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عالم إيصال أصوات النســاء السوريات  يمكن لوســائل الإ
ن الحوار والعمل. آمل أن يســاعد  والتصــدي للخرافــات وتحف�ي

هــذا الدليــل عن إعداد التقارير حــول العنف القائم عىل 
جتماعي عىل تســليط الضوء أكــ�ث عىل هذه النتهاكات  النــوع الإ

نســان وان يــؤدي إىل تقديم مزيد من الدعم  لحقوق الإ
. ومن المهم التأكــد من أن ل يتم تقديم  ن والخدمــات للناجــ�ي

ي هذه الأفعال إىل العدالة فقط بل وأن يشــاهدهم  مرتكــ�ب
المجتمع بشــكل عام وهــم يخضعون إىل العدالة.

د. باباتوندي أوشوتيمن
المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان



المحتويات
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 ” ي عىل النوع الإجتماعي موضوع معقد وحساس مع وجود مفردات مثل “الغتصاب” و”العنف الجنسي
العنف المب�ن

ي تستث�ي مشاعر حادة عىل الفور.
و”زواج الأطفال” و”العنف الأ�ي” و”التحرش” وال�ت

ي مناقشة مواضيع تُعت�ب غالبا من التابوهات، والتحدث عالنية عن 
ي عىل النوع الإجتماعي تع�ن

تغطية العنف المب�ن
أمور حميمة وفاجعة.

ي الحياة اليومية. وغالبا ما 
ي بالد تلعب فيها التقاليد والدين دورا هاما �ن

يمكن أن يشكل هذا تحديا خاص �ن
ي تنظر بها 

” إىل الممارسات التقليدية وتلك ال�ت ي ينظر بها “المجتمع الدوىلي
ن الطريقة ال�ت يكون هناك اختالف ب�ي

ي المفاهيم.
المجتمعات المحلية ذاتها؛ الأمر الذي قد يسبب رصاعا �ن

المقدمة

جتماعي ي عىل النوع الإ
تغطية العنف المب�ن

ي  يمكن أن
واحدة من أصعب المهام ال�ت

يواجهها الصحفي.
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ن وضعها  ي ينبغي عىل الصحفي�ي
بالإضافة إىل ذلك، هناك العديد من القضايا العملية ال�ت

ي عىل النوع الإجتماعي.
ي العتبار عند تغطية موضوع العنف المب�ن

�ن

ن ع�ب أساليب المقابالت الشخصية  ي أذى أك�ب للناجيات / الناج�ي
نحن ل نريد أن نتسبب �ن

ي  تفتقر إىل التفاصيل قد تسهل عىل الجناة أن 
الفظة، ولكن المقابالت المتناقضة أو ال�ت

ينفوا اضطالعهم بهذا النوع من العنف. 

ي عىل النوع 
ي قضاياعن العنف المب�ن

ثبات �ن ن يمكنهم أن يقدموا أدلة الإ ذلك لأن الصحفي�ي
ي محاكمات الجناة.

ي جمعها الصحفيون أن تُستخدم �ن
الإجتماعي معينة؛ ويمكن لالأدلة ال�ت

عالم، ولذلك قد يكون من السهل علينا أن  ي وسائل الإ
ن �ن  قد يكون الأمر شاقا عىل العامل�ي

نتجنب الموضوع تماما.

عالم أسوأ بكث�ي عىل  ي وسائل الإ
ي عىل النوع الإجتماعي �ن

لكن عواقب إهمال العنف المب�ن
المجتمع .

ي 
ي ترسيخ “ثقافة الحصانة” ال�ت

إذا أهمل الصحفيون العنف ضد المرأة فذلك قد يساهم �ن
يمكن فيها للجناة الذين ارتكبوا جرائم مروعة أن يفلتوا من العقاب أو اللوم.

ي عىل النوع الإجتماعي، 
عالم الضوء بشكل كاف عىل موضوع العنف المب�ن ”إذا لم يسلط الإ

ي الحصول عىل الدعم 
ي قد تفيدهم �ن

فإنه قد يوفت عىل الناجيات منه المعلومات ال�ت
. ي

ي والقانو�ن الط�ب

ي يرى بها القضاة والمحلفون القضية 
ي عىل الطريقة ال�ت من الممكن أن نؤثر بشكل سل�ب

ي عىل النوع الإجتماعي أو إذا أعددنا تقارير عن الضحايا 
إذا ما تجنبنا تغطية العنف المب�ن

بطريقة تنتقص من قدرهن.

ي إبقاء 
ي عىل النوع الإجتماعي فنحن نساهم �ن

وباختيارنا أن نتجنب قضايا العنف المب�ن
ي أنه ل يتم تخصيص موارد 

الموضوع خارج الأجندة العامة والسياسية، الأمر الذي يع�ن
امج الهادفة إىل منعه والخدمات الداعمة للناجيات.    لل�ب

ي 
ي ضمان أن  للنساء صوتا �ن

عالم لديها دور تلعبه �ن أو لنصغها بطريقة أخرى: وسائل الإ
عالم. وسائل الإ

ن بالعنف  عالم فإن هؤلء المتهم�ي ي الإ
ي عىل النوع الإجتماعي حقه �ن

لو أعطينا العنف المب�ن

ن الخدمات  ي تحس�ي
الجنسي يمكن أن يوضعوا أمام العدالة، ونستطيع أن نلعب دورا �ن

ي منعه بتشجيع المواقف “صفرية التسامح” نحو 
المقدمة للناجيات، ونستطيع المساهمة �ن

العنف ضد النساء.

، مع تأكيد  شكاىلي ن عىل مواجهة هذا الموضع الإ هذا الدليل مصمم لمساعدة الصحفي�ي
خاص عىل سوريا والأردن ولبنان والعراق ومرص وتركيا؛ تلك البالد الأك�ث تأثرا بالأزمة 

السورية.

تم تطوير هذا الدليل بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان )UNFPA(. وينطلق 
بهدف فحص بعض المصطلحات والأسئلة الأخالقية والهموم العملية المرتبطة بتغطية 

ي عىل النوع الإجتماعي، ويهدف كذلك إىل توف�ي نظرة عامة عىل بعض 
العنف المب�ن

ي عىل النوع الإجتماعي وتقديم 
ي كل من محاربة العنف المب�ن

المنظمات المشاركة �ن
الخدمات الداعمة للناجيات منه.

ي عىل النوع الإجتماعي الكث�ي 
ي الوقت الذي يتطلب فيه إعداد التقارير عن العنف المب�ن

و�ن
من الدقة والمجهود، هناك حاجة أيضا لتباع مبادئ أخالقية معروفة عالميا ينبغي أن 

ام، والحماية لمن تجري  ن وهي: الدقة، والعدل، والح�ت تكون مألوفة لدى الصحفي�ي
معهم مقابالت شخصية.

يؤمن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن كل امرأة وفتاة سورية 

نجابية بتكلفة  ي الحصول عىل الرعاية الصحية الإ
لديها الحق �ن

ي عىل النوع 
معقولة وأن تكون محمية بشكل فّعال من العنف المب�ن

ن  ي سبيل تمك�ي
كائه يعززون جهودهم �ن الجتماعي. إن الصندوق و�ث

ي 
ن والمجتمعات المتأثرة �ن ن حياة النساء والشباب السوري�ي وتحس�ي

ن  نسان والمساواة ب�ي ويج لحقوق الإ ي ذلك ال�ت
البلدان المضيفة، بما �ن

ي والتعامل بشكل أفضل مع الأزمة.
ن من أجل التعا�ن الجنس�ي
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ي عىل النوع الإجتماعي برصاحة.  
ي معظم الثقافات ل تتم مناقشة العنف المب�ن

�ن

ي أُج�ب الالجئون السوريون عىل أن 
ي حالة سوريا والكث�ي من البالد ال�ت

هذا صحيح �ن
يتخذوها موطنا لهم.

ي عىل النوع 
ة حول العنف المب�ن ونتيجة لهذا، هناك العديد من الأساط�ي المنت�ث

الإجتماعي. 

ي 
ن عىل سلوك الناجيات من العنف المب�ن ك�ي الصور غ�ي الدقيقة “للمعتدي الُمتخيَّل” وال�ت

عالم لديها دور تلعبه  عىل النوع الإجتماعي يمكن أن يؤثرا عىل تحقيق العدالة. وسائل الإ
بطال تلك الأخطاء. لإ

اس ن ن ال ن م �ي ع وع م ىل ن ط ع ق ر ف ؤث ي ي اع م ت ج وع الإ ن ىل ال ي ع
�ن ب م ف ال ن ع ال

ي عىل النوع الإجتماعي يمكن أن يؤثر عىل أي أحد. فهو يتجاوز الطبقة أو 
العنف المب�ن

اضات السلبية عن  . والف�ت الِعرق أو الدين أو المستوى التعليمي أو التاريخ الشخصي
ي عىل النوع الإجتماعي تجعل من الصعب عليهن أن يمددن 

الناجيات من العنف المب�ن
أيديهن طلبا للمساعدة.

اء رب غ ه ال ب ك رت ا ي ادة م سي ع ن ج داء ال ت الع

ي عالقة 
ي كن �ن

وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن تقريبا الثلث من كل النساء الال�ت
، وأن ما يقرب من 70 %  ن كائهن الحميم�ي قد مررن بتجربة عنف جسدي و/أو جنسي مع �ث

يك الحميم.   من العتداءات الجنسية يرتكبها ال�ث

وش” م “وح ف ه ن ع و ال ب ك رت م

ي الجناة 
ي الحقيقة يأ�ت

”. �ن عالم بأنهم “دخالء مر�ن ي وسائل الإ
عادة ما يوصف الجناة �ن

كاؤهن، أو  من جميع مناحي الحياة. نتيجة لهذا عندما تبلغ الناجيات عن عنف ارتكبه �ث
؛ ل  ي

ي المجتمع، أو شخص ما ل يتطابق مع الصورة النمطية للجا�ن
شخصية ذات نفوذ �ن
يتم تصديقهن غالبا.

ي 
�ن ب م ف ال ن ع ب ال ب س ا ت ه رصف ب ت ا أو ت ه س الب رأة م م ا ال ه دي ب رت ي ت

�ت ة ال ق ري ط ال
ي اع م ت ج وع الإ ن ىل ال ع

ي حد ذاته سلوك 
غالبا ما يلوم المعتدون ضحاياهم لكي يوجدوا أعذارا لسلوكهم. هذا �ن

. من المهم أن يتحمل المعتدون المسؤولية الكاملة  ي
ن بعيدا عن الجا�ن ك�ي بذيء وينقل ال�ت

ي تعرضن 
عن أفعالهم، وأن يتحدى المراسلون الصحفيون أي محاولة للوم هؤلء الال�ت

لالعتداء.

اء س ن ىل ال وم ع ج ه ي ال
ب �ن ب س ي ال ات ه رصاع ر وال ق ف ال

ن تجاه  ي ظروف الفقر أو الرصاعات وليسوا عنيف�ي
هناك الكث�ي من الرجال الذين يعيشون �ن

ي أوقات السلم ويكونون 
ي البلدان الغنية و�ن

النساء، بالضبط مثلما يوجد الكث�ي من الأفراد �ن
ن تجاه النساء. عنيف�ي

وبينما وجدت بعض الدراسات أن الفقر والرصاع العنيف يزيدان من احتمالية أنواع معينة 
ي عىل النوع الإجتماعي، فإن الأمر يبدو كمشكلة عالمية وليس حرصا عىل 

من العنف المب�ن
منطقة بعينها.

د  ن وح ع وض ة ب ج ع ن �ن ون م ك ت داء س ت اب أو الع ص ت الغ ت ل رض ع ي ت
�ت رأة ال م ال

ا ه ت ن ح ة م ش اق ن م

ي عىل النوع الإجتماعي. ومن المهم 
تترصف كل امرأة بطريقة مختلفة تجاه العنف المب�ن

ن بالمدى الواسع من ردود الأفعال تجاه هذا النوع من الأحداث الصادمة؛  أن نكون واع�ي
فبعض الناجيات ل يتحدثن أبدا عما حدث لهن، أو ربما يفعلن ذلك بعد عدة شهور أو 

سنوات، بينما تكشف أخريات عما حدث لهن عىل الفور. 

ادة  ات وإع دم خ ول إىل ال وص ل اء ل س ا ن ه دم خ ت س ة وت �ش ت ن ة م اذب ك ات ال الغ ب ال
ن �ي وط ت ال

بالغ عن حوادث  بشكل عام البالغات الكاذبة نادرة؛ بل إن الكث�ي من الناجيات ل يقمن بالإ
العنف. تش�ي التقديرات الحديثة إىل أن حواىلي 7 % فقط من الناجيات يبلغن رسميا عن 

ي البالد النامية، وتعتقد الأبحاث أن الخوف 
ي عىل النوع الإجتماعي �ن

حوادث العنف المب�ن
من فقد المسكن والخدمات الأخرى، أو فقد حضانة الأطفال، يمنعان الكث�ي من الناجيات 

بالغ عن الحوادث.     ي عىل النوع الإجتماعي من التقدم لالإ
من العنف المب�ن

ي عىل 
مفاهيم خاطئة شائعة عن العنف المب�ن

النوع الإجتماعي
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المصطلحات
وأهميتها

ي عىل النوع الإجتماعي يمكن أن تتحسن عن 
إن تغطية القضايا الدائرة حول العنف المب�ن

شارة إىل “الناجيات” بدل  طريق الستخدام الحريص للغة. عىل سبيل المثال من الشائع الإ
ي معظم السياقات، لأن هذه المفردة توحي بالمرونة والصمود.

من “الضحايا” �ن

ف” صفة إيجابية لأنواع معينة من جرائم القتل العائلية، وهو  يعزو مصطلح “جرائم ال�ث
احها )تشمل “القتل العائىلي  ليس دقيقا ول نزيها. ومع أن مجموعة من البدائل قد تم اق�ت

للنساء” و”جرائم العار” و”جرائم السلطة الأبوية”( إل أن أيا منها لم يُسد. الحل الشائع 
هو إضافة كلمة سابقة أو إضافة عالمات تنصيص أو كليهما )مثال: ما يُسمى بـ “جرائم 

ف”(. ال�ث

 gender-based violence ية ن نجل�ي ي عىل النوع الإجتماعي )بالإ
مصطلح العنف المب�ن

واختصاره GBV( مستخدم طوال هذا الدليل. وهو يشمل العنف الأ�ي، والتحرش 
، وزواج الأطفال. ، والغتصاب، والعنف الجنسي الجنسي

ي عىل النوع الإجتماعي 
إن المصطلحات التلطيفية المستخدمة لوصف أفعال العنف المب�ن

غالبا ما تكون مربكة وغ�ي دقيقة: مثال “تطفل عليها” تعب�ي غامض ويمكن استخدامه 
؛  لوصف نطاق واسع من العتداءات. كلمة “اغتصاب” لديها مع�ن أك�ث تحديدا بكث�ي

ي 38 – 39.
ي صفح�ت

اق غ�ي التوافقي. يوجد قاموس كامل بالمصطلحات �ن بمع�ن الخ�ت

ح المصطلحات إذا  ي النهاية ستحتاج إىل أن تستخدم لغة يفهمها جمهورك وأن ت�ث
�ن

اعتقدت أنها ستكون غ�ي مألوفة. ويُعد التفاق عىل صياغة للكلمات من أجل مصطلحات 
ة لديها  عالمية الكب�ي ي التحرير الصحفي: فالمؤسسات الإ

أساسية معينة ممارسة جيدة �ن
ي 

نتاجية – للمساعدة �ن رشادية التحريرية / الإ ي – أحيانا كجزء من المبادئ الإ دليل أسلو�ب
.» ضمان تطابق اللغة وتحديد »أسلوب داخىلي

ن المخرجات بشكل عام، وليس فقط لتحديد  يمكن أن يكون هذا الدليل أداة قيمة لتحس�ي
ي عىل النوع الإجتماعي.

الكلمات المتعلقة بالعنف المب�ن
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ي
تعريف العنف المب�ن

عىل النوع الإجتماعي 

ي عىل النوع الإجتماعي عىل أنه “هو أي عمل مؤذ يُرتَكب 
لقد تم تعريف العنف المب�ن

ضّد إرادة الشخص ويستند إىل اختالفات منسوبة اجتماعياً )من حيث النوع الجتماعي( 
ي عىل النوع الإجتماعي عددا من حقوق 

ناث.” تنتهك أفعال العنف المب�ن ن الذكور والإ ب�ي
ي تحميها الوثائق والتفاقيات الدولية )انظر ص 24(.1     

نسان العالمية ال�ت الإ

ن الوطنية، بالرغم من  ي عىل النوع الإجتماعي القوان�ي
تخالف الكث�ي من أفعال العنف المب�ن

ن والسياسات تتنوع بشكل واسع )انظر  أن كال من التعريفات والتطبيقات العملية للقوان�ي
ي عىل النوع الإجتماعي أفعال “تلحق الأذى أو الألم 

ص 23 – 24(. ويتضمن العنف المب�ن
كراه أو أي حرمان  ، أو التهديد بمثل هذه الأفعال، أو الإ ي أو الجنسي

الجسدي أو الذه�ن
آخر من الحرية.” 2   

ي عىل النوع الإجتماعي يش�ي إىل العنف 
إن الستخدام الأك�ث شيوعا لمصطلح العنف المب�ن

ناث )وضعهن كتابعات  الذي يتم ارتكابه ضد النساء والفتيات. ويُعد الدور التابع لالإ
ن  ن ب�ي ي عىل النوع الإجتماعي، ويساهم التمي�ي

ي المجتمع سببا جذريا للعنف المب�ن
للرجال( �ن

ي عىل النوع الإجتماعي وقلة الدعم للناجيات.3   
ي تجاهل أعمال العنف المب�ن

ن �ن الجنس�ي

ي عىل النوع الإجتماعي كذلك لوصف “الأبعاد الجنسية 
يُستخدم مصطلح العنف المب�ن

لأشكال معينة من العنف ضد الرجال والأولد، خاصة العنف الجنسي المرتكب بقصد 
تعزيز الأفكار الراسخة اجتماعيا عما يعنيه أن تكون رجال وعما تعنيه السلطة الذكورية.” 4

م ال ع ول ال ي ح اع م ت ج وع الإ ن ىل ال ي ع
�ن ب م ف ال ن ع ال

أك�ث من امرأة من كل ثالث نساء حول العالم قد مررن  بتجربة   •
العنف الجسدي و/أو الجنسي

ي كانت 
ن جميع جرائم القتل ال�ت تش�ي التقديرات إىل أنه من ب�ي   •

ي عام 2012، تم قتل نصفهن تقريبا عىل يد 
ضحيتها النساء �ن

ن أو أفراد العائلة كائهن الحميم�ي �ث

ي كل أنحاء العالم كأطفال 
تم تزويج أك�ث من 700 مليون امرأة �ن  •

ن هؤلء هناك أك�ث من امرأة من كل  )أصغر من 18 سنة( ومن ب�ي

ثالث نساء تزوجن قبل أن يبلغن الخامسة ع�ث من أعمارهن

أك�ث من 133 مليون فتاة وامرأة قد مررن بشكل ما من أشكال   •
ق الأوسط حيث هذه  ي أفريقيا وال�ث

ي الـ 29 بلدا �ن
ناث �ن ختان الإ

الممارسة الأك�ث شيوعا.5  

bit.ly/1lja17J ،2005 ،نسانية ي الأوضاع الإ
جتماعي �ن ي عىل النوع الإ

ن الوكالت لتدخالت العنف المب�ن كة ب�ي رشادية للجنة الدائمة المش�ت المبادئ الإ  .1
نسانية، 2014. وتنسق GBV AoR المنع والرد عىل   ي الأفعال الإ

جتماعي �ن ي عىل النوع الإ
ية )GBV AoR( ، مسودة، دليل إرشادي لدمج تدخالت العنف المب�ن جتماعي مساحة المسؤول ي عىل النوع الإ

العنف المب�ن  .2
  )gbvaor.net( .ا نسانية عالمي ي الأوضاع الإ

جتماعي �ن ي عىل النوع الإ
العنف المب�ن

bit.ly/1lja17J ،2005 ،نسانية ي الأوضاع الإ
جتماعي �ن ي عىل النوع الإ

ن الوكالت لتدخالت العنف المب�ن كة ب�ي رشادية للجنة الدائمة المش�ت المبادئ الإ  .3
نسانية، 2014. ي الأفعال الإ

جتماعي �ن ي عىل النوع الإ
ية )GBV AoR(، مسودة، دليل إرشادي لدمج تدخالت العنف المب�ن جتماعي مساحة المسؤول ي عىل النوع الإ

العنف المب�ن  .4
جتماعي حول العالم« مأخوذة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة, bit.ly/1x3I4oT ومنظمة الصحة العالمية: تقديرات عالمية وإقليمية للعنف ضد المرأة،  ي عىل النوع الإ

ي »العنف المب�ن
حصاءات �ن جميع الإ  .5

. bit.ly/1oTfGVG ،2013
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ي ظل 
ي عىل النوع الإجتماعي �ن

العنف المب�ن
نسانية الأوضاع الإ

ي 
نسانية – من رصاعات أو كوارث طبيعية – تزيد من مخاطر العنف المب�ن إن الأزمات الإ

عىل النوع الإجتماعي؛ حيث تنفصل النساء عن عائالتهن ومجتمعاتهن الحامية، وتتعطل 
د إىل تزايد العنف. ي تحكم السلوك الجتماعي، ويؤدي الت�ث

المعاي�ي ال�ت

ي عىل النوع الإجتماعي مرتبطة بالمواقف 
ومع ذلك فإن الأسباب الضمنية للعنف المب�ن

ي توازن القوى بينهما.
ن وخلل �ن ن الجنس�ي ن ب�ي ي يوجد فيها تمي�ي

والمعتقدات والب�ن ال�ت

ي أوقات الطوارئ،  وزاد 
ة جهودا للتعامل مع العنف الجنسي �ن لقد  شهدت العقود الأخ�ي

دراك بأن السكان المتأثرين بالرصاعات والكوارث الطبيعية يمرون بأشكال مختلفة من  الإ
ي عىل النوع الإجتماعي.

العنف المب�ن

ي مثل 
فالعنف الأ�ي والزواج المبكر والستغالل الجنسي أشكال  تعت�ب مخاوف رئيسية �ن

هذه البيئات.

ة  ي ان س ن ات الإ ي الأزم
ي �ن اع م ت ج وع الإ ن ىل ال ي ع

�ن ب م ف ال ن ع ال
م ال ع ول ال ح

ي كل خمس لجئات أو 
هناك تقديرات بأن ما يقرب من واحدة �ن  •

. ي معقد قد مرت بتجربة العنف الجنسي
ي وضع إنسا�ن

نازحات �ن

دن خالل الحرب  ي ت�ث
ن 50.000 إىل 64.000 من النساء الال�ت ما ب�ي  •

اليون أبلغن عن هجمات متعلقة بالحرب. ي س�ي
الأهلية �ن

ي أعقاب 
ي الهند �ن

هناك تقارير موسعة عن تزايد العنف الأ�ي �ن  •
ي المحيط الهندي عام 2004؛ وذكر تقرير لإحدى  

موجة تسونامي �ن

ي عىل 
المنظمات غ�ي الحكومية أن زاد عدد حالت العنف المب�ن

جتماعي ثالثة أضعاف النوع الإ

ن عامي 2001 و2009 مرت حواىلي 500.000 امرأة بتجربة العنف  ما ب�ي  •
ي كولومبيا نتيجة للرصاع هناك.1    

الجنسي �ن

ية )GBV AoR(، مسودة،  جتماعي مساحة المسؤول ي عىل النوع الإ
ي العنف المب�ن

1.  كل الحصائيات وردت �ن
نسانية، 2014. ي الأفعال الإ

جتماعي �ن ي عىل النوع الإ
بادئ توجيهية لدمج تدخالت العنف المب�ن ̀م
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ي 
العنف المب�ن
عىل النوع 
الإجتماعي

والأزمة السورية

الوصول إىل الدعم

ي عىل النوع الإجتماعي أو 
ي بعض الأماكن ل توجد خدمات للناجيات من العنف المب�ن

�ن
ي عىل 

بالغ عن حوادث العنف المب�ن ي الإ
ددات �ن تكون محدودة للغاية، والناجيات يكن م�ت

قصاء الجتماعي وما يُسمى بـ “جرائم  النوع الإجتماعي بسبب الخوف من وصمة العار والإ
ف” وأشكال النتقام الأخرى. يمنع هذا الكث�ي من الناجيات من البحث عن الدعم  ال�ث

المنقذ للحياة.

العنف الأ�ي

ي الأردن، 
وح والرصاع. �ن ن ي البيوت قد تزايد مع ال�ن

تذكر النساء السوريات أن العنف �ن
ي عىل النوع 

ي تمكن من الوصول إىل خدمات العنف المب�ن
عانت حواىلي نصف الناجيات الال�ت

الإجتماعي من شكل ما من أشكال العنف الأ�ي.4

ن جميع الزيجات المسجلة  ي الأردن تزايد انتشار الزواج المبكر ب�ي
�ن  •

ي الربع الأول 
ي المائة �ن

ي المائة عام 2013 إىل 31 �ن
ن من 25 �ن للسوري�ي

من عام 2014. 1  

ي شملها استطالع 
ناث وال�ت ي تعيلها الإ

ذكرت ثلث الأ� ال�ت  •
 )UNHCR( ن المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

طالق، أو نادرا، أو فقط عند  أنهن لم يغادرن المنازل عىل الإ

ي واحدة من كل أربع أ� من 
ورة. والنساء هن العائل �ن الرصن

  2. ن الالجئ�ي

ي إقليم كردستان بالعراق، ذكرت واحدة من كل خمس نساء 
�ن  •

شملهن الستطالع أنه قد ُعرض عليهن مال بشكل مبا�ث مقابل 

ن كل ع�ث نساء إىل أنهن  خدمات جنسية، وأشارت واحدة من ب�ي

تعرضن للضغط من موظفي الحكومة والعصابات المنظمة 

طة وأفراد الأمن الآخرين والمنظمات غ�ي الحكومية وأعضاء  وال�ث

ي عالقات جسدية.3  
اك �ن التجمعات السورية وغ�ي السورية لالش�ت

ي تواجه النساء والفتيات المتأثرات
تتعدد المخاطر ال�ت

كة. ، ولكن هناك قضايا مش�ت بالأزمة السورية بشكل كب�ي

uni.cf/1yjqwlU ،2014 ،ي الأردن
اليونيسيف، دراسة عن الزواج المبكر �ن  .1

  http://bit.ly/1n2LUFQ،2014 ،ا الالجئات ي تخوضها نساء سوري
بقاء ال�ت : النساء وحدهن، معركة ال ن المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي  .2

  http://bit.ly/1rUWPLu،2014 ،العراق ي إقليم كردستان ب
ن �ن ن السوري�ي ن الالجئ�ي جتماعي ب�ي ي عىل النوع الإ

هيئة الأمم المتحدة للمرأة: نحن فقط نظل صامتات: العنف المب�ن  .3
 http://bit.ly/1RZSKJO ،2014 جتماعي،مذكرة وإعالمية - آذار ي عىل النوع الإ

ي مواجهة العنف المب�ن
مجموعة التنسيق الفرعية �ن  .4

http://bit.ly/1uJZtAY ،2014 ،أثرات بالرصاع السوري ا تجاه النساء والفتيات المت ن امات ن نقاذ الدولية )IRC( هل نسمع؟ العمل عىل ال�ت لجنة الإ  .5
 http://bit.ly/1cbQc8G،2014 ،ا: االمتطرفون يقيدون حقوق النساء هيومن رايتس ووتش )HRW( سوري  .6

 http://bit.ly/1uJZtAY،2014 ،أثرات بالرصاع السوري ا تجاه النساء والفتيات المت ن امات ن نقاذ الدولية )IRC( هل نسمع؟ العمل عىل ال�ت لجنة الإ  .7
نفس المرجع السابق  .8

 http://bit.ly/1mS7WMU ،لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية  .9
http://bit.ly/1stxDGq ، MADRE، السعي وراء المساءلة وطلب التغي�ي  .10
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زواج الأطفال

ي بعض المجتمعات المحلية السورية قبل 
كان الزواج المبكر للفتيات ممارسة موجودة �ن

ي ظل ظروف مختلفة 
ي سن أصغر و�ن

وجن �ن ن ي جعل الفتيات ي�ت
الحرب لكن الرصاع ساهم �ن

ن لعائلة العروس. عدم الأمان القتصادي،  وجن من رجال أك�ب سنا ليسوا معروف�ي ن – مثال ي�ت
ي بيئة غ�ي مستقرة، والفتقار إىل الفرص البديلة 

ر أن الزواج سيوفر للفتيات الحماية �ن وتصوُّ
ي هذه القضية.5   

كلها عوامل تساهم �ن

التحرش والحركة المقيدة

ت الكث�ي من النساء والفتيات  ي سوريا نفسها، وحدَّ
لقد ُقيدت تحركات النساء بشكل كب�ي �ن

ي بعض الحالت 
من حركتهن خارج البيت نتيجة للخوف من العنف الجنسي والتحرش. و�ن

وضعت المجموعات المسلحة المتطرفة قيودا عىل النساء والفتيات، تشمل قواعد صارمة 
ي الحياة 

اك �ن للزّي، وعدم السماح بالوصول إىل التعليم والتوظيف، وقيودا عىل الش�ت
العامة.6 

ي الوقت الذي كانت فيه حرية التحرك مقيدة إىل حد ما بالنسبة إىل الكث�ي من النساء 
و�ن

ايد من العتداء الجنسي والتحرش قد وضع المزيد  ن وح، فإن الخوف الم�ت ن والفتيات قبل ال�ن
من القيود عىل النساء والفتيات النازحات.7 

 الستغالل والعتداء الجنسي

ي بالغات النساء والفتيات المراهقات عن تعرضهن للتحرش والستغالل 
هناك زيادة �ن

نسانية، أو بواسطة هؤلء الذين  ن بتسليم المساعدات الإ الجنسي من ِقبل أفراد مكلف�ي
ي مجتمعاتهم المحلية. وذكرت 

لديهم مناصب ذات سلطة نسبية اقتصادية أو سياسية �ن
ي المعسكرات، 

ي “عالقات صداقة خاصة” مع قادة �ن
ات8 أنه ُطلب منهن الدخول �ن الكث�ي

ن وأصحاب أمالك وآخرين. هذه العروض  ، وموظف�ي ن ، وقادة مجتمعي�ي ن وقادة ديني�ي
ي 

تتضمن غالبا أن يُطلب منهن ممارسة الجنس أو الموافقة عىل الزواج، وأحيانا يضطلع �ن
ي المنظمات المجتمعية وتوزيع السلع. 

ذلك رجال عاملون �ن

العنف الجنسي

ي عمليات تفتيش للمنازل 
لقد تم ارتكاب العنف الجنسي بواسطة بعض أطراف الرصاع �ن

ي مراكز الحتجاز. لقد تعرضت نساء سوريات لالحتجاز والتعذيب 
وعند نقاط التفتيش و�ن

 9. والعتداء الجنسي

ي يُعتقد 
وعند إطالق �احهن من الحجز، أوبعد الهجمات عىل المنازل، فإن النساء الال�ت

أنه تم العتداء عليهن جنسيا يمكن أن تنبذهن عائالتهن: حيث يُنظر إليهن عىل أنهن 
“غ�ي صالحات للزواج”، وبعضهن تم تطليقهن أو قتلهن. إن الخوف من العنف الجنسي 

ي نزوح الكث�ي من العائالت.10   
وعواقبه هو كذلك سبب �ن

ة فورية وأخرى طويلة المدى عىل الصحة  ي عىل النوع الإجتماعي عواقب خط�ي
للعنف المب�ن

الجنسية والبدنية والنفسية للناجيات.

وتشمل العواقب الصحية حالت حمل غ�ي مرغوب فيها، وتعقيدات ناتجة عن عمليات 
يدز.  ي ذلك مرض الإ

إجهاض غ�ي آمنة، وأمراضا معدية منقولة عن طريق الجنس، بما �ن
ي أمراض 

ي عىل النوع الإجتماعي �ن
صابات الناتجة عن العنف المب�ن ويمكن أن تتسبب الإ

ي عىل النوع الإجتماعي 
ات الذهنية والنفسية للعنف المب�ن حادة ومزمنة. وتشمل التأث�ي

الكتئاب والقلق وتوتر ما بعد الصدمة والضطراب والنتحار. يؤثر العنف كذلك عىل بقاء 
الأطفال عىل قيد الحياة ونموهم ومشاركتهم الدراسية.

ي عىل النوع الإجتماعي بشكل أك�ب نتيجة لوصمة 
ي الناجيات من العنف المب�ن

وربما تعا�ن
العار المرتبطة بمثل هذا النوع من العتداءات. وعندما يتم نبذهن من أ�هن أو 

ن القتصادي والجتماعي. مجتمعهن تتأثر الناجيات عىل المستوي�ي

ي عىل النوع الإجتماعي إىل العائالت ومجتمعات.
ويمتد أثر العنف المب�ن

ي عىل النوع الإجتماعي. عىل سبيل 
فالعائالت يمكن أيضا أن توصم نتيجة للعنف المب�ن

المثال عندما يولد أطفال نتيجة اغتصاب أو إذا اختار أفراد العائلة الوقوف بجوار ناجية 
ي مجتمعهم قد يتجنبونهم.

منهم فإن بعض الأشخاص �ن

ي عىل النوع الإجتماعي من تكلفة أنظمة الصحة العامة والرعاية 
ويزيد العنف المب�ن

ي الحياة الجتماعية 
الجتماعية، ويقلل قدرة الكث�ي من الناجيات عىل المشاركة �ن

ي ثقافة الخوف؛ حيث تكون النساء والفتيات أقل احتمالية 
والقتصادية. ويساهم كذلك �ن

ي الحياة العامة.
للمشاركة �ن

ي الكث�ي 
ي عىل النوع الإجتماعي ويمصن

هناك سلسلة واسعة من الستجابات للعنف المب�ن
ي بعض 

ي تقارير. عىل سبيل المثال تعا�ن
من حوادث هذا العنف دون تشخيص أو ذكر �ن

الناجيات من صداع دائم دون أن يظهر أي آثار جسمية، وبالتاىلي ل يتم تشخيصهم 
بصورة صحيحة ومتعلقة بالحادث الذي مدون به.  

منظمة الصحة العالمية، تقديرات عالمية وإقليمية للعنف ضد النساء، 2013،  .1
   http://bit.ly/1oTfGVG  

جتماعي ي عىل النوع الإ
عواقب العنف المب�ن
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ة ـ دق ال

إن الحصول عىل الحقائق يجب أن يكون هو صلب العمل الصحفي، وهذا ينطبق عىل 
تغطية العنف القائم عىل نوع الإجتماعي. ومع أن إجراء مقابالت من هذا النوع يعت�ب امراً 
ي تقوم بإعدادها صحيحة 

ذو حساسية خاصة إل أنه يجب عليك التأكد من أن التقارير ال�ت
ي توردها فيها. كما ينبغي أن تكون محدداً عند ذكر الجرائم، وان ل 

من حيث الحقائق ال�ت
تحاول تقديم تقرير عن الإجراءات الجنائية إل إذا كنت تعرف الإجراءات القانونية المعنية. 

ن يحاول استخدام عبارات تلطف الأمر )عىل سبيل المثال: “نال مراده  بعض الصحفي�ي
منها”( بدلً من استخدام لغة دقيقة )كأن يقول “أنه اغتصبها”( وهذا بالتاىلي يؤدي إىل 

إعداد تقارير مضللة.

ة دال ع ال

ي حالة التحدث مع الناس 
يجب أن تكون دائما منصفاً وعادلً مع الناس الذين تقابلهم، و�ن

ي حماية 
ي �ن

الذين تعرضوا للعنف القائم عىل النوع الإجتماعي يقع عىل عاتقك واجب إضا�ن
مصادرك المعرضة للخطر.

ي هذا السياق فإن مفهوم »الموافقة المسبقة« يعت�ب امراً مهماً عىل وجه الخصوص: 
و�ن

ي أن الشخص الذي تقوم بمقابلته ينبغي أن يكون مدركاً تماما لعواقب الظهور 
هذا يع�ن

ن من العنف القائم عىل النوع الإجتماعي الذين  عالم. إن العديد من الناج�ي ي وسائل الإ
�ن

تحدثوا عىل المالأ قد تعرضوا فيما بعد إىل مجموعة من المشاكل لأنه تم التعرف عليهم، 

ي ذلك الهجوم عليهم ونبذ المجتمع لهم. ولكي تكون مقابلتك منصفة لهم فإنه 
بما �ن

ينبغي عليك إبالغ من تقوم بمقابلتهم بهذه المخاطر المحتملة.

ة ي وع وض م ال

. ومن المهم بصفة خاصة  ن ليس من وظيفة المراسل الصحفي إصدار الأحكام أو التمي�ي
ن  ي يمكن تأويلها بطريقة تلقي اللوم عىل الضحايا الناج�ي

التأكد من عدم ذكر التفاصيل ال�ت
ي ترتديها 

من العنف القائم عىل نوع الإجتماعي. عىل سبيل المثال إذا ذكرت المالبس ال�ت
الناجية وقت الحادثة، أو الجوانب الأخرى المتعلقة بطبيعة ظهور أحد الناجيات/ الضحية 

لن ذلك يمكن أن يتضمن إصدار الأحكام عليهن. ويمكن أن يكون هذا صحيحا عند 
ن قد يحاول إضافة تفاصيل و »لون« مما يمكن أن  الحديث عن المالمح: بعض الصحفي�ي

. ي
يؤدي ـ بدون قصد ـ إىل إلقاء اللوم بعيداً عن الجا�ن

الغ ب ب الإ واج

ن ما هو  ن ب�ي بالغ عن العنف القائم عىل النوع الإجتماعي من المهم أن نم�ي عند الإ
»للمصلحة العامة« وما هو »شيد للرأي العام« . فبعض قصص العنف القائم عىل النوع 
ن بوجود شخصيات رفيعة المستوى فيها وتحتوي عىل الكث�ي من التفاصيل  الإجتماعي تتم�ي
ثارة مع عدم وجود معلومات  الشخصية وهذا يميل إىل تناول الموضوع بطريقة كّتاب الإ

ن من العنف القائم عىل النوع الإجتماعي. مفيدة للناج�ي

مبادئ أخالقية 
ة وأعالهم مقاما، فإن  كتابة قصة عن العنف  ن خ�ب ح�ت بالنسبة لأك�ث الصحفي�ي

ي 
جتماعي من المحتمل أن تكون واحدة من أك�ث المهام ال�ت ي عىل النوع الإ

المب�ن
ي منهج يركز عىل الناجيات، بمع�ن وضع 

ستواجههم تحديا، خصوصا عند محاولة تب�ن
ي المقام الأول 

جتماعي �ن ي عىل النوع الإ
المصالح العليا للناجيات من العنف المب�ن

ر«. اتيجية »عدم إلحاق الرصن ي اس�ت
وتب�ن

ي تعزز أفضل الممارسات الصحفية ينبغي أن 
ومع ذلك، فإن المبادئ الأخالقية ال�ت

جتماعي. ي عىل النوع الإ
ي ستغطي من خالله العنف المب�ن

تكون دليال للطريق ال�ت
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ن �ي اج ن ىل ال ز ع رك ج ي ه ن

ن من خالل  ن الناج�ي ن إىل تمك�ي يسعى النهج الذي يركز عىل الناج�ي
ف هذا النهج ايضاً بأن كل  . ويع�ت ي

ي صلب عملية التعا�ن
وضعهم �ن

شخص له خصوصيته ويتفاعل بشكل مختلف تجاه العنف القائم 
جتماعي ولديه نقاط قوة مختلفة ويملك موارد وآليات  عىل النوع الإ
ي أن يقرروا من الذي 

تكيف مختلفة مع تجربته وأن لديهم الحق �ن
ي معرفة ما ينبغي أن 

ينبغي أن يعرف ما حدث لهم كما لهم الحق �ن
يحدث بعد ذلك.

جتماعي هو مظهر من مظاهر عدم  العنف القائم عىل نوع الإ
المساواة:

ا العنف القائم عىل نوع  ن من ضحاي إذا كان الناس حول الناج�ي
ن ومقدمي الخدمات ـ  ي موقع القوة ـ مثل المراسل�ي

جتماعي �ن الإ
بحيث يتمكنون من فرض وجهة نظرهم فإن ذلك يمكن ـ ومن دون 

ن بمزيد من الضعف. قصد ـ إشعار الناج�ي

ن من العنف القائم عىل النوع  ا الناج�ي إن التعامل مع الضحاي
ن يتضمن إعطاء الأولوية  جتماعي بطريقة تركز عىل الناج�ي الإ

ام  لمصلحتهم وتطبيق المبادئ التوجيهية للسالمة وال�ية والح�ت
. ن وعدم التمي�ي

ة ي وص ص خ ام ال �ت اح

ن من العنف  ام خصوصية كل من الناج�ي ي اح�ت
إن الصحافة الأخالقية من حيث المبدأ تع�ن

القائم عىل النوع الإجتماعي وخصوصية العائالت المكلومة. يجب عليك أيضا أن تكون حذراً 
من »تحديد هوية من تقوم بمقابلته« وخصوصاً عندما تؤكد له عدم الكشف عن هويته 

أو إعطاء إسم مستعار. يحدث هذا عندما يقوم من يشاهدون المقابلة بتجميع التفاصيل 
- مثل الموقع والعمر والمالبس أو أفراد العائلة - ح�ت ولو لم تذكر اسم الناجيات أو لم 

تقم بإظهار وجوههم.

ادر ص م ال

ن الذين ل يعرفون المنطقة جيداً  يجب عليك دائما حماية مصادرك. بالنسبة للصحفي�ي
ينبغي عليهم بصفة خاصة اكتساب المعرفة بشأن كيفية ضمان حماية مصادرهم، ويتم 

ذلك عادة من خالل المنظمات والوكالت المحلية. ويجب عليك أيضا ضمان أن تشمل 
هم ممن  ن وغ�ي ن والسائق�ي جم�ي تيب إجراء المقابلة والم�ت هذه الحماية من يقومون ب�ت

ي إعداد تقريرك.
استعنت بهم لمساعدتك �ن

من المعروف أن بعض المجتمعات تنبذ أولئك الذين تحدثوا علناً عن العنف القائم عىل 
ف« كجزاء لمن  ي بعض الحالت يتم ارتكاب ما يسمى بـ »جرائم ال�ث

النوع الإجتماعي، و�ن
يتحدثن عن الذي حصل لهن علناً.

الت اب ق م راء ال ل إج ن أج ع م دف ال

ن هم من الفقراء، لذلك قد يبدو مغرياً ان يتم الدفع لهم  ن السوري�ي العديد من الالجئ�ي
نقداً أو تقديم الهدايا من أجل إجراء المقابالت. إل ان ذلك يعت�ب منافياً لالأخالق؛ ليس 

فقط لأن هذا الدفع من المرجح أن يؤثر عىل طبيعة س�ي المقابلة، بل لأن ذلك من الممكن 
ن الآخرين إجراء المقابالت. كم يمكن أن يسبب ذلك  أن يجعل من الصعب عىل الصحفي�ي

عالم. ي التحدث إىل وسائل الإ
ن �ن أيضا ضغوطاً عىل الناج�ي

ي تعمل عىل 
ولذلك فإنه من المستحسن أن يقوم الصحفيون بالتنسيق مع المنظمات ال�ت

ن مقابلة. ي المقام الأول قبل محاولة تأم�ي
قضايا العنف القائم عىل النوع الإجتماعي �ن

ي المنظمات غ�ي الحكومية المحلية والدولية قد يكونون قادرين عىل 
ن �ن إن المسؤول�ي

التحدث بحرية أك�ث حول العنف القائم عىل نوع الإجتماعي، ومن المرجح أن يكون لهم 
ن قد يجدون من  ة لإجراء المقابلة فإن الصحفي�ي وجهة نظر مفيدة. وبدلً من الدفع مبا�ث

ن من العنف القائم عىل النوع الإجتماعي. ع إىل منظمة تعمل مع الناج�ي المناسب الت�ب

ر رصن اق ال ح دم إل ع

ر؛ وهذا يشمل  شد الصحفيون بمبادئ الحد من الرصن وكقاعدة عامة، ينبغي أن يس�ت
ام خصوصياتهم.  إظهار التعاطف مع الأشخاص الذين عانوا من الحزن أو الصدمة واح�ت

عالم.  ي التعامل مع وسائل الإ
ة �ن والمعرفة بأن من يتم مقابلتهم قد تكون لديهم الخ�ب

ي الحصول عىل المعلومات وحق المشتبه بهم 
ن حق الجمهور �ن وفهم أن هناك توازن ب�ي

ي محاكمة عادلة.
جنائيا �ن
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حات لتقارير صحفية  مق�ت

ي عىل النوع 
ي هذا من ناحية عملية، يجب عىل من يقرر أن يكتب عن العنف المب�ن

يع�ن
ي يريد تغطيتها بشكل يكون ابداعيا لكن أيضل 

الإجتماعي أن يفكر مليا بالجوانب ال�ت
متماشيا مع الجمهور الذي ينوي التوجه له.

ة الصحفي الشخصية وقدرته عىل المالحظة من أهم أدواته؛ فمن المحتمل أن  خ�ب
ي بعض 

. �ن ان وح�ت أصحاب المحال وسائقي التاكسي تسمع قصصا من الأصدقاء والج�ي
: بدل من تجاهل  ن ن السوري�ي البالد يتم تداول مجموعة واسعة من الأساط�ي حول الالجئ�ي

ن أن يسعوا إىل اكتشاف إذا ما كانت صحيحة  ، ينبغي عىل الصحفي�ي أو ترديد هذه الأساط�ي
بالفعل.

ي المجتمع 
ي مقاومة بعض  الصور النمطية المتداولة �ن

ن أن يساعدوا �ن  يمكن للصحفي�ي
ي عىل حياتهم اليومية. ي أصبح لها تأث�ي سل�ب

، و ال�ت ن حول الالجئ�ي

ي الأمر إىل المصادر الرسمية، فإن قسم المصادر )ص 36 – 38( من هذا 
وعندما يأ�ت

الدليل يعطي خلفية جيدة، رغم أنه ينبغي عليك بالطبع أن تطور اتصالتك. هناك عدد 
من المنظمات غ�ي الحكومية المحلية والدولية ووكالت الأمم المتحدة العاملة وسط 

ي قسم المصادر هنا. أماكن مثل لئحة البيانات 
، والكث�ي منها مذكور �ن ن تجمعات الالجئ�ي

ن )UNHCR( يمكن أن تكون  نت لمفوضية السامية لالأمم المتحدة لالجئ�ي عىل شبكة الن�ت
.http://data.unhcr.org مصدرا مفيدا

ي سوريا هي تحالف واسع تماما يضم منظمات غ�ي 
نسانية �ن إن شبكة الستجابة الإ

ن ومنظمات مجتمعية وقادة  ن مدني�ي حكومية ووكالت الأمم المتحدة وحكومات وموظف�ي
وري تنويع مصادر المعلومات عند إعداد التقارير الصحفية. . لذلك من الرصن ن مجتمعي�ي

من الطبيعي أن يكون لدى البعض اهتمام راسخ بتعزيز جوانب معينة من عملهم وربما 
ي عىل النوع 

ن إىل التس�ت عىل الحقائق، مثال عىل حوادث العنف المب�ن سعى بعض المسؤول�ي
ن  ي منعها. ينبغي عىل الصحفي�ي

ي كانت فرقهم مسؤولة عنها أو فشلت �ن
الإجتماعي ال�ت

نسانية  أمام المحاسبة. ي مجال الخدمات الإ
ن �ن بشكل طبيعي أن يضعوا العامل�ي

نسانية أمر مفيد بشكل عام.  ي المنظمات الإ
عالم �ن إن التحدث بانتظام  مع مسؤوىلي الإ

هؤلء المسؤولون قد يمكنهم ترتيب زيارات ميدانية إىل المخيمات، رغم أنه من المهم أن 
ي حد ذاتها بالنسبة 

ي مخيمات، وهذه زاوية هامة �ن
ن ل يعيشون �ن نتذكر أن أغلبية الالجئ�ي

ي”. ي مخيمات أك�ب وأك�ث شهرة مثل “الزع�ت
ن �ن لجمهورك المعتاد عىل رؤية صور لالجئ�ي

ن أن  ن أنفسهم:  إذ ل يمكن للصحفي�ي ن والنازح�ي ينبغي عليك أيضا أن تتحدث مع الالجئ�ي
يضمنوا أن القصة تُحك برحمة وإنسانية إل بإعطائهم صوتا.

سوف يسعى المراسلون الصحفيون  ذوي الحس بالمسؤولية لتجنب التنميط 
جتماعي.  ي عىل النوع الإ

كليشيهات عند تغطية العنف المب�ن ثارة والإ وكتابات الإ
ن كذلك بأن إعداد التقارير عن هذا الموضوع تجلب معها قيودا  سيكونون واع�ي

معينة – مثال ستكون هناك مواقف من غ�ي المناسب فيها إجراء مقابالت شخصية 
جتماعي.  ي عىل النوع الإ

مع الناجيات من العنف المب�ن
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ي تقاريرهم أن 
ن �ن ن من الثقة: فقد أورد بعض الصحفي�ي سيتضمن هذا بناء مستوى مع�ي

ي إجراء مقابالت شخصية معهم خوفا من استهدافهم أو 
ن يمانعون �ن الكث�ي من السوري�ي

عالم. ي وسائل الإ
بسبب عدم الثقة �ن

ي  ، إل أن للبحث المكت�ب ي ي الوقت الذي ل ينبغي عليك فيه أن تعتمد عىل البحث المكت�ب
�ن

عالمية الأخرى حول هذا  ضافة إىل متابعة ما تنتجه المنظمات الإ أهميته ومكانه: فبالإ
الموضوع، ومواكبة ما تتناقله وسائل التواصل الجتماعي،  قد يكون من المفيد بشكل 
ي ينشئها الالجئون 

خاص أن تطالع من وقت لآخر المدونات وصفحات الفيسبوك ال�ت
والنازحون أنفسهم.

ي تصدر تقارير ودراسات مسحية وحمالت مفيدة يمكنها 
هناك الكث�ي من المنظمات ال�ت

أن تكون مصدرا نافعا للبيانات والأفكار القصصية، والكث�ي منها كذلك لديها قوائم بريد 
ي يمكنك النتساب لها.

و�ن إليك�ت

ن أنفسهم تشمل مشاريع  امج “التشاركية” المستوعبة لالجئ�ي هناك أيضا عدد من ال�ب
الفوتوغرافيا والم�ح والفيديو. يمكنك بهذه الطريقة أن تحصل عىل صور ولقطات من 

مصدرها بالإضافة إىل تقديم زاوية ممتعة للرؤية.

ي 
متابعة المقالت الخاصة و”قصص اليوميات” تسمح بتحليل عميق لقضايا العنف المب�ن
عىل النوع الإجتماعي. هكذا يمكنك أن تكتب مقال خاصا عن ذكرى بدء الرصاع، أو تقوم 
ي عىل 

مسبقا بعرض لحدث مخطط له؛ مثل حملة “16 يوما من النشاط ضد العنف المب�ن
ي 

ي من كل عام، أو يوم المرأة العالمي �ن
ين الثا�ن / ت�ث ي نوفم�ب

ي تبدأ �ن
النوع الإجتماعي” ال�ت

مارس / آذار.

ستكون هذه حتما مقالت خاصة أك�ث من كونها موضوعات “أخبار جامدة”. مثل هذه 
ي ليقوموا فيه بالبحث 

ة وجود وقت إضا�ن ن ن م�ي الموضوعات المخططة تعطي الصحفي�ي
أو بتسجيل مقابالت إضافية. بعض المحررين يرحبون بهذه المواد المعدة مسبقا 

ي بعض الحالت يمكن 
و”المتجاوزة لالأخبار” عىل ترتيبات ظهور موادهم وصفحاتهم، و�ن

ذاعة.  أن تستخدم لحقا إذا كانت هناك قصة إخبارية أك�ب حول اليوم المحدد للن�ث أو الإ

اعة  ي “شمَّ
ي عىل النوع الإجتماعي، فكر �ن

عند التخطيط للمقالت الخاصة عن العنف المب�ن
ي تستطيع أن “تعلق” 

”؛ أي الموضوعات الموجودة بالفعل عىل أجندة الأخبار وال�ت الخ�ب
ن  قصتك عليها. سيساعدك هذا عندما تحاول تسويق قصتك أو إقناع محررك بتضم�ي

الموضوع.

ي تم تغطيتها بالفعل بكثافة؛ مثال الحمل المبكر وزواج 
ي الموضوعات، وتلك ال�ت

فكر �ن
ي بعض البالد المضيفة 

ي الغرب. �ن
ي منافذ إعالمية عديدة، خاصة �ن

ا �ن الأطفال قد ظهرا كث�ي
ي الجنس، الأمر الذي أدى إىل 

ن أك�ب من المعتاد عىل العمل والتجار �ن كان هناك ترك�ي
ن بعض الرجال بأن كل النساء السوريات متاحات جنسيا، وأدى إىل  اض منت�ث ب�ي اف�ت

ايدة من التحرش. ن مستويات م�ت

ي عنها 
ي عىل النوع الإجتماعي تم التغا�ن

لكن هناك موضوعات أخرى خاصة بالعنف المب�ن
عالم. تتضمن هذه الموضوعات أشياء من قبيل العنف  من قبل قطاعات من وسائل الإ

ي ظروف ضيقة، 
ي يواجهها الالجئون الذين يحيون �ن

الأ�ي، وقضايا الخصوصية ال�ت

ي مقاومة العنف والبطالة والفقر وأثر هذا الدور 
والوصول إىل الخدمات، ودور الرجال �ن

ي عىل النوع الإجتماعي.
عىل العنف المب�ن

ي عىل 
عالم للعنف المب�ن بالإضافة إىل الموضوعات البديلة، يمكن لتغطية وسائل الإ

ن  جتماعي أن تتحسن باستكشاف الموضوع من زوايا مختلفة. يمكن للصحفي�ي النوع الإ
أن يستكشفوا الموضوع من وجهة نظر الناجيات أو بمالحظة أثره عىل العائالت، بينما 
من المحتمل أن تؤدي مقاربة الموضوع من وجهة نظر قانونية أو صحية إىل مقال أك�ث 

معلوماتية.

ي النهاية ... يمكن أحيانا للقصص الغريبة أو غ�ي المعتادة أن تمنح وجها إنسانيا لأزمة 
و�ن

ي عىل النوع الإجتماعي 
. قد ل تكون هذه القصص عن العنف المب�ن ن ن السوري�ي الالجئ�ي

ة، بل قد تكون بشكل أك�ب عن تصور الفتيات والنساء السوريات. مبا�ث

ي:  ي مخيم الزع�ت
عىل سبيل المثال هناك فريق لكرة القدم مكون من فتيات  سوريات �ن

” لتحكي هذه القصة، الأمر الذي يمكنه  اعة خ�ب يمكنك أن تستخدم مباراة كرة قدم “كشمَّ
ي حياتهم.  

ن هم أناس عاديون مستمرون �ن ي أن تُظهر للعالم أن الالجئ�ي
أن يساعد �ن

الالجئون الســوريون عادة مــا يمتنعون عن 
. لقد كانــوا أك�ث انفتاحا  ن التحــدث إىل الصحفيــ�ي

عندمــا بدأ الرصاع، كانــوا يحاولون رفع أصواتهم. 
ين منهــم محبطون الآن ويعتقدون  لكــن الكث�ي

عالم تســتغلهم. لقد أصبحوا أك�ث  أن وســائل الإ
. تحفظا

موريس عائق
وت - لبنان ي ب�ي

صحفي سوري مقيم �ف
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المقـابالت الشخصية

ي 
من المحتمل أن تكون غريزتك الطبيعية كصحفي عند تغطية أي موضوع هي “َمن يمكن�ن

أن أتحدث إليه حول هذ الموضوعا؟”

ي عىل النوع 
ي قلب الصحافة؛ لن تفهم موضوع العنف المب�ن

المقابالت الشخصية هي �ن
ة به. يث�ي هذا بوضوح  الإجتماعي إل إذا تحدثت إىل الأشخاص الذين لديهم معرفة أو خ�ب

بعض القضايا الأخالقية الجادة. م�ت يكون من المناسب إجراء مقابلة شخصية مع ناجية 
ي عىل النوع الإجتماعي؟ إىل أي حد ينبغي أن تكون أسئلتك تفصيلية؟ إذا 

من العنف المب�ن
عجا، هل ينبغي عليك أن توقف اللقاء؟ ن ي المقابلة م�ن

أصبح ضيفك �ن

ي 
ينبغي أن تبدأ إجراءات المقابلة الشخصية بالبحث: تحدث إىل الناس الذين يعملون �ن

الخدمات المتصلة بالموضوع )انظر المصادر ص 30 – 31( لتحصل عىل فكرة عن مدى 
ي المنطقة. سيعطيك هذا دليال إرشاديا حول 

ي عىل النوع الإجتماعي �ن
وطبيعة العنف المب�ن

جتماعي  ي عىل النوع الإ
ما إذا كان من المالئم أن تجري مقابلة مع ناجية من العنف المب�ن

أم ل. ينبغي عليك أن تكون واعيا تماما بالمخاطر المحتملة بالنسبة لالأشخاص الذين 

ستقابلهم: هل سيصبحن ضحايا لهجمات انتقامية نتيجة التحدث عىل المالأ؟ هل 
سيتجنبهن مجتمعهن لقيامهن بهذا؟ هل ستكون المقابلة صادمة للناجية؟

ي المقابلة هذه المخاطر ، لذلك لبد أن تحصل عىل “موافقة 
ر ضيفك �ن قد ل يُقدِّ

نة بالمعرفة التامة بعواقب  ي المقابلة، وهي الموافقة المق�ت
مسبقة” إذا كنت ستستمر �ن

المقابلة، أو بأن يكون اسم الناجية معروفا عىل المالأ.

ي القرارات الخاصة بالمقابلة وأن تكون واعيا 
ي المقابلة �ن

ك ضيوفك �ن ينبغي عليك أن تُ�ش
ن أو أعضاء فريق إعالمي تابع لمنظمة غ�ي حكومية قد  ي عملية التفاعل مع الصحفي�ي

أنه �ن
ي عىل النوع 

ن المراسل الصحفي والناجيات من العنف المب�ن ي القوة ب�ي
يكون هناك تفاوت �ن

الإجتماعي: فربما يشعرن بأنه ينبغي عليهن الموافقة عىل التحدث، ح�ت لو كان هذا 
شيئا ل يشعرن بالراحة حياله.

ذن قبل التقاط الصور الفوتوغرافية أو تسجيل الفيديو أو  ينبغي عليك دائما أن تطلب الإ
الصوت وأن تف� كيف ستستخدمهم.

ما يجب قوله هو أنه ينبغي عليك دائما أن تجري مقابالت شخصية مع الناجيات من 
ات ممن قدمن شهادات قوية كفلت  ي عىل النوع الإجتماعي: فهناك الكث�ي

العنف المب�ن
ي نطاق اهتمام الرأي العام.

بدورها أن يدخل هذا الموضوع �ن

ي الرأي العام 
ي عىل النوع الإجتماعي مساحته �ن

فقط عندما يأخذ موضوع العنف المب�ن
ص موارد كافية للخدمات المعنية بمساعدة الناجيات والحمالت الموجهة لمنع هذا  سُتخصَّ

العنف.

ومع ذلك يمكنك أن تنتج قصة عىل نفس القدر من التأث�ي من خالل التحدث مع 
ي عىل النوع الإجتماعي، أو 

ي تعمل مع الناجيات من العنف المب�ن
المنظمات المحلية ال�ت

ي 
ي والقانو�ن وكالت الأمم المتحدة. سيكون تدريبا جيدا أن تبحث عن خدمات الدعم الط�ب
ي عىل النوع الإجتماعي وأن تشارك هذه المعلومات – 

والنفسي للناجيات من العنف المب�ن
مع كل من جمهورك والأشخاص الذين تتصل بهم بشأن المقابلة الشخصية.

ي تستطيع الناجيات الذهاب إليها لتلقي 
ابحث عن الأماكن ال�ت  •
المساعدة أو طلبها

احِم مصادرك  •

تأكد من أن الموافقة عىل المقابالت الشخصية “مسبقا “  •

أخ�ب الناجية بكل ما يتعلق بكيفية استخدام المقابلة   •
ي المستقبل

الشخصية �ن

ي المقابلة الشخصية إمكانية السم 
اعرض دائما عىل ضيفك �ن  •
المستعار إو إغفال السم
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ة ق ب س م ة ال ق واف م ال

ي عىل 
ي سياق إجراء المقابلة الشخصية مع الناجية من العنف المب�ن

�ن

جتماعي تتم “الموافقة المسبقة” عندما يفهم شخص– دون  النوع الإ

إكراه – عواقب قراره بالتحدث مع الصحفي ويوافق بحرية. لكي 

يحدث هذا يجب عليك أن تتجنب  الضغط عىل الناجيات كي يوافقن 

ا وحدود  ح ما سيظل �يً ضافة إىل �ث عىل المقابلة الشخصية، بالإ

الخصوصية، والهدف من مقابلتك، والمخاطر والفوائد المحتملة من 

التحدث علنا.

، أو إذا كانت  ول تعت�ب موافقة  اتفاق يتم ع�ب الخداع وإساءة التفس�ي

ي إنكار أو رفض أي 
ن المحاور والضيف  تقيد حق الضيف �ن العالقة  ب�ي

جزء من المقابلة.

 ،)GBV AoR( جتماعي مساحة المسؤولية ي عىل النوع الإ
مقتبس من العنف المب�ن

ي سياقات 
جتماعي �ن ي عىل النوع الإ

رشادي لتغطية العنف المب�ن عالم الإ دليل وسائل الإ

إنسانية، 2013.

http://bit.ly/1uNd5te
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أثنــاء

المقـابلة
ي إجراء مقابلة شخصية، ينبغي عليك أن تناقش مع الناجية من العنف 

ع �ن إذا كنت ست�ث
ا أثناء المقابلة:  جتماعي أين يجب أن تجرى ومن سيكون حا�ن ي عىل النوع الإ

المب�ن
ي اجتماعي. وحيث 

مثال ربما تود أن  يحرصن اللقاء صديقة أو أحد أفراد العائلة أو إخصا�أ
ي مساكن ضيقة، فإن هذا قد يتطلب بعض 

ن يعيشون �ن ن السوري�ي أن الكث�ي من الالجئ�ي
التخطيط المسبق.

جمة بالمقابالت مع الناجيات من العنف  من الأفضل أن أن تقوم مراسلة صحفية وم�ت
ي عىل النوع الإجتماعي؛ فمن المهم أن يفهم الجميع ويقبل الطبيعة الحساسة 

المب�ن
نتاج  ن والوسطاء وفرق الأمن وأي فرد من طاقم الإ جم�ي وال�ية للعملية. ويشمل هذا الم�ت

ه معك. قد تحرصن

ن بتعرض الناجية للعنف  ي يمكن أن تجدد الألم والحزن المرتبط�ي
ات الأسئلة ال�ت انتبه لتأث�ي

ي عىل النوع الإجتماعي: فقد مررن بتجارب صادمة، يجب عليك لذلك أن تكون منتبها 
المب�ن

كي ل تسبب دون قصد صدمة إضافية بمقابلتك.

ي عدم الإجابة عىل أي سؤال تسأله، ويمكنه أن يختار إنهاء 
ي المقابلة الحق �ن

لضيفك �ن
المقابلة مبكرا.

ي عىل النوع 
ن الناجيات من العنف المب�ن قد يكون هناك مستوى عال من عدم الثقة ب�ي

ي إجرائك المقابلة الشخصية وأن تعامل 
الإجتماعي. ستكون بحاجة إىل تفس�ي السبب �ن

ام؛ وتوضيح م�ت وأين ستظهر هذه المقابلة جزء من هذه العملية.   ضيوفك باح�ت

ي 
ما �ن ي نفس الوقت ابَق مح�ت

ات التلطيفية، و�ن ي لغتك، وتجنب التعب�ي
كن محددا ودقيقا �ن

ي نفس الوقت 
أسلوبك. اسأل أسئلة مفتوحة بدل من الأسئلة ذات الإجابات المحددة، و�ن

ي  اسلوبك. وتذكر أن تعط بالكث�ي من الوقت  لهذا النوع من المقابالت. 
ابَق متعاطفا �ن

ي عىل 
ام بوضوح أن “تتعجل” ضيوفك من الناجيات من العنف المب�ن سيكون من قلة الح�ت

ي اعتبارك أن 
النوع الإجتماعي، لذلك ستحتاج إىل أن تخطط وقتك بطريقة فعالة، واضعا �ن

ي بعض المناطق قد تكون خارج نطاق التوقع لأسباب أمنية.  
مدة النتقال �ن

دفع مقابل لهذا النوع من المقابالت – سواء نقدا أو هدايا من أي نوع – يُعد من 
الأخالقيات السيئة، ليس فقط لأنه من المحتمل أن يجعل تغطية القصة أصعب عىل 

ام لهذا النوع من المقابالت. من الممكن  ن الآخرين، لكنه سيقلل من معيار الح�ت الصحفي�ي
ي موضع معايشة 

ي عىل النوع الإجتماعي �ن
أيضا أن يعرض هذا الناجيات من العنف المب�ن

الأحداث الصادمة من جديد مقابل المال.
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لــكل شــخص رد فعل مختلف تجــاه العنف والصدمات.. إذا 
كنت تبحث عن اســتجابة »الضحية الكالســيكية« فســتجد 
أنهــا غ�ي موجودة، وربما ســتفلت منــك أهمية القصة لأن 

ضيفــك ل يتطابــق مع فكرتك المســبقة عن ماهية المشــاعر 
»المناســبة« للموقف.

ي سي  ي �ب ال�ب
ن( للمقابالت الحساسة والصادمة – دليل )آي ل�ي

جتماعي تنتابهن أعراض  الناجيات من العنف المبني على النوع الإ

نفسية بطرق مختلفة للغاية. البعض )ولكن ليس الكل( وصفو 

الأعراض التالية:

•  الهستيريا
• مشاعر اليأس / الغضب

• “التجمد” أثناء التعرض للهجوم
• هفوات الذاكرة

• احتقار الذات وإيذاؤها
 GBV( جتماعي مساحة المسؤولية مقتبس من العنف المبني على النوع الإ

رشادي لتغطية العنف المبني على النوع  عالم الإ AoR(، دليل وسائل الإ
جتماعي في سياقات إنسانية، 2013 الإ

http://bit.ly/1uNd5te

• الستسالم

• نوبات الرعب

• الكتئاب

• التمزق
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ي عىل النوع الإجتماعي:
تغطية العنف المب�ن

ي صحفية أردنية حاصلة عىل جوائز ومؤلفة وناشطة حقوق إنسان كان لها دور 
رنا الحسي�ن

ي مجال اهتمام الرأي العام بالإضافة إىل 
ف” �ن ي وضع ما يُسمى بـ “جرائم ال�ث

فعال �ن
ي بعقوبات أقوى لمثل هذا النوع من الجرائم. وهي 

ي تأ�ت
ي القانون الأرد�ن

ات �ن ن تغ�ي تأم�ي
ي جريدة جوردان تايمز.

تعمل �ن

ي أفكار للقصص الصحفية؟ 
من أين تأ�ت

ي تحكي لك القصص. 
يختلف الأمر. من المصادر، قراءة الجرائد، وأحيانا من الناس ال�ت

ك الناس بأشياء. وأنا أتوسع فيها. يخ�ب

ف” والعنف ضد المرأه. أعمل عىل موضوع ما يُسمى بـ “جرائم ال�ث

، علماء النفس، القضاة  ن اء القانوني�ي ان، الخ�ب أتحدث مع الناس، العائالت، الج�ي
، بناء عىل نوعية القصة. ن ن الجتماعي�ي ، المحاميون، الإخصائي�ي ن السابق�ي

ضافة إىل كتابة التقارير عن جرائم قتل النساء فأنا أكتب مقالت خاصة عن النساء  بالإ
ي يُشغلن الخطوط الساخنة، أو يقابلن النساء لينقلن قصصهن. لالأسف هناك دائما 

الال�ت
ء يحدث. ي

�ث

ي مصداقية مع الناس لكي تتعرف عليهم ويثقوا 
ي البداية واجهت تحديات، لبد أن تب�ن

�ن
ن دائما، هناك  ن أمام الصحفي�ي ي مجتمعاتنا ل يكون الناس منفتح�ي

بك. ليس هذا سهال. �ن
دائما ذلك الخوف من أنهم قد ل ينقلون الرسالة الصحيحة أو يوصلوا وجهة نظرهم. 

. ي
ي مساعد�ت

ي بسبب تقاريري، وبعض الناس ... يبدأون �ن ي الثقة �ب
ة تبدأ المصادر �ن بعد ف�ت

ي عىل النوع الإجتماعي وموضوعات 
ي تغطية قضايا متصلة بالعنف المب�ن

لقد بدأوا �ن
اجتماعية أخرى: الغتصاب، انتهاك الحرمات، زنا المحارم، الإجهاض، الدعارة، العنف 

ف”. ضد النساء، ما يُسمى بـ “جرائم ال�ث

نحن نتحدث عن قضايا لم نكن نحلم أبدا بمناقشتها.

ي مثال ما يُسمى ب “جرائم 
اب من الناس وطلب محاورتهم أمر صحيح. لكن �ن الق�ت

ف”، وعندما يقوم الناس بالقتل يكون المهم هو منع الآخرين من الكالم، إيقاف  ال�ث
الشائعات: إنهم ل يريدون من الناس أن يعرفوا بالقصة، لذلك فإن آخر ما يريدونه هو 

ي مراسل صحفي ويتكلم معهم بشأن ذلك.
أن يأ�ت

ي جرائم قتل معينة يقولون 
أحيانا يضغطون عىل السلطات لتجعل التحقيقات �ية. و�ن

“التغطية ممنوعة، وأي امرء يكتب سيخضع للمالحقة القضائية.”

؟ ن أن يحدثوا التغي�ي إىل أي حد يمكن للصحفي�ي

ن تغي�ي الأشياء. يمكنهم تشكيل الرأي العام. بإمكان الصحفي�ي

عالم المحلية.  ي وسائل الإ
ف” �ن فقد تزايدت كمية التغطية لما يُسمى بـ “جرائم ال�ث

ي الصحافة من الموضوع قضية، وأفكار 
لقد صنعت المناقشة وتبادل الآراء العامة �ن

. يرفض عدد أك�ب من الناس هذه الجرائم والحد الأد�ن من  الناس عن هذه الجرائم تتغ�ي
ي اعتادوا أن يعطوها للقتلة.

العقوبات ال�ت

جتماعي. إنها مشكلة  ي عىل النوع الإ
ي تغطية قضايا العنف المب�ن

ي هي الستمرار �ن
نصيح�ت

ي يصيب امرأة 
ي أي وقت قريب. الآن هم يتحدثون عن عنف جنسا�ن

عالمية، ولن تنتهي �ن
ايد، وهناك الكث�ي من الوعي بذلك. ن من كل ثالث نساء، والرقم ي�ت

ن للغاية لكن لبد أيضا من أن يجعلوا من هذا الموضوع  لبد أن يكون الناس موضوعي�ي
قضية “إنسانية”. تحدث إىل العديد من الناس واستخدم مجموعة من المصادر، 

استخدم الإحصائيات. كن حذرا، فأحيانا يكون لدى الناس أجندة معينة، لذلك تأكد 
دائما بالرجوع إىل أك�ث من مصدر، بناء عىل ما تقوم بتغطيته. 

ين عاما  ء أقوم به منذ ع�ث ي
، لكنه �ث إنها معركة مستمرة. أنا ل أحب الحديث عن نفسي

ولن ينتهي قريبا.

ء. ل  ي
ي �ث

ل تركزوا عىل أي دين أو ثقافة أو طبقة، ل تشيطنوا أحدا. فذلك لن يفيدكم �ن
. فقط تكلموا عن المشكلة.  ن يدي�ي ن يتعلق الأمر بالُسنَّة أو الشيعة أو العراق أو ال�ي

هن أن هناك عونا منوقرا  ن النساء، أن نخ�ب ن هو أن نقوم بالتوعية، ونُمكِّ واجبنا كصحفي�ي
لهن. هذا هو ما أشعر أنه ينبغي علينا أن نركز عليه.

ي
مقابلة مع رنا الحسي�ن



21

أخطاء
شائعة

ا /  اي ح ض ل ال ي اص ف ىل ت ن ع �ي ك �ت ال
ىل  ي ع

�ن ب م ف ال ن ع ن ال ات م ي اج ن ال
ي اع م ت ج وع الإ ن ال

عندما تركز التقارير عىل هذه التفاصيل 
كالزّي أو العادات الشخصية أو المظهر 

ي عىل 
الجسدي للناجيات من العنف المب�ن

النوع الإجتماعي، فيمكن أن يحوِّل هذا 
ي أسوأ الأحوال 

ن بعيدا عن الجناة؛ و�ن ك�ي ال�ت
يمكن أن ينتج عن ذلك لوم الضحية؛ الأمر 
ي خلق مناخ يصبح فيه الأمر 

الذي يسهم �ن
ي أن يُبلغن عن 

أك�ث صعوبة عىل النساء �ن
ي عىل النوع الإجتماعي، 

جرائم العنف المب�ن
ي الجناة هكذا دون عقاب.

ويمصن

ة ب اس ن م �ي ال ة غ غ ل ال

استخدام لغة غامضة أو تلطيفية )ص 
8( يؤدي إىل صحافة غ�ي دقيقة مضللة 

لجمهورك. الق نظرة عىل قاموس 
المصطلحات )ص 38( لكي تفهم 

المصطلحات المستخدمة عند وصف 
ي عىل النوع الإجتماعي – 

العنف المب�ن
اختيار المفردات أمر هام بشكل خاص عند 

تغطية هذا الموضوع.

ن  ات م ي اج ن ل ال ي اص ف د ت دي ح ت
ي اع م ت ج وع الإ ن ىل ال ي ع

�ن ب م ف ال ن ع ال

ة تتحدث فيها  ستكون هناك مواقف كث�ي
ي عىل النوع 

إىل ناجيات من العنف المب�ن
الإجتماعي ومن غ�ي الالئق ن�ث أو إذاعة 

ء يمكن أن يساهم  ي
أسمائهن أو أي �ث

ي 
ي التعريف بهن. لأن وضع الضيوف �ن

�ن
مخاطرة أك�ب يمكن أن يكون له عواقب 

مدمرة، ينبغي أن تتجنب أي تفاصيل يمكن 
أن تمكن من “التعرُّف عن طريق تجميع 

أجزاء الصورة.” )ص 14(.

ث ح ب ص ال ق ن

من فكرتك القصصية الأوىلي مرورا  بكتابة 
التقارير أثناء الإجراءات الجنائية وانتهاء 

بالقصص الكاملة، يكون الصحفيون 
ي عىل 

ي العنف المب�ن
بحاجة إىل البحث �ن

ي هذا 
النوع الإجتماعي بشكل كامل. ويع�ن

اء، والقيام بالأبحاث  التحدث إىل الخ�ب
المكتبية، وفهم الزوايا الطبية والقانونية 

ي عىل النوع 
والجتماعية للعنف المب�ن

الإجتماعي.
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ي عىل النوع 
العنف المب�ن

الإجتماعي والقانون

ي عىل النوع الإجتماعي فهما واضحا لجوانب معينة من 
تتطلب الكتابة عن العنف المب�ن

ن بشكل كب�ي من بلد لآخر – لذا  . وتختلف هذه القوان�ي ي
ي والعر�ن

ي والمد�ن
القانون الجنا�أ

ي منطقتك، واطلب كلما أمكنك نصحا 
ن �ن ينبغي عليك أن تقوم ببحثك الخاص عن القوان�ي

ي لمنظمتك.
أك�ب من الفريق القانو�ن

ن ضمن الأشخاص الذين تتواصل معهم مفيد كذلك – ليس فقط بالنسبة  وجود محام�ي
ي عىل النوع 

ن المتصلة بالعنف المب�ن ي عىل النوع الإجتماعي. فالقوان�ي
لقصص العنف المب�ن

ي حد ذاته يمكن أن 
ات. هذا �ن ، لذلك ستحتاج إىل أن تظل متابعا للتغ�ي الإجتماعي تتغ�ي

ي لبنان عام 2014 عن حماية النساء وأفراد 
يكون قصة إخبارية، مثل خ�ب إقرار قانون جديد �ن

الأ�ة من العنف الأ�ي. إن المداولت الأوىل الخاصة بقانون جديد توفر مادة لقصة 
متتابعة.

ن تجاه الناجيات من  ن القضائي�ي طة والموظف�ي إن المواقف والممارسات السلبية من قبل ال�ث
. وهناك  ي

ات من المطالبة بتعويض قانو�ن ي عىل النوع الإجتماعي يمنع الكث�ي
العنف المب�ن

ي توف�ي أدلة إثبات من 
ي والتحديات �ن

ي الموارد الالزمة لمتابعة العمل القانو�ن
غالبا نقص �ن

ي عىل النوع الإجتماعي.
شهود  للجرائم المتصلة بالعنف المب�ن

ن  ي البالد المتأثرة بأزمة الالجئ�ي
يعات الوطنية �ن ي الت�ث

هناك جوانب إشكالية عديدة �ن
ي العراق 

: مثال يمكن للمغتصب أن يفلت من العقوبة بزواجه من ضحيته �ن ن السوري�ي
ي الأردن ولبنان ومرص وسوريا.

والأردن ولبنان وسوريا، والغتصاب من الزوج غ�ي ُمجرَّم �ن

ى أحيانا  ق والذي يُسمَّ تُجرِّم مرص والأردن وتركيا وسوريا التصال الجنسي غ�ي المخ�ت
“هتك العرض”. وتمتلك كل من الأردن وتركيا ولبنان قانونا محددا ضد العنف الأ�ي. 

ي البالد الأخرى، وبالرغم من أنها ل تش�ي بشكل محدد 
ي �ن

وتوجد مواد تتعلق بالعتداء البد�ن
ي عىل النوع الإجتماعي؛ إل أنه يمكن استخدامها أحيانا لمقاضاة 

لقضايا تتعلق بالعنف المب�ن
حالت العنف الأ�ي.

ي المستشفى 
ي تقيمها الضحية �ن

د وفقا لعدد الأيام ال�ت ي تُحدَّ
لكن عقوبات العنف البد�ن

ي الأردن – مثال – إذا تطلب عالج الضحية 
ي كل من سوريا ومرص ولبنان والأردن. �ن

للعالج �ن
ي السلطة لرفض القضية بناء عىل تقديره 

ي المستشفى أقل من 10 أيام تكون لدى القا�ن
�ن

لزامية سارية إل عندما  الخاص باعتبارها “جنحة بسيطة”. ول تكون المالحقة القضائية الإ
ي المستشفى لمدة تزيد عن 20 يوما.

يتم عالج الضحية �ن

يعاتها توفر أحكاما مخففة  ي ت�ث
تمتلك كل من الأردن ومرص وسوريا والعراق موادا �ن

مساك بها أثناء ممارسة الزنا، أو للذي يقتل إحدى  للرجل الذي يقتل زوجته إذا تم الإ
ي مرص 

ف”. �ن ى بـ “جرائم ال�ث وع” – فيما يُسمَّ ناث نتيجة سلوك جنس “غ�ي م�ث قريباته الإ
ن  ناث شائعة – تم مؤخرا تمرير قوان�ي وكردستان العراقية – حيث ما زالت عملية ختان الإ

تجرِّم هذه الممارسة.

ي كل من الأردن والعراق ومرص وتركيا هو 18 عاما لكل من الفتيات 
ي للزواج �ن

السن القانو�ن
ي 

ي سن أصغر: يصل ح�ت 13 عاما للفتيات �ن
والفتيان، لكن يمكن للمحاكم أن تسمح لهم بالزواج �ن

ي لبنان ل يوجد سن أد�ن قيا�ي للزواج، حيث يعتمد ذلك عىل ديانة كل فرد.
سوريا. و�ن
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يعي لكل دولة عىل حدة من المهم مراعاتها عند  هناك عنارص أخرى من النظام الت�ث
ي عىل النوع الإجتماعي، وتتعلق هذه العنارص بشكل أوسع بوضع 

الكتابة عن العنف المب�ن
ومكانة النساء والفتيات.

ي قد تزيد من تثبيط النساء عن السعي 
ا جيدا للتحديات ال�ت وتقدم هذه العنارص مؤ�ث

عية بالأردن  ي المحاكم ال�ث
وراء العدالة عندما يتعرضن للعنف. فعىل سبيل المثال �ن

ن شهادة رجل واحد.  ي محكمة الأ�ة بمرص تساوي شهادة امرأت�ي
وسوريا، و�ن

وع  ن ىل ال ي ع
�ن ب م ف ال ن ع ال ة ب ل ص ت م ات ال ع ي �ش ت ن ال ات ع وم ل ع م ن ال د م زي م ل

ي: اع م ت ج الإ

http://www.arabwomenorg.org/; UNICEF, MENA Gender Equality 
Profile, 2011, http://uni.cf/1vrYfg2

ي القضاء عىل العنف ضد 
وع الرعاية الواجبة، الرعاية الواجبة ومسؤولية الدولة �ن م�ث

http://bit.ly/1zo1HZ9 ،2014 ،ق الأوسط وشمال أفريقيا المرأة، ال�ث

د ل ب زواجال ل ن الأد�ن ل س ةال م ك ح م ة ال ق واف م زواج ب ل ن الأد�ن ل س ال

ناث ناثالذكورالإ الذكورالإ

1315 18 17 سوريا

1515 18 18 الأردن

1515 18 18 العراق

1616 18 18 تركيا

يختلف وفقا للدينلبنان
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ي عىل النوع 
نسان والعنف المب�ن حقوق الإ

الإجتماعي

نسان. فهو ينتهك الحق  ي عىل النوع الإجتماعي قضية من قضايا حقوق الإ
العنف المب�ن

ي ظل القانون؛ إذ يتضمن أفعال 
ي الحياة، وأمن المرء، والصحة، والحماية المتساوية �ن

�ن
ن الجنائية الدولية ذاتها. نسان الدولية والقوان�ي تخالف كال من مبادئ قانون حقوق الإ

إن سوريا والأردن ولبنان والعراق ومرص وتركيا – مثلها مثل معظم بالد العالم – من 
نسان. وبموجب ذلك فإن هذه الدول  عالن العالمي لحقوق الإ الدول الموقعة عىل الإ

ام وحماية وتحقيق حقوق  ي ظل القانون الدوىلي لح�ت
امات وواجبات �ن ن “تتحمل ال�ت

نسان.” 1   الإ

ومنذ عام 2000 وضع مجلس الأمن التابع لالأمم المتحدة موضوع النساء والسالم والأمن 
كبند موضوعي محدد عىل جدول أعماله. وقد انبثق هذا من أجندة مجلس الأمن الأوسع 

ي 
ن من الرصاع �ن ن والأطفال من الرصاعات المسلحة بعد سن�ي المهتمة بحماية المدني�ي

اليون والصومال ورواندا ويوغوسالفيا السابقة، حيث أشارت الأدلة إىل هجمات  س�ي
استهدفت بشكل خاص النساء، وتضمنت تقارير عن عنف جنسي ممنهج.

ة النساء  هناك ثالثة قرارات 2 تتعلق بموضوع النساء والسالم والأمن بشكل واسع )خ�ب
ي منعه وحفظ السالم وحل الرصاع وبناء السلم(؛ وهناك 

النوعية بالرصاع وإسهامهن �ن
قرارات أخرى3 تعزز مشاركة المرأة، لكنها تركز بشكل خاص عىل العنف الجنسي المتصل 

بالرصاعات. 4  

ه من أشكال العنف الجنسي المرتكب  ن تعريف الغتصاب وغ�ي ي العقدين الماضي�ي
تم �ن

نسانية وإبادة جماعية. حدث هذا ع�ب عمل  ن كجرائم حرب، وجرائم ضد الإ ضد المدني�ي
محاكم جنائية دولية مختصة لرواندا ويوغسالفيا السابقة، بالإضافة إىل المحكمة الخاصة 

اليون والمحكمة الجنائية الدولية. بس�ي

موا  ي جرائم الحرب أمام العدالة؛ فقد قدَّ م الصحفيون أدلة إثبات جاءت بمرتك�ب لقد قدَّ

ي مجموعة من المحاكمات الدولية تم فيها محاكمة مجرمي 
ين” �ن ن شهادات “كشهود مم�ي

ي عىل النوع الإجتماعي ضمن هذه الفئة: إن 
حرب. يمكن أن يقع مرتكبو العنف المب�ن

ي 
ن – وبالتاىلي دقة تقاريرهم – من المحتمل أن تكون ذات أهمية خاصة �ن شهادة الصحفي�ي

وضعهم أمام العدالة.

امج يمكن أن تبدو تغطية موضوعات  ي ال�ب ن وُمعدِّ بالنسبة للصحفي�ي

نسان عمال معقدا. ومع ذلك فليس متوقعا منك أن تتابع  حقوق الإ

ي الأمم المتحدة، ومن السهل إىل حد كب�ي 
أعمال كل لجنة فرعية �ن

نسان؛ فهي مفيدة لأي صحفي يكتب عن  فهم مبادئ حقوق الإ

جتماعي.  ي عىل النوع الإ
ي تغطية العنف المب�ن

الشؤون الدولية و�ن

خبارية الدولية لدفع عمولت مقابل  وستميل المؤسسات الإ

ن يغطون الأزمة السورية إذا كان هناك دليل  موضوعات من صحفي�ي

نسان الدولية. عىل انتهاك حقوق الإ

نسان الدولية منتقديه –  ي الوقت الذي يجد فيه مفهوم حقوق الإ
�ن

كما تفعل الأمم المتحدة نفسها – فإن أغلب مبادئها – مثل الحق 

ي الحياة والحرية – سهلة الفهم إىل حد كب�ي وليست محل خالف 
�ن

بالنسبة لأغلبية الناس. 

   UN, http://bit.ly/1zptEyF  .1
2. الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن أرقام 1325، 1889، 2212 

الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن أرقام 1820، 1888، 1960، 2106  .3
نسانية، 2014. ي الأفعال الإ

جتماعي �ن ي عىل النوع الإ
ية )GBV AoR(، مسودة، دليل إرشادي لدمج تدخالت العنف المب�ن جتماعي مساحة المسؤول ي عىل النوع الإ

العنف المب�ن  .4
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ي العالم، إذ تمت ترجمته إىل أك�ث من 400 
جمة �ن نسان هو أك�ث وثيقة م�ت عالن العالمي لحقوق الإ الإ

لغة ولهجة.

ا وعليهم أن  ي الكرامة والحقوق. وقد ُوهبوا عقال وضم�ي
“يولد جميع الناس أحراًرا متساوين �ن

خاء. يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإ

ي الحياة والحرية وسالمة شخصه.
لكل فرد الحق �ن

ل يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ول للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة 

بالكرامة.

ف بشخصيته القانونية. ي أن يُع�ت
لكل إنسان أينما ُوجد الحق �ن

قاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.” قاق أو استعباد أي شخص، ويُحظر الس�ت ل يجوز اس�ت
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ي عىل النوع الإجتماعي: المنع 
برامج العنف المب�ن

والستجابة

ي الظروف العادية تقع مسؤولية ضمان حماية الناس من العنف عىل عاتق الدولة. لكن 
�ن

نسانية تصبح وكالت الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غ�ي الحكومية  ي حالة الأزمات الإ
�ن

ي هذه المهمة.
المحلية والدولية ذات دور مركزي �ن

ي عىل النوع الإجتماعي يتضمن محاولة منع العنف ع�ب التوجه إىل 
التعامل مع العنف المب�ن

أسبابه، والستجابة لتوابع العنف من أجل تلبية حاجات الناجيات. 1

ي عىل النوع الإجتماعي والرد عليه مؤثرا ينبغي عىل جميع 
لكي يكون منع العنف المب�ن

ي عىل النوع الإجتماعي، وأن يتعاونوا 
ن بمخاطر العنف المب�ن الأطراف أن يكونو واع�ي

وينسقوا فيما بينهم وفقا لذلك.

ي يمكن بها توصيل الخدمات والمساعدات بطريقة آمنة هي مسؤولية 
إن تحديد الطرق ال�ت

ي قطاع الماء والرصف الصحي، 
. من المنظمات العاملة �ن ي

نسا�ن ي المجال الإ
ن �ن جميع العامل�ي

ي 
ي تخفيف مخاطر العنف المب�ن

ن الطعام، لكل امرء دور �ن ن عىل تأم�ي إىل الصحة، إىل العمل�ي
عىل النوع الإجتماعي وعواقبه. عىل سبيل المثال فإن المراحيض المصممة بطريقة جيدة 

ناث والذكور – يمكن أن  ن مرافق الإ ي تحتوي عىل أقفال وإنارة ومسافة مناسبة ب�ي
– وال�ت

ي عىل النوع الإجتماعي.
ي منع العنف المب�ن

تساعد �ن

ات السلوكية  تتعاون المنظمات والمؤسسات أيضا مع المجتمعات المحلية لتعزيز التغ�ي
ي عىل النوع الإجتماعي.

والجتماعية المتعلقة بالسلطة والنوع والعنف المب�ن

ي تقدم 
وتوفر مجموعة أصغر من المؤسسات – مثل المراكز الصحية والمنظمات ال�ت

الدعم النفسي والمساعدة القانونية – خدمات استجابة منقذة للحياة للناجيات من العنف 
ي عىل النوع الإجتماعي.

المب�ن

يصف القائمون عىل الحالت – غالبا الإخصائيون الجتماعيون –الخدمات المتاحة 
للناجيات، ويناقشون معهن إيجابيات وسلبيات الحصول عىل كل خدمة. بهذه الطريقة 

ي عىل النوع 
يمكن للناجيات اتخاذ قرار مسبق حيال ما يفعلنه عقب حوادث العنف المب�ن

الإجتماعي. يساعد القائمون عىل الحالت كذلك الناجيات باصطحابهن أثناء حصولهن عىل 
المساعدة الطبية والقانونية، وبعمل إحالت رسمية من أجل خدمات أخرى.

ينبغي أن تكون الناجيات قادرات عىل الوصول إىل الخدمات الصحية والنفسية والأمنية 
والقانونية. ولكي يتقدمن بطلب الحصول عىل خدمة خاصة بالناجيات تعرض المنظمات 
ي تدعم الناجيات لكي يعرفن الختيارات المتاحة أمامهن، 

غالبا خدمات إدارة الحالة، وال�ت
ورية. ويتخذن قرارات فيما يتعلق بما هو قادم، ويحصلن عىل الخدمات الرصن

ي منع حالت الحمل غ�ي المرغوبة، والعدوى المنقولة 
تساعد تدخالت الرعاية الصحية �ن

صابات. ويمد الدعم النفسي  يدز – وتوفر عالجا لالإ ي ذلك الإ
عن طريق الجنس – بما �ن

ي عىل النوع الإجتماعي بالمشورة ويدعم عملية الشفاء. أما أمن 
الناجيات من العنف المب�ن

الناجيات فهو أولوية قصوى، لذلك فإن خدمات الأمن بما فيها الحصول عىل منازل آمنة 
ي 

هي أمر حيوي. وقد تحتاج الناجيات إىل دعم لمتابعة الإجراءات القانونية ضد الجناة؛ و�ن
ن بالطالق  حالة العنف الأ�ي فمن المحتمل أن يكن بحاجة إىل النصح والعمل المتصل�ي

وحضانة الأطفال.

نسانية “مساحات آمنة” حيث  ي سوريا لبنان والعراق والأردن يقدم موفرو الخدمات الإ
�ن

يمكن للنساء والفتيات تطوير مهاراتهن وخلق صداقات فيما بينهن، وإذا تطلب الأمر 
ي عىل النوع الإجتماعي. 

يمكنهن الحصول عىل استجابات متخصصة لخدمات العنف المب�ن
ي خلق روابط مع المجتمع 

المساحات الآمنة والأنشطة المقدمة فيها تساعد المنظمات �ن
. المحىلي

جتماعي انظر من فضلك صندوق  ي عىل النوع الإ
1.   للمزيد من المعلومات عن برمجة العنف المب�ن

ي أوقات الطوارئ، 
جتماعي �ن ي عىل النوع الإ

الأمم المتحدة للسكان )UNFPA( إدارة برامج العنف المب�ن
2008، http://bit.ly/1vlV6sZ
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وم  ق ي ي
�ت ي ال اع م ت ج وع الإ ن ىل ال ي ع

�ن ب م ف ال ن ع ل ة ل اب ج ت س ع والإ ن م ج ال رام ب
ة وري س ة ال ي الأزم

ان �ن ك س ل دة ل ح ت م م ال دوق الأم ن ا ص ه ب

ا  ي سوريا والأردن ولبنان والعراق وتركي
يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان �ن

ومرص عىل ضمان إتاحة المساواة والخدمات المنقذة للحياة أمام الناجيات من 
جتماعي. ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان  ي عىل النوع الإ

العنف المب�ن
اتيجيات تمنع وتخفف  ي والحكومات لتأسيس اس�ت

كاء من المجتمع المد�ن مع �ث
جتماعي. ي عىل النوع الإ

مخاطر العنف المب�ن

ي يتواجد 
ي المنطقة ال�ت

يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان “المساحات الآمنة” �ن
فيها، حيث يمكن للنساء والفتيات الوصول إىل الأنشطة النفسية / الجتماعية 

جتماعي الأخرى.  ي عىل النوع الإ
ضافة إىل خدمات الستجابة للعنف المب�ن بالإ

ها من  ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن قرب مع وزارات الصحة وغ�ي
الناجيات. تاحة عالج ما بعد الغتصاب الخاص ب مقدمي الخدمة الصحية لإ

يتوىلي صندوق الأمم المتحدة للسكان – بالتعاون مع وكالت أخرى – قيادة 
ي الأردن 

جتماعي �ن ي عىل النوع الإ
ي مواجهة العنف المب�ن

مجموعات التنسيق �ن
ة الفنية. لمزيد من  اتيجي والخ�ب وسوريا ولبنان والعراق لتوف�ي التوجيه الس�ت

ي 
اتيجية صندوق الأمم المتحدة للسكان حيال العنف المب�ن التفاصيل عن اس�ت

قليمية لصندوق الأمم  اتيجية الإ جتماعي انظر من فضلك )الس�ت عىل النوع الإ
جتماعي والستجابة له  ي عىل النوع الإ

المتحدة للسكان UNFPA لمنع العنف المب�ن
ي الدول العربية(.

�ن

       )http://bit.ly/1vs3WdT(
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ي عىل النوع الإجتماعي؟ يعد الحصول عىل بيانات حول 
ما هو مدى شيوع العنف المب�ن

ي عىل النوع الإجتماعي بمثابة تحٍد. ينطبق هذا بشكل خاص عىل 
انتشار العنف المب�ن

ي عىل 
نسانية، حيث تكون هناك خدمات محدودة لمواجهة العنف المب�ن حالت الطوارئ الإ

النوع الإجتماعي والناجيات منه – ويمكن لالإجراءات الأمنية وقيود الوصول أن تصعب من 
عملية الحصول عىل بيانات دقيقة. وعىل نطاق أك�ث عمومية فإن وصمة العار المرتبطة 

ي عىل النوع الإجتماعي غالبا ما تمنع الناس ما تجعل من الصعب عىل 
بالعنف المب�ن

البعض أن يطلب المساعدة.

ي عىل النوع الإجتماعي عادة الحوادث المبلغ عنها 
وتعكس البيانات المتعلقة بالعنف المب�ن

ة من إجماىلي الحوادث. فقد أشارت دراسة حديثة إىل أن  ي تُعت�ب نسبة صغ�ي
فقط، وال�ت

ي البلدان النامية يبلغن بالفعل أحد إدارات الخدمات وأن أقل 
7 % فقط من الناجيات �ن

ن أحدا  ي عىل النوع الإجتماعي )46 %( هن من يخ�ب
من نصف الناجيات من العنف المب�ن

ي ذلك أفراد الأ�ة أو الأصدقاء. 1 
بالموضوع، بما �ن

ي 
ي حالت الطوارئ تأ�ت

ي عىل النوع الإجتماعي �ن
معظم الأدلة عن مدى وطبيعة العنف المب�ن

من تقديرات كمية ودراسات وإحصائيات تقديم الخدمات. ويش�ي هذا عموما إىل أن أشكال 
ايد خالل أوقات الطوارئ. ن ي عىل النوع الإجتماعي ت�ت

ة من العنف المب�ن كث�ي

ي عىل النوع 
ويمكن أن تؤدي الحاجة إىل “توف�ي بعض الأرقام” حول العنف المب�ن

الإجتماعي إىل انتشار واسع لتقديرات معيبة، أو إىل تشارك إحصائيات دون سياق.2 

ي عىل النوع الإجتماعي فإن 
ي ظل صعوبة الحصول عىل بيانات تتعلق بالعنف المب�ن

�ن
ن بهذا النوع من العنف وبتقس�ي البيانات ذات الصلة  أمر  اللجوء لأشخاص مختص�ي

وري. رصن

ي عىل النوع الإجتماعي 
بالغ عن العنف المب�ن ي حالت الإ

عىل سبيل المثال فإن الزيادة �ن
ي منطقة معينة، أو حملة تشجع النساء عىل 

ربما تكون نتيجة لفتتاح مركز جديد للنساء �ن
ي عىل النوع الإجتماعي الفعلية.

ي حوادث العنف المب�ن
التقدم أك�ث من ارتفاع �ن

ي عىل النوع الإجتماعي حول العالم. 
بالغ عن العنف المب�ن ة لنقص الإ هناك أسباب كث�ي

فكث�ي من الناجيات يعتقدن أن ل أحد سيصدقهن، أو أن اللوم سيقع عليهن، أو أنهن 
فضهن أزواجهن. سُينَبذن من عائالتهن أو س�ي

ي من الجناة والخوف من فقد 
ي يمكن أن تأ�ت

الوصمة الجتماعية والخوف من التداعيات ال�ت
ي قدمتها الناجيات 

ن الأسباب ال�ت حضانة الأطفال أو البيوت أو الدعم الماىلي كلها من ب�ي
بالغ عن حوادث  ي الإ

ي عىل النوع الإجتماعي لتفس�ي فشلهن �ن
السوريات من العنف المب�ن

ي عىل النوع الإجتماعي إىل المصادر الرسمية.
العنف المب�ن

ي 12 ديسم�ب 2013
يكان جورنال أوف إبيديميولوجي، ن�ث �ن نامية” أم�ي ي البالد ال

جتماعي �ن ي عىل النوع الإ
مان: “قمة جبل الجليد: تقديم البالغات والعنف المب�ن مو، جنيفر بليك، آم�ب بي�ت ال�ي ا ب ي ت  .1

ة منظمة الصحة العالمية، ي الرصاعات، ن�ث
مان، التسجيل الأقل والتسجيل الزائد وإطالة عمر التقديرات المعيبة: إحصائيات حول العنف الجنسي �ن مو وآم�ب بي�ت ال�ي ا ب ي 2.  ت

   http://1.usa.gov/1vUZh3X،2011  
   http://bit.ly/1zo1HZ9  ،2014 ،ا ق الأوسط وشمال أفريقي ي القضاء عىل العنف ضد النساء، ال�ث

وع الرعاية الواجبة، الرعاية الواجبة ومسؤولية الدولة �ن 3. م�ث

ي
بيانات العنف المب�ن

عىل النوع الإجتماعي
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ي؟ اع م ت ج وع الإ ن ىل ال ي ع
�ن ب م ف ال ن ع ن ال الغ ع ب ص الإ ق اب ن ب ض أس ع ي ب ا ه م

الخوف من فقد بيوتهن  •

التوابع المالية السلبية للوصمة الجتماعية  •

الخوف من انتقام الجناة  •

الخوف من فقد حضانة الأطفال  •

نقص المعلومات  •

طة ي ال�ث
قلة الثقة �ن  •

نقص خدمات الدعم  •

حيل الخوف من ال�ت  •

ا 3      ي ا قانون العنف ضد النساء ليس مجرًَّم  •
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ي عىل النوع الإجتماعي:
إنتاج محتوى للعنف المب�ن

مادة للتفك�ي
ي 

�ت ة ال دم ص ع ال ا م ف اط ع ت ت م ن ل ك ة، ه ي ص خ ش ك ال الت اب ق م ك ل رائ اء إج ن أث
ي؟ اع م ت ج وع الإ ن ىل ال ي ع

�ن ب م ف ال ن ع ن ال ات م ي اج ن ا ال ه ت ان ع

ي إعادة معايشة الصدمة؟ هل 
هل بذلت كل جهد ممكن لتقوم بالمقابلة دون أن تتسبب �ن

تأكدت من أن من تقابلهن تمت توعيتهن بخدمات الستشارة والدعم المالئمة؟

ي المنطقة؟ هل تعرف ما هي 
هل أرشدتهن إىل طريق خدمات الدعم المالئمة �ن

المساعدات المتاحة؟

ك؟ وف ي ادرك / ض ص ة م اي م ح ت ب م ل ق ه

هل تأكدت من أنه لن تكون هناك تداعيات سلبية من تفاعلك مع الناجيات من العنف 
ي عىل النوع الإجتماعي عليهن؟

المب�ن

ي أن الشخص الذي تتحدث معه ينبغي أن يفهم آثار 
)تذكر أن “الموافقة المسبقة” تع�ن

ي هذه الحالت. كذلك يمكن أن يمثل 
”، وعليك واجب الحرص �ن “ن�ث القصة عىل المالأ

“التعرُّف بتجميع أجزاء الصورة” مشكلة، وربما ل يكون السم المستعار أو “الشاشة 
ن لمنع التعرف عىل الشخصية(. شة” كافي�ي الُمشوَّ

ة أو  ض ام غ ة ال ف ط ل م ارات ال ب ع ت ال ب ن ج ات وت ح ل ط ص م ي ال
ددا �ن ح ت م ن ل ك ه

ة؟ م ه ب م ال

مثال: “تحرش الحارس بها” لها مع�ن مختلف عن “اغتصبها الحارس”.

” هي مصطلحات غامضة، والغتصاب هو  )لأن مصطلحات مثل “تحرش” و”فعل جنسي
نا بما حدث(. جريمة محددة تخ�ب

ي المحكمة، هل رجعت إىل الجرائم المزعومة والعقوبة المحددة 
إذا كنت تغطي قضية �ن

فيما يتعلق بالقانون؟

”؟ ي
عدام وفقا للقانون الأرد�ن ي حكما بالإ

مثال: “ُوجد مدانا بالغتصاب الأمر الذي يع�ن

هل تجنبت الأوصاف المؤذية للضحية؟

مثال: “كانت تضع زينتها وقت الهجوم” )هذا الوصف ليس مالئما، ويمكن أن يتضمن حكما 
عىل الشخص الذي عا�ن من الهجوم(.

ي 
�ن ب م ف ال ن ع ول ال الت ح ص ل ات ب ق ت س ا ي ج ام رن ة أو ب ش اق ن م م ي ق ت ت ن إذا ك
ت  ه ة” وواج �ي ب ة “خ رف ع ا ذوي م وف ي ت ض ل أدرج ي ه اع م ت ج وع الإ ن ىل ال ع

؟ ن �ي ارك ش م ن ال ة م ق ي دق �ي ال ات غ ق ي ل ع ت ال

ي عىل الفور ولذلك 
طة بحادث عنف جنسا�ن مثال: إذا زعم متصل أن امرأة “لم تبلغ ال�ث

ي قد تكون وراء هذا؟
لبد أنها تختلقها” هل قمت بتفس�ي الأسباب ال�ت

ي غالبا بال مواجهة. 
ي تمصن

)هذا لأن هناك الكث�ي من الأساط�ي الثابتة حول الغتصاب وال�ت
ي عىل النوع الإجتماعي خوفا من انتقام 

فربما ل تبلغ المرأة عن حادثة العنف المب�ن
مهاجمها، أو لأنها أصيبت بالضطراب بعد الصدمة، أو بسبب النظم القانونية غ�ي 

ي أنها اختلقت الحادثة(.
بالغ الفوري ل تع�ن المالئمة. قلة الإ

ا  ب اس ن ك م ان ذل ا ك م ل ة” ك �ي ب خ ادرك ال ص ع “م ي م ج دت ب ه ش ت ك اس دت أن أك ل ت ه
ا؟ ه رت ة ذك م ظ ن ة لأي م م الئ م ة ال ح ف ص ال ة ب ا�ش ب ة م ل ت وص وأدرج

ي عىل 
مثال: إذا ذكرت منظمة غ�ي حكومية معينة تعمل مع الناجيات من العنف المب�ن

النوع الإجتماعي، هل وضعت وصالت تؤدي إىل المادة الخاصة بها؟ وإذا كنت تعمل لدى 
محطة إذاعية هل ذكرت تفاصيل حول كيفية وصول  الناس  إىل الخدمات؟

در”؟ ص م ة ال ادي ة “أح اف ح ص ت ال ب ن ج ل ت ه

ي عىل النوع 
مثال: إذا كنت قد استشهدت بمسؤول حكومي يتكلم عن العنف المب�ن

الإجتماعي فهل تحدثت كذلك مع منظمة غ�ي حكومية محلية عن الموضوع؟

�ي  ة غ غ ل ت ال ح ورك و�ش ه م ا ج ه م ه ف ن أن ي ك م ة ي ح ة واض غ ت ل دم خ ت ل اس ه
ة؟ وف أل م ال

قاموس المصطلحات المرفق )صفحات 38 – 39( هو لتفس�ي بعض المصطلحات 
ي عىل النوع الإجتماعي: فمن المحتمل أن 

ن عىل قضايا العنف المب�ن المستخدمة من العامل�ي
ح أو إعادة صياغة بعض هذه المصطلحات بلغة واضحة للجمهور العام. تضطر إىل �ث

حوا للمحررين  ونية قد يحتاجون إىل أن ي�ث ليك�ت صحفيو الجرائد المطبوعة والمواقع الإ
؛ وبشكل أك�ث عمومية ربما تحتاج  ن ي مقال مع�ي

أسباب المصطلحات النوعية المستخدمة �ن
ي عىل النوع الإجتماعي 

إىل أن تف� لزمالئك لماذا قمت بتغطية قصص العنف المب�ن
بطريقة معينة.
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ي عىل النوع الإجتماعي دون وضع 
عالم المطبوعة أو لمحطة تليفزيونية فعىل الأرجح لن تحصل عىل تغطية لقصتك عن العنف المب�ن ي وسائل الإ

نت أو �ن ن�ت سواء كنت تعمل عىل الإ
س من تصوير  ي عىل النوع الإجتماعي؛ لذلك ينبغي عليك أن تح�ت

صور. وهذا يمثل معضلة أخالقية. فبدون موافقة مسبقة ل ينبغي عليك تحديد شخصية الناجيات من العنف المب�ن
ي الضوء لأن هذه التقنيات ليست دائما 

ي قد تحدد الشخصية. كن حريصا بشأن استخدام الصور ذات السطح المشوش بالنقط )المبكسلة( أو ت�يع الصوت أو التصوير �ن
التفاصيل ال�ت

ل أو فرد من العائلة يمكن أن يسبب  ن ي م�ن
ن مثل غطاء رأس أو خاتم زواج أو قطعة أثاث �ن ء مم�ي ي

ي بهوية مصدر “مجهول السم”: أي �ث
ن يمكن أن يفسث ء مم�ي ي

مأمونة الجانب. إن أي �ث
ي حلولك: عىل سبيل المثال الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو لسوق مزدحم أو منطقة عامة من 

. ستكون بحاجة لأن تكون مبدعا �ن مشكلة. التعريف الواضح للصور أمر  أسا�ي
ي عىل النوع الإجتماعي عن لقطات لبيوتهن أو شوارعهن.

المحتمل أن تكون أقل ارتباطا بالناجيات من العنف المب�ن

استخدام الصور
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دراسة حالة: زواج الأطفال

ي أوقات الرصاع؛ فهم يشكلون مجموعة عرضة للهجوم 
ي الأطفال والصغار غالبا �ن

يعا�ن
ا دون عقوبات. تُنتهك حقوقهم كث�ي

 أحد أسباب ذلك هو أنه ل أحد ينصت إليهم: فغالبا ل يصدق الكبار الأطفال والصغار 
عندما يكونون ضحايا للعنف، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إىل ثقافة الصمت. فالصغار 

غالبا ل حول لهم ول قوة، ويمكن أن يكون من الأسهل تجاهل العتداءات الجنسية عىل 
الأطفال – عىل سبيل المثال – داخل مجتمع ما عن مواجهتها والتعامل مع المشكلة.

ي بعض البالد يشجع الوالدان أطفالهم – والفتيات عىل وجه الخصوص – عىل الزواج 
�ن

ي الحقيقة فإن هذا له 
ي سن مبكرة عىل أمل أن الزواج سيفيدهم اجتماعيا واقتصاديا. و�ن

�ن
ة عىل حياة الأطفال الذين يمرون بتلك  التجربة. فعىل سبيل المثال مخاطر  توابع خط�ي

ي البالد منخفضة ومتوسطة 
ة �ن وفيات الحوامل من الأمهات تحت سن الخامسة ع�ث

ناث الأك�ب سنا.   ن الإ الدخل هي ضعف النسبة ب�ي

ي الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومرص هو أحد 
ن �ن ي مجتمعات الالجئ�ي

زواج الأطفال �ن
ي المنطقة. وقد  سلطت الكث�ي من وسائل 

ي عىل النوع الإجتماعي �ن
هموم العنف المب�ن

عالم الضوء خالل السنوات القليلة الماضية عىل الموضوع وأدى ذلك إىل نتائج  الإ
مختلطة.

ي جهود المجتمع 
ن النتباه عىل المشكلة وساهمت �ن فقد ساعدت التغطية عىل ترك�ي

ي لحشد الموارد من أجل هذه المشكلة وتأسيس خدمات للعمل عليها. لكن هذا  
نسا�ن الإ

ي ن�ث فكرة رديئة مفادها أن أي فتاة سورية مستعدة للزواج 
عالمي ساهم �ن ن الإ ك�ي ال�ت

عالم  ي سن مبكرة جدا. وقد ذكرت فتيات سوريات وعائالتهن شعورهن بأن وسائل الإ
�ن

ي بعض الأحيان أدى الأمر 
ي عن النساء والفتيات السوريات، و�ن ي خلق تصور سل�ب

أسهمت �ن
ن عىل الشابات بشكل خاص. إىل تزايد العزلة والسيطرة المفروض�ي

عالوة عىل ذلك وبسبب تصور أن زواج الأطفال ليس شكال “حقيقيا” من أشكال العنف 
ي تشارك 

ن عديمي الضم�ي �ن ي عىل النوع الإجتماعي فقد  قام بعض الصحفي�ي
المب�ن

ن إياهن أمام  ات، واضع�ي ي ذلك الصور – الخاصة بالعرائس الصغ�ي
التفاصيل – بما �ن

مخاطر النتقام المحتمل من أفراد المجتمع الآخرين.

ة يمكن  “بعــض النــاس قد يقولون أن تزويج فتــاة صغ�ي
ي حل بعض مشــاكلها. بل إن بعض الفتيات 

أن يســاعد �ن
ثارة  الســذج قد يعتقدن ذلك هن أنفســهن ويشــعرن بالإ

لتصــور الحصــول عىل بيت وأ�ة. لكــن الحقيقة أن 
ي ل يعرفن شــيئا عن الحياة والمســؤوليات  ّ

ي ســ�ن
الفتيات �ن

ومــا تتطلبــه إدارة بيت أو تربية أ�ة. ســينتهي بهن الأمر  
ي مشــكالت جديدة. 

بالهــروب  من مجموعة مشــاكل ليقعن �ن
ل يمكن بأي شــكل من الأشــكال أن يحل زواج الأطفال أي 

ء ولبــد من إخبار المزيد مــن الفتيات بذلك.” ي
�ث

الفتاة رقم 16
مخيم شاتيال، لبنان

ــزواج المبكر”( يُعرَّف عىل أنه أّي  ـ “ال ــا ب ان زواج الأطفــال )يُســمى أحي

زواج يتــم قبل أن يبلغ المرء ســن 18.

ــة بالقضاء عىل زواج الأطفال،  امات شــبه العالمي ن بالرغــم من الل�ت

ن –  ي البــالد النامية – ماعدا الص�ي
فــإن واحــدة مــن كل ثالث فتيات �ن

وج قبل أن تصل إىل ســن 18. ن مــن الممكــن أن ت�ت

وج قبل  ن حصائيات فإن واحدة من كل تســع فتيات ســت�ت بحســب الإ

ات وذوات  . معظم هــؤلء الفتيات فق�ي عيــد ميالدهــا الخامس ع�ث

ي العقد 
وج �ن ن ي مناطق ريفية، و ســت�ت

تعليــم منخفــض ويعشــن �ن

القــادم 14.2 مليــون فتاة تحت ســن الثامنة عــ�ث كل عام؛ بمع�ن أن 

وجن يوميا. ن 39.000 فتاة ســت�ت

ة للغاية، 2012، ي ســن صغ�ي
صنــدوق الأمم المتحدة للســكان، الزواج �ن

http://bit.ly/120AFLg 
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عالم    أثر وسائل الإ

ويجي يوهان جالتونج العالقة  ين لحظ عالم الجتماع ال�ن ي الستينات من القرن الع�ث
�ن

ي حقل الدراسة 
”، فغدت هذه العالقة مادة مؤثرة �ن ” والعنف “المبا�ث ي

ن العنف “الثقا�ن ب�ي
الأكاديمية. 

عالم؛ وقد أدى هذا  ي وسائل الإ
ن أو تنميطهم �ن ن السوري�ي فقد تم أحيانا انتقاد الالجئ�ي

ي المجتمعات المستضيفة إىل القيام بأعمال عنف تجاههم.
ببعض الناس �ن

ي غياب المعلومات الدقيقة والأصوات 
من السهل اللجوء إىل اعتماد الصور النمطية �ن

المختلفة.

ن أن يتأكدوا من أن برامج المناقشة  يمكن تصحيح هذا. عىل سبيل المثال يمكن للمذيع�ي
ن عىل المشاركة. ناث من المتصل�ي ن والإ تشجع بحماس كال من السوري�ي

ن أنك إذا أدرجت فقط الآراء السلبية لالأشخاص الذين يتصلون أو يرسلون رسائل  ي ح�ي
�ن

ي خلق ثقافة تعصب تؤثر عىل كيفية معاملة هؤلء 
، فإنك تساهم �ن ن ليشتكوا من الالجئ�ي

الناس، ومناخ يكون فيه العنف شيئا عاديا.

ن منذ  “أســمع أهل البالد يتكلمون بالســوء عن الســوري�ي
ي حــ�ت أعود إليه ليال. 

ي أخرج فيها من بي�ت
اللحظــة الــ�ت

ي ســوري ل يتوقفــون. هل يمكنك 
حــ�ت عندما يعرفون أ�ن

أن تتخيــل شــعورك حيال أمــر كهذا؟ هذا أمر مزعج 
ي ل أنطق ببنت شــفة. أحيانا ل أريد 

جــدا بأمانــة، لك�ن
ي تحمــل فكرة المزيد من 

ل لأنه ل يمكن�ن ن أن أغــادر المــ�ن
ذلل.” الإ

لجئ سوري
  )khatwah.org research شمال الأردن )من
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التعامل
مع المنظمات

ي عىل النوع 
ن مع الناجيات من العنف المب�ن ن الأشخاص العامل�ي هناك شكوى شائعة ب�ي

ن “يتصلون تليفونيا لكي يتحدثوا مع عروس طفلة” أو  الإجتماعي وهي أن بعض الصحفي�ي
ي الحقيقة هؤلء العاملون الميدانيون قد يختارون 

يطلبون طلبات مشابهة غ�ي مالئمة ؛ �ن
 . ن أل يتعاملوا مع مثل هذه الطلبات لأنها يمكن أن تكون ضارة للمشارك�ي

ي المفوضية السامية لالأمم المتحدة 
عالم �ن ج عمل كب�ي مسؤوىلي الإ - باستيان هول�ب بي�ت

ي عمله. يقول:
ن UNHCR بالأردن وتعامل بانتظام مع الصحافة �ن لشؤوون الالجئ�ي

“ستحتاج إىل وقت أك�ب مما تحتاجه عادة عند التحدث إىل المفوضية السامية لالأمم 
ي الرد عىل 

ن حول موضوعات الحماية. نحن عادة جيدون جدا �ن المتحدة لشؤون الالجئ�ي
ي حينه، لكن عندما يتعلق الأمر بموضوعات الحماية تأخذ الأمور وقتا أطول. 

ن �ن الصحفي�ي
. ن ي هو مساعدة الصحفي�ي

ن والثا�ن لأن مبدأنا الأول هو حماية الالجئ�ي

يمكنك أن تحقق الكث�ي إذا أديت واجبك وتحريت الأمور بشكل تام. ينبغي أن يجيء إلينا 
الصحفيون بعقول مفتوحة، ويتعلموا من المنظمة ويعرفوا أننا مهمتنا تعتمد عىل مفهوم   

الحماية.

ي القصص الموجودة عىل 
يمكن  للخطاب العام أن يتغ�ي فقط إذا كان هناك تدقيق عام �ن

ر بطريقة الحكم  ي عىل النوع الإجتماعي غالبا ما تُصوَّ
أرض الواقع. إن قصص العنف المب�ن

المسبق.

ي عىل النوع الإجتماعي جزءا من الثقافة 
هناك اتجاه ما أن بعض الناس يرون التحرش المب�ن

ي هذا ليس صحيحا، ول ينبغي قول ذلك.” ي رأ�ي
العربية، لكن �ن

ي عىل النوع الإجتماعي إىل أن يفكروا بعناية 
سيحتاج الصحفيون الذين يغطون العنف المب�ن

قليمي للشؤون  فيمن سيجرون معه المقابالت الشخصية. ربما يكون مكتب المنسق الإ
نسانية لالأمم المتحدة مصدرا معتمدا وموثوقا به؛ لكن من المحتمل أن يكون العاملون  الإ

ة. وقد يرغب  ن لدرجة تمنعهم من التعامل مع مكالمات الصحافة الكث�ي به مشغول�ي
ي تدعمها 

ي الحديث عن المبادرة الخاصة ال�ت
عالمي لمنظمة غ�ي حكومية دولية �ن المسؤول الإ

منظمته أك�ث من الموضوع الخاص الذي تريد أن تغطيه كصحقي.

ي المنظمات غ�ي الحكومية المحلية والدولية قادرين عىل التحدث 
ربما يكون المسؤولون �ن

ي هذه الحالة قد تستفيد من 
ي عىل النوع الإجتماعي: �ن

بطريقة أك�ث تحررا عن العنف المب�ن
ي عىل النوع الإجتماعي.

قدرتهم عىل إعطائك السياق العام لموضوع العنف المب�ن

ي 
دد �ن ي ذهنك أنهم قد يستخدمون لغة ومصطلحات غ�ي مألوفة لجمهورك: ل  ت�ت

ضع �ن
بك جمهورك. ي المقابلة أن يف�وا لغتهم إذا كانت س�ت

الطلب من ضيوفك �ن

ن المقابلة الشخصية ي كل من تأم�ي
ا �ن يد احتمال نجاحك كث�ي ن س�ي

جتماعي إذا استطعت ي عىل النوع الإ
وإنتاج قصة مؤثرة عن العنف المب�ن

ي
أن تُظهر أنك تفهم أخالقيات العمل مع الناجيات من العنف المب�ن

جتماعي.  عىل النوع الإ
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يهــدف صندوق الأمــم المتحدة للســكان إىل تحقيق منهج 
ي ذلك دعم 

ي كل نواحــي عملنا، بما �ن
يركــز عــىل الناجيــات �ن

ي عىل النوع 
عــالم لكي تغطي العنــف المب�ن وســائل الإ

جتماعــي. قبــل أن نرد عــىل طلب لمقابلــة الناجيات نفكر  الإ
ي مصلحتهــن العليــا: هل بإمكاننا ضمــان أمان وخصوصية 

�ن
وكرامــة الناجيــات وأ�هن ومجتمعاتهــن؟ أحيانا ل يمكن 

تلبيــة هــذه الطلبات. يوفر صندوق الأمم المتحدة للســكان 
ة ويســهل كلمــا أمكن الزيارات إىل مواقع  المعلومــات والخ�ب

ي عىل 
وعــات لضمــان أن قصصا هامة عــن العنف المب�ن الم�ث

جتماعــي يمكن أن تُروى من زوايــا مختلفة. النــوع الإ

دانيال بيكر
مستشار إقليميا لدعم الأزمة السورية، صندوق الأمم المتحدة للسكان  
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المنظمات

ات م ظ ن م اال وري انس ن ب راقالأردن ل ع رصال ام ي رك ت

جتماعي ي عىل النوع الإ
آلية التنسيق لمواجهة العنف المب�ن

أبعاد – لبنان
www.abaadmena.org

)AWO( منظمة المرأة العربية 
www.awo.org.jo

)DRC(  ن الدنماركي  مجلس الالجئ�ي
www.drc.dk

)IFH/NHF(  ن / معهد العناية بصحة الأ�ة  مؤسسة نور الحس�ي
www.nooralhusseinfounSdation.org

)IMC( الهيئة الطبية الدولية 
www.internationalmedicalcorps.org

)IRC(  نقاذ الدولية  لجنة الإ
www.rescue.org

)IRD(  غاثة والتنمية الدولية  مؤسسة الإ
www.ird.org

)JWU( اتحاد المرأة الأردنية 
www.jwu.org.jo

حملة كفى – لبنان
www.kafa.org.lb

)RDFL( ي
ي الديمقراطي اللبنا�ن

التجمع النسا�أ

)LECORVAW( الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة 
www.lebanesewomen.org

)UNFPA(  صندوق الأمم المتحدة للسكان 
www.unfpa.org

 )UNHCR(  ن  المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

www.unhcr.org

)UNICEF(  منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
www.unicef.org

ق الأد�ن ي ال�ش
ن �ن ن الفلسطيني�ي غاثة وتشغيل الالجئ�ي وكالة الأمم المتحدة لإ

www.unrwa.org

)UN-WOMEN( هيئة الأمم المتحدة للمرأة
www.unrwa.org

ي 
يشمل الجدول قائمة ببعض المنظمات الأساسية العاملة عىل الستجابة للعنف المب�ن

ن  ي سياق أزمة الالجئ�ي
ي سوريا ولبنان والأردن والعراق وتركيا ومرص �ن

عىل النوع الإجتماعي �ن
. ن السوري�ي

ي هذا البلد     
المنظمات العاملة �ن

ي عىل النوع الإجتماعي                    
ي تقود آلية التنسيق المعنية بالعنف المب�ن

المنظمات ال�ت
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ي تُدعى أيضا 
ي عىل النوع الإجتماعي – وال�ت

مجموعات التنسيق المعنية بالعنف المب�ن
ي عىل النوع الإجتماعي أو فرق العمل 

بمجموعات العمل الفرعية المعنية بالعنف المب�ن
ي عىل النوع الإجتماعي – هي مجموعات من المنظمات هدفها 

المعنية بالعنف المب�ن
ن الستجابة له. تجتمع  ي عىل النوع الإجتماعي وتأم�ي

تنسيق العمل عىل منع العنف المب�ن
ي عىل النوع الإجتماعي بشكل منتظم لتصميم 

مجموعات العمل المعنية بالعنف المب�ن
ي عىل النوع الإجتماعي والستجابة المناسبة 

وتأسيس وتقييم العمل عىل منع العنف المب�ن
ي 

له. عىل سبيل المثال هم يعملون سويا عىل تسهيل وصول الناجيات من العنف المب�ن
عىل النوع الإجتماعي إىل الخدمات، وعىل تنفيذ حمالت التوعية، بالإضافة إىل العمل 

ي كل جوانب 
ي العتبار �ن

ي عىل النوع الإجتماعي تؤخذ �ن
عىل ضمان أن مخاطر العنف المب�ن

تقديم المساعدات.

وكالت التنسيق – المسؤولة عن قيادة هذه المجموعات – هي غالبا نقطة بداية جيدة 
للحصول عىل نظرة شاملة للموقف، وعىل المصادر الرئيسية وامكانيات التواصل. يمكن 

العثور عىل المزيد من المعلومات عن هذه الآليات عىل مواقع المنظمات عىل شبكة 
ن  ، والتحدث إىل المنسق�ي ن نت للمفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي الن�ت

ي تغطيها.
ي المنطقة ال�ت

أنفسهم سيعطيك صورة جيدة عما يحدث “عىل الأرض” �ن

رشادي  عالم الإ ية )GBV AoR(، دليل وسائل الإ جتماعي مساحة مسؤول ي عىل النوع الإ
العنف المب�ن  .1

نسانية، 2013، ي السياقات الإ
جتماعي �ن ي عىل النوع الإ

لتغطية العنف المب�ن
               http://bit.ly/1uNd5te  

ي عىل النوع 
رشادي لتدخالت العنف المب�ن ن الوكالت )IASC(، الدليل الإ كة ب�ي اللجنة الدائمة المش�ت  .2 

bit.ly/1lja17J ،2005 ،نسانية ي الأوضاع الإ
جتماعي �ن الإ

ية )GBV AoR(، دليل لتنسيق تدخالت العنف  جتماعي مساحة مسؤول ي عىل النوع الإ
العنف المب�ن  .3 

         http://bit.ly/12V0htv،2010 ،نسانية ي الأوضاع الإ
جتماعي �ن ي عىل النوع الإ

المب�ن
ن للمخاطر، اليونيسيف، دليل إرشادي للتغطية من أجل حماية الأطفال المعرض�ي  .4 

 http://uni.cf/1I70F8Z  
ن )IFJ( دليل إرشادي لتغطية العنف ضد المرأة، مبادرة الصحافة  التحاد الدوىلي للصحفي�ي  .5

 http://bit.ly/1stB2Fp ،الأخالقية

أمينية لبحث وتوثيق ومراقبة العنف  منظمة الصحة العالمية )WHO( توصيات أخالقية وت  .6 
 bit.ly/1oTfGVG،2007 ،ي أوقات الطوارئ

الجنسي �ن
عالم،  جتماعية-الأخالقية وسياسة بيت الإ ي عىل النوع الإ

ملف مصادر التعلم للصحافة المب�ن  .7
،2012 ،)IFJ( ن الجمعية الدولية المسيحية لالتصالت )WACC( والتحاد الدوىلي للصحفي�ي

 http://bit.ly/13qsJEp  
جتماعي عىل موقع  ي عىل النوع الإ

يمكن العثور عىل الكث�ي من الأدوات والمصادر حول العنف المب�ن  .8
GBV AoR: http://bit.ly/1zwbUSv

قليمية  ويمكن العثور عىل المزيد من المعلومات حول الستجابة لالأزمة السورية عىل البوابة الإ  .9
: http://bit.ly/Wh105k وعىل موقع أوشا  ن للمفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

 http://bit.ly/1IaWiti :)نسانية )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإ
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قاموس المصطلحات

ال  ف ىل الأط سي ع ن ج داء ال ت الع

أي حادثة تتضمن الغتصاب أو العتداء الجنسي الذي 
ي ظل ظروف غ�ي متكافئة أو 

يُرتكب ضد َحَدث بالقوة أو �ن
ق�ية.

راه ك الإ

اك  إجبار– أو محاولة إجبار – شخص آخر عىل الش�ت
ي ترصفات ضد إرادته / إرادتها باستخدام التهديدات 

�ن
لحاح اللفظي أو التالعب أو الخداع أو التوقعات  أو الإ

الثقافية أو السلطة القتصادية. 

ة  ي وص ص خ ال

ي إبقاء هوياتهن / هوياتهم 
ن �ن حق كل الناجيات / الناج�ي

ن هؤلء  ام ضمنيان ب�ي ن �ية وغ�ي معروفة. هناك فهم وال�ت
الذين يقدمون الخدمات بأن أي معلومات تكشفها ناجية 

ي 
لن يتم تشاركها مع الآخرين إل إذا أعطى الشخص المع�ن

موافقة مسبقة وواضحة عىل بذلك. ل تتضمن الخصوصية 
فقط كيفية جمع المعلومات بل كيفية تخزينها وتشاركها 

كذلك.

ة ق س ن م الت ال وك ال

المنظمات )عادة منظمتان تعمالن بنظام تشارك الرئاسة( 
ي رئاسة مجموعات العمل المعنية 

ي تأخذ زمام المبادرة �ن
ال�ت

ي عىل النوع الإجتماعي، وضمان توافر الحد 
بالعنف المب�ن

الأد�ن من تدخالت المنع والستجