــة الصحفيــة االحترافيــة وغيــر المنحــازة 
لقضايــا المــرأة واألمــن والســالم، علمــاً بــأن غالبيــة هــذه المصطلحــات معَتَمــَدة مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وتــم 
إيرادهــا فــي دليــل الصحافــة للتغطيــة اإلعالميــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي األزمــة الســورية الصــادر 
عــام 2014. كمــا أن جــزءاً مــن هــذه المصطلحــات ورد فــي مدونــة الســلوك التــي وضعتهــا شــبكة الصحفيــات الســوريات 

لتحســين وضــع النســاء فــي اإلعــالم الســوري.

السالم

ــقة  ــة ومنس ــود إجــراءات متكامل ــع وج ــاء الصــراع السياســي والعســكري م ــة وانته ــات العنيف ــاب االضطراب غي
تهــدف إلــى معالجــة األســباب الكامنــة وراء العنــف، ســواء كانــت سياســية، أو قانونيــة، أو مؤسســية، أو عســكرية، أو 
إنســانية، أو تتصــل بحقــوق اإلنســان، أو بيئيــة، أو اقتصاديــة واجتماعيــة، أو ثقافيــة، أو ديمغرافيــة. ويمكــن أن ينظــر إلــى 

بنــاء الســالم بعــد انتهــاء الصــراع علــى أنــه إســتراتيجية طويلــة األجــل لمنــع الصراعــات.

األمن

أبــرز  أحــد   ،Barry Buzan بــوزان  بــاري  تعريــف  تــداوالً،  وأكثرهــا  األمــن  تعريفــات  أحــدث  مــن 
ــي ســياق  ــد«. وف ــن التهدي ــى التحــرر م ــل عل ــه »العم ــن بأن ــذي يصــف األم ــة، وال ــي الدراســات األمني ــن ف المتخصصي
النظــام الدولــي فهــو »قــدرة المجتمعــات والــدول علــى الحفــاظ علــى كيانهــا المســتقل، وتماســكها الوظيفــي ضــد 
ــاً.  ــون مطلق ــن أن يك ــبّيًا وال يمك ــون نس ــط أن يك ــن فق ــن يمك ــم أن األم ــع العل ــة.« م ــا معادي ــي تعتبره ــر الت ــوى التغيي ق

ميَّز Buzan خمسة أبعاد أساسية لأمن:

األمــن العســكري: ويخــص القــدرات علــى صــد الهجــوم المســلح وحجــم القــدرات الدفاعيــة، وكذلــك عالقــات الــدول 	 
بعضهــا مــع بعــض.

ــا 	  ــتمد منه ــي تس ــات الت ــات واأليديولوجي ــم الحكوم ــدول، ونظ ــي لل ــتقرار التنظيم ــي االس ــي: ويعن ــن السياس األم
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.

ــه كل 	  ــي كعامــل أساســي تتوقــف علي ــي أو الكون ــوي المحل ــط الحي ــى المحي ــق بالمحافظــة عل ــي: ويتعل األمــن البيئ
األنشــطة اإلنســانية.

عــرض لمجموعــات عمــل الســيدات عــن مــواد اتفاقيــة الســيدا للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
ضمــن برنامــج القيــادات النســائية فــي مركــز النســاء اآلن شــتورة

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA Journalist%27s Handbook Arb_0.pdf
http://www.sfjn.org/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83/
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العنف ضد املرأة القائم على النوع االجتماعي 
  

ــأي وســيلة بحــق المــرأة لكونهــا امــرأة ويلحــق بهــا األذى أو  ــر مقصــود ُيرتكــب ب هــو أي عمــل مقصــود أو غي
اإلهانــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ويخلــق لديهــا معانــاة نفســية أو جنســية أو جســدية. ويمكــن تصنيــف العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي بشــكل عــام إلــى خمــس فئــات تشــمل كل فئــة مــن هــذه الفئــات أنواعــاً مختلفــة مــن العنــف:

العنف الجنسي: االغتصاب، واالعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي.	 

العنف الجسدي: الضرب، والصفع، والضرب المتكرر أو باستعمال أداة.	 

العنــف العاطفــي: االســتغالل النفســي وســوء المعاملــة ومــا ينتــج عنــه مــن صدمــات نفســية، بمــا فــي ذلــك القلــق، أو 	 
االكتئــاب المزمــن أو اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة. 

العنف االقتصادي: الحرمان من الموارد.	 

الممارسات التقليدية الضارة كاإلكراه على الزواج، ختان اإلناث.	 

ــى  ــة األجــل عل ــاراً جســيمة ومباشــرة طويل ــوع االجتماعــي آث ــى الن ــم عل ــف القائ ــى العن ــة عل ــار المترتب ــر اآلث     تعتب
الصحــة الجنســية والجســدية والنفســية للناجيــات وللناجيــن. إذ تشــمل اآلثــار الصحيــة وقــوع حمــل غيــر مرغــوب فيــه، 
ــدز. كمــا يحمــل  ــك فيــروس اإلي ــة جنســّيًا بمــا فــي ذل ــة، والعــدوى المنقول ــر اآلمن ــات اإلجهــاض غي ومضاعفــات عملي
العنــف تبعــات الصحــة العقليــة والنفســية كاالكتئــاب، والقلــق، واضطرابــات مــا بعــد الصدمــة وقــد يــؤدي إلــى االنتحــار 

أو المــوت.

    هنالــك أيضــاً اآلثــار االجتماعيــة التــي تمتــد إلــى األســر والمجتمعــات. إذ غالبــاً مــا يتــم وصــم األســرة بســبب العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي. علــى ســبيل المثــال، عندمــا يولــد طفــل نتيجــة لالغتصــاب، فإنــه غالبــاً مــا ســيتعرض 

الضطهــاد أو انتقــاص وتحقيــر مــن قبــل أفــراد المجتمــع.

    بالطبــع تشــمل اآلثــار االقتصاديــة تكاليــف نظــم الرعايــة الصحيــة والجامعيــة، كمــا تقلــل مــن قــدرة العديــد مــن الناجيــن 
علــى المشــاركة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصادية.

اإلساءة اجلنسية إىل املرأة

ــٍغ أو مراهــٍق، وتشــمل تعريضهــا ألي نشــاط أو ســلوك جنســي.  اســتخدام المــرأة إلشــباع الرغبــات الجنســية لبال
تتضمــن اإلســاءة الجنســية غالبــاً التحــرش الجنســي مــن قبيــل مالمســتها أو إجبارهــا علــى مالمســة المتحــرش جنســّيًا أو 

نشــر الصــور الخالعيــة لهــا بغيــر إرادتهــا وإجبارهــا علــى مشــاهدة المواقــع اإلباحيــة.

اإلكراه

إجبــار أو محاولــة إجبــار شــخص آخــر علــى التــورط فــي ســلوكيات ضــد إرادتــه/ ـــها باســتخدام التهديــدات أو 
ــة. ــوة االقتصادي ــة أو الق اإللحــاح اللفظــي أو التالعــب أو الخــداع أو التوقعــات الثقافي

ختان اإلناث

جميــع اإلجــراءات التــي تتضمــن إزالــة جزئيــة أو كليــة مــن األعضــاء التناســلية الخارجيــة لأنثــى، أو إيقــاع أيــة 
إصابــة أخــرى باألعضــاء التناســلية لأنثــى ألســباب غيــر طبيــة.

عنف الشريك احلميم

ــابقين  ــن أو الس ــاء والشــركاء الحاليي ــن كاألزواج واألصدق ــن الشــركاء الحميمي ــم يحــدث بي ــف الشــريك الحمي عن
ــية. ــدية والنفس ــية والجس ــاءة الجنس ــمل اإلس ــابق(. ويش ــق س )زوج/ صدي

مرتكب اجلرم

شــخص أو مجموعــة أشــخاص أو مؤسســة تلحــق بشــكل مباشــر أو تدعــم العنــف أو أي شــكل مــن أشــكال اإلســاءة 
التــي تلحــق بالغيــر ضــد إرادتها/ـــه. يتمتــع مرتكــب الجــرم بســلطة حقيقيــة أو متصــورة يفــرض مــن خاللهــا ســيطرته 

علــى الضحايــا.

اإلساءة النفسية/ العاطفية

ــف الجســدي أو  ــتخدام العن ــد باس ــك التهدي ــى ذل ــة عل ــن األمثل ــة. وم ــة أو العاطفي ــة العقلي ــم أو اإلصاب ــاق األل إلح
ــه أو  ــر المرغــوب في ــام غي ــة أو االهتم ــاري أو المطــاردة أو المضايق ــف أو اإلذالل أو العــزل اإلجب الجنســي أو التخوي

ــخ. ــزة، إل ــياء العزي ــر األش ــدي أو تدمي ــي و/ أو تهدي ــع جنس ــة ذات طاب ــات مكتوب ــاءات أو كلم ــات أو اإليم التصريح

االغتصاب

إيــالج دون رضــاً مهمــا كان طفيفــاً للمهبــل أو الشــرج أو الفــم بالقضيــب أو أي جــزء آخــر مــن الجســم. ويشــمل 
أيضــاً إيــالج شــيء فــي المهبــل أو فــي فتحــة الشــرج.

االستغالل اجلنسي

أيــة إســاءة واســتغالل لموقــف ضعــف أو قــوى متباينــة أو ثقــة ألغــراض جنســية، ويشــمل ذلــك التربــح المالــي أو 
االجتماعــي أو السياســي مــن االســتغالل الجنــس لشــخص آخــر.
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العنف اجلنسي

أي فعــل جنســي، أو محاولــة للحصــول علــى الفعــل الجنســي بمــا فــي ذلــك التعليقــات الجنســية غيــر المرغــوب 
فيهــا، أو األفعــال الجنســية لشــخص مــا، وذلــك باإلكــراه، و/ أو التهديــد، األذى أو بالقــوة الجســدية، مــن قبــل أي شــخص 
بغــض النظــر إذا كان لــه عالقــة بالضحيــة أو ال وفــي أي مــكان. يأخــذ العنــف الجنســي أشــكااًل كثيــرة منهــا االغتصــاب 
واالســتعباد الجنســي أو االتجــار أو الحمــل أو اإلجهــاض القســري أو التحــرش أو االســتغالل الجنســي أو ســوء المعاملــة.

الالجئ/ـة

الالجــئ هــو شــخص يعيــش خــارج بلده/هــا األصيــل أو محــل إقامته/ـــها المعتــاد، ولديه/ـــها خــوف مبــرر مــن 
التعــرض لالضطهــاد بســبب عرقه/ـــها أو دينه/ـــها أو جنسيته/ـــها أو انتمائه/ـــها إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائه/ـــها 

السياســية، مــع عــدم القــدرة أو الخــوف مــن العــودة إلــى البلــد األصلــي خوفــاً مــن التعــرض لخطــر أو اضطهــاد.

النازح/ـة الداخلي/ـة

ــا هــم أشــخاص أجبــروا علــى الفــرار مــن منازلهــم نتيجــة أو ســعياً لتفــادي آثــار نــزاع مســلح أو  النازحــون داخلّيً
صــراع داخلــي أو انتهــاكات لحقــوق اإلنســان أو الكــوارث الطبيعيــة أو الكــوارث مــن صنــع اإلنســان، والذيــن يبحثــون 

عــن حمايــة أنفســهم فــي أماكــن أخــرى داخــل بلدهــم األصيــل أو بلــد اإلقامــة.

الضحية/ الناجي/ـة

الشــخص الــذي تعــرض للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، ذكــًرا كان أم أنثــى.  يســتخدم المصطلــح بالتبــادل 
أحياًنــا، لكــن فــي واقــع األمــر هنــاك فــرق بينهمــا. يســتخدم مصطلــح الضحيــة والناجــي أحيانــاً، لكــن فــي واقــع األمــر 
ــتخدم  ــا يس ــة، بين ــة والطبي ــاالت القانوني ــي المج ــة ف ــح الضحي ــتخدم مصطل ــن. إذ يس ــن كال المصطلحي ــرق بي ــاك ف هن

مصطلــح الناجي/ـــة فــي مجــاالت الدعــم النفســي واالجتماعــي وأيًضــا فــي التغطيــة الصحفيــة االحترافيــة.

الفجوة اجلندرية 

ــة  ــف المجــاالت التعليمي ــي مختل ــع ف ــي المجتم ــن الرجــال والنســاء ف ــة بي ــة شــكل العالق تعكــس الفجــوة الجندري
ــية. ــريعية والسياس ــة والتش ــة واالقتصادي واالجتماعي

الزواج القسري

أي زواج ال يبــدي فيــه أحــد الطرفيــن علــى األقــل رضــاً كامــالً ال إكــراه فيــه. ويعتبــر هــذا النــوع مــن الــزواج 

انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان بســبب عــدم الحريــة فــي اختيــار الــزوج المناســب. وغالبــاً مــا تكــون المــرأة هــي الطــرف المجبــر 
علــى الــزواج.

الزواج املبكر

ــن  ــن طرفي ــم بي ــذي يت ــزواج ال ــه »ال ــر بأن ــزواج المبك ــة )اليونيســف( ال ــدة للطفول ــم المتح ــة األم ف منظم ــرِّ ُتع
أحدهمــا أو كليهمــا فــي ســن أقــل مــن الثامنــة عشــرة، أي قبــل اكتمــال النمــو الجســدي، والنفســي، والعاطفــي للطرفيــن، 
لمــا لهــذه العوامــل أهميــة وفائــدة كبيــرة فــي إنجــاح هــذا الــزواج، حتــى أنــه يــؤدي إلــى خطــورة أكبــر مــن فشــل مثــل 

هــذا الــزواج.«

السلطة األبوية
   

نظــام اجتماعــي فــي العــادة يرتكــز علــى العــادات والتقاليــد، حيــث يشــكل أكبــر الذكــور أو األب أو األهــل ســلطة 
ــك  ــه، وكذل ــى أخت ــلطة عل ــك س ــكل األخ كذل ــات، ويش ــص الفتي ــة أو األوالد وباألخ ــى الزوج ــة( عل ــة أو جزئي )مطلق
علــى صعيــد ولــى األمــر، حيــث يكــون هــو الســلطة. كمــا يشــير المصطلــح إلــى هيمنــة الرجــال علــى األنظمــة الثقافيــة 
ــة  ــن الوصاي ــي قواني ــون الســوري، تظهــر انعكاســات هــذه الســلطة، ف ــي القان ــة والسياســية. ف ــة واالقتصادي واالجتماعي

علــى األطفــال واأليتــام وحضانــة األطفــال ونظــام اإلرث.

املجتمع املدين

يشــمل كافــة األنشــطة التطوعّيــة التــي تنّظــم مــن قبــل مجموعــة مــن األشــخاص، حــول قيــم وأهــداف ومصالــح مشــتركة. 
يضــم المجتمــع المدنــي مجموعــة واســعة مــن المنظمــات غيــر الربحّيــة والمنظمــات غيــر الحكومّيــة، والتــي تعمــل للتعبير 

عــن قيــم واهتمامــات األعضــاء اآلخريــن فــي المجــاالت الثقافّيــة، أو السياســّية، أو األخالقّيــة، أو الدينّيــة، أو الخيرّيــة.

منظمات املجتمع املدين

ــة مشــتركة. تشــتمل هــذه  ــوم بإنشــائها عــدٌد مــن األشــخاص بهــدف نصــرة قضّي ــات يق ــارة عــن جمعّي هــي عب
المنظمــات غيــر الحكومّيــة، والنقابــات العمالّيــة، والمنظمــات الدينّيــة والخيرّيــة، والنقابــات المهنّيــة، وجميــع مؤسســات 
العمــل الخيــري، وجماعــاٌت مــن الســكان األصلييــن. ويجــب أن تكــون مســتقلة تمامــاً عــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص 
ــوق  ــا حق ــة بقضاي ــي المعني ــي ظــل أي نظــاٍم ديمقراطــي. تعمــل منظمــات المجتمــع المدن ــة ف ــا يســمح بالعمــل بفعالي بم
ــع  ــة الموق ــات الدولي ــة باالتفاقي ــزام الدول ــر موجــزة ترصــد مــدى الت ــر الظــل، وهــي تقاري اإلنســان عــادة بإعــداد تقاري
عليهــا. تعــد تقاريــر الظــل أحــد آليــات حمايــة حقــوق اإلنســان التــي تســاعد الهيئــات الدوليــة علــى التحقــق مــن التــزام 
ــد  ــن للرص ــًدا للصحافيي ــم ج ــدر مه ــي مص ــا، وه ــوق مواطنيه ــرام حق ــي احت ــا ف ــة وأيًض ــا الدولي ــات بتعهداته الحكوم

والمتابعــة.
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جرائم ضد اإلنسانية

جــاء تعريــف الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســالفيا الســابقة فــي نــص المــادة 
الخامســة كمــا يلــي: “ســوف تمــارس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســالفيا الســابقة االختصــاص بمقاضــاة األشــخاص 
المســئولين عــن الجرائــم التاليــة عندمــا ترتكــب فــي النزاعــات المســلحة ســواء كانــت ذات طبيعــة دوليــة أو داخليــة، أو 
ــادة، واالســترقاق، واإلبعــاد، والســجن،  ــل العمــد، واإلب ــن والقت ــة مجموعــة مــن الســكان المدنيي تكــون موجهــة ضــد أي

والتعذيــب، واالغتصــاب، واالضطهــاد ألســباب سياســية أو عرقيــة أو دينيــة واألفعــال الــال إنســانية األخــرى.”

جرائم احلرب

ــاكات  ــف 1949 وانته ــات جني ــرة التفاقي ــات الخطي ــا الخروق ــى أنه ــة عل ــات الدولي ــة الجناي ــا لمحكم ُتعــرف وفَق
خطيــرة أخــرى لقوانيــن الحــرب، متــى ارتكبــت علــى نطــاق واســع فــي إطــار نــزاع مســلح دولــي أو داخلــي. وتحــدد 
المــادة الثامنــة مــن االتفاقيــة أكثــر مــن 50 نموذًجــا عــن جرائــم الحــرب، مــن بينهــا القتــل، والتعذيــب، واحتجــاز الرهائــن، 
وتجنيــد األطفــال، والنفــي غيــر القانونــي، والهجمــات المتعمــدة ضــد المدنييــن، والنهــب، باإلضافــة إلــى الهجمــات المتعمدة 
ضــد بعثــات المســاعدة اإلنســانية أو حفــظ الســالم. كمــا يعتبــر اســتخدام الغــاز، أو األســلحة المحظــورة عموًمــا التــي يمكــن 

أن تســبب “معانــاة ال داعــي لهــا” أو “القصــف العشــوائي”، كالقنابــل العنقوديــة، جرائــم حــرب.

    تشــمل جرائــم الحــرب األنشــطة اإلجراميــة التــي ارتكبــت فــي ســياق أوســع مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية، فجرائــم 
ــي،  ــاني الدول ــون اإلنس ــى نطــاق واســع للقان ــاكات عل ــاك انته ــون هن ــا يك ــي حــاالت الصــراع عندم الحــرب تحــدث ف
وتشــمل حتــى الممارســات العرفيــة التــي تعتبــر محليــاً التزامــات قانونيــة. فــي المقابــل، فــإن أي عمــل إجرامــي يمكــن 
أن يكــون جريمــة ضــد اإلنســانية إن كان يســتهدف مجموعــة محــددة مــن النــاس علــى أســاس خالفــات سياســية أو علــى 
أســاس النــوع أو العــرق أو الديــن.  فعلــى ســبيل المثــال ترتكــب جرائــم الحــرب بجهــد جماعــي مــن قبــل الجنــود، أو عــن 
طريــق عنصــر واحــد مــن العناصــر المشــاركين بالجيــش بــأي رتبــة كان. فــي حيــن أن الجرائــم ضــد اإلنســانية عــاًدة 
مــا ترتكــب بســبب الدعــم الرســمي لسياســة فغالبــاً مــا يكــون كبــار السياســيين متهميــن بجرائــم ضــد اإلنســانية عندمــا تتــم 

بعــض عمليــات التطهيــر العرقــي، ألنهــم الفئــة المســؤولة عــن خلــق السياســات التــي تدعــم هــذه األفعــال.

    مــع العلــم أن ســوريا لــم تصــادق علــى النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتــي تنظــر عــادة فــي قضايــا 
جرائــم الحــرب، ممــا يعنــي أن المدعــي العــام ســيحتاج إلــى تفويــض مــن األمــم المتحــدة للتحقيــق فــي أي جرائــم مــن هــذا 

النــوع الحًقــا.

إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان

نقــل الســكان المحلييــن قســًرا مــن المنطقــة التــي يوجــدون فيهــا بصفــة مشــروعة بالطــرد أو بــأي فعــل آخــر دون 
مبــررات يســمح بهــا القانــون الدولــي.

االختفاء القسري لألشخاص

يشــمل إلقــاء القبــض علــى أي شــخص أو احتجــازه\ا أو اختطافــه\ا مــن قبــل دولــة أو منظمــة سياســية، أو بــإذن 
أو دعــم منهــا لهــذا الفعــل أو بســكوتها عليــه. ثــم رفضهــا اإلقــرار بحرمــان هــؤالء األشــخاص مــن حريتهــم   أو إعطــاء 

معلومــات عــن مصيرهــم أو عــن أماكــن وجودهــم، بهــدف حرمانهــم مــن حمايــة القانــون لفتــرة زمنيــة طويلــة.

الفترة االنتقالية يف تداول احلكم

يطلــق اســم الفتــرة االنتقاليــة علــى الفتــرة الزمنيــة الخاصــة باالنتقــال مــن نظــام إلــى أخــر بشــكل غيــر ديمقراطــي 
أي بعيــداً عــن االنتخابــات، عنــد وفــاة رئيــس أو ســقوط نظــام بثــورة مدنيــة، ويتــم تحديــد وقتهــا وطولهــا بحســب الحاجــة. 
تتضمــن فتــرة االنتقــال بالتركيــز علــى وضــع دســتور جديــد وإصــالح قانونــي ومؤسســاتي للدولــة والتجهيــز النتخابــات 

ديمقراطيــة، وبعدهــا تتوقــف هــذه الفتــرة وتبــدأ مرحلــة البنــاء الجديــدة.

قراءات ومراجع إضافية:

لالطالع على المزيد من المصطلحات المتعلقة بأساليب عمل مجلس األمن، يمكن مراجعة دليل أساليب العمل.	 
لالطــالع علــى المزيــد مــن المصطلحــات المتعلقــة بقضايــا الالجئيــن والنازحيــن، يمكــن مراجعــة قامــوس مصطلحــات 	 

الهجــرة المخصــص لإلعــالم فــي الشــرق األوســط.
ــوس 	  ــة قام ــن مراجع ــي، يمك ــوع االجتماع ــا الن ــدر وقضاي ــة بالجن ــات المتعلق ــن المصطلح ــد م ــى المزي لالطــالع عل

ــان ــي لبن ــة ف ــتعماالتها المحلي ــة واس ــم متنّقل ــدر: مفاهي الجن

الصورة للمصور السوري محمد العبد هللا/ الغوطة الشرقية

http://www.un.org/ar/sc/about/methods/glossary.shtml
http://www.ilo.org/beirut/projects/fairway/WCMS_552791/lang--ar/index.htm
http://www.ilo.org/beirut/projects/fairway/WCMS_552791/lang--ar/index.htm
http://civilsociety-centre.org/gen-dictionary/-/35247
http://civilsociety-centre.org/gen-dictionary/-/35247
http://civilsociety-centre.org/gen-dictionary/-/35247
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UN Photo قاعة األمم المتحدة من موقع

الفصل الثاين:

توصيف موجز ألبرز القوانين واالتفاقيات العربية والدولية 
الداعمة للمرأة ولعملية بناء السالم وحفظ األمن

توصيف موجز ألبرز القوانين 
واالتفاقيات

ــذ إنشــائها، بعــد الحــرب  ــى لأمــم المتحــدة من ــن مــن األهــداف األساســية األول ــر صــون الســلم واألمــن الدوليي     يعتب
ــاء الســالم.  ــظ الســالم وبن ــع الســالم وحف ــع النزاعــات وصن ــم المتحــدة: من ــي أنشــطة األم ــة. إذ يدخــل ف ــة الثاني العالمي
ويعتبــر مجلــس األمــن الجهــة المســؤولة عــن الســلم واألمــن الدولييــن، بينمــا تضطلــع الجمعيــة العامــة واألميــن العــام 

ــى جنــب مــع مكاتــب األمــم المتحــدة وهيئاتهــا األخــرى. ــا إل ــة جنًب ــة مهمــة ومحوري ــأدوار تكميلي ب

ــى      مــن جهــة أخــرى، وحيــث أن التمييــز ضــد النســاء يعتبــر أبشــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان وأكثرهــا شــيوًعا عل
مــدى عقــود طويلــة، فقــد جــاء ميثــاق األمــم المتحــدة ليؤكــد علــى اإليمــان بحقــوق اإلنســان األساســية وبكرامــة الفــرد 
وقــدره وبتســاوي الرجــل والمــرأة فــي الحقــوق. كمــا أكــد اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان مبــدأ عــدم جــواز التمييــز 
وأعلــن أن جميــع النــاس يولــدون أحــراًرا ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق، وأن لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق 

والحريــات الــواردة فــي اإلعــالن المذكــور دون أي تمييــز بمــا فــي ذلــك التمييــز القائــم علــى الجنــس. 

ــإن العنــف الممــارس ضــد      وبحســب تعريــف األمــم المتحــدة، ف
المــرأة هــو »أيُّ فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب 
عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذًى أو معانــاة للمــرأة، ســواء 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، بم ــن الناحي م
التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي 
مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة«.

http://www.un.org/ar/sg/
http://www.un.org/ar/ga/
http://www.un.org/ar/sc/
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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ــع  ــدار اإلعالنــات وتوقي ــرات وإص ــة المؤتم ــى إقام ــي عل ــرن الماض ــف الق ــدة منــذ منتص ــم المتح ــت األم     حرص
ــس  ــم المتحــدة، أنشــأ المجل ــة األم ــام األول إلطــالق منظم ــي الع ــوق. فف ــذه الحق ــن ه ــى تأمي ــل عل ــي تعم ــات الت االتفاقي
االقتصــادي واالجتماعــي لجنــة وضــع المــرأة، لتكــون بمثابــة الهيئــة العالميــة الرئيســية لصنــع السياســات المتعلقــة حصــًرا 
بتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين والنهــوض بالمــرأة. كمــا وضعــت المنظمــة الدوليــة العديــد مــن المعاهــدات والمواثيــق 
بهــدف تأميــن حقــوق المــرأة، والتــي تلــزم بموجبهــا الــدول المنتميــة إلــى عضويــة األمــم المتحــدة علــى التوقيــع عليهــا 

وتنفيذهــا بمعــزل عــن قوانيــن هــذه الــدول وتشــريعاتها وبخاصــة الدينيــة منهــا. 

    نســتعرض فــي هــذا الفصــل أبــرز المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة والمنظمــات التابعــة 
لهــا وأيًضــا االتحــاد األوروبــي والمتعلقــة بقضايــا المــرأة والســالم واألمــن بحســب التسلســل الزمنــي لصدورهــا:

ميثاق األمم المتحدة - 26 من حزيران/ يونيو 1945:

يعتبــر ميثــاق األمــم المتحــدة أول معاهــدة دوليــة تشــير، فــي عبــارات محــددة، إلــى تســاوي الرجــال والنســاء فــي 
الحقــوق. كمــا نــص الميثــاق علــى ضــرورة إنقــاذ األجيــال المقبلــة مــن ويــالت الحــرب مــع التأكيــد علــى اإليمــان 
بالحقــوق اإلنســانية وبكرامــة الفــرد وقــدره وبمــا للرجــال والنســاء مــن حقــوق متســاوية، وفــي ســبيل هــذه الغايــات 

ينبغــي تضافــر القــوى لحفــظ الســلم واألمــن الدولييــن.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 10 كانون األول/ ديسمبر 1948:

ــادة  ــي الم ــتعباد ف ــترقاق واالس ــض االس ــة ورف ــه الثاني ــي مادت ــس ف ــاس الجن ــى أس ــز عل ــض اإلعــالن التميي رف
الرابعــة، والتعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية فــي المــادة الخامســة. كمــا أشــار فــي المــادة )16( إلــى ســن 
الــزواج الــذي هــو ســن البلــوغ، والتســاوي فــي الحقــوق خــالل الــزواج ولــدى انحاللــه. ونصــت المــادة الثانيــة 
عشــر مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى أن »ال يعــرض أحــد لتدخــل تعســفي فــي حياتــه الخاصــة أو 
أســرته أو مســكنه أو مراســالته أو لحمــالت علــى شــرفه وســمعته، ولــكل شــخص الحــق فــي حمايــة القانــون مــن 

مثــل هــذا التدخــل أو تلــك«. 

إعــالن حمايــة النســاء واألطفــال فــي حــاالت الطــوارئ والنزاعــات المســلحة، بتاريــخ 16 كانــون 
األول/ ديســمبر 1966:

أكــد اإلعــالن علــى أنــه يتعيــن علــى األعضــاء المعنييــن بالنــزاع المســلح القيــام بجميــع الجهــود لحمايــة النســاء 
واألطفــال مــن معانــاة الحــرب. كمــا يجــب أخــذ جميــع التدابيــر الالزمــة للتأكــد مــن منــع حــدوث أي مــن الجرائــم 

التاليــة: التحــرش، التعذيــب، العقــاب، والعنــف بالتركيــز علــى الســكان المدنييــن خصوصــاً النســاء واألطفــال.

ــظ الســالم  ــات حف ــي عملي ــرأة ف ــم 3519، والخــاص بمشــاركة الم ــة رق ــة العمومي ــرار الجمعي ق
ــمبر 1975: ــون األول/ ديس ــخ 15 كان ــن بتاري ــن الدوليي واألم

يدعــو القــرار جميــع الحكومــات، المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وخصوًصــا تلــك المنظمــات التــي تعمــل 
مــع المــرأة والمجموعــات النســائية لتصعيــد جهودهــا لحفــظ الســالم ومنــع كافــة أشــكال االســتعمار ووضــع حــد 
ــالل  ــف، واالحت ــرق، والعن ــى أســاس الع ــز عل ــة، والتميي ــع أشــكال التفرق ــاتها وجمي ــز وممارس ــات التميي لسياس

والســيطرة الخارجيــة.

ــول/  ــخ 3 أيل ــز ضــد المــرأة )ســيداو( بتاري ــة أشــكال التميي ــى كاف ــة للقضــاء عل ــة الدولي االتفاقي
ســبتمبر 1981:

ــة  ــن السياســية واالقتصادي ــي الميادي ــز ضــد المــرأة، ف ــاء أي تميي ــى إلغ ــادة إل ــة مــن خــالل 30 م تدعــو االتفاقي
واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، وتشــرح اإلجــراءات والتدابيــر الضروريــة التــي تضمــن 
تمتــع المــرأة فــي كافــة أنحــاء العالــم بحقوقهــا. تغطــي ســيداو إجــراءات العنــف فــي القطاعيــن: العــام والخــاص، 
وترفــع التوصيــات للــدول مــن أجــل مواجهــة العنــف ضــد المــرأة ومعالجتــه، بمــا فــي ذلــك الحمايــة القانونيــة، 

والوقايــة، والتبليــغ وإعــداد التقاريــر.

بــدأ تطبيــق البرتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة فــي عــام 1999، والــذي يعــزز تطبيــق الميثــاق الدولــي وااللتــزام 
بــه، ويســمح لأطــراف - غيــر الحكوميــة - ولأفــراد أو المؤسســات بتقديــم الشــكاوى الخطيــة المتعلقــة بانتهــاك 
الحقــوق مباشــرة إلــى اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، والتــي تضــم 23 خبيــًرا فــي مجــال 
حقــوق المــرأة مــن جميــع أنحــاء العالــم، وتتولــى مســئولية مراقبــة تطبيــق هــذه االتفاقيــة وااللتــزام بهــا، ويعــرف 
ذلــك بإجــراءات االتصــال. كمــا أنــه يعطــي اللجنــة صالحيــة التحقيــق فــي االنتهــاكات والمخالفــات التــي ترتكــب 
ضــد أحــكام االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. بالطبــع، هــذه اإلجــراءات اختياريــة 
ــة المعنيــة قــد قبلتهــا. كمــا تضــع اللجنــة أيًضــا توصيــات عامــة واقتراحــات.  وال تتوافــر إال عندمــا تكــون الدول

وتوجــه إلــى الــدول التوصيــات العامــة والتــي تتعلــق بمــواد أو مواضيــع فــي االتفاقيــة.

ــية  ــة والسياس ــة واالجتماعي ــرأة االقتصادي ــوق الم ــي كل حق ــا تغط ــة لكونه ــة خاص ــيداو بأهمي ــة س ــع اتفاقي تتمت
ــة المجــاالت وتحــدد  ــي كاف ــق المســاواة ف ــة لتحقي ــر الالزم ــى اتخــاذ التدابي ــح إل ــة، وتدعــو بشــكل صري والمدني
اإلجــراءات الالزمــة لذلــك. كمــا تدعــو إلــى اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة )التمييــز اإليجابــي(، وُتلــزم الــدول علــى العمــل 
علــى تعديــل األنمــاط الســائدة للســلوك )االجتماعيــة/ الثقافيــة…(، وتفــرض معاييــر المســاواة وعــدم التمييــز فــي 

الحيــاة الخاصــة والعامــة علــى حــدٍّ ســواء. 

حتــى اليــوم، أصــدرت اللجنــة نحــو 33 توصيــة. مــن أبرزهــا التوصيــة رقــم 30 والتــي تركــز فــي وضــع المــرأة 
فــي ســياق منــع النزاعــات وفــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع. 

تعتبــر البلــدان الموقعــة علــى االتفاقيــة )الــدول األطــراف( ملزمــة بتقديــم تقاريــر منتظمــة إلــى اللجنــة عــن كيفيــة 
ــرف  ــة ط ــر كل دول ــة تقري ــص اللجن ــا، تفح ــاء دوراته ــة. وأثن ــي االتفاقي ــا ف ــوق المنصــوص عليه ــال الحق إعم

ــة. ــة الطــرف ببواعــث قلقهــا وتوصياتهــا فــي شــكل مالحظــات ختامي وتوافــي الدول

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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فــي شــهر تمــوز/ يوليــو الماضــي، صــدر مرســوم رئاســي يقضــي بإلغــاء ســوريا تحفظهــا علــى المــادة )2( لكــن 
ــا أي تغييــر. فعلــى  ــد ال يعكــس فعلّيً ــي فــإن المرســوم الجدي »بمــا ال يتعــارض مــع الشــريعة اإلســالمية«، وبالتال
ســبيل المثــال، تنــص المــادة الثانيــة فــي االتفاقيــة علــى إدمــاج الــدول لمبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي 
دســاتيرها الوطنيــة  وهــو مــا يخالــف مبــدأ الشــريعة اإلســالمية فــي الميــراث القائــل إن للذكــر مثــل حــظ األنثييــن.

بقــي أن نشــير إلــى أن اتفاقيــة ســيداو لــم تتنــاول الحقــوق اإلنجابيــة والجنســية، أو العنــف )صــدر فيمــا بعــد اإلعــالن 
العالمــي للقضــاء علــى العنــف، كذلــك صــدرت توصيــات عــن لجنــة ســيداو ال ســيما التوصيــة رقــم 9 و19 التــي 
اعتبــرت العنــف ضــد المــرأة هــو شــكل مــن أشــكال التمييــز علــى أســاس الجنــس(، و حقــوق الطفلــة )صــدر بشــأن 

ذلــك قــرار خــاص عــن الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة(. 

صادقــت علــى االتفاقيــة 20 دولــة عربيــة: المغــرب، الجزائــر، تونــس، ليبيــا، مصــر، لبنــان، األردن، الســعودية، 
ــن، ســوريا،  ــي، البحري ــة المتحــدة، جيبوت ــا، اإلمــارات العربي ــت، اليمــن، جــزر القمــر، موريتاني العــراق، الكوي

ســلطنة عمــان، قطــر، وفلســطين. فقــط دولتــان عربيتــان لــم تصادقــا عليهــا همــا الســودان والصومــال.
لكن معظم الدول العربية التي صادقت على االتفاقية، بما فيهم سوريا، تحفظت على عدد من المواد:

املواد اليت مت التحفظ عليها

جمیع  «إلغاء  بـ  تطالب 
الوطنیة  الجزائیة  األحكام 
ضد  تمییًزا  تشكل  التي 
المرأة». یتضمن ذلك إلغاء 
یحصل  التي  اإلعفــاءات 
المنطقة  في  الرجال  علیھا 
العربیـــة عنـــد ارتكابھـــم 
یحصل  إذ  العـــار،  جرائــم 
مبررات  علـــى  الرجـــال 
تحصل  أن  دون  تخفیفیة 
األسباب  نفس  على  المرأة 
التخفیفیة في حال ارتكابھا 

جریمة مماثلة.

والمرأة  الرجل  یحصل   
فیما  الحقوق  نفس  على 
الـــزواج  بعقـــد  یتعلـــق 
ولكن  األطفال.  وحضانة 
قوانین األحوال الشخصیة 
تراعـــي  التـــي  العربیــة 
ق  تفرِّ اإلسالمیة  الشریعة 
على  والمرأة  الرجل  بین 
مستوى الحضانة كما تبیح 
للرجل المسلم الزواج بغیر 
تسمح  أن  دون  مسلمة، 
بالزواج  المسلمة  للمرأة 
بغیر مسلم. أخیًرا، اتخذت 
تونس قراًرا جریًئا سمحت 
التونسیة  للمرأة  بموجبھ 
المسلمة بالزواج من غیر 

مسلم.

إلى  األطراف  الدول  تدعو 
منح المرأة «نفس الحقوق 
بالتشریع  یتعلــــق  فیمـــا 
األشخاص  بحركة  المتصل 
وحریة اختیار محل سكنھم 
دوًال  ولكـــن  وإقامتھـم»، 
حریة  تقیِّد  كثیرة  عربیة 
بـ  وتربطھا  المرأة  حركة 

«ولي أمرھا».

تنص على منح المرأة حًقّا 
فیما  الرجل  لحق  مساوًیا 
أطفالھما.  بجنسیة  یتعلق 
العربیة  الدول  لكن غالبیة 
بإعطاء  للنساء  تسمح  ال 

جنسیاتھن ألطفالھن.

املادة رقم 
2

املادة رقم 
9

املادة رقم 
15

 تعتــرض علیھـــا معظـــم 
الدول العربیة لكونھا تنص 
على عرض أي خالف بین 
الدول  أكثر من  أو  دولتین 
األطراف حول تفســـیر أو 
على  االتفاقیة  ھذه  تطبیق 

التحكیم.

املادة رقم 
29

املادة رقم 
16

الرد على
التحفظات

المادة 19 من اتفاقیة 
فیینا (قانون المعاھدات لعام 

1969) التي وإن أجازت للدول 
عند انضمامھا إلى معاھدة ما 

إبداء تحفظاتھا إال أنھا اشترطت 
أال یكون التحفظ منافًیا 

لموضوع االتفاقیة 
وغرضھا.

تؤكد المادة 21 
من اتفاقیة فیینا على 
عدم سریان التحفظات 
وعلى أنھ لیس لھا أثر 

في القانون الدولي.

تعتبر التحفظات على 
مواد االتفاقیة األساسیة 

منافیة لموضوعھا ولغرضھا 
وھي تبین عدم جدیة الدول 

في الوفاء بالتزامھا 
بموجب االتفاقیة.

تعتبر التحفظات 
مخالفة لمبدأي القضاء 
على التمییز ضد المرأة 
وتعزیز مساواتھا بالرجل 

وھما مبدآن مركزیان 
لألمم المتحدة.

معظم الدول العربیة 
قد سبق لھا االنضمام إلى 

العھد الدولي للحقوق المدنیة 
والسیاسیة ولم تتحفظ على 

المادة ۲۳ منھ الخاصة 
بالمساواة داخل األسرة.

إن تبریر بعض 
التحفظات بكون مقتضیات 

المواد المتحفظ علیھا مخالفة لما 
ینص علیھ القانون الداخلي، تبریر 
غیر مقبول كون المادة ۲۷ من 
اتفاقیة فیینا ال تجیز لطرف في 
المعاھدة أن یتمسك بقانونھ 

الداخلي لعدم تنفیذ 
االتفاقیة.

1
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ــخ 3  ــن بتاري ــاون الدوليي ــي تشــجيع الســالم والتع ــرأة ف ــة مشــاركة الم ــة العمومي ــرار الجمعي ق
كانــون األول/ ديســمبر 1982:

أكــد القــرار فــي الفقــرة 12 علــى ضــرورة أخــذ جميــع التدابيــر الالزمــة لتقديــم الفــرص العمليــة لمشــاركة المــرأة 
الفاعلــة فــي حفــظ الســالم والتعــاون الدولييــن، والتنميــة االقتصاديــة بمــا فيهــا التقــدم االجتماعــي. وعليــه ينبغــي 
العمــل علــى تمثيــل المــرأة المتســاوي والعــادل فــي الوظائــف الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وتقديــم فــرص متســاوية 
للمــرأة لالنخــراط فــي األعمــال الدبلوماســية إضافــة إلــى تعييــن أو ترشــيح النســاء بشــكل مســاٍو للرجــال كأعضــاء 

فــي الوفــود لحضــور اجتماعــات وطنيــة، إقليميــة أو دوليــة.

المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، إعالن فيينا بتاريخ 25 حزيران/ يونيو 1993:

أكــد اإلعــالن علــى أن حقــوق اإلنســان للمــرأة وللطفلــة جــزء غيــر قابــل للتصــرف مــن حقــوق اإلنســان العالميــة 
وجــزء ال يتجــزأ منهــا وال ينفصــل عنهــا. وأعــرب المؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان عــن اســتيائه مــن انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان علــى نطــاق واســع، ال ســيما تلــك التــي تتخــذ شــكل اإلبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي 
واالغتصــاب المنهجــي للنســاء فــي ظــروف الحــرب، ممــا يــؤدي إلــى نــزوح جماعــي لالجئيــن والمشــردين. أدان 
المؤتمــر بقــوة هــذه الممارســات المقيتــة، وطالــب بمعاقبــة مرتكبــي هــذه الجرائــم وإيقــاف هــذه الممارســات فــوراً.

وشــدد اإلعــالن علــى ضــرورة تمتــع المــرأة أثنــاء النــزاع بحقــوق مســاوية لحقــوق الرجــل ســواء كانــت مقاتلــة أو 
ــا، باإلضافــة إلــى معاملتهــا معاملــة خاصــة بســبب جنســها، كمــا تجــب حمايــة المــرأة حمايــة خاصــة  شــخصاً محمّيً
مــن أي انتهــاك لعرضهــا عــن طريــق االغتصــاب أو اإلكــراه علــى البغــاء أو أي شــكل مــن أشــكال العنــف المهيــن. 
ويجــب أن يتمتــع األطفــال تحــت ســن 15 والنســاء الحوامــل واألمهــات واألطفــال تحــت ســن 7 ســنوات بــأي 

معاملــة تفضيليــة يتمتــع بهــا ســكان الدولــة.

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 17 من تموز/ يوليو 1998:

ــد فــي  ــذي ُعق ــة، وال ــة دولي خــالل مؤتمــر األمــم المتحــدة الدبلوماســي للمفوضيــن المعنــي بإنشــاء محكمــة جنائي
ــة صياغــة نظــام رومــا األساســي فــي عــام 1993،  ــة متابعــة عملي ــو الدولي ــدأت منظمــة العف ــا، ب رومــا، إيطالي
ــة العامــة  ــى الجمعي ــى مســودة الصياغــة. وقُدمــت المســودة إل ــة تعكــف عل ــة الدولي ــة القانوني عندمــا كانــت اللجن

ــم المتحــدة عــام 1994. لأم

بعــد ذلــك، تابعــت المنظمــة جهودهــا وقدمــت إســهامات خــالل العمليــة السياســية لمراجعــة مســودة اللجنــة القانونيــة 
الدوليــة، وهــي العمليــة التــي تولتهــا لجنــة خاصــة معنيــة بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة، شــكلتها الجمعيــة العامــة 
ــة  ــة المعني ــة التحضيري ــي عــام 1995، واســتمر العمــل مــن خــالل اللجن ــن ف ــدت اجتماعي لأمــم المتحــدة، وعق
بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي عقــدت ســتة اجتماعــات خــالل الفتــرة مــن عــام 1996 إلــى عــام 1998.

منهاج عمل بيجين، بتاريخ تشرين األول/ أكتوبر 1995:

تــم تبنــي هــذا المنهــاج فــي المؤتمــر العالمــي الرابــع للمــرأة، والــذي أكــد علــى المبــدأ األساســي القائــل بــأن حقــوق 
المــرأة اإلنســانية وحقــوق الطفلــة حقــوق ثابتــة وأساســية وال يمكــن فصلهــا عــن حقــوق اإلنســان العالميــة. كمــا 
يركــز المنهــاج علــى أن لــدى النســاء هموًمــا مشــتركة يمكــن مواجهتهــا مــن خــالل العمــل الجماعــي وباالشــتراك 
مــع الرجــال للوصــول إلــى الهــدف الرئيســي وهــو المســاواة فــي النــوع االجتماعــي، ويحتــرم هــذا المنهــاج ويقــدر 

التنــوع فــي أوضــاع النســاء.

ــادة مشــاركة المــرأة  مــن األهــداف االســتراتيجية التــي وردت فــي محــور النزاعــات المســلحة مــن المنهــاج: زي
فــي حــل النزاعــات وصنــع القــرارات وحمايــة النســاء الالتــي يعشــن تحــت ظــروف النزاعــات المســلحة وغيرهــا 
مــن الالتــي يعشــن تحــت االحتــالل األجنبــي، وتخفيــض النفقــات العســكرية المفرطــة والحــد مــن توافــر األســلحة، 
إضافــة إلــى تشــجيع أشــكال حــل النزاعــات دون عنــف والحــد مــن حــدوث انتهــاكات لحقــوق اإلنســان فــي حــاالت 
ــات  ــب لالجئ ــاعدة والتدري ــة والمس ــة الحماي ــة الســالم، وكفال ــاد ثقاف ــي إيج ــرأة ف ــاهمة الم ــزاع، وتشــجيع مس الن
ــا، وأخيــًرا تقديــم المســاعدة إلــى المــرأة فــي  والمشــردات الالتــي بحاجــة إلــى حمايــة دوليــة وكذلــك المشــردات داخلّيً

المســتعمرات واألقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي.

المخرجــات التــي وافقــت عليهــا لجنــة وضــع المــرأة بمــا يخــص المــرأة والنزاعــات المســلحة، 
ــارس 1998: ــخ 13 آذار/ م بتاري

ــاوية  ــا متس ــدم فرًص ــة تق ــة الوطني ــة القانوني ــن أن األنظم ــد م ــة التأك ــى أهمي ــم 42 إل ــة رق ــر الجلس ــت تقري لف
وحساســة للنــوع االجتماعــي لجميــع ضحايــا النــزاع المســلح واألخــذ بعيــن االعتبــار األثــر الــذي يتركــه النــزاع 
المســلح علــى صحــة المــرأة، إضافــة إلــى التعــرض لالحتياجــات والهمــوم الخاصــة بالمــرأة الالجئــة واألشــخاص 
المهجريــن، وإدراك أهميــة إدخــال المــرأة فــي تصميــم سياســات إصــالح مــا بعــد الحــرب، وأهميــة إدمــاج منظــور 
النــوع االجتماعــي فــي سياســات معالجــة التهجيــر الداخلــي والتوطيــن، وفــي المســاعدات اإلنســانية فــي حــاالت 
الكــوارث والنزاعــات المســلحة وفــي أنشــطة المصالحــة وإعــادة البنــاء بعــد الحــرب، وزيــادة مشــاركة المــرأة فــي 
عمليــات حفــظ وبنــاء الســالم، واتخــاذ القــرار قبــل الحــرب وبعدهــا، وفــي منــع النــزاع وفــي عمليــات إعــادة البنــاء 
واإلصــالح الــذي يتبــع الحــرب، إضافــة إلــى إدراك ودعــم منظمــات المــرأة غيــر الحكوميــة خصوًصــا تلــك التــي 

تعمــل علــى مســتوى النســاء، ودعــم تأســيس شــبكات تدعــو وتعمــل علــى أســاس »المــرأة مــن أجــل الســالم«.

بيان مجلس األمن الصحفي في يوم المرأة العالمي، بتاريخ 8 آذار/ مارس 2000:

أكــد البيــان علــى معانــاة المجتمعــات عامــة مــن عواقــب النزاعــات المســلحة واإلرهــاب، ولكنــه أقــر بــأن المــرأة 
والطفلــة همــا أكثــر مــن يعانــي فــي مثــل هــذه الظــروف، وأن النســاء هــن غالبيــة الالجئيــن حــول العالــم. واعتبــر 
ــا فــي أوقــات النزاعــات المســلحة وتدهــور األوضــاع االجتماعيــة، إذ أنهــا تعمــل جاهــدة للحفــاظ  دور المــرأة مهّمً
ــا، وعلــى وجــوب  علــى النظــام االجتماعــي فــي وســط النزاعــات. وأكــد علــى تمكيــن المــرأة سياســّيًا واقتصادّيً
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تمثيلهــا بدقــة علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار حتــى تســتطيع أخــذ الفرصــة المناســبة للعــب دورهــا فــي توفيــر 
الســلم وحفظــه.

إعــالن ويندهــوك )خطــة عمــل ناميبيــا( بشــأن تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني فــي عمليــات 
دعــم الســالم المتعــددة بتاريــخ 31 مــن أيــار/ مايــو 2000:

أكــد اإلعــالن علــى ضمــان وصــول ومشــاركة متســاويين للمــرأة والرجــل فــي مجــال النزاعــات المســلحة علــى 
جميــع المســتويات وفــي جميــع مراحــل عمليــة الســالم، وفــي إطــار محادثــات وقــف إطــالق النــار و/ أو معاهــدات 
ــا مــن فريــق المحادثــات وعملياتــه. وأشــار اإلعــالن إلــى أهميــة أن  الســالم، يجــب أن تكــون المــرأة جــزًءا مهّمً
تكــون األمــم المتحــدة مثــااًل يحتــذى فــي زيــادة عــدد الشــخصيات النســائية فــي عمليــات الدعــم الســلمية، إدمــاج 
ــات الدعــم  ــة الخاصــة بعملي ــة واإلقليمي ــب الوطني ــع مناهــج ودورات التدري ــي جمي ــوع االجتماعــي ف منظــور الن
الســلمية، والتمويــل مــن أجــل تعييــن اختصاصييــن فــي النــوع االجتماعــي فــي كل بعثــة للعمــل كمرجــع للنــوع 
االجتماعــي، إضافــة إلــى توكيــل الممثــل الخــاص لأميــن العــام فــي مســؤولية ضمــان تنفيــذ عمليــة إدمــاج منظــور 
النــوع االجتماعــي فــي جميــع عناصــر البعثــة وأجزائهــا، وتوظيــف جميــع الوســائل المتاحــة لزيــادة الوعــي العــام 

بأهميــة إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي دعــم العمليــات الســلمية.

ــخ 30  ــلمية، بتاري ــات الس ــل النزاع ــي ح ــرأة ف ــاركة الم ــأن مش ــي بش ــان األوروب ــرار البرلم ق
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2000:

ــع مســتويات تســوية النزاعــات دبلوماســّيًا  ــى جمي ــى المشــاركة المتســاوية للنســاء والرجــال عل ــرار إل يدعــو الق
ــن. ــادرات مرتبطــة بالســالم واألم ــام بمب ــد القي ــوع االجتماعــي عن ــع مراعــاة الن ــار، م ــادرات إعــادة اإلعم ومب

ــات  ــروف الصراع ــي ظ ــال ف ــاء واألطف ــا ضــد النس ــم ارتكابه ــي يت ــف الت ــال العن ــرار أيضــاً أعم ــا أدان الق كم
المســلحة مثــل: االغتصــاب وعمليــات اإلخصــاب الجبريــة واالســتعباد الجنســي والتعقيــم القهــري. وحــث القــرار 
ــذه  ــل ه ــار مث ــى اعتب ــد عل ــع للتأكي ــف الراب ــول جني ــن بروتوك ــادة 147 م ــل الم ــى تعدي ــاء عل ــدول األعض ال
ــى  ــدول األعضــاء عل ــي أيضــاً ال ــان األوروب ــرار البرلم ــف. وحــث ق ــدات جني ــاً خطــراً لمعاه ــاكات خرق االنته
المصادقــة علــى اتفاقيــة رومــا والتــي تســمح بتدخــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ودعــا الــدول األعضــاء فيــه وكذلــك 
البعثــات التابعــة لــه إلــى دمــج منظــور النــوع االجتماعــي عنــد تخطيــط معســكرات الالجئيــن وعنــد المســاعدة فــي 
تأميــن حــق الالجئــات فــي تقريــر مصيرهــن مــن خــالل توفيــر الفــرص االقتصاديــة المناســبة والتمثيــل المتســاوي 

فــي لجــان الالجئيــن وفــي أجهــزة اتخــاذ القــرار األخــرى داخــل معســكرات الالجئيــن.

قــرار مجلــس األمــن 1325 الخــاص بالمــرأة والســالم واألمــن، بتاريــخ 31 تشــرين األول/ أكتوبــر 
:2000

يعتبــر أول وثيقــة رســمية وقانونيــة تصــدر عــن مجلــس األمــن، يطلــب فيهــا مــن أطــراف النــزاع احتــرام حقــوق 

ــزاع  ــة الن ــي مرحل ــي تل ــار الت ــاء واإلعم ــادة البن ــي إع ــالم، وف ــات الس ــي مفاوض ــاركتها ف ــم مش ــرأة، ودع الم
والصــراع.

ــا وأساســّيًا  يعــد القــرار مهّمً
ــى  ــرأة عل ــوق الم لدعــم حق
المســتوى العالمــي لكونــه 
أول قــرار لمجلــس األمــن 
يهــدف إلــى ربــط تجربــة 
النزاعــات  فــي  النســاء 
الحفــاظ  بمســألة  المســلحة 
واألمــن  الســالم  علــى 
القــرار  وحــث  الدولييــن. 
األمــن،  مجلــس  مــن  كاّلً 

ــة  ــي المســائل المتعلق ــة ف ــر الالزم ــع األطــراف األخــرى ألخــذ التدابي ــدول األعضــاء وجمي ــام، وال ــن الع واألمي
بمشــاركة المــرأة فــي عمليــات صنــع القــرار والعمليــات الســلمية، واألخــذ بدمــج النــوع االجتماعــي فــي التدريــب 
وحفــظ الســلم، وحمايــة المــرأة، إضافــة إلــى إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي جميــع أنظمــة تقاريــر األمــم المتحــدة 

وآليــات تنفيــذ البرامــج.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي شملها القرار 1325:

مشــاركة المــرأة علــى كافــة مســتويات صنــع القــرار. وتشــمل مشــاركتهن فــي المؤسســات الوطنيــة واإلقليميــة 
والدوليــة، وآليــات منــع النــزاع، ومفاوضــات الســالم، وعمليــات حفــظ الســالم )كشــرطيات وجنديــات 

ــن العــام لأمــم المتحــدة. ــك كممثــالت لأمي وعامــالت مدنيــات(، وكذل
ــب  ــمل تدري ــي. ويش ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــي والعن ــف الجنس ــن العن ــات م ــاء والفتي ــة النس حماي

ــن. ــة لحمايته ــراءات فعال ــاذ إج ــرأة واتخ ــوق الم ــال حق ــي مج ــالم ف ــظ الس ــات حف ــي عملي ــن ف العاملي
العمــل علــى منــع العنــف ضــد المــرأة مــن خــالل تعزيــز حقــوق المــرأة وأعمــال المســاءلة وتطبيــق القوانيــن. 
ــف  ــل العن ــم الحــرب _مث ــة المســؤولين عــن جرائ ــد هــي محاكم ــذا البن ــي يشــملها ه ــاط الت ــم النق وأحــد أه
ــى مســؤولية  ــا يشــدد عل ــام. كم ــو الع ــات العف ــا مــن اتفاقي ــف الجنســي دائًم ــم العن الجنســي_ واســتثناء جرائ

تعزيــز حقــوق المــرأة فــي إطــار القانــون العــام للدولــة.
ــوع  ــن مستشــارين لشــؤون الن ــظ الســالم، ويشــمل تعيي ــات حف ــي عملي ــوع االجتماعــي ف ــم منظــور الن تعمي
االجتماعــي فــي جميــع عمليــات حفــظ الســالم التابعــة لأمــم المتحــدة، وأخــذ االحتياجــات الخاصــة بالمــرأة 
فــي االعتبــار دائًمــا عنــد رســم السياســات وكذلــك الســماح بنفــاذ المعلومــات المتاحــة مــن جانــب منظمــات 

ــع السياســات والبرامــج. المــرأة إلــى جمي

بالطبــع، هنــاك فجــوات كبيــرة فــي تنفيــذ القــرار 1325، وبســبب عــدم وجــود نظــام مفــروض للعقوبــات علــى 

المجلس اإلستشاري النسوي السوري 
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الــدول التــي ال تلتــزم بتنفيــذه، فهنــاك صعوبــة واضحــة فــي تغييــر الوضــع وتحســينه. مــع ذلــك، يعــد القــرار ســنًدا 
ــا أساســّيًا لدعــم حقــوق المــرأة وتحقيــق الســالم واألمــن. دولّيً

قرار مجلس األمن رقم 1820 بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2008:

صنــف مجلــس األمــن، وللمــرة األولــى، العنــف الجنســي ضــد النســاء واألطفــال كتهديــد جــدي لأمــن وعائــق أمــام 
إعــادة الســالم واألمــن الدولييــن، وذلــك بإصــداره القــرار 1820 الــذي طالــب الــدول أعضــاء جميــع أطــراف 
النــزاع المســلح بـــ »الوقــف التــام لــكل أنــواع العنــف الجنســي ضــد المدنييــن«، وحثهــم علــى »اتخــاذ اإلجــراءات 

المناســبة علــى الفــور لحمايــة المدنييــن، بمــن فيهــم النســاء والفتيــات، مــن كل أنــواع العنــف الجنســي«.

ــا لكونــه أول قــرار لمجلــس األمــن بشــأن النزاعــات التــي تتعلــق بالعنــف الجنســي كأســلوب  يعتبــر هــذا القــرار مهّمً
مــن أســاليب الحــرب، وعنصــر حاســم فــي الحفــاظ علــى األمــن والســالم العالمــي، حيــث يتطلــب الحفــاظ علــى 
الســالم العدالــة واالســتجابة لمفاوضــات الســالم. كمــا أنــه يحظــر بشــكل قاطــع العفــو عــن العنــف الجنســي ذي 
ــا مــن العنــف الجنســي، وتســريح المســيئين  الصلــة بالصــراع ويطلــب حمايــة المدنييــن والالجئيــن والمشــردين داخلّيً

إلــى حقــوق اإلنســان مــن القــوات المســلحة، وإدمــاج النــوع االجتماعــي فــي البرامــج لمعالجــة العنــف الجســدي.

قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 1888 حــول مكافحــة العنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة 
بتاريــخ 30 أيلــول/ ســبتمبر 2009:

يهــدف القــرار إلــى إنهــاء العنــف الجنســي ضــد النســاء واألطفــال فــي مناطــق النزاعــات. وحــدد القــرار الــذي 
قدمــت الواليــات المتحــدة مشــروع نصــه، اإلجــراءات التــي يمكــن أن تتخذهــا األمــم المتحــدة والــدول األعضــاء 

فيهــا للمســاهمة فــي منــع العنــف الجنســي أثنــاء النزاعــات وإنهــاء إفــالت مرتكبيــه مــن العقــاب.

ونــص مشــروع القــرار علــى أن »إنهــاء اإلفــالت مــن العقــاب عامــل أساســي إن كان المجتمــع الــذي يحــدث فيــه 
نــزاع أو يتعافــى مــن النــزاع يريــد التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن مــا ارُتكــب مــن انتهــاكات فــي الســابق ضــد المدنييــن 

الذيــن تضــرروا مــن النزاعــات المســلحة، ولمنــع تكــرار انتهــاكات مماثلــة فــي المســتقبل«.

بنــي هــذا القــرار علــى القراريــن الســابقين لمجلــس األمــن الدولــي 1820 و1325 اللذيــن كان لهمــا أثــر فعــال 
فــي إثــارة موضــوع العنــف الجنســي فــي مناطــق النزاعــات وإدراجــه علــى جــدول أعمــال مجلــس األمــن الدولــي.

قرار مجلس األمن 1889 بتاريخ 5 تشرين األول/ أكتوبر 2009:

لتعزيــز تطبيــق ومراقبــة القــرار رقــم 1325 والقــرار رقــم 1820 الخــاص بالعنــف الجنســي، تــم اعتمــاد قــرار 
جديــد مــن قبــل مجلــس األمــن رقــم 1889 بمثابــة إعــادة للتعهــدات التــي تــم اعتمادهــا بالقــرار 1325. يركــز 
القــرار الجديــد فــي مشــاركة المــرأة خــالل مراحــل مــا بعــد النــزاع وإعــادة البنــاء، ويشــدد علــى أهميــة زيــادة عــدد 

العامــالت فــي قــوات بنــاء وحفــظ الســالم. كمــا يطالــب األميــن العــام لأمــم المتحــدة بوضــع مؤشــرات دوليــة مــن 
أجــل متابعــة وتســجيل تنفيــذ القــرار رقــم 1325.

 S/2010/498 تــم عــرض قائمــة تضــم 26 مؤشــراً علــى مجلــس األمــن وذلــك فــي تقريــر األميــن العــام رقــم
فــي تشــرين األول/ أكتوبــر مــن عــام 2010، حيــث قــام المجلــس بعقــد مناقشــة مفتوحــة حــول المــرأة والســالم 
واألمــن الدولييــن. لكــن البيــان الرئاســي الــذي تــم اعتمــاده لــم يكــن ملزًمــا سياســّيًا وقــام بتأييــد دفــع هــذه المؤشــرات 

إلــى مراحــل أخــرى عوًضــا عــن اإلقــرار بهــا علــى النحــو الــذي أوصــى بــه التقريــر. 

وثيقة »العنف ضد المرأة« بتاريخ 15 أذار/ مارس 2013:

ــدت بعــض  ــة، وأب ــي دول ــا مئت ــت عليه ــة وقع ــم طــرح وثيق ــم المتحــدة ت ــرأة باألم ــة الم ــي الجلســة )57( للجن ف
الــدول تحفظاتهــا علــى اإلعــالن لكنهــا لــم تعرقــل إقــراره ووقعتــه وهــي كل مــن :مصــر، الســعودية، قطــر، ليبيــا، 
والســودان، باإلضافــة إلــى إيــران ونيجيريــا، وهنــدوراس، والفاتيــكان وروســيا. وعلــى الرغــم مــن اعتبــار الوثيقــة 
ــا لوقــف العنــف ضــد النســاء »إعــالن إلغــاء ومنــع كافــة أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات«،  إعالًنــا تاريخّيً
فقــد القــت معارضــة شــديدة فــي إجازتــه لكونهــا اعتبــرت القيــود علــى الحريــة الجنســية وتقييــد حريــة ممارســة 

الســحاق مــن أشــكال العنــف ضــد المــرأة. ليتــم ســحب الوثيقــة فــي نهايــة المطــاف.

ــة  ــتراتيجية إقليمي ــة اس ــرأة العربي ــة الم ــة ومنظم ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــل، أصــدرت األمان ــي المقاب ف
بعنــوان »حمايــة المــرأة العربيــة: األمــن والســالم« بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة عــام 2012. تركــز 
االســتراتيجية فــي األطــر واآلليــات القانونيــة علــى المســتويين العربــي والدولــي بهــدف وضــع مرجعيــة مالئمــة 
ــق  ــات تحقي ــرة، لوضــع برامــج وخطــط تتناســب وأولوي ــرار وأصحــاب االختصــاص والخب ــع الق ــن بصن للمعنيي
األمــن اإلنســاني للمــرأة العربيــة وحمايتهــا مــن كل أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والــذي تتعــرض 
لــه وبخاصــة فــي أوقــات الحــروب واالحتــالل والنزاعــات المســلحة. ضمــت االســتراتيجية مجــاالت عمــل ثــالث: 
المشــاركة– الوقايــة– الحمايــة، بحيــث يتــم تنفيذهــا خــالل مرحلــة مــا قبــل النزاعــات المســلحة/ األمــن والســالم، 

مرحلــة الطــوارئ والنزعــات المســلحة ومرحلــة مــا بعــد النزعــات المســلحة/ اإلعمــار وإعــادة التأهيــل.

قراءات ومراجع إضافية

لالطالع على المزيد عن قضية المرأة وفق مفاهيم األمم المتحدة، يمكن زيارة موقع األمم المتحدة/ المرأة.	 
لالطــالع علــى المزيــد مــن األســس القانونيــة لحفــظ الســالم لــدى األمــم المتحــدة، يمكــن زيــارة واليــات عمليــات حفــظ 	 

الســالم وأساســها القانوني.
للتعرف على األجهزة الرئيسية لأمم المتحدة ومنظومة عملها، يمكن زيارة موقع األمم المتحدة.	 
لمشاهدة جلسات األمم المتحدة مباشرة، يمكن زيارة البث المباشر	 
ــارة موقــع المحكمــة اإللكترونــي أو مراجعــة 	  ــة، يمكــن زي ــة الدولي ــى تفاصيــل عمــل المحكمــة الجنائي لالطــالع عل

مدخــل إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )العفــو الدوليــة(

file://localhost/C/::Users:toshiba:Desktop:Women-Peace-Security%20handbook:%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.pdf
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/women/index.html
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/pkmandates.shtml
http://www.un.org/ar/aboutun/structure/
http://webtv.un.org/
https://www.icc-cpi.int/
https://www.amnesty.org/ar/documents/IOR40/001/2004/ar/
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منظومـة األمـم املتحـدة
 األجهـزة الرئيسيـة 

لألمـم املتحـدة

الجمعيـة العامـة

مجلس األمن

مجلس الوصاية 6

محكمة العدل الدولية

األمانة العامة

املجلس االقتصادي 
واالجتماعي

مالحظات:

تشمل عضوية مجلس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعني بالتنسيق.  1

مكتب األمم املتحدة للرشاكات هو جهة األمم املتحدة املعنية بالتنسيق مع مؤسسة األمم املتحدة.  2

تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية تقاريرهما إىل مجلس األمن والجمعية العامة.  3

منظمة التجارة العاملية غري ملزمة بتقديم تقارير إىل الجمعية العامة، ولكنها ُتسهم عىل أساس كل حالة عىل حدة يف أعمال الجمعية العامة   4
واملجلس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بجملة مسائل منها املسائل املالية واإلنمائية.

الوكاالت املتخصصة هي منظمات مستقلة تعمل مع األمم املتحدة ومع بعضها من خالل آلية تنسيق املجلس االقتصادي واالجتماعي عىل   5
املستوى الحكومي، ومن خالل مجلس الرؤساء التنفيذيني للتنسيق عىل املستوى املشرتك بني األمانات.

توقفت أعمال مجلس الوصاية يف 1 ترشين الثاني/نوفمرب 1994 باستقالل باالو، آخر إقليم باق مشمول بوصاية األمم املتحدة، يف 1 ترشين   6
األول/أكتوبر 1994.

ليس املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار والوكالة املتعددة األطراف لضمان االستثمار وكالتني متخصصتني، بل هما جزء من مجموعة البنك   7
الدويل وفقاً للمادتني 57 و63 من امليثاق.

تشّكل أمانات هذه األجهزة جزًءا من األمانة العامة لألمم املتحدة.  8
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 اللجان اإلقليمية 8

اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي

اللجنة االقتصادية ألوروبا

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واملحيط الهادئ

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 البحث والتدريب

جامعة األمم املتحدة

كلية موظفي منظمة األمم املتحدة

معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

 كيانات األمم املتحدة األخرى
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 1

مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع
مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( 1، 8

مركز التجارة الدولية )األمم املتحدة/منظمة التجارة 
العاملية(

 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني 
وتمكني املرأة 1

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني يف الرشق األدنى 1 )األونروا(

 الصناديق والربامج 1

برنامج األغذية العاملي

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية •

متطوعو األمم املتحدة •
برنامج األمم املتحدة للبيئة 8

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 8

صندوق األمم املتحدة للسكان

منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(

 الهيئات الفرعية

اللجان الدائمة وأجهزة مخصصة

اللجان الرئيسية ولجان الدورة األخرى

لجنة القانون الدويل

لجنة نزع السالح

مجلس حقوق اإلنسان

تعكس هذه الخريطة الهيكل الوظيفي ملنظومة األمم املتحدة وتقدَّم للعلم فقط. وهي ال تشمل جميع مكاتب أو كيانات منظومة األمم املتحدة.

عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية
لجان الجزاءات )مخصصة(

اللجان الدائمـة وأجهزة مخصصة
لجان مكافحة اإلرهاب

لجنة األركان العسكرية

املحكمة الجنائية الدولية لرواندا

املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان
مكتب األمم املتحدة للرشاكات 2

مكتب األمم املتحدة يف جنيف

مكتب األمم املتحدة يف فيينا

مكتب األمم املتحدة يف نريوبي

مكتب األمم املتحدة املعني باملخّدرات 
والجريمة 1

املكتب التنفيذي لألمني العام

مكتب دعم بناء السالم

مكتب الشؤون القانونية

مكتب املستشار الخاص لشؤون أفريقيا

مكتب املمثل الخاص لألمني العام املعني باألطفال والنزاع 
املسلح

 مكتب املمثل الخاص لألمني العام املعني بالعنف الجنيس 
يف حاالت النزاع

مكتب املمثل السامي ألقل البلدان نمواً والبلدان النامية غري 
الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

مكتب خدمات الرقابة الداخلية

مكتب شؤون نزع السالح
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 إدارات ومكاتب

إدارة الدعم امليداني

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة شؤون اإلعالم

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات املؤتمرات

إدارة شؤون السالمة واألمن

إدارة الشؤون السياسية

إدارة عمليات حفظ السالم

 االسرتاتيجية الدولية للحّد من الكوارث 
التابعة لألمم املتحدة

 اللجان الوظيفية
اللجنة اإلحصائية

لجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
لجنة التنمية االجتماعية

لجنة السكان والتنمية
لجنة املخّدرات

لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
لجنة وضع املرأة

منتدى األمم املتحدة املعني بالغابات

 هيئات أخرى

برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة 
البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(

فريق الخرباء املعني باألسماء الجغرافية

لجنة الخرباء املعنية باإلدارة العامة

لجنة السياسات اإلنمائية

اللجنة املعنية باملنظمات غري الحكومية

املنتدى الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية

 البحث والتدريب

معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة

معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

 الوكاالت املتخصصة 1، 5

االتحاد الربيدي العاملي

االتحاد الدويل لالتصاالت

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

صندوق النقد الدويل
مجموعة البنك الدويل 7

البنك الدويل لإلنشاء والتعمري •

املؤسسة اإلنمائية الدولية •

املؤسسة املالية الدولية •

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
)اليونيدو(

املنظمة البحرية الدولية

منظمة السياحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الطريان املدني الدويل

املنظمة العاملية لألرصاد الجوية

املنظمة العاملية للملكية الفكرية

منظمة العمل الدولية

 منظمات ذات صلة

السلطة الدولية لقاع البحار

اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية

املحكمة الجنائية الدولية

املحكمة الدولية لقانون البحار
منظمة التجارة العاملية 1، 4

منظمة حظر األسلحة الكيميائية 3
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1، 3

 الهيئات الفرعية

اآللية الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني 
الجنائيتني

املنتدى السيايس الرفيع املستوى   

املعني بالتنمية املستدامة

 الهيئة الفرعية االستشارية
لجنة األمم املتحدة لبناء السالم
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الفصل الثالث:

مبادئ التغطية الصحفية لقضايا المرأة والسالم واألمن

مبادئ التغطية الصحفية

1. أخالقيات التغطية الصحفية االحترافية

    تتطلــب ممارســة مهنــة الصحافــة، كأي مهنــة أخــرى، االلتــزام بمجموعــة مــن المعاييــر األخالقيــة فــي النقــل 
والكتابــة والنشــر. وبحســب جــون هوهنبــرغ John Hohenberg، الصحافــي األميركــي ومؤلــف كتــاب »الصحفــي 
المحتــرف« )2000-1906(، فــإن أخالقيــات الصحافــة هــي » تلــك االلتزامــات األساســية التــي يجــب أن يتحلَّــى بهــا 
كل صحافــي والمتمثلــة أساســاً فــي ضــرورة العمــل مــن أجــل الوصــول إلــى تغطيــة ُمنِصفــة وشــاملة ودقيقــة، صادقــة 
وواضحــة، مــع مراعــاة حمايــة المصــادر وتحقيــق الصالــح العــام ال غيــر، عــن طريــق احتــرام القانــون وحقــوق الحيــاة 

الخاصــة لألشــخاص وتصحيــح األخطــاء فــي حــال وجودهــا.«

    بالطبــع، المعاييــر األخالقيــة للصحافــة واحــدة مهمــا كان الموضــوع الــذي يتــم تغطيتــه، لكــن ضــرورة التأكــد مــن 
ــن  ــرأة والســالم واألم ــة بالم ــا المتعلق ــة القضاي ــد تغطي ــر واجــب المراعــاة عن ــي أم ــق وتفصيل ــا بشــكل دقي ــزام به االلت
نظــراً إلــى تبعــات هــذه القضايــا السياســية االجتماعيــة واالقتصاديــة وإمكانيــة االنخــراط فــي خطابــات التمييــز والعنــف 

ــة فــي حــال عــدم مراعاتهــا.  ــة والكراهي والعنصري

ــات  ــات واإلعالن ــد مــن االتفاق ــة، فســنجد العدي ــة الصحاف ــات مهن ــا أســس ونشــأة أخالقي     مــن جهــة أخــرى، إذا تتبعن

Families For Freedom من صفحة الفيسبوك 
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الدوليــة ذات الصلــة، كاإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــن األمــم المتحــدة، ولوائــح القانــون الدولــي، وإعــالن 
ــي )1978(،  ــم الدول ــر الســالم والتفاه ــي نش ــائل اإلعــالم ف ــهام وس ــية الخاصــة بإس ــادئ األساس ــأن المب ــكو بش اليونس
وإعــالن باريــس )1983(، والتــي نالــت دعــم العديــد مــن الجمعيــات واالتحــادات الصحافيــة، وحــددت المبــادئ التوجيهية 
األخالقيــة بشــكل أكثــر دقــة فــي المســائل المتعلقــة بوســائل اإلعــالم والصحافــة. وجميعهــا تســتند إلــى المبــادئ األساســية 

للقانــون الدولــي والديمقراطيــة واالســتقاللية.

تتضمن المبادئ األخالقية العامة للتغطية الصحفية االحترافية:

الدقة في تعقب المعلومات وسردها:

ــا  ــة قضاي ــى تغطي ــد عل ــق هــذا بالتأكي ــي، وينطب ــم العمــل الصحف ــى معلومــات صحيحــة مــن صمي الحصــول عل
النســاء والســالم واألمــن. إذ يجــب عــدم افتــراض معرفــة أي شــيء قبــل التحقــق منــه، وعــدم االكتفــاء بمعلومــات 
ــل  ــة ب ــة قصــة صحفي ــى لســان مصــدر واحــد لكتاب ــم ذكرهــا عل ــع التواصــل االجتماعــي أو ت ــى مواق وردت عل
يجــب العمــل علــى التحقــق مــن هــذه المعلومــات عبــر التواصــل المباشــر مــع األشــخاص والتحقــق مــن المعلومــات 
مــن خــالل مصدريــن علــى األقــل. تتطلــب الدقــة أيًضــا االعتــراف بوقــوع خطــأ حــال وقوعــه خــالل التغطيــة 
وتصحيحــه فــوراً، حتــى وإن لــم يكــن خطــأ صريًحــا وكان مجــرد أمــر يحتــاج إلــى توضيــح أو كان يعطــي إيحــاًء 
معيًنــا. والدقــة ال تتعلــق بالحقائــق فقــط، لكنهــا تتعلــق أيضــاً بوضعهــا فــي ســياقها المناســب. فعلــى ســبيل المثــال 
نقــول: “أسســت المحاميــة رزان زيتونــة مــع ناشــطين لجــان التنســيق المحليــة فــي ســوريا لتوثيــق انتهــاكات النظــام 
الســوري لحقــوق اإلنســان.” هنــا يتــم تقديــم الناشــطة بشــكل صحيــح ودقيــق، لكــن تقديمهــا بوصفهــا زوجــة فــالن 
رغــم كونــه حقيقــة إال أنــه ليــس تقديــم دقيــق لكونــه يقدمهــا فــي قالــب نمطــي يرســخ صــورة المــرأة كتابــع للرجــل.

وألن قضايــا المــرأة والســالم واألمــن تتضمــن العديــد مــن المصطلحــات القانونيــة وأيًضــا االجتماعيــة، فإنــه مــن 
الواجــب عــدم اســتخدام أي مصطلــح فــي الكتابــة الصحفيــة بــدون فهــم كامــل للمعنــى والهــدف مــن االســتخدام، 
وشــرح المصطلــح والمقصــود بــه للجمهــور أيضــاً. فبحســب البحــث الــذي أجرتــه شــبكة الصحافيــات الســوريات 
حــول »النســاء فــي وســائل اإلعــالم الســورية الناشــئة«، فــإن العديــد مــن المقــاالت المنشــورة فــي وســائل اإلعــالم 
الســورية الناشــئة فــي الفتــرة بيــن عامــي 2011 و2016 »اســتخدمت المصطلحــات والمفاهيــم الخاصــة بحقــوق 
النســاء، لكــن بــدون أن يترافــق ذلــك مــع تقديــم حجــج مقنعــة وذات صلــة بالســياق المحلــي عــن معنــى هــذه الحقــوق 

وأهميتهــا.«

األمانة:

المصداقيــة هــي العملــة الوحيــدة التــي نملكهــا كصحافييــن وصحفيــات. لذلــك - مــا عــدا فــي الحــاالت االســتثنائية - 
ال يجــب إخفــاء حقيقتنــا كصحافييــن وصحفيــات عنــد إجــراء المقابــالت. ذلــك أنــه مــن غيــر األخالقــي الحصــول 
علــى معلومــات مــن أي شــخص مــن خــالل ادعــاء كاذب. مــن جهــة أخــرى، يجــب إعــالم المصــادر الصحفيــة 
عنــد تســجيل الحــوارات أو اللقــاءات حتــى لــو كان التســجيل باســتخدام الهاتــف. كمــا يجــب إخبارهــم باســم الجريــدة 

أو دار النشــر التــي نعمــل لصالحهــا وإعالمهــم بــأي تغييــر فــي ذلــك. يجــب أيضــاً عــدم التــورط بإعطــاء وعــود 
مبالــغ فيهــا للشــخصية التــي يتــم إجــراء لقــاء معهــا، فــال يجــوز القــول إنــه بمجــرد نشــر التقريــر ســتصبح األمــور 
ــد  ــاش دون الوع ــة للبحــث والنق ــي ســيطرح القضي ــل الصحف ــح أن العم ــل يجــب توضي ــرام، ب ــا ي ــر م ــى خي عل

بحلــول.

النزاهة والموضوعية:

ينبغــي أن يكــون العمــل الصحفــي متوازنــاً، فــال يميــل إلــى أحــد األطــراف علــى حســاب اآلخــر، مــع ضــرورة 
ــياق  ــي س ــا ف ــي أو وضعه ــياقها الحقيق ــن س ــا م ــدم اقتطاعه ــليم وع ــاري الس ــياقها اإلخب ــي س ــداث ف وضــع األح
ــا أنــه ليــس مهمــة الصحافــة إصــدار األحــكام، وإنمــا نقــل المعلومــات بدقــة  مختلــف. لــذا، علينــا أن نتذكــر دائًم
وفهــم واضــح للغــرض مــن نقلهــا. علــى ســبيل المثــال، اإلســهاب فــي توصيــف مالبــس الناجيــة/ الضحيــة وقــت 
الهجــوم، قــد يحمــل نوًعــا مــن إطــالق الحكــم عليهــا. إذ غالبــاً مــا تركــز تقاريــر العنــف الجنســي فــي الضحيــة 
ــات  ــي تصرف ــة ف ــز التغطي ــع. إن تركي ــذا الوض ــب ه ــا تجن ــا إذا كان بإمكانه ــدت، وم ــاذا ارت ــخصيتها، وم وش
ــه  ــد جلْبَن ــه ق ــَن ضحيت ــن وَقْع ــره، وأن م ــن تبري ــف الجنســي يمك ــأن العن ــرة ب ــى انتشــار الفك ــؤدي إل ــة ي الضحي
ألنفســهن. علــى الطــرف اآلخــر، غالًبــا مــا يتــم إظهــار المهاجميــن علــى أنهــم وحــوش، أشــخاص بــدون ســيطرة 
ذاتيــة أو مضطربيــن نفســّيًا فــي أحســن األحــوال. ففــي بعــض التقاريــر يتــم أيًضــا توفيــر المنــاخ للتعاطــف مــع 
المهاجــم عبــر القــول علــى ســبيل المثــال بــأن التحقيــق الجنائــي ســيضع مســتقبل المهاجــم فــي خطــر. إن هــذا النــوع 
مــن التقاريــر الصحفيــة، الناتــج غالبــاً عــن جهــٍل بأســلوب المعالجــة الصحفيــة الصحيــح، يتجاهــل طبيعــة اإلســاءة 
الجنســية الممنهجــة التــي تواجههــا المــرأة كمشــكلة أساســية ويفتقــر إلــى الدقــة فــي إظهــار ماجريــات األحــداث.    

ــى  ــرأي الشــخصي إل ــة ال كمــا يتوجــب تجنــب اســتخدام التصريحــات المشــحونة، والتحمــس للموضــوع، وإضاف
القصــة. علــى الصحافييــن والصحفيــات أيًضــا التحلــي بالنزاهــة عنــد إجــراء اللقــاءات. علــى ســبيل المثــال، عنــد 
الحديــث إلــى األشــخاص الذيــن تعرضــوا للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، يجــب حمايتهــم والتأكــد مــن عــدم 
ــة  ــة المســتنيرة للشــخص المــراد إجــراء مقابل ــى الموافق تعريضهــم ألي خطــر محتمــل مــن خــالل الحصــول عل
معــه وهــذا أمــر أساســي. ُيقصــد بالموافقــة المســتنيرة إدراك الشــخص الــذي ســيجري معــه اللقــاء بشــكل واضــح 
وكامــل الهــدف مــن إجــراء اللقــاء وتبعــات الظهــور فــي وســائل اإلعــالم. لذلــك يتوجــب علــى الصحافييــن إبــالغ 

مــن يــودون مقابلتهــم بــكل المخاطــر المحتملــة بشــكل واضــح ومباشــر. 

تعارض المصالح: 

تجنــب تعــارض المصالــح، ســواء أكانــت حقيقيــة أو مفترضــة، وإال ســتضطر/ يــن إلــى المســاومة علــى حســاب 
أمانتــك ومصداقيتــك. يشــمل ذلــك البعــد عــن األنشــطة السياســية - فأنــت لســت ناشــًطا / ة ولكنــك صحافي/ـــة.  
كمــا يجــب تجنــب أيضــاً الوظائــف الثانويــة والتدخــل السياســي، والوظائــف الحكوميــة والخدمــة فــي المنظمــات 
ــي مظاهــرة  ــة المشــاركة ف ــي/ ـ ــال يمكــن للصحاف ــة. ف ــى حســاب النزاهــة الصحفي ــك عل ــة، إذا كان ذل المجتمعي

والكتابــة عنهــا فــي نفــس الوقــت، أو اإلنتســاب لحــزب مــا وتغطيــة نشــاطاته فــي كتاباتــه/ا الصحفيــة.

http://www.sfjn.org/research-ar.pdf
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ــة أي قصــة صحفيــة،  للتأكــد مــن التزامــك بالمبــادئ األخالقيــة األساســية عنــد كتاب
ــة: ــئلة التالي ــك األس ــى نفس ــرح/ي عل اط

هل حصلت على المعلومات بطريقة موثوقة يمكن االعتماد عليها؟. 1
هل تم تعزيز المعلومات بأدلة واضحة وصريحة؟. 2
هل تستعرض القصة وجهات نظر متعددة دون تحيز لجهة ما أو إغفال لصوت جهة . 3

أخرى؟
هل تتضمن القصة حق الرد من كل األشخاص/ الجهات التي تم توجيه اتهامات أو . 4

انتقادات لها في القصة؟
هل تتسم المعلومات الواردة في القصة بالوضوح ومنسوبة لمصادرة معلنة وواضحة؟ . 5
إسأل/ي نفسك دائماً كيف سيكون شعورك لو كنت موضوع القصة الصحفية وليس كاتبها عند قراءتها.. 6
هل فعلت/ي كل ما بوسعك لتكون/ ي منصفاً ودقيقاً في نقل الحقائق؟. 7
هل صوتك/ رأيك حاضر في القصة؟ إذ كان الجواب بنعم على هذا السؤال، عليك مراجعة القصة مرة . 8

أخرى قبل النشر والتأكد من خلوها من رأيك الصريح أو المبطن تماًما.

إلــى جانــب المبــادئ األخالقيــة العامــة، هنــاك مجموعــة قواعــد أساســية ال غنــًى عنهــا عنــد تنــاول قضايــا 
المــرأة والســالم واألمــن. يمكــن تلخصيهــا فــي:

ال يجوز بث أي عبارات تحريضية، غير الئقة أو غير مهنية أو نشر تعليقات تحث على الكراهية أو . 1
االنتقام، أو نشر خطاب يروج للعنف أو الكراهية أو التفرقة.

ال يجوز إظهار الشخصيات الناجية والضحايا منهم وحتى ممارسي العنف في حاالت تمس كرامتهم . 2
اإلنسانية. 

يجب احترام المعطيات الشخصية للضحايا والناجيات والناجين وحمايتها، بما في ذلك هوياتهم والمعلومات . 3
الخاصة بأفراد عائالتهم وصورهم ومقراتهم وأماكن عملهم تجنباً ألي خطر على حياتهم وال يجوز بث 

المعلومات إال التي تتمتع بقيمة إخبارية هامة تحقيقاً لمصلحة عامة.
ال يجوز نشر أسماء الضحايا، إال بعد إعالم أهليهم وذويهم من ِقبل الجهات الرسمية، فال ينبغي أن يعلم . 4

أهالي الضحايا بموت أو إصابة أبنائهم وذويهم عبر وسائل اإلعالم. 
تجنُّب / ي لغة اللوم. فإذا قالت المرأة إنها تعرضت لالغتصاب على الطريق في وقت متأخر من الليل فال . 5

نسألها: »لماذا كنِت خارجاً في وقت متأخر من الليل«؟ وإذا اختطف الطفل عند خروجه بمفرده للحصول 
على الماء فال نسأله: »لماذا تذهب وحَدك إلحضار الماء«؟ هذا النوع من األسئلة يوحي بأن الحادثة سببها 

غلطة الناجي أو الناجية.
تجنب / ي التعميم والتجميع عندما تكون النساء ضحايا أو أمهات، إذ يوجد ميل إلى الحديث عنهن على . 6

أساس من التعميم والتجميع، ويعاملن كما لو أنهن مجرد أرقام إحصائية ووسيلة إلثارة التعاطف “تعاني 
النساء السوريات من العنف المنزلي”، بحسب بحث شبكة الصحافيات السوريات حول “النساء في وسائل 

اإلعالم السورية الناشئة”. 
توِفير السياق واالبتعاد عن تبسيط األمور، عدم التكهن حول أي أمر! التعامل بالحقائق وما هو معلوم . 7

ويمكن توثيقه.
ض حياة اإلنسان للخطر، وفي العديد من هذه الحاالت علينا أن نتعاون . 8 التقرير الذي نقدمه يجب أال ُيعرِّ

مع قوى األمن/مسؤولين حكوميين في حال كان ذلك ممكناً لتجنب تعريض اآلخرين للخطر.
عدم استخدام عناوين مثيرة تثير الهلع. على سبيل المثال: نساء َحَلب ينتحرن خوفاً من االغتصاب، أو . 9

ناشط معارض يدعو إلى اغتصاب فتاة سورية.
ال تصدق/ي شيًئا ما لم تتم رؤيته بعينك. كن/ ي متشكًكا / ة دائًما.. 10

قراءات ومراجع إضافية:

لالطالع على أخالقيات العمل الصحافي الخاصة بمؤسسة بي بي سي BBC، يمكن زيارة الرابط هنا.	 
لالطالع على أخالقيات العمل الصحافي ونشر الصور لوكالة األسوشيتدبرس AP، يمكن زيارة الرابط هنا. 	 
ــرز Thomson Reuters، يمكــن 	  ــدى مؤسســة طومســون رويت ــي ل ــات العمــل الصحاف ــى أخالقي لالطــالع عل

زيــارة الرابــط هنــا.
نساء سوريات الجئات في مخيم الزعتري ينتظرن الحصول على مساعدات من إحدى الجهات االغاثية الدولية، تصوير محمد ابو غوش

http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/
http://www.csus.edu/indiv/g/goffs/135 photojournalism/associated press ethics code.pdf
http://handbook.reuters.com/index.php?title=Main_Page
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2. كتابة القصص والتقارير اإلخبارية

    

التقريــر الخبــري، هــو شــكل صحفــي يقع، في مرحلة وســط، بين الخبر الســريع القصيــر والتحقيق الصحفي االســتقصائي. 
ويقوم على عرض الوقائع، مع خلفياتها، وتفصيالتها ويناسب التغطية التفسيرية.

ــاري  ــي إخب ــوع صحف ــه » ن ــه بأن ــة ل ــف الموســوعة البريطاني ــا: تعري ــي، منه ــر الصحف ــف للتقري ــاك عــدة تعاري     هن
ــا، ويقــدم األحــداث والمعلومــات المختلفــة ولــه أهميــة كبيــرة ليــس فــي الصحافــة المكتوبــة فقــط وإنمــا  تطــور تاريخّيً

فــي اإلذاعــة والتلفزيــون أيضــاً.«

    تقــدم التقاريــر الصحافيــة معلومــات، وبيانــات جديــدة، عــن حادثــة أو واقعــة، ال يســتطيع الخبــر القصيــر الســريع، أو 
القصــة الخبريــة، تقديمهــا بشــكل مناســب. ويبــرز زوايــا أو جوانــب معينــة عــن حادثــة أو واقعــة.    كمــا يتضمــن تقديــم 
الخلفيــة التاريخيــة، أو الخلفيــة الوثائقيــة للحادثــة، أو الواقعــة، التــي يتناولهــا التقريــر، باإلضافــة إلــى التقييــم الموضوعــي 
للبيانــات، أو المعلومــات، ســواء عــن طريــق األحــكام واالســتنتاجات والتعميمــات، التــي تدلــي بهــا الشــخصيات، التــي 

يستشــهد بهــا كاتــب التقريــر، أو تلــك التــي يتوصـــل إليهــا بنفســه. 

    تعــد التقاريــر الصحفيــة مــن أكثــر األشــكال الصحفيــة شــيوعاً فــي تغطيــة قضايــا النســاء والســالم واألمــن. وغالبــاً 

مــا تحظــى هــذه التقاريــر بتعاطــف الجمهــور، لكــن المالحــظ أنــه يوجــد نقــص فــي كيفيــة معالجــة وســائل اإلعــالم لهــذه 
القضايــا وغيــاب النهــج الحقوقــي فــي التعامــل مــع المشــكلة األساســية. إذ أن انطــالق المعالجــة مــن مبــدأ الشــفقة وإثــارة 
المشــاعر بطريقــة ســطحية، دون البحــث فــي العمــق أو إعطــاء الطابــع الحقوقــي لهــذه القضايــا يفقدهــا معناهــا الحقيقــي 

والهــدف المرجــو مــن نشــرها والمتمثــل فــي َخْلــق معرفــة ووعــي حقيقييــن لــدى الجمهــور.

ــة، أن  ــة والصدم ــز Dart Center  دارت للصحاف ــس مرك ــرغ Frank Ochberg، مؤس ــك أوكبي ــد فران      يعتق
دور اإلعــالم يصبــح أهــم لــدى وقــوع كارثــة. ويقــول فــي مقابلــة مــع مركــز الصحافــة الدوليــة » الطريقــة التــي يتبعهــا 
الصحافيــون خــالل تغطيــة األحــداث يمكــن أن يكــون لهــا أثــر عميــق فــي ردِّ فعــل المجتمــع وتفاعلــه فــي أعقــاب وقــوع 

مأســاة ما.«

ــارك  ــل المع ــر العاجــل وتفاصي ــل الخب ــراً لنق ــداً كبي ــذل وســائل اإلعــالم الســورية جه ــال، تب ــى ســبيل المث عل
ــف  ــة، القص ــرات االنتحاري ــل: التفجي ــة، مث ــوادث المؤلم ــر الح ــن وتأثي ــى والمصابي ــداد القتل ــوريا وأع ــي س ــرة ف الدائ
الحربــي، االغتيــاالت، والهجمــات التــي تشــّنها القــوات الحكوميــة أو الفصائــل المعارضــة المســلحة. ولكــن لتنــاول هــذه 
ــى  ــاء الضــوء عل ــات إلق ــن والصحفي ــى الصحافيي ــة الحــوادث وقصــص العنــف، يتوجــب عل ــًدا عــن صحاف ــع بعي الوقائ
ســبب حــدوث الحــدث والتداعيــات علــى النــاس )توفيــر الســياق(، وإعطــاء فرصــة للنــاس إليصــال صوتهــم، والحديــث 
ــن  ــا والناجي ــى الضحاي ــوا إل ــن وصل ــى البحــث عــن األبطــال والبطــالت الذي ــة إل ــم، باإلضاف ــرت حياته ــف ُدم عــن كي

ــف. ــروا بالعن ــن تأث ــاة األشــخاص الذي ــي حي ــة ف ــى االســتثناءات اإليجابي ــات وســاعدوهم، وتســليط الضــوء عل والناجي

ــلوب الواضــح  ــن باألس ــالم واألم ــاء والس ــن النس ــاُء أيِّ قصــة ع ــع بن ــب أن يتمت ــي يتوج ــر صحف ــاِل أي تقري     وكح
والمباشــر والبســيط والدقيــق، مــع توفيــر معلومــات جيــدة عــن الموضــوع/ الحــادث وأيًضــا توفيــر الســياق الصحيــح لهــذه 

المعلومــات. 

لكتابة تقارير عن النساء والسالم واألمن، ِاطرح/ى على نفسك األسئلة التالية:

ماذا يحتاج الجمهور إلى معرفته عن هذه القضية؟ . 1

ماهي المعلومات المتوفرة لديك بناًء على احتياجات الجمهور؟. 2

هل هناك معلومات يحتاج الجمهور إلى معرفتها لكنها قد تضر أو تسيء إلى الضحية، الناجي/ الناجية أو . 3
أسرته/ أسرتها أو فئة أو طائفة ما في المجتمع؟ اختر التفاصيل ألنها تسهم في تقديم القصة، وليس ألنها 
صادمة أو مثيرة للجدل. ما هي التفاصيل التي يمكن االستغناء عنها دون أن تضر أو تؤثر في دقة القصة؟ 
إذ يمكن التخفيف من وقع بعض القصص، وبخاصة تلك التي تتضمن عنًفا شديًدا، خشية تخويف أو إزعاج 

الجمهور. مع اإلبقاء بالطبع على الحقائق لكونها ضرورية خدمًة للمصلحة العامة.

هل تم التواصل مع عدد كاٍف من المصادر؟ هل تعرض القصة األحداث من كل األوجه والزوايا؟ هل يوجد . 4
في القصة تعليقات من أصوات مختلفة ذات صلة بالموضوع، ُتفنِّد أي مخاوف وتطرح سباًل لتجاوزها 

الصورة من إحدى ورشات شبكة الصحفيات السوريات 2014

https://dartcenter.org/
https://dartcenter.org/
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والتخلص منها. قم بإجراء بحث شامل في المصادر المتعددة لتأكيد معلوماتك. عند تغطية الصراعات، 
يتوجب الحديث إلى طرفي الصراع، لكن ذلك ليس كافياً. إذ يتوجب أيضاً الحديث مع مراقبين دوليين 

ومنظمات غير رسمية مستقلة ومدنيين. إذ ال يحق ألحد احتكار الحقيقة. 

هل تم التواصل مع الشخصيات الوارد ذكرها في القصة والحديث معها؟ في حال كان المصدر تعليقاً أو . 5
تغريدة على مواقع التواصل االجتماعي، يتوجب التواصل بشكل شخصي مع صاحب التعليق أو التغريدة 
للتعرف على تطورات الموضوع والـتأكد من صحة ما تم نشره، فقد يكون ُنشر تحت تهديد ما. أيضاً 
تواصل مع مصادرك قبل نشر قصتك أو بثها على الهواء وأعلمهم بموعد النشر أو البث.  في حال الكتابة 
عن مضمون تقرير جديد، هل تم التواصل مع معدي التقرير للتعرف على آلية وضع التقرير مثاًل وتعليقهم 

على أبرز النتائج الواردة فيه؟
 

هل يوجد دراسات/ أرقام/ مؤشرات ذات صلة بموضوع القصة؟ كيف يمكن الحصول عليها؟ من المفيد . 6
ا عند تناول قضايا النساء والسالم واألمن االستفادة من أي تقارير حكومية/ دولية متوفرة مثل التقارير  جّدً
الدورية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )سيداو( والتي ترصد تنفيذ اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو التقارير الصادرة عن منظمة هيومن رايتس وتش أو 
مجلس حقوق اإلنسان وتقارير المستشفيات والشرطة المتعلقة بالموضوع مع التأكد من صحته. علماً بأنه 
ال يجب استخدام نفس لغة التقرير إال ضمن عالمة اقتباس أو تنصيص )»..«( ألنها قد تتضمن اتهاماً. إذ 
كثيراً ما يتم استخدام مصطلحات أو أوصاف تسيء إلى الحالة التي يتحدث عنها، ويكون ذلك في األغلب 
بسبب الجهل بطبيعة الحالة وبحقوقها التي يجب عليه احترامها والعمل على إبرازها. فعلى سبيل المثال، 
َيِرد في بعض المواقع اإللكترونية عنوان: »ضبط فتاة قاصر هاربة من منزل ذويها«، إن استخدام فعل 
»ضبط« الوارد في نص تحقيق الشرطة يتضمن إساءة إلى حق القاصر ومن األفضل استخدام فعل آخر 

بمعًنى مختلف مثل: » العثور على فتاة قاصر«.

هل يوجد معلومات كافية لالستخدام كخلفية للقصة لوضع األحداث في إطار واضح ومفهوم؟ التسلسل . 7
ا عند سرد معلومات أي حادثة، ال يجب أبًدا اتباع أسلوب االرتجاع الفني )الفالش  الزمني أمر مهم جّدً
باك( فهو أسلوب درامي بحت ويتسبب في ضياع القارئ. يجب سرد المعلومات وفق تسلسل زمني واضح 

ومنطقي.

هل تتوفر صور مناسبة للنشر مع القصة؟ . 8

    هنــاك نقطــة إضافيــة يتوجــب توفرهــا فــي التقاريــر التــي تتنــاول الســالم واألمــن وتتعلــق بالصيغــة اإليجابيــة والبعيــدة 
عــن إثــارة المخــاوف أو القالقــل دون وجــود مســتند واضــح لهــا فــي ماجريــات الموضــوع. 

    إن مهمــة الصحافــة ليــس فقــط فــي طــرح المشــكالت، ولكــن فــي طــرح إمكانيــات لحلــول أيضــاً. وهنــا تبــرز أهميــة 
البحــث الدائــم عــن زوايــا جديــدة لتنــاول مواضيــع النســاء والســالم واألمــن، بعيــًدا عــن الصحافــة المتأثــرة باالتجاهــات 

ــى وســائل  ــداواًل عل ــر ت ــاول الموضوعــات األكث ــي تتن ــة الـــ Trending( والت ــام )مايعــرف بصحاف ــرأي الع ــة لل اآلني
التواصــل االجتماعــي دون االهتمــام بأســلوب المعالجــة واختالفــه.

علــى ســبيل المثــال، عوضــاً عــن البحــث عــن الحــوادث أو انتظــار حدوثهــا، يمكــن البحــث عــن نســاء اســتطعن 
ــليط الضــوء  ــة، وتس ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــن السياس ــا خياراته ــا فيه ــهن، بم ــن بأنفس ــن وخياراته ــاذ قراراته اتخ

عليهــن كنمــاذج إيجابيــة وفاعلــة بنجــاح فــي المجتمــع.

مثــال آخــر، انخفضــت نســبة حــوادث التحــرش فــي بلــدة مــا خــالل الفتــرة الماضيــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن 
عــام ســابق. مــا هــو الســبب؟ هــل تــم وضــع قانــون جديــد لمعاقبــة المتحرشــين؟ هــل يتــم تنفيــذ حمــالت توعيــة مــن قبــل 
منظمــات محليــة أو ناشــطين؟ أم تراجعــت مشــاركة النســاء فــي المجالــس المحليــة فــي المناطــق المحــررة، ماهي األســباب 
وراء ذلــك؟ وهــل هنــاك محــاوالت لزيــادة نســبة مشــاركتهن، وكيــف؟ وانعــكاس ذلــك علــى حيــاة النســاء والرجــال مًعــا.

    أيضــاً يمكــن التفكيــر فــي أنــواع العنــف الــذي تغطيــه وســائل اإلعــالم أخيــًرا لمعرفــة النــوع األكثــر شــيوعاً والنــوع 
الغائــب تمامــاً واألســباب وراء غيابــه.    

    أخيــراً، مــع زيــادة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مخيــم أو مدينــة مــا، يمكــن التفكيــر فــي تقصــي 
وقــوع حــوادث مشــابهة فــي مخيــم آخــر أو فــي مدينــة أخــرى ودراســة التقاطعــات بيــن الحــاالت فــي المكانيــن لمعرفــة 

مــا إذ كانــت األســباب واحــدة أم ال. 

بناء التقرير الصحفي:

    قبــل الشــروع بالكتابــة، ضــع مخطًطــا لقصتــك يتضمــن أقســاًما رئيســية ألبــرز مــا تتضمنــه. ويمكــن اللجــوء إلــى تقنيــة 
)الخريطــة الذهنيــة(، لترتيــب أفــكارك ومســاعدتك علــى ترتيــب معلومــات القصة.

فيما يلي شرح لهيكل ومكونات التقرير الصحفي كمبادئ توجيهية فقط.  
  

1. العنوان:
    العنــوان هــو أول شــيء يلفــت نظــر القــارئ، لذلــك يجــب أن يكــون العنــوان دااّلً علــى المضمــون وفــي نفــس الوقــت 
ــا وجذابــاً ألنــه العامــل األساســي الــذي يتوقــف عليــه قبــول الشــخص قــراءة التقريــر أو تركــه. لذلــك ينصــح دائمــاً،  قوّيً
بتــرك كتابــة العنــوان كخطــوة أخيــرة بعــد كتابــة التقريــر نفســه. عنــد كتابــة العنــوان يجــب التأكــد مــن أنــه يجيــب علــى 

األســئلة التاليــة:

هل العنوان فيه ذوق أم يمكن تفسيره بطريقة قد تكون ُمهينة؟	 
اء؟	  هل يجذب القرَّ
هل يوضح العنوان ما يدور في التقرير؟	 
واألهم هل العنوان حقيقي؟ 	 
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ــال:  ــبيل المث ــى س ــر. عل ــز للنش ــر جاه ــك غي ــئلة :»ال«، إذاً فعنوان ــذه األس ــن ه ــن أيِّ م ــة ع ــت اإلجاب إذا كان
»مــن بيــت شــقاع لبيــت رقــاع.. صبحيــات النســاء الســوريات علــى واتــس أب«، والتــي تتنــاول وســائل تواصــل 
ــن  ــل م ــن التقلي ــاً م ــوان نوع ــل العن ــة. يحم ــات المحادث ــر تطبيق ــتات عب ــي الش ــوم ف ــاء الي ــالت الســورية واألصدق العائ
ــا  ــت. كم ــة الوق ــرة لتمضي ــه ســوى الثرث ــس لدي ــارغ لي ــان ف ــرأة كإنس ــر الم ــي يظه ــر محل ــتخدام تعبي ــرأة باس ــدر الم ق
أنــه يظهــر تواصــل الســوريين بعضهــم مــع بعــض اليــوم وكأنــه تــرف، وليــس بســبب تداعيــات الحــرب. علمــاً 
ــر.  ــاني للتقري ــوى اإلنس ــن المحت ــف م ــاء وأضع ــى النس ــاء إل ــوان أس ــن العن ــك، لك ــر يوضــح ذل ــون التقري ــأن مضم ب

مثــال أخــر: “المؤتمــر التشــبيكي الســنوي لـــشبكة المــرأة الســورية!” يبــدو العنــوان ناقًصــا وغيــر مكتمــل ال يعكــس 
أي معلومــة جاذبــة للقــارئ تدفعــه للقــراءة المحتــوى، كمــا أن اســتخدام إشــارة التعجــب يبــدو غريًبــا ويعكــس ســخرية قــد 

ال تكــون مقصــودة. 

مثــال أخــر: “أرملــة وعانــس و.. عازفــة عــن الــزواج” عنــوان لتقريــر يبحــث فــي التغييــر فــي تركيبــة ســكان 
مدينــة دمشــق حيــث يتناقــص عــدد الذكــور نتيجــة للحــرب وانعــكاس ذلــك علــى حيــاة اإلنــاث. يحمــل العنــوان أوصــاف 
ــر  ــون التقري ــاً مضم ــس فعلي ــن دون أن يعك ــلبية م ــة س ــي صــورة نمطي ــا ف ــرأة وتضعه ــة الم ــن قيم ــل م ــة تقل اجتماعي

ومحتــواه الهــام.    

2. المقدمة:
    تعتبــر أهــم عنصــر فــي قصتــك. قــد يكــون لديــك مــا تعتقــد بأنــه أكثــر قصــة مثيــرة علــى اإلطــالق، لكــن إذا لــم تجــذب 
القــراء وتشــجعهم علــى متابعــة القــراءة، فإنــك ستخســر. فــي المقدمــة، تخبــر القــارئ مــا هــي القصــة وتحفــزه علــى متابعة 
القــراءة. يجــب أن تكــون مقدمــة القصــة قصيــرة قــدر اإلمــكان وبســيطة ومركــزة وشــائقة. قــد تتكــون مــن جملــة واحــدة 

أو عــدة جمــل، لكــن ال يجــب أن تزيــد علــى فقرتيــن. ال يجــب اســتخدام كلمــات زائــدة أو مترادفــات. 

مثــال: يأتــي فــي مقدمــة تقريــر المؤتمــر التشــبيكي الســنوي لـــشبكة المــرأة الســورية، المذكــور أعــاله: “عقــدت شــبكة 
المــرأة الســورية مؤتمرهــا التشــبيكي الســنوي علــى مــدى يومــي 23 و24 مــن الشــهر الجــاري فــي مدينــة غــازي 

ــا المــرأة.” عنتــاب التركيــة، بحضــور عــدد مــن المنظمــات الســورية الفاعلــة والمهتمــة بقضاي

     يناســب هــذا النــوع مــن المقدمــات البيانــات الصحفيــة التــي توزعهــا المؤسســات وليــس القصــص الصحفيــة التــي 
تنشــرها وســائل اإلعــالم المهنيــة، إذ يقــدم معلومــات ال تبــرز أهميــة المؤتمــر -مضمــون التقريــر- وبالتالــي ال تشــجع 
ــا فــي القصــة تفاصيــل عــن دور المؤتمــر فــي تجميــع  القــارئ علــى اســتكمال قــراءة التقريــر. فــي حيــن أنــه يــرد الحًق
المنظمــات المدنيــة التــي تهتــم بالمــرأة للعمــل معــاً علــى صعيــد القوانيــن والسياســات وتمكيــن المــرأة والصحــة النفســية، 

وهــو مــا كان يتوجــب االســتفادة منــه لكتابــة مقدمــة أكثــر جاذبيــة وارتباًطــا بمضمــون التقريــر.

مثال أخر: يرد في مقدمة إحدى القصص الصحفية التي تبحث في انتشار الدعارة خالل الحرب مايلي:
ــٍة رّوادهــا  ــى ســاحة معرك ــه إل ــر إنســانّي، وحولت “قهــرت الحــرب فــي ســوريا المــرأة؛ اســتباحت جســدها بشــكٍل غي
أصحــاب المــال، وتدفــع الفاتــورة كلّ امــرأٍة مقهــورٍة أو فقيــرة، ال مــال تملكــه، ولديهــا أفــواهٌ جائعــٌة وبطــوٌن تــزأر. قــد 

يســميها البعــض دعــارة، رغــم قســوة الكلمــة، وداللتهــا غيــر األخالقيــة، لكنهــا -فــي رأي العديــد مــن النســوة اللواتــي 
التقتهــّن مجلــة XXX- مصــدر رزٍق لمواجهــة الفقــر، وبــاٌب لتأميــن رغيــف خبــٍز أو حبــة دواء. وتمكنــت XXX مــن 
الحصــول علــى بيانــاٍت تعكــس تنامــي ظاهــرة الدعــارة بســبب الحــرب فــي الســنوات األخيــرة، إذ إنهــا ارتفعــت بنســبة 

%37.5، فــي ظــل غيــاب الحمايــة االجتماعيــة، وتزاَيــد عــدد ضحاياهــا.”

ــة وأدبيــة أكثــر مــن كونهــا صحفيــة، كمــا أنهــا تحــاول اســتمالة مشــاعر الشــقفة والتضامــن       إن لغــة المقدمــة طويل
بطريقــة مباشــرة جــداً وغيــر مهنيــة تتنافــى مــع مبــدأ الحياديــة الــذي يعــد أساًســا فــي العمــل الصحفــي. يــرد فــي الســطرين 
األخيريــن مــن هــذه المقدمــة معلومــة هامــة حــول نســبة ارتفــاع معــدل الدعــارة كان يجــب توظيفهــا فــي الســطر األول 

مــع ذكــر مصدرهــا واالكتفــاء بهــا كمقدمــة مختصــرة ومباشــرة لبنــاء للتقريــر الصحفــي. 

3. المحتوى:
    هنــا يبــدأ تقديــم التفاصيــل األساســية لموضــوع التقريــر، يجــب أن تقــدم أهــم الحقائــق فــي بدايــة القصــة لتســاعد القــراء 

علــى فهــم القصــة. ال يعنــي هــذا حشــر كل التفاصيــل فــي أعلــى القصــة.

4. االقتباس البليغ: 
    فــي بدايــة القصــة )فــي مــكان مــا فــي أول خمــس فقــرات( يجــب اســتخدام اقتبــاس قــوي يدعــم مقدمــة القصــة. ال يجــب 
أن يتضمــن االقتبــاس معلومــات ولكــن تعليًقــا علــى مــا جــاء فــي مقدمــة التقريــر والــذي يعــد أصــل التقريــر. علــى ســبيل 

المثــال، فــي تقريــٍر لهيئــة اإلذاعــة البريطانيــة يــرد مــا يلــي:

 قالــت منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(: إن عــدد األطفــال الذيــن أثــرت فيهــم الحــرب األهليــة فــي 
ســوريا زاد إلــى أكثــر مــن ضعفيــن خــالل العــام الماضــي مــع تقطــع الســبل بمئــات اآلالف مــن الســوريين الصغــار فــي 

المناطــق المحاصــرة.

     وذكــر تقريــر اليونيســف أنــه »بعــد ثــالث ســنوات مــن الصــراع واالضطرابــات فــإن ســوريا تعــد اآلن أحــد أخطــر 
المناطــق فــي العالــم بالنســبة إلــى األطفــال«.

    لــم يتــم وضــع تقديــر عــدد األطفــال داخــل عالمتــي االقتبــاس، لكــون ذلــك معلومــة. وبالتالــي تــم وضعهــا مــع ذكــر 
المصــدر. فــي حيــن أن االقتبــاس تضمــن تعليــق المنظمــة علــى المعلومــة: »ســوريا اآلن أحــد أخطــر المناطــق...«.

    يوفــر االقتبــاس أعــاله اللــون والمشــاعر ويدعــم الفقــرات الالحقــة. يجــب أن تأتــي تلــك المقولــة، متــى أمكــن، مــن 
شــخص مهــم ومســتقل وغيــر مســيس. علــى ســبيل المثــال، إذا أردت أن تكتــب عــن اتفاقيــة جديــدة لوقــف إطــالق النــار 
فــي منطقــة مــا، فيجــب الحصــول علــى تعليــق/ اقتبــاس مــن شــخص مطلــع علــى تفاصيــل االتفاقيــة وقــادر علــى التعليــق 

عليهــا بصــورة تبــرز أهميتهــا أو نقــاط ضعفهــا. 

مثــال آخــر، فــي تقريــر عــن »انتحــار قاصــرات فــي ريــف إدلــب يثيــر الشــكوك حــول زواجهــن المبكــر«، يــرد 
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فــي المقدمــة:
ــي  ــب شــمال غرب ــف إدل ــرى ري ــا، بإحــدى ق ــام منزله ــي حم ــة روعــة )*اســم مســتعار( مشــنوقة ف »ُوجــدت المراهق
ســوريا، كمــا قــال أقرباؤهــا لـــ »روزنــة« فــي شــباط )فبرايــر( 2016...« وتســتمر القصــة باعتمــاد شــهادات لقصــص 
مماثلــة علــى لســان أســماٍء مســتعارة حتــى الفقــرة 14 حيــث يأتــي تعليــق مــن مرشــدة نفســية تشــرح فيــه األســباب الممكنــة 

وراء الــزواج المبكــر وانعكاســاته.
المرشــدة النفســية الســورية فاتــن الســويد تقــول: “زواج القاصــرات كان موجــوداً قبــل الحــرب، ولكنــه زاد بشــكل كبيــر 

خاللهــا لعــدة أســباب....”

5. جسم القصة:
ــة  ــة بطريق ــات ذات الصل ــق المعلوم ــدأ تدف ــم يب ــذا القس ــي ه     ف
منظمــة ومتدفقــة. بالنســبة إلــى القصــة اإلخباريــة القصيــرة )أقــل 
مــن 700 كلمــة(، يجــب أن تضــع المعلومــات اإلضافيــة التــي تــود 
أن تشــارك القــارئ فيهــا مــن المعلومــات األهــم أوالً فاألقــل أهميــة 
أخيــراً. هــذا الهيــكل يســمى »الهــرم المقلــوب«. وقــد يكــون أيًضــا 
مثــل شــكل »الســاعة الرمليــة« حيــث تأتــي المعلومــات األكثــر 
أهميــة ثــم المعلومــات األقــل أهميــة، ثــم يجتمعــان فــي نهايــة قويــة 
تشــير إلــى أعلــى القصــة. األســاس المنطقــي للســاعة الرمليــة هــو 
ــذا  ــت، ل ــي أي وق ــة ف ــراءة القص ــن ق ــون ع ــد يتوقف ــراء ق أن الق

يســعى الصحافيــون والصحفيــات ليتأكــدوا مــن أنهــم تلقــوا أهــم المعلومــات فــي أي وقــت يتوقفــون فيــه عــن متابعــة قــراءة 
القصــة.

    بالنســبة إلــى القصــص األطــول، وإذا كنــت تعانــي فــي ترتيــب مــواد القصــة، حــاول أن ترتــب فقــرات التقريــر وفًقــا 
لعناويــن فرعيــة مبدئيــة قــد تبقــي عليهــا أو تحذفهــا الحقــاً. يمكــن أيًضــا وضــع مخطــط تمهيــدي يســاعدك علــى تنظيــم 
المــواد. تأكــد مــن تنظيــم المــواد طبًقــا للمواضيــع - حيــث تضــع المعلومــات عــن كل موضــوع فــي مــكان واحــد وليــس 
بطريقــة مبعثــرة فــي كل مــكان - أو أن تضعهــا بترتيــب تاريخــي، بترتيــب وقــوع األحــداث. علــى ســبيل المثــال، لنفتــرض 
أنــك تكتــب عــن تشــكيل وفــد تفاوضــي جديــد يتضمــن عــدداً قليــالً مــن النســاء الســوريات. هنــا يمكــن أن تبــدأ بتوصيــف 
التشــكيل الجديــد للوفــد وعــدد النســاء القليــل المشــارك فيــه، ثــم تعليــق مــن خبيــر متخصــص فــي إدارة المفاوضــات مثــالً 
ــة عــدد النســاء المشــاركات  حــول انعــكاس ذلــك وتأثيــره فــي مجمــل ســير المفاوضــات، ثــم االنتقــال إلــى شــرِح أن قل
أمــر ليــس بجديــد وتذكــر أمثلــة عــن مشــاركات ضعيفــة ســابقة أو ربمــا كان هنــاك مشــاركة أكبــر ســابقاً ولكــن المشــاركة 
الحاليــة فــي أضعــف مســتوياتها مــا يعكــس كــذا وكــذا... طبًعــا ال بــد مــن الحديــث مــع مشــاركات فــي الوفــد الجديــد وأيضــاً 

مشــاركين، لمعرفــة هــل تــم ذلــك بشــكل مقصــود أو غيــر مقصــود وهــل يمكــن تداركــه.    

6. الخاتمة: 
    يجــب أال تتضمــن الخاتمــة أي معلومــات جديــدة بــل يجــب أن تكــون أشــبه بموجــز ملخــص لِمــا تــم ذكــره فــي القصــة 
ــر  ــر ألحــد المصــادر. تعتب ــاس مؤث ــة أو اقتب ــة قوي ــر بجمل ــي التقري ــد ينته ــة. وق ــام خطــوات قادم ــح المجــال أم ــع فت م

النفســية  المرشــدة  رأي  تقديــم  يجــب  كان 
ــه  ــة لشــرح الوضــع وتحليل ــى الفقــرة الثالث عل
ــة  ــة وبخاص ــذ البداي ــة من ــورة موضوعي بص
شــهادات  علــى  مبنيــة  كلهــا  القصــة  وأن 
حاجــة  هنــاك  وبالتالــي  مســتعارة  بأســماء 
الحــاالت  مصداقيــة  علــى  التأكيــد  إلــى 
وضعهــن  ودعــم  القصــة  فــي  المذكــورة 
نهايتهــا.  فــي  وليــس  القصــة  مقدمــة  فــي 

الــة إذا احتــوت علــى القضايــا األساســية مــن القصــة. لكــن ال تتــرك القــراء يشــعرون بــأن القصــة  ــا فعَّ المقــوالت أحياًن
اقتطعــت فجــأة أو أن الصحافــي لــم يعــد يجــد مــا يقولــه. 

ــم وينخــر جســد  ــالء يتفاق ــود.. “الطــالق” ب ــزوج المفق ــر وال ــزوح والتهجي ــوان: الن ــي بعن ــر صحف ــم تقري ــال: يختت مث
ــي: األســرة الســورية بمايل

    “ومــع تعــدد األســباب، وصلــت حــاالت الطــالق ألرقــام كبيــرة، وأكــد القاضــي الشــرعي األول التابــع لحكومــة النظــام 
ــة عــام 2011  ــدى المحكمــة الشــرعية مــع بداي ــزواج المســجلة ل محمــود المعــراوي لصحيفــة تشــرين، أن عقــود ال
ــة زواج،  ــة 27430 حال ــجلت المحكم ــي 2016 س ــا ف ــالق، أم ــة ط ــا 4980 حال ــد زواج، قابله ــت 18875عق بلغ
ــه  ــرحان “أن ــام الس ــح حس ــن أوض ــي حي ــى 50 %، ف ــالق زادت إل ــب الط ــالق، أي أن نس ــة ط ــا 7423 حال ليقابله
ليــس هنــاك إحصائيــات دقيقــة فــي مناطــق المعارضــة، كــون المحاكــم الشــرعية ال تكشــف عــن األرقــام فــي ســجالتها” 
موضحــاً أن “األرقــام التــي رصدهــا تجمــع المحاميــن األحــرار مــن مكاتبــه فــي إدلــب وريــف حمــص أظهــرت زيــادة 

حــاالت الطــالق فــي تلــك المناطــق ألكثــر مــن 300 % عمــا كانــت قبــل الحــرب”.

    ينتهــي التقريــر بعــرض أرقــام ألول مــرة توضــح أعــداد حــاالت الطــالق، موضــوع التقريــر، وكان يجــب تضمينهــا 
فــي جســم القصــة وليــس تقديمهــا فــي نهايتهــا لتوضيــح أهميــة الموضــوع وحجــم المشــكلة. كمــا أن االقتبــاس المســتخدم 
رغــم أهميــة مضمونــه ال يتوجــب اســتخدامه فــي النهايــة ألنــه ال يختــم القصــة بــل يفتــح البــاب أمــام المزيــد مــن األســئلة 

أمــام القــارئ حــول القضيــة.

مترين:

طالــع/ي مجموعــة مــن المواقــع اإللكترونيــة الســورية وابحــث/ي عــن تقاريــر صحفيــة تتنــاول موضوعــات 
تتعلــق بالمــرأة أو الســالم واألمــن، ثــم حــاول/ ي اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة:

1. هل يبدو العنوان جذاًبا للقراءة؟ هل يرتبط بمضمون التقرير بصورة واضحة؟
ــت اللغــة  ــر؟ هــل كان ــة وواضحــة عــن مضمــون التقري ــر معلومــات كافي ــت مقدمــة التقري 2. هــل تضمن

ــف أو رأي شــخصي؟ ــل أي موق ــر إنشــائية وال تحم ــة واضحــة وغي ــة المقدم ــي كتاب المســتخدمة ف
3. هل تضمن التقرير اقتباس بليغ؟ هل تضمن االقتباس معلومات أم مواقف؟ 

4. هــل تضمــن جســم القصــة أدلــة تدعــم الحقائــق المذكــورة فــي التقريــر وأصــوات لــكل األطــراف المعنيــة 
بالقصة؟ 

قراءات ومراجع إضافية:

لالطالع على أساليب الكتابة للمواقع اإللكترونية، يمكن زيارة موقع أكاديمية بي بي سي	 
لالطالع على أسس كتابة التقرير اإلذاعي، يمكن زيارة موقع أكاديمية بي بي سي 	 
لالطالع على عناصر كتابة تقرير تلفزيوني، يمكن زيارة موقع أكاديمية بي بي سي 	 

http://www.bbc.co.uk/academy/arabic/how-to/online-skills/article/art20130702112133955
http://www.bbc.co.uk/academy/arabic/how-to/writing/article/art20130702112133982
http://www.bbc.co.uk/academy/arabic/how-to/writing/article/art20130702112133965
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3. إجراء المقابالت

     تعتبــر المقابــالت مــن صميــم العمــل الصحفــي، إذ أنــه ال يمكــن فهــم وقائــع أي قصــة دون الحديــث إلــى األشــخاص 
ــوف  ــع ضي ــل م ــاح التعام ــا مفت ــتقاللية والمصارحــة هم ــإن االس ــل، ف ــي المقاب ــا. ف ــرة عنه ــة أو خب ــم معرف ــن لديه الذي
المقابــالت الصحفيــة. والتزاًمــا بمعيــار األمانــة ال يجــب اســتخدام أســاليب التســجيل للمقابــالت دون إعــالم الضيــف، إال 

فــي حــاالت نــادرة وبعــد استشــارة رئيــس التحريــر المعنــي. 

     عنــد الحديــث إلــى الضيــوف/ المصــادر، يتوجــب علينــا دائمــاً ذكــر تفاصيــل كافيــة تمكــن القــارئ مــن تقييــم مصداقيــة 
المصــدر بعــدل وإنصــاف. يشــمل ذلــك ذكــر عالقتــه بموضــوع التقريــر، خبرتــه ونقــاط التحيــز أو الصــراع المتوقعــة. 

علــى ســبيل المثــال، يتوجــب ذكــر المســمى الوظيفــي / المنصــب العســكري/ األمنــي للمتحــدث وتوضيــح طبيعــة عمــل 
مؤسســته.  “قــال XX، الصحافــي والكاتــب فــي صحيفــة XX المواليــة أو المعارضــة....”.

أمــا فــي الحــاالت، التــي يطلــب فيهــا المصــدر عــدم ذكــر اســمه، خاصــة عندمــا يكــون فــي منصــب مســؤول، فيتوجــب 
علينــا احتــرام ذلــك لكــن توضيــح طبيعــة المنصــب. فنقــول قــال مصــدر فــي حركــة أحــرار الشــام فــي منطقــة XX وليــس 

قــال مصــدر فــي فصيــل مســلح.

    مــن جهــة أخــرى، يتطلــب تغطيــة قضايــا النســاء والســالم واألمــن، فــي كثيــر مــن األحيــان، إجــراء مقابــالت مــع 
ــف  ــات. فكي ــن صدم ــون م ــوا يعان ــا زال ــوا أو م ــا عان ــة وربم ــات عنيف ــهدوا صراع ــف أو ش ــوا لعن ــخاص تعرض أش
يمكــن حينهــا للصحافــي أو الصحافيــة أن يطلــب مــن األفــراد الذيــن عانــوا مــن الرعــب والصدمــة والخــوف أن يقصــوا 

معاناتهــم؟ هــل هنــاك طريقــة مثاليــة للتقــرب مــن أولئــك الذيــن نجــوا مــن صدمــة عنيفــة؟ مــا هــو المنطقــي فــي التطفــل 
ــى اآلالم الشــخصية؟ عل

هنا بعض النصائح العامة حول كيفية إجراء مقابالت مع ناجين أو أفراد تعرضوا لصدمات خالل فترة الصراعات:

ــس  ــى أس ــم عل ــل معه ــاالت والتعام ــوا ح ــخاص وليس ــم أش ــى أنه ــراد عل ــى األف ــر إل ــاً النظ ــب دائم ــة، يتوج بداي
التعاطــف واالحتــرام، وليــس الشــفقة والتعالــي. كمــا يجــب بــذل كل جهــد ممكــن إلعطــاء األفــراد قــوة التحكــم فــي 
مقابلتهــم وذلــك بجعلهــم يفهمــون بــأن ليــس عليهــم اإلجابــة علــى األســئلة وأن باســتطاعتهم إنهــاء المقابلــة فــي أي 

ــدون أن يجلســوا.  ــن يري ــة وأي ــم المقابل ــدون أن تت ــن يري رون أي ــرِّ ــك دعهــم يق ــه. كذل ــون في وقــت يرغب

الوضــوح والشــفافية ال غنــًى عنهمــا فــي إجــراء المقابــالت. لذلــك يتوجــب فــي بدايــة اللقــاء التعريــف بالنفــس بشــكل 
ــأن  ــح ب ــا يجــب التوضي ــاول. كم ــة التن ــا وزاوي ــى كتابته ــي نســعى إل ــة الت ــوع القصــة الصحفي واضــح، وشــرح ن
المقابلــة ســتتضمن الخــوض فــي تفاصيــل حساســة والتأكــد مــن الحصــول علــى »الموافقــة المســتنيرة« للضيــف. 

مــع ذلــك، ال تبــدأ باألســئلة الصعبــة. عليــك بالســؤال عــن أحــوال الناجيــن والناجيــات أواًل والحصــول علــى بعــض 
التفاصيــل عــن حياتهــم قبــل أن تخــوض فــي اللحظــات األكثــر ضعًفــا. إذا كنــت فــي لقــاء مــع ناجيــن أو ناجيــات مــن 
مذبحــة فــي قريــة، ابــدأ بالقــول: »أخبرنــي عــن قريتــك قبــل أن يجتاحهــا العنــف«. وهــذا سيســاعد الناجــي أو الناجيــة 

علــى االرتيــاح وتقديــم المعلومــات فــي هــدوء، إذ أن نوعيــة المعلومــات تعتمــد علــى قدرتــك علــى تطويــر الثقــة. 

علــى عكــس الصحافــة التقليديــة، لــن تقــدم قصتــك أبــًدا إجابــة مرضيــة حــول الســؤال: »لمــاذا حــدث ذلــك؟« قــد تجــد 
الخبــراء الذيــن يمكنهــم تفســير أســباب سياســية أو اقتصاديــة للحــرب أو العنــف، أو علمــاء النفــس الذيــن يدرســون 
لمــاذا يســيء الرجــال معاملــة النســاء علــى ســبيل المثــال. ولكــن بالنســبة إلــى األفــراد أو الجماعــات الذيــن نجــوا 

مــن أمــر فظيــع، فــال يمكنــك أن تفســر لمــاذا حــدث مــا حــدث لهــم. 

تجنــب األســئلة المباشــرة حــول المشــاعر، بمعنــًى آخــر ال تســأل أبــداً: »كيــف تشــعر؟« وال تبــادر أبــداً بقــول: »أنــا 
م نفســك  ر رغبتهــم واســتعدادهم لمشــاركة قصصهــم. قــدِّ أعلــم مــا تشــعر بــه«. فــي المقابــل، أخبــر الناجيــن كــم تقــدِّ

ا لمــا فقدتــه«، أو: »أنــا آســف علــى مــا تمــرون بــه.«  لهــم ببســاطة وقــل: »أنــا آســف جــّدً

، فليــس هنــاك حــل وليســت مهمــة الصحافــة  ال تتظاهــر بــأن قصتــك ســتعطي األشــخاص موضــوع التقريــر حــاّلً
إيجــاد حلــول. 

فــي كثيــر مــن األحيــان يكــون مــن المفيــد اســتكمال جمــع المعلومــات مــن مصــادر أخــرى، مثــل محامــي الناجيــة 
أو تقاريــر طبيــة مــن المستشــفى أو تقاريــر ومعلومــات مــن منظمــة حقوقيــة ونســوية تقــوم بمتابعــة القضيــة، مــع 
مراعــاة االســتئذان أوالً والتأكــد مــن الموافقــة علــى نشــر المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر أخــرى.

UN Photo
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ــن  ــدون إرهــاق م ــة ب ــى الحقيق ــذا يجــب تقصِّ ــن، ل ــة أو محققي ــون ولســنا وكالء نياب ــا صحافي ــدرك أنن ــا أن ن علين
ــه ضــروري،  ــا ولكن ــون مضاعًف ــد يك ــة ق ــى المعلوم ــا للحصــول عل ــه هن ــذي يجــب أن نبذل ــود ال ــم. المجه نقابله
فالمعلومــات التــي نحصــل عليهــا مــن اللقــاءات مــع الناجيــن أو األشــخاص الذيــن عاشــوا فــي ظــروف الصــراع 
قــد تكــون مشوشــة أو غيــر مترابطــة أو ناقصــة أو بهــا بعــض التناقضــات، وهــذا طبيعــي بحكــم التجربــة النفســية 
ــا عــن أمــٍر بعينــه فيمكــن أن يتــم هــذا  العصيبــة التــي تعــرض لهــا هــؤالء األشــخاص. إذا كان االستفســار ضرورّيً
بلطــف مثــل: »أعــرف أن إعــادة ســرد مــا حــدث أمــر مؤلــم ومرهــق ولكــن هــل مــن الممكــن أن أستفســر عــن كــذا«؟ 

ويفضــل أن يكــون هــذا فــي نهايــة المقابلــة وبعــد االنتهــاء مــن ســرد مــا حــدث.

مترين:

ــون  ــن يواجه ــاس الذي ــر عــن الن ــة إعــداد التقاري ــى حــق: أخالقّي ــوان: “الحصــول عل ــو بعن شــاهد/ي فيدي
ــم. ــل وســائل اإلعــالم معه ــة تعام ــا وناجــون عــن كيفّي ــه يتحــّدث ضحاي ــات” وفي الصدم

قراءات ومراجع إضافية:

يمكــن االطــالع علــى المزيــد مــن اإلرشــادات األساســية حــول كيفيــة االســتماع إلــى الناجيــات مــن االعتداء الجنســي، 	 
التــي قامــت بإعدادهــا نظرة للدراســات النســوية.

للمزيــد حــول كيفيــة تحســين الوقايــة والتعامــل مــع ضغــط الصدمــة بيــن الصحفييــن الذيــن غطــوا هجمــات عنيفــة، 	 
يمكــن قــراءة دليــل الصدمــات )متوفــر باللغــة اإلنجليزيــة فقــط(. 

للمزيــد مــن النصائــح حــول إجــراء مقابــالت مــع ضحايــا الصدمــات النفســية، يمكــن االطــالع علــى الئحــة “بوينتــر” 	 
حــول أفضــل ممارســات عــن التحــدث إلــى شــهود وضحايــا إطــالق النــار )متوفــر باللغــة اإلنجليزيــة فقــط(.

4. الصور واستخدامها:

أثار نشر صورة جثة الطفل السوري إيالن كردي، بعد أن قذفها البحر إلى أحد الشواطئ التركية في شهر أيلول/ سبتمبر 
2015، الجدل في عدد من وسائل اإلعالم في الصحافة الغربية حول أخالقيات نشر الصور المعروفة بالصور البشعة أو 
المؤذية أو الصادمة وطرح الكثير من األسئلة عن كيفية تعامل الصحافيين مع صور القاسية ومتى يمكن اعتبار عرض 

صور الضحايا والجرحى مقبواًل أخالقّيًا، ومتى يعد ذلك إثارة بحتة؟

فعلى سبيل المثال، قامت صحيفة االندبندنت البريطانية بنشر الصورة على الصفحة األولى ونشر أحد محرريها، 
أمول رجان، مقاالً بعد يوم من نشرها تحت عنوان: “رسالة من المحرر: إذا كانت صورة إيالن الكردي قد صدمتك، فهذا 
يعني أننا قمنا بعملنا.” وبرر رجان قرار نشر الصورة بأن “امتالك اآللية أو الوسيلة إلصابة القارئ بالصدمة هي أداة 

جوهرية من أدوات الصحافة التي تؤدي إلى الديمقراطية.”

في حين اعتبر نيكوال جيمينيز، مدير التصوير في صحيفة لوموند الصحيفة الفرنسية، والتي نشرت الصورة أيضاً، أن 
أهمية الصورة كانت ببساطتها التي استطاعت حشد اهتمام أكبر حول أزمة كبيرة تم تجاهلها لفترة طويلة جًدا، موضحاً 
أن قرار نشر الصورة على صفحة الصحيفة “كان واحًدا” من أصعب القرارات التي قام بها فريق التحرير تحت ضغط 

الوقت وسرعة االنتشار.”

في المقابل، قامت صحيفة بيلد األلمانية باستبدال الصورة بمساحات رمادية، في النسخة الورقية وعلى الموقع االلكتروني 
للصحيفة، بعد ساعات من نشرها للصورة لتلقيها عدًدا كبيًرا من الشكاوى.

صورة من جلسة تدريب الحاسوب لسيدات سوريات ولبنانيات في مركز النساء اآلن، شتورة،لبنان

https://www.youtube.com/watch?time_continue=174&v=Nt7XiMQXVSI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=174&v=Nt7XiMQXVSI
http://www.nazra.org/2013/02/%D8%A3%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://www.icfj.org/resources/journalism-and-trauma-english
https://www.poynter.org/news/breaking-news-best-practices-reaching-and-interviewing-witnesses-and-victims-trauma
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    يقــول الصحافــي األلمانــي ســيمون ب. بالتســارت Simon B. Blattsart، الــذي أعــد دراســة هامــة حــول تعامــل 
الصحــف األلمانيــة واإلســبانية مــع صــور العنــف والقواعــد المهنيــة التــي يجــب اتباعهــا عنــد نشــر صــور العنــف: » ال 

يوجــد حــل ســحري للتعامــل مــع تلــك الصــور، األمــر يتعلــق بالســياق دومــاً.«

    بالطبــع، فــإن النشــر قــرار تحريــري يتخــذه مجلــس التحريــر أو رئيــس التحريــر. مــع ذلــك، يجــب عــدم نشــر الصــور 
ــا  ــرأس معالمه ــي ال ــة ف ــورة أو طلق ــٍد مبت ــرأٍس مقطــوع أو أي ــذاء، ك ــديدة اإلي ــون ش ــن أن تك ــي يمك ا الت ــّدً ــة ج الصادم
ــرار بالنشــر، يجــب عــدم نشــر  ــد اتخــاذ ق ــم. عن ــة الواضحــة المعال ــك يجــب عــدم نشــر الصــور العاري واضحــة. وكذل
الصــور الصادمــة فــي الصفحــة األولــى للصحــف وإنمــا فــي الصفحــات الداخليــة، وذلــك بعــد وضــع مــا يحــذر القــارئ في 
الصفحــة األولــى وفــي مــكان بــارز. فــي حــال اتخــاذ قــرار بثِّهــا فــي التلفزيــون، يجــب أن يســبق ذلــك تحذيــر فــي بدايــة 
النشــرة أو الخبــر موضــوع الصــورة. فــي صحافــة اإلنترنــت يجــب عــدم نشــر الصــور الصادمــة فــي الصفحــة الرئيســية 
للموقــع، ويمكــن نشــرها فــي الصفحــات الداخليــة بعــد تحذيــر الزائريــن فــي الصفحــة األولــى أو فــي أحــد البراويــز أعلــى 
الصفحــة األولــى، أو يمكــن نشــرها فــي الصفحــة الرئيســية ولكــن داخــل مربــع أســود فــارغ يمكــن مشــاهدتها بالضغــط 

عليــه، كمــا فعلــت ســكاي نيــوز مــع صــور ضحايــا القصــف الكيمــاوي فــي ســوريا. 

ــق  ــي قصــص تتعل ــد اســتخدام الصــور ف ــا عن ــة الواجــب مراعاته ــط األخالقي ــن الضواب ــا، بعــض مجموعــة م      هن
بالنســاء والســالم واألمــن:

ال يجــب أن تشــوه الصــور الحقيقــة أو تبســطها. إذ يتوجــب علــى الصحافــي قبــل النشــر أن يتأكــد مــن أن الصــورة 
تحتــوي علــى معلومــات ذات صلــة، وأنهــا تصــف حالــة تســتحق التطــرق إليهــا أو تجــاوزات أخرى، وأال يتــم اختيار 
الصــورة لمجــرد دوافــع اإلثــارة، وهــي نفســها القواعــد البديهيــة األولــى التــي يتــم علــى أساســها اختيــار الصــورة 
الصحفيــة. يشــترط لنشــر صــور العنــف أن يتأكــد المحــرر أواًل مــن أنــه ال يمكــن للوصــف بالكلمــات أن يغنــي عنها، 
ففــي حالــة إمكانيــة االســتغناء عــن الصــورة بالوصــف يفضــل عــدم نشــر الصــورة. علــى ســبيل المثــال تتبــع مدونــة

Boston Big Picture _ وهــي مدونــة متخصصــة فــي نشــر القصــص المصــورة_ قواعــد تحريريــة تمنــع نشــر 
أي صــورة بهــا جثــث إال بعــد وضــع تحذيــر واضــح قبــل المشــاهدة، وال يســتطيع المشــاهد مطالعــة الصــورة إال بعــد 
الموافقــة علــى مــا ورد فــي التحذيــر. ويمكــن مطالعــة موضــوع كامــل علــى المدونــة عــن بدايــة العــام الرابــع مــن 

الحــرب فــي ســوريا، ومــدى معانــاة الســوريين دون اســتخدام صــورة واحــدة لضحايــا العنــف المســتمر.

هنــاك الكثيــر مــن الوســـائل التقنيــة التــي يمكــن بهـــا للصحافــي إخفــاء مالمــح الضحيــة، ألن الحفــاظ علــى هويــة 
ــا إذا كان مــن الممكــن  ــق مم ــي التحق ــى الصحاف ــذا ينبغــي عل ــه، ل ــط في ــف حــق لهــم ال يمكــن التفري ــا العن ضحاي
التعــرف علــى هويــة الضحايــا الذيــن يظهــرون فــي الصــورة، والعمــل علــى جعــل الوجــوه غيــر واضحــة المعالــم 
ــى. األمــر يختلــف فــي حــاالت االنتحــار فــال  ــى صــور القتل ــى األقــل، وهــذا األمــر ينطبــق بشــكل خــاص عل عل
يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال نشــر صــور الموتــى فــي حــاالت االنتحــار )قوانيــن العديــد مــن الــدول األوربيــة 

ــع ذلك(. تمن

فــي حــال تضمنــت الصــور مشــاهد عنــف ودم، يفضــل نشــر تحذيــر يوضــح للمســتخدم أنــه علــى وشـــك االطــالع 
علــى محتــوًى مســيء، ومــن ثــم علــى المحــرر أن يضيــف رابطــاً، علــى المســتخدم أن يضغــط عليه ليــرى الصورة.

ــي الحــذر أثنــاء التعامــل مــع صــور  أحيانــاً تلجــأ وســائل اإلعــالم الســتخدام صــور عنــف قديمــة، هنــا ينبغــي توخِّ
عنــف قديمــة، فكلمــا كان الحــدث أقــدم، كان علــى المحــرر أن يســتبعد فكــرة نشــر لقطــات مؤلمــة.

ــداً األشــخاص الذيــن تعرضــوا  ال يجــوز نشــر صــور ألشــخاص دون الحصــول علــى موافقتهــم المســتنيرة، تحدي
لحــوادث عنــف أو شــهدوا حروبــاً ومآســي.

االبتعــاد عــن الصــور النمطيــة التــي تكــرس صــوًرا مســيئة. علــى ســبيل المثــال، تظهــر النســاء فــي غالبيــة القصص 
التــي تغطــي قضايــا اللجــوء كضعيفــات وفقيــرات ممــا يكــرس صــورة نمطيــة مســيئة وليســت عامة.  

     فــي النهايــة يجــب أن نتذكــر دائًمــا أن صــور العنــف يــدوم تأثيرهــا طويــاًل، ففــي جــزء مــن رســالة انتحــار المصــور 
ــزرPulitzer Prize  للصــورة عــام  ــزة بوليت ــى جائ ــز عل ــر Kevin Carter، الحائ ــن كارت ــي الشــهير كيفي الصحف
1993 عــن صورتــه الشــهيرة للطفــل والنســر فــي مجاعــة فــي الســودان، قــال: “أنــا مطــارد بذكريــات حيــة مــن عمليــات 
القتــل والجثــث والغضــب واأللــم… ألطفــال يتضــورون جوًعــا أو جرحــى، مــن المجانيــن المولعيــن بإطــالق النــار، مــن 

الشــرطة فــي كثيــر مــن األحيــان، مــن الجالديــن القتلــة.”

مترين:

طالــع/ي مجموعــة مــن المواقــع اإللكترونيــة الســورية وابحــث/ي عــن تقاريــر صحفيــة تتنــاول موضوعــات 
تتعلــق بالمــرأة أو الســالم واألمــن، واجــب/ ي عــن األســئلة التاليــة:

1. ماهي الصور المستخدمة؟ 
2. هل تتناسب مع مضمون القصة؟ 

3. هل تتضمن صور عنيفة أو صادمة؟ 
4. هل تمت مراعاة ضوابط نشر الصور العنيفة؟ 

5. قدم/ ي مقترحات لصور أخرى يمكن نشرها مع التقارير؟  
 

https://www.bostonglobe.com/news/bigpicture
https://www.bostonglobe.com/news/bigpicture
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5. التعامل مع البيانات

ــا وتأثيــًرا أكبــر. كمــا      ال شــك أن إضافــة بيانــات إلــى التقريــر الصحفــي، ولــو فــي أبســط صورهــا، يكســبها بعــًدا واقعّيً
أن التعمــق فــي البيانــات قــد يــؤدي إلــى قصــص صحفيــة جديــدة، أو يكشــف النقــاب عــن زوايــا جديــدة لــم تكــن لتظهــر 
بطريقــة أخــرى. كمــا أن اســتثمار المزيــد مــن الوقــت والجهــد فــي فهــم البيانات واألرقــام يقدم خدمــة أفضل إلــى الجمهور.

    وهنــا ال بــد مــن التفريــق بيــن مصطلحــي البيانــات والمعلومــات، اللذيــن يســتخدمان فــي كثيــر مــن األحيــان بالتبــادل 
ــة  ــاب »صحاف ــف كت ــات ومؤل ــي بيان ــي، صحاف ــرو العراق ــب عم ــا. فبحس ــى كل منهم ــالف معن ــم اخت ــن رغ كمترادفي
البيانــات«، فــإن: »البيانــات تعــد المــادة الخــام ألي عمــل صحفــي، وتأخــذ عــادة شــكل أرقــام أو معطيــات أوليــة يمكــن 
ــات،  ــا عــن البيان ــدة بمفردهــا. أمــا المعلومــات فتختلــف كلّيً ــادًرا مــا تكــون مفي جمعهــا حــول موضــوع محــدد، وهــي ن
فهــي نتــاج عمليــات التحليــل التــي وقعــت علــى البيانــات. إنهــا المرحلــة التــي يصــل إليهــا الصحافــي بعــد االطــالع علــى 

ــات وتنظيمهــا وتحليلهــا.« البيان

ــان. خــالل الصراعــات والحــروب،  ــن األحي ــر م ــي الكثي ــراً ســهالً ف ــات أم ــى البيان ــدو الحصــول عل ــع، ال يب     بالطب
ثــة بســبب القيــود األمنيــة وقيــود الحصــول علــى بيانــات بشــكل عــام. كمــا أن  يصعــب الحصــول علــى بيانــات دقيقــة ومحدَّ
الحصــول علــى بيانــات تتعلــق بالنســاء وبخاصــة فيمــا يتعلــق ببيانــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أمــر صعــب 
ــة بشــأن نطــاق وطبيعــة  ــإن معظــم األدل ــي ف ــرة. وبالتال ــم بحــدود كبي ــغ عــن الحــوادث أصــالً ال يت ــى أن التبلي نظــراً إل
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت الطــوارئ مســتمدة مــن التقييمــات النوعيــة والدراســات وإحصــاءات 

تقديــم الخدمــات.

م على نطاق واسع،      وألن الحاجة إلى تقديم بعض األرقام مع صعوبة الحصول عليها قد يؤدي إلى تقديرات خاطئة ُتعمَّ
أو مشــاركة إحصــاءات خــارج ســياق القصــة، فــال يجــب أبــداً اســتخدام أرقــام غيــر موثقــة المصــدر ومحــددة الزمــن. تقول

 Cheryl Phillips، وهــي صحفيــة بيانــات اســتقصائية: »يتوجــب علــى الصحافييــن إجــراء مقابلــة مــع البيانــات بنفس 
الطريقــة التــي نجــري بهــا مقابلــة مــع شــخص ما.«

    ووفقــاً لفيليبــس، يحتــاج الصحفيــون إلــى » الثقــة فــي المصــدر، وفهــم كيــف جمعــوا البيانــات ومعرفــة مــا إذا كانــت 
تســاعد علــى إظهــار دقــة القصــة التــي نحكيهــا.«

طرق الحصول على البيانات	 

    تتعــدد طــرق الحصــول علــى البيانــات، فمنهــا مــا يتــم بطريقــة مباشــرة مــن خــالل المشــاهدات التــي يقــوم برصدهــا 
الصحافــي أو الصحفيــة خــالل العمــل الميدانــي، أو عــن طريــق اســتطالعات الــرأي المكتوبــة أو المطبوعــة أو المنشــورة 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي والمقابــالت الشــخصية مــع شــخصيات مســؤولة، ويطلــق على هــذا النوع مــن البيانات: 

»بيانــات أوليــة« ألنهــا ُجمعــت 
قبــل  مــن  مباشــرة  بطريقــة 
الصحفــي. وبالرغــم مــن أن 
هــذه الطريقــة تأخــذ الكثيــر 
مــن المــال والجهــد والوقــت 
الطريقــة  تكــون  قــد  فإنهــا 
الوحيــدة الفعالــة فــي حــال لــم 
يكــن هنــاك طريقــة أخــرى 

للحصــول علــى البيانــات.

البحــث  أيضــاً  هنــاك      
الحــر فــي شــبكة اإلنترنــت 
ــة  ــار ذات الصل ــة األخب لمعرف
والتــي  التقريــر  بموضــوع 

نشــرت ســابقاً، حيــث يمكــن العثــور علــى أرقــام قديمــة تســاعد فــي وضــع تسلســل القصــة الصحفيــة. مــع ذلــك، يفضــل 
التواصــل مــع كاتــب القصــة الصحفيــة أو الجهــة التــي نشــرت األرقــام للتأكــد منهــا التزامــاً بمبــدأ الدقــة. أيضــاً فــي حــال 
وجــود العديــد مــن التقاريــر الصحفيــة تتضمــن البيانــات التــي تبحــث عنهــا، يتوجــب عليــك التحقــق مــن دقــة وصحــة تلــك 
البيانــات إذا كانــت متضاربــة، ومــن ثــم تحديثهــا بآخــر القيــم إذا كانــت التحديثــات متاحــة ونشــرت فــي التقاريــر الرســمية 

ــا.  ــالن عنه ــن اإلع ــؤولة ع ــة المس للجه

    إن كنــت تبحــث عــن ُحــَزم مــن البيانــات ولــم تجدهــا متوفــرة بســهولة فــي محــركات البحــث علــى اإلنترنــت فمــن 
األفضــل التوجــه مباشــرة إلــى البحــث عنهــا فــي مواقــع المؤسســات الدوليــة التــي توفــر عــدًدا مــن قواعــد البيانــات العامــة 
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ــن دراســات  ــات االســتفادة م ــن والصحفي ــكان الصحافيي ــال، بإم ــى ســبيل المث ــة. عل ــن القطاعــات المختلف ــد م ــي العدي ف
وبحــوث حــول قضايــا النســاء فــي المنطقــة، التــي نشــرتها منظمــة Freedom House علــى شــبكة اإلنترنــت باللغــة 
العربيــة. والتــي تعــد ثــروة هائلــة مــن البيانــات، حيــث أن غالبيــة هــذه المؤسســات تخصــص قســًما للمنشــورات والتقاريــر 
ــر  ــي توف ــة الت ــة العالمي ــة الصح ــي كمنظم ــك الصحف ــة بتحقيق ــا عالق ــا له ــة ربم ــات ومؤشــرات رقمي ــن إحصائي يتضم

تقاريــر عــن األوضــاع الصحيــة فــي مختلــف الــدول.

ــا للحصــول علــى      أيضــاً يمكــن التواصــل مــع الجمعيــات والمؤسســات المتخصصــة، والتــي تعــد دائًمــا مصــدراً مهّمً
ــك  ــال موضوع ــس مج ــي نف ــون ف ــخاص يعمل ــراء وأش ــع خب ــدث م ــا التح ــالل زيارته ــن خ ــن م ــث يمك ــات، حي البيان

ــن. ــن األشــخاص المتخصصي ــك م ــد لمادت ــاف الجدي ــكار واستكش والخــروج بأف

ــي كل  ــات. فف ــرات والبيان ــض المؤش ــى بع ــداً للحصــول عل ــراً مفي ــن أم ــن والباحثي ــع األكاديميي ــر التواصــل م     يعتب
ــا بــه، يبحــث ويجمــع األرقــام الخاصــة بــه، ســيكون عنصــراً مســاعداً فــي بنــاء قصتــك.  موضــوع ســتجد شــخًصا مهتّمً
يمكــن العثــور علــى بعــٍض منهــم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، مــن خــالل زيــارة الوســوم المتخصصــة، أو مــن 
خــالل مداخالتهــم الســابقة فــي البرامــج التلفزيونيــة أو الصحــف المحليــة. بالطبــع هنــاك جــدل كبيــر بيــن أن تكــون مواقــع 
التواصــل االجتماعــي مصــادر موثــوق بهــا مــن عدمــه لكنهــا بطبيعــة الحــال هــي مســاحة يمكــن مــن خاللهــا االطــالع 
ــر دائمــاً أنــه يجــب العــودة إلــى أصــول  علــى آراء النــاس بــدون االعتمــاد علــى أرقــام تــم تداولهــا فــي تلــك المواقــع. تذكَّ

األرقــام واالطــالع علــى مصدرهــا مهمــا كان الشــخص الــذي نشــر المعلومــة مشــهوراً.

التحقق من مجموعات البيانات	 

    مثــل أي مصــدر، ال يمكــن دائمــاً الوثــوق بالبيانــات. إذ تتأثــر البيانــات بتوجهــات الجهــة التــي قامــت بجمعهــا واألهــداف 
ــى، وألي  ــا، ومت ــذي جمعه ــن ال ــا: م ــئلة تخصه ــى طــرح أس ــاج إل ــت تحت ــل أي مصــدر، فأن ــك، مث ــا. لذل الخاصــة به

غــرض؟ 
كيــف تــم تجميعهــا؟ مــن الــذي يمكنــه تفســير 

البيانــات؟ 

ــا مــا كانــت الطريقــة التــي حصلــت بهــا علــى      أّيً
ــا  ــا ومصداقيته ــن دقته ــد م ــك التأك ــات فعلي البيان
بيانــات  لتفــادي نشــر تحقيقــات تحتــوي علــى 
ــت  ــي حصل ــات الت ــة البيان مغلوطــة. ولضمــان دق
عليهــا، يجــب طــرح قائمــة مــن األســئلة التــي 
يمكــن أن تســاعدك فــي تحديــد حــزم البيانــات 
ــتخدم  ــة. اس ــرة بالثق ــر الجدي ــا أو غي ــتبه فيه المش
هــذه القائمــة لتقييــم البيانــات، فــي كل مــرة ســتِقلُّ 

األخطــاء حتــى تصــل إلــى الحــد األدنــى. كمــا أن إدراك األخطــاء الشــائعة فــي إعــداد التقاريــر عــن البيانــات التــي يقــع 
ــات. ــؤول للبيان ــتخدام المس ــق االس ــك تحقي ــن كذل ــرون يضم ــا اآلخ فيه

تتضمن أسئلة التحقق من البيانات: 

1( الجهة التي جمعت البيانات، والجهة التي تولت نشرها
ليــس بالضــرورة أن تكــون الجهــة التــي نشــرت البيانــات هــي نفســها التــي جمعتهــا، فعلــى ســبيل المثــال ينشــر 
المكتــب المركــزي لإلحصــاء مجموعــة مــن البيانــات عــن المجــاالت المختلفــة، بمــا فيهــا البيانــات المناخيــة علــى 

مــدار األعــوام، ولكــن مصــدر هــذه البيانــات هــو هيئــة األرصــاد الجويــة.
وبالتالــي فــإن معرفــة المصــدر والناشــر ومــدى مصداقيتهمــا، وعالقتهمــا بموضــوع قاعــدة البيانــات هــو أمــر 

مهــم قبــل كل شــيء.

2( الهدف من جمع البيانات
ــروف  ــت ظ ــت تح ــا، أم ُجمع ــا دورّيً ــن جمعه ــية ع ــة أساس ــؤولة بصف ــات مس ــع البيان ــي تجم ــة الت ــل الجه ه

ــارئ. ــن أو ط ــر معيَّ ــات أم ــتثنائية، إلثب اس

3( أسلوب جمع البيانات
كيــف تــم جمــع البيانــات؟ هــل ُجمعــت عــن طريــق اســتطالع رأي أم تجربــة أم بطلبــات إدالء بالبيانــات موجهــة 
إلــى الــدول أو المؤسســات؟ وإن كانــت الطريقــة هــي اســتطالع رأي فمــا هــي األســئلة؟ وكيــف ُوجهــت؟ وإلــى 
مــن ُوجهــت؟ كل هــذه األســئلة وغيرهــا تنــدرج تحــت ســؤال منهجيــة جمــع البيانــات وهــو ســؤال أساســي لفهمهــا 

واالســتفادة منهــا الحًقــا.

4( حجم عينة البحث
ل حجــم عينــة البحــث أو االســتطالع، وفــي هــذا، ال يهــم فقــط أن تفكــر فــي العــدد  ا أن ُتســجِّ مــن الضــروري جــّدً
إن كان كبيــراً أو صغيــراً، بــل التأكــد مــن كــون العينــة ممثلــة لأصــل أم ال، وإن كان التمثيــل أو عدمــه مناســًبا 

لغــرض جمــع البيانــات أم ال؟

5( مقدار حيز الثقة
ــدار  ــرف مق ــم أن تع ــن المه ــرات، فم ــن التقدي ــوع م ــتطالع رأي أو أي ن ــى اس ــدة عل ــات معتم ــت البيان إن كان
حيــز الثقــة  Confidence Interval، وهــو مفهــوم مرتبــط بهامــش الخطــأ، فحيــن تقــرأ علــى ســبيل المثــال 
إحصائيــة تقــول إن %65 مــن النســاء ال يعتبــرن المعاكســات فــي الشــارع نوًعــا مــن أنــواع التحــرش اللفظــي، 
بهامــش خطــأ %5، فهــذا يعنــي أن اإلحصائيــة متأكــدة بنســبة %95 )أو 99 أو %90 بحســب طريقــة حســاب 
مجــال الثقــة( أن نســبة مــن يعتقــد ذلــك تقــع فــي أي مــكان مــا بيــن %60 )65 ناقــص %5(، وبيــن 70% )70 

زائــد 5%(.
وبالطبــع، كلمــا زاد هامــش الخطــأ، قلــت مصداقيــة االســتطالع، فبينمــا يعــد هامــش خطــأ %5 هامشــاً مقبــوالً   freepik الصورة من موقع 
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إلــى حــدٍّ مــا، يعتبــر هامــش خطــأ %10 كبيــًرا إلــى حــدٍّ مــا.

6( تاريخ جمع البيانات وتحديثها
يلعــب تاريــخ جمــع البيانــات وتحديثهــا دوراً أساســّيًا فــي اختيــار توظيفهــا فــي القصــة أو اســتبعادها. فعلــى ســبيل 
المثــال، وجــود بيانــات تتعلــق بحجــم مشــاركة النســاء فــي انتخابــات المجالــس البلديــة والمحافظــة فــي التســعينيات 
ــًرا لالهتمــام  ــة أو مثي ــدو ذا صل ــي المناطــق المحــررة ال يب ــة ف ــس المحلي ــي المجال ــة بحجــم مشــاركتها ف مقارن
والمقارنــة. لكــن بيانــات عــن حجــم مشــاركتها فــي مجالــس عــام 2014 ومجالــس اليــوم أمــر مهــم ويضيــف إلــى 

التقريــر بعــًدا جديــًدا لقــراءة الوضــع الحالــي.

    وأخيراً، الستخدام األرقام في قصص النساء والسالم واألمن، علينا أن نتذكر دائًما:

استخدام األرقام ذات الصلة بالموضوع فقط بصورة مبسطة وواضحة.
ق القارئ رقماً مجهول المصدر. ذكر مصدر الرقم، إذ لن يصدِّ

قــارن األرقــام بعضهــا ببعــض، فــإن ذكــر عــدد النســاء المشــاركات فــي المجالــس المحليــة فــي عــام 2015 
مقارنــة بعددهــم فــي عــام 2017 يكســب الرقــم تأثيــًرا أكبــر ممــا لــو تــم ذكــره لعــام واحــد فقــط.

ــه يجــب أن ال يلغــي الجانــب  ــام ُيكِســب القصــة قــوة، لكن ــة اإلنســانية، فكمــا أن اســتخدام األرق ــَس الزاوي ال تن
ــا أن نتذكــر أننــا نكتــب عــن النــاس لفائــدة النــاس. اإلنســاني منهــا. علينــا دائًم

مترين:

اقــرأ/ي تقريــر مقتــل 24746 أنثــى فــي ســوريا منــذ آذار 2011، الصــادر عــن الشــبكة الســورية لحقــوق 	 
اإلنســان، وقــدم/ي مقترحيــن لقصتيــن صحفيتيــن اســتناداً علــى معطيــات التقريــر.

اقــرأ/ي تقريــر العنــف ضــد المــرأة فــي ســوريا: الخــروج مــن الصمــت، الصــادر عــن الفدراليــة الدوليــة 	 
لحقــوق اإلنســان، واختــار/ي ثالثــة عناصــر مــن التقريــر يمكــن توظيفهــا فــي قصــة صحفيــة عــن العنــف 

ضــد الالجئــات الســوريات

قراءات ومراجع إضافية:

لالطــالع علــى المزيــد حــول أســس صحافــة البيانــات، يمكــن قــراءة صحافــة البيانات كيــف نســتخرج األرقــام والمعلومات 
ــل  ــات خطــوات دمــج وتحلي ــة البيان ــوق اإلنســان، وصحاف ــا حق ــة قضاي ــات لتغطي ــة البيان ــل صحاف ــت، ودلي ــي اإلنترن ف

البيانــات وتصميــم اإلنفوجرافيــك.

6. وسائل التواصل االجتماعي

    أصبحــت صفحــات وســائل التواصل االجتماعي 
والمدونــات مصــادَر رئيســية لأخبــار، خصوًصــا 
عــن حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
فهنــاك  ذلــك،  مــع  الصــراع.  مناطــق  وفــي 
ــة  ف ــدة والمحرَّ ــر المؤك ــات غي ــن المعلوم ــد م العدي
فــة. وفــي كثيــر مــن الحــاالت، تقــع وســائل  والمزيَّ
اإلعــالم التقليديــة فــي فــخ التغطيــة اإلعالميــة 
ــائل  ــي وس ــا ينشــر ف ــى م ــا عل ــة العتماده الخاطئ
ض مــن  التواصــل االجتماعــي دون تحقــٍق، مــا يقــوِّ

ــة.   ــائل اإلعالمي ــن والوس ــة الصحافيي مصداقي

    لذلــك، علينــا أن نكــون حذريــن عنــد اســتخدم وســائل التواصــل االجتماعــي فــي عملنــا الصحفــي، مــن خــالل اتبــاع 
مــا يلــي: 

تحقــق مــن المصــادر وأصحــاب الحســابات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، مــدى قربهــم مــن الحــدث، وعالقتهم 
بــه ومــدى مصداقيتهم. 

التواصــل المباشــر معهــم للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل والتحقــق مــن أن المعلومــات أو اآلراء المنشــورة 
لــم يتــم نشــرها تحــت تهديــد أو ضغــط. اســألهم: كيــف وصلتكــم هــذه المعلومــات؟ مــاذا تعرفــون أيًضــاً؟ مــن هــم 

األشــخاص اآلخــرون الذيــن يعرفــون عــن هــذا؟

ــخ  ــها وتأكــد مــن تاري ــه/ ـ ــق مــن صاحــب الحســاب، ارجــع إلي ــل التحق ــي القصــة قب ــدة ف ــد اســتخدام أي تغري عن
ــت. ــول اإلنترن ــوان بروتوك وعن

يفضــل طلــب المســاعدة مــن زمالئــك وأصدقائــك، خصوًصــا إذا كانــوا خبــراء فــي التكنولوجيــا الرقميــة للتحقــق مــن 
مقاطــع الفيديــو المنشــورة أو الصــور. 

التضليــل اإلعالمــي قــد يأتــي بشــكل غيــر متوقــع، ســواء كانــت منظمــات إنســانية أو حقوقيــة أو أشــخاًصا وحتــى 
نشــطاء فــي المجتمــع، ممــن يتداولــون المعلومــة أو صــوًرا كاذبــة عــن غيــر قصــد. وكصحافييــن علينــا دائًمــا الشــكَّ 

فــي كل مــا ُينقــل إلينــا حتــى نثبــت العكــس.

ــا تســوقه صفحــات  ــٍة ذات مســؤولية واضحــة، واحــذر مم ــق إال مــن جه ــر ُموثَّ ــر غي ــل كل معلومــة أو خب ال تقب
ــا طالمــا كانــت  محليــة فــي موقــع الفيســبوك أو تويتــر حتــى وإن كان لهــا مليــون متابــع، فهــي ليســت مصــدًرا حقيقّيً

 freepik الصورة من موقع 

http://sn4hr.org/wp-content/pdf/arabic/24746_women_have_been_killed_in_Syria_since_March_2011.pdf
http://sn4hr.org/wp-content/pdf/arabic/24746_women_have_been_killed_in_Syria_since_March_2011.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/12_09_13_syria_web.pdf
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/
https://www.goodreads.com/book/show/30736362
http://maidanapp.net/wp-content/uploads/2017/02/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/
https://www.goodreads.com/book/show/30736362
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ال تكتــرث إال لكميــة المتابعيــن واالنتشــار.

الحــذر مــن أخبــار تأتــي مــن جهــات غيــر مســتقلة حتــى وإن كانــت مؤسســة إعالميــة، ألن منهــا مــا هــو حزبــي 
ومنهــا مــا هــو ممــول مــن جهــات دوليــة، وهــذا مــا يجعلهــا رهينــة أجنــدة مــن أنشــأها أو يمولهــا. 

    هنــاك أيضــاً مجموعــة مــن األدوات التــي تســاعد علــى التحقــق مــن صحــة الصــور والفيديوهــات المنشــورة علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، منهــا:

ــي  ــي مــكان البحــث اآلل ــح ف ــى المتصف ــا عل ــع جوجــل – قســم الصــور: حمــل الصــورة مــن الجهــاز وضعه موق
ــكل الصــور  ــي محــرك البحــث ب ــواٍن يأت ــط أو الصــورة مباشــرة، خــالل ث ــى شــكل راب المخصــص بالصــور عل

ــر. ــا بالخب لتكتشــف مــدى عالقته

ــر  ــو كان الخب ــى جوجــل ول ــدون صــورة، يمكــن البحــث باســتخدام النــص عل ــة نــص ب ــى هيئ ــر عل ــو كان الخب ل
ــا فســنجد نتائــج مماثلــة عبــر خدمــات )Google News( التــي تجمــع لــك األخبــار مــن مواقــع مختلفــة. حقيقّيً

البحــث المتقــدم فــي موقــع تويتــر أو الفيســبوك بواســطة عبــارات أو كلمــات أو وســوم أطلقهــا أشــخاص أو حســابات 
معينــة ويمكــن البحــث حســب الموقــع الجغرافــي وتحديــد اللغــة والتاريــخ المطلــوب للفتــرة التــي يطلبهــا الباحــث.

تعقــب/ي المصــادر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وتعــرف علــى توجهاتهــم مــن خــالل مــا يكتبونــه. ابــدأ/ي 
البحــث فــي الماضــي، انظــر/ي فــي قائمــة االشــخاص الذيــن يتابعونهــم. عنــد البحــث علــى تويتــر، فــإن موقعــي 

ــدات القديمــة. ــي التغري ــور عل ــي العث topsy.com و back tweets.com يســاعدان ف

ــا  ــة بتطويره ــو الدولي ــة العف ــت منظم ــي قام ــو( الت ــات الفيدي ــارض بيان أداة Youtube DataViewer أو )ع
ــه. ــت بصــدد التقصــي في ــذي أن ــو ال ــا الفيدي ــي يظهــر فيه ــع الت ــع المواق ــى جمي ــور عل للســماح بالعث

ــي،  ــوى العرب ــن المحت ــرات م ــاف الم ــزي الموجــود أضع ــوى اإلنجلي ــي المحت ــن البحــث ف ــتفادة م ــكان االس باإلم
ويمكــن االســتعانة بـــ )translate. Google( للترجمــة االسترشــادية وليــس الحرفيــة الدقيقــة مــن العربيــة إلــى 

ــة أو إلــى غيرهــا مــن اللغــات. اإلنجليزي

بيانــات EXIF وهــي المواصفــات التــي تحملهــا ملفــات الصــور الملتقطــة بالكاميــرات الرقميــة، تكــون »خفيــة« 
وتحمــل خصائــص الصــورة، كتاريــخ التقاطهــا ونــوع الكاميــرا والحجــم ونوعهــا والبعــد البــؤري ومــدة التعريــض 

الضوئــي الســتخراجها، انقــر علــى الصــورة بالــزر اليميــن، ثــم علــى خصائــص الصــورة.

للتعــرف علــى مصــدر صــورة مــا اجعــل ألوانهــا باألبيــض واألســود )يمكــن اســتخدام تطبيــق بيكاســا للقيــام بذلــك(، 
إذ يســاعد هــذا اإلجــراء جوجــل أكثــر علــى التعــرف علــى الصــورة األصليــة، وبالتحديــد إذا كانــت مأخــوذة مــن 
مقطــع فيديــو. يمكــن أيضــاً اســتخدام برنامــج Jeffrey’s Exif viewer الســتخراج بيانــات الصــور، عــن طريــق 

البــدء بتحميــل الصــورة أو لصــق رابطهــا علــى هــذا الموقــع.

www.instantstreetview.com للتحقق من صحة العناوين استخدم

    في النهاية، علينا دائًما الرجوع إلى العقل والتحليل المنطقي قبل الخضوع ألي انفعال ُتبنى عليه المواقف سلباً 
أو إيجاباً، فالصحافي/ـة المهني/ـة ال يتبنَّى أي قضية سوى رسالته المهنية.

مترين:

شــاهد/ي كيــف يتحقــق صحفيــو بــي بــي ســي مــن المحتــوى المنشــور علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
ــد اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــادر  ــر يجــب تجنبهــا عن ــم ضــع/ي قائمــة مــن 4 محاذي ث

لقصــص صحفيــة عــن المــرأة والســالم واألمــن.
 

https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
http://exif-viewer.com/
http://www.bbc.co.uk/academy/arabic/standards/social-media/article/art20130702112134053
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7. أخطاء شائعة

    يمكــن ألي صحافــي أو صحافيــة، مبتــدئ كان أم متمرســاً، أن يقــع فــي خطــأ خــالل كتابتــه قصتــه الصحفيــة. وغالبــاً 
مــا يكــون الخطــأ ســببه الســرعة فــي إنجــاز العمــل دون إيــالء الوقــت الكافــي للمراجعــة والتدقيــق. نســتعرض هنــا أبــرز 
ــر األخطــاء  األخطــاء التــي يمكــن للصحافــي أن يقــع فيهــا خــالل تغطيتــه لقضايــا النســاء والســالم واألمــن، فربمــا تذكُّ

يمنــع مــن حدوثهــا:

ــن 	  ــن الصحافيي ــد م ــير العدي ــة: يش ــات القانوني ــيط المصطلح ــدم شــرح وتبس ــة غامضــة وع ــتخدام لغ اس
والصحافيــات فــي تقاريرهــم الصحفيــة إلــى اتفاقيــات بــدون تقديــم أي ملخــص عنهــا أو شــرح موجــز ألهــم مــا جــاء 
ــا  فيهــا وأهميتــه. كمــا يقــوم البعــض باســتخدام مصطلحــات قانونيــة دون مراعــاة أنهــا قــد تتضمــن إســاءة أو اتهاًم

كمــا ذكرنــا ســابقاً. 

عــدم االهتمــام بالجانــب الحقوقــي والتشــريعات القانونيــة وكيفيــة تطبيقهــا علــى أرض الواقــع، وتغييــب رأي 	 
مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي القضيــة المطروحــة.

ــر 	  ــا عــن تقري ــة تحقيًق ــة البريطاني ــة اإلذاع ــام 2003 أجــرت هيئ ــي ع ــوف: ف ــة المصــادر/ الضي ــدم حماي ع
ــر  ــي بلي ــر Tony Blair تون ــي بلي ــوزراء األســبق تون حكومــي عــن أســلحة الدمــار الشــامل، اســتخدمه رئيــس ال
لتبريــر غــزو العــراق، وقالــت الهيئــة فــي تقريرهــا إنهــا كشــفت »مبالغــات غيــر دقيقــة« فــي التقريــر اعتمــاداً علــى 
شــهادة ديفيــد كيلــي David Kelly ديفيــد كيلــي المتخصــص فــي األســلحة البيولوجيــة، الــذي اتفــق مــع الصحافــي 
اإلنجليــزي أنــدر جيليجــان Andrew Gilligan أنــدر جيليجــان علــى عــدم ذكــر اســمه، واطلعــه علــى معلومــات 

ضــه لتحقيقــات فــي البرلمــان، وتضييــق  ليســت للنشــر، لكــن الصحافــي أفصــح عــن هويــة مصــدره رغــم االتفــاق لُيعرِّ
فــي العمــل، حتــى ُعثــر الحقــاً علــى جثــة ديفيــد كيلــي منتحــًرا. بعــد انتحــاره، اســتقال رئيــس الهيئــة جافيــن دافيــز 
 Andrew والصحافــي المســؤول عــن التقريــر ، Greg Dyke ومديرهــا العــام جريــج دايــك ،Gavin Davis

Gilligan أنــدر جيليجــان.

االختيــار غيــر الموفــق للمصــادر: لســرعة إنجــاز بعــض التقاريــر، يلجــأ بعــض الصحافييــن والصحافيــات إلــى 	 
الحديــث مــع مصــادر يتواصلــون معهــا عــادة بصــورة مســتمرة بــدون مراعــاة مــدى معرفتهــم الحقيقيــة أو خبرتهــم 

أو اطالعهــم علــى تفاصيــل القضيــة التــي يتناولهــا التقريــر الصحفــي. 

ــاً 	  ــض أرقام ــتخدم البع ــاً، يس ــراً مضاعف ــي تأثي ــر الصحف ــاب التقري ــدف إكس ــام: به ــوائي لأرق ــرض العش الع
إلحصائيــات غيــر ذات صلــة مباشــرة بموضــوع القصــة. علــى ســبيل المثــال، عنــد الكتابــة عــن تمثيــل النســاء فــي 
ــا  ــة مباشــرة أو مرتبًط ــرة الصــراع ذا صل ــى خــالل فت ــدو ذكــر أعــداد القتل ــي ســوريا، ال يب ــاء الســالم ف ــة بن عملي

بالموضــوع. 

ــاز 	  ــاري، واالنحي ــاز بالحــذف االختي ــا: االنحي ــاد عنه ــاز االبتع ــن أشــكال االنحي ــن بي ــة: م ــي التغطي ــاز ف االنحي
بالمحابــاة، واالنحيــاز باختيــار المصــادر، واالنحيــاز بالتنميــط، واالنحيــاز باالستحســان أو االســتهجان، واالنحيــاز 
ــياق، أو  ــص الس ــاز بنق ــر، واالنحي ــرأي كخب ــم ال ــاز بتقدي ــة، واالنحي ــات الخاطئ ــات والتعريف ــتخدام المصطلح باس
ــاز بتشــويه الحقائــق، أو باســتخدام كلمــات متعــددة األوجــه  ــة، واالنحي ــى نتائــج زائف باســتخدام حقائــق للوصــول إل

ــوان مــع النــص. ــي، أو بعــدم توافــق العن والمعان
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الفصل الرابع:

مقترحات إلى مديري ومديرات التحرير

ــا النســاء والســالم مقترحات  ــم تغطيــة صحفيــة منصفــة وآمنــة ومهنيــة لقضاي     تأتــي المقترحــات التاليــة بهــدف دعــم تقدي
واألمــن. بالطبــع، هــذه المقترحــات غيــر نهائيــة وقابلــة للتطويــر واإلضافــة بحســب طبيعــة كل وســيلة إعالميــة 

ــي هــذا المجــال: ــا ف ــر تغطيته ــا بتطوي ــا وحجــم اهتمامه ــة( واحتياجاته )مطبوعــة، مســموعة، مرئي

عــدم ربــط تغطيــة قضايــا النســاء والســالم واألمــن بمناســبة معينــة أو حملــة مــا، صحيــح أن وجــود ملفــات موســعة 
حــول هــذه القضايــا خــالل مناســبات أو فتــرات محــددة قــد يحقــق رواًجــا جيــًدا وتأثيــًرا مطلوًبــا، إال أن أهميــة هــذه 
ــق أثــر مســتدام  ــا لخل ــاء المجتمــع وتطويــره يجعــل الكتابــة عنهــا بصــورة مســتمرة أمــًرا ضرورًي ــا فــي بن القضاي

وليــس أنــي. 

إيــالء اهتمــام جــدي ومســتمر لصــورة النســاء فــي القصــص الصحفيــة المنشــورة. إذ غالبــاً مــا تبــدو النســاء  فــي 
صــورة الضحيــة أو المنتهكــة حقوقهــا، مــا يكــرس صــورة نمطيــة غيــر حقيقيــة. لضمــان التــوازن والمهنيــة ومــن 
أجــل دعــم حقــوق النســاء، يتوجــب عــرض نمــاذج إيجابيــة وصــور أخــرى للنســاء الناجحــات فــي أدوار سياســية أو 

اقتصاديــة أو اجتماعيــة.. إلــخ.

ــب  ــط بالجان ــا يرتب ــاء معظمه ــا النس ــي قضاي ــددة ف ــب مح ــام بجوان ــورية االهتم ــالم الس ــائل اإلع ــى وس ــب عل يغل
االجتماعــي )العنــف الجســدي علــى ســبيل المثــال(، مــع ضعــف واضــح فــي االهتمــام فــي تغطيــة جوانــب مختلفــة 
تتعلــق بحقوقهــا األخــرى التعليميــة واالقتصاديــة والسياســية. لــذا يبــدو مــن المجــدي إعــادة التفكيــر فــي طبيعــة المــواد 

الصحفيــة التــي يتــم نشــرها والهــدف المرجــو منهــا.

نقاش حول جندرة السياسات التحريرية لإلذاعات السورية في غازي عنتاب، تركيا 2014 شبكة الصحفيات السوريات
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    نظراً إلى أن غالبية الصحافيين والصحافيات  الســوريين والســوريات يعملون اليوم بشــكل مســتقل وحر مع مؤسســات 
إعالميــة ســورية أو إقليميــة أو دوليــة، فإننــا نرجــو أن تســهم التوصيــات أدناه بتشــجيعهم علــى االهتمام أكثــر بتغطية قضايا 

النساء والسالم واألمن ومساعدتهم لتقديم قصًصا صحفية مهنية ومؤثرة:

التبنــي الكامــل للمبــادئ األخالقيــة فــي تغطيــة قضايــا النســاء والســالم واألمــن إلــى جانــب االلتــزام المطلــق بالمعاييــر 
لمهنية. ا

رصــد ومتابعــة قضايــا النســاء الســوريات فــي مختلــف المجــاالت والحــرص علــى تضميــن صوتهــن وآراءهــن فــي 
القصــص الصحفيــة حتــى فــي تلــك التــي ال تتناولهــن بصــورة مباشــرة، مــن مبــدأ المهنيــة مــع تغطيــات صحفيــة 

تراعــي المنظــور الجنــدري.   

االبتعــاد عــن النمطيــة فــي تنــاول قضايــا النســاء وإبرازهــن كضحايــا أو مغلــوب علــى أمرهــن والســعي إلــى إبــراز 
أهميــة مشــاركتهن فــي مختلــف نشــاطات الحيــاة ودورهــن المؤثــر فــي بنــاء المجتمــع والســالم واألمــن كمواطنــات 

وليــس فقــط كأمهــات مربيــات.

ــة. إذ  ــر للدق ــع بحــس مســؤول مــع توخــي كبي ــزاع التمت ــرات الن ــي فت ــن ف ــات العاملي ــن والصحافي ــى الصحافيي عل
 Hans-Jörg يتوجــب علــى الصحافييــن والصحفيــات الســعي إلــى إيجــاد حلــول لأزمــات. يقــول هانســيورغ إنتــس

االبتعاد عن العناوين والصور المثيرة التي ال ترتبط بمضمون القصة.

ُتعنــى صحافــة الســالم بتفســير أســباب النــزاع، وليــس بتغطيتــه فقــط. لذلــك يجــب التأكــد دوًمــا مــن تقديــم تغطيــة 
ــاءة قــدر اإلمــكان. إيجابيــة، وحساســة، وبنَّ

عــدم نشــر أي قصــص صحفيــة أو لقــاءات تعــزز مفهــوم خطــاب الكراهيــة، الــذي يشــمل: دعــوة التحريــض علــى 
العنــف، تبريــر الجرائــم، الدعــوة إلــى التحريــض علــى عــدم التســامح الدينــي، الدعــوة إلــى التحريــض علــى العصبيــة 
العنيفــة، والتهويــل والتكفيــر. كمــا يجــب االبتعــاد عــن كل مــا يخــص أشــكال خطــاب الكراهيــة المتمثلــة فــي: التعميــم، 

الترويــج للصــور النمطيــة، والتضليــل اإلعالمــي.

ــر  ــدم نش ــان ع ــة لضم ــي القصــص الصحفي ــتخدمة ف ــات المس ــردات والمصطلح ــاملة للمف ــة والش ــة الدقيق المراجع
ــن الضــروري  ــدو م ــا يب ــد. وهن ــر متعم ــكل غي ــو بش ــز ول ــف أو التميي ــى العن ــض عل ــة أو التحري ــاب كراهي خط
أيضــاً مراجعــة السياســات التحريريــة المعتمــدة لــدى الوســيلة اإلعالميــة والتأكــد مــن تضمينهــا لــكل المصطلحــات 
ــب  ــي ال يج ــك الت ــدر( وتل ــي )الجن ــوع االجتماع ــق بالن ــا يتعل ــة فيم ــة وبخاص ــا المؤسس ــي تتبناه ــردات الت والمف
ــن  ــة م ث ــى نســخة محدَّ ــة عل ــي الوســيلة اإلعالمي ــن ف ــن حصــول كل العاملي ــد م ــى اإلطــالق والتأك اســتخدامها عل

ــة. ــة التحريري ــذه السياس ــل ه تفاصي

ــب المباشــر أو  ــن خــالل الطل ــن م ــا النســاء والســالم واألم ــة قضاي ــى تغطي ــات عل ــن والصحافي تشــجيع الصحافيي
ــز المحظــورات  ــة وتخطــي حواج ــات النمطي ــن المقارب ــاد ع ــع االبتع ــال، م ــذا المج ــي ه ــم ف ــب بمقترحاته الترحي

ــا. ــذه القضاي ــداول ه ــاول وت ــى تن ــدة عل ــي تضــع حــدوًدا وحواجــز عدي ــة الت السياســية واالجتماعي

ــز  ــن والمصــورات لتعزي ــن والمحــررات والمصوري ــات والمحرري ــن والصحافي ــالزم للصحافيي ــب ال ــر التدري توفي
ــرح  ــة تش ــدورات تدريبي ــاق ب ــى االلتح ــجيعهم عل ــن، وتش ــالم واألم ــاء والس ــا النس ــة قضاي ــي لتغطي ــع المهن الطاب

ــة. ــارات الصحفي ــة وتطــور المه ــن الدولي القواني

دعــم مشــاركة الصحافييــن والصحفيــات فــي مؤتمــرات دوليــة ومحليــة تناقــش واقــع النســاء والســالم واألمــن وأي 
مناقشــات حقوقيــة أو جهــود بحثيــة ترتبــط بهــا.

االطــالع علــى مشــاريع ونشــاطات منظمــات المجتمــع المدنــي وإبقــاء جســور مفتوحــة بين اإلعــالم وتلــك المنظمات، 
ــات  ــي للمعلوم ــي هــي مصــدر غن ــدرات ونشــر الســالم وبالتال ــاء الق ــات بن ــا مهم ــى عاتقه ــع عل ــاً مايق ــا غالب ألنه

وبخاصــة علــى المســتوى المحلــي. 

وضــع ضوابــط ومعاييــر للعناويــن الصحفيــة بعيــداً عــن اإلثــارة وهــوس زيــادة الزيــارات إلــى المواقــع اإللكترونيــة، 
كذلــك األمــر بالنســبة إلــى اإلعالنــات والمنشــورات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بحيــث يجــب أن تراعــي القيــم 
اإلنســانية للنســاء وال تصورهــن كســلع أو منتــج أو تشــوه صورتهــن وتؤذيهــن أو تنشــر أو تحــض علــى الكراهيــة 

والتمييــز والعنــف ضدهــن.

مقترحات للصحافيات والصحافيين

الصورة من إحدى ورشات شبكة الصحفيات السوريات
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ــة الســالم، إن » صحافــة الســالم هــي فــي  Intes هانســيورغ إنتــس، صحافــي سويســري متخصــص فــي صحاف
الدرجــة األولــى صحافــة مســؤولة، فخــالل األزمــات والحــروب يجــب علــى الصحافــي طــرح ســؤال علــى نفســه: 

هــل أزيــد مــن اشــتعال الصــراع أم أســاعد علــى إيجــاد حلــول وتحقيــق المزيــد مــن التفهــم للطــرف اآلخــر«؟ 

للعمــل وفــق مبــادئ صحافــة الســالم، يتوجــب علينــا كصحافييــن وصحافيــات فهــم خلفيــة الصــراع وأبعــاده، والتركيز 
ــادة العســكريين والمســؤولين الرســميين فقــط، والبحــث عــن  فــي مطالــب وأصــوات النــاس والمهمشــين وليــس الق
ــة  ــة الصحفي ــاول للتغطي ــة حــول الموضــوع المتن ــل اآلراء المختلف ــي تمثي ــوازن ف ــق، ومراعــاة الت ــع والحقائ الوقائ
ــادرات  ــات والمب ــة للنزاع ــول المقترح ــي الحل ــز ف ــى التركي ــة إل ــة. باإلضاف ــة متوازن ــم قصــة صحفي ــان تقدي لضم

الســلمية. 

تعتبــر صحافــة الســالم جــزءاً ال يتجــزأ مــن المبــادئ األخالقيــة للمهنــة. وبالتالــي، فإنهــا ال تتناقــض مــع عمــل أي 
مؤسســة إالَّ إذا كانــت لديهــا أجنــدة خاصــة بالتشــجيع علــى فتنــة داخليــة، وهــو مــا يجــب أن ينتبــه إليــه الصحافيــون 

والصحفيــات ويتجنبــوه.

مراعــاة اســتخدام مفــردات ومصطلحــات دقيقــة واالبتعــاد عــن الكلمــات والتعابيــر الغامضــة أو العبــارات المحرضــة 
علــى العنــف أو التمييــز ولــو بشــكل غيــر متعمــد.

االســتمرار بتقديــم مقترحــات إلــى وســائل اإلعــالم للكتابــة وتغطيــة قضايــا النســاء والســالم واألمــن، وتقديــم أفــكار 
ومقترحــات لقصــص متعمقــة بعيــداً عــن التغطيــات اإلخباريــة الســريعة لحــوادث تتعــرض لهــا النســاء  الســوريات 

أو ألنشــطة جمعيــات أهليــة أو مؤسســات مدنيــة ونســوية. 

الســعي المســتمر إلــى االلتحــاق بأيــة دورات أو ورش تدريبيــة تتعلــق بأســاليب التغطيــة الصحفيــة المهنيــة لقضايــا 
النســاء واألمــن والســالم.

متابعة وحضور أي مؤتمرات ومناقشات حقوقية ُتعنى بتفسير وشرح الحقوق واالتفاقيات الدولية.

ــن  ــالم واألم ــاء والس ــا النس ــة بقضاي ــة المهتم ــات المحلي ــات والمؤسس ــف الجمعي ــع مختل ــدة م ــات وطي ــاء عالق بن
ــي. ــي والدول ــي المحل ــال الحقوق ــي المج ــد ف ــة كل جدي ــتمر لمعرف ــكل مس ــم بش ــل معه والتواص

عــدم التــردد بشــأن التواصــل مــع خبيــرات وخبــراء حقوقييــن عنــد تغطيــة قضايــا النســاء والســالم واألمــن، ليــس 
فقــط بهــدف الحصــول علــى تعليقــات للمــادة الصحافيــة ولكــن أيًضــا للحصــول علــى فهــم شــامل للقــرارات واإلطــار 

القانونــي لــكل مــا يخــص النســاء والســالم واألمــن.
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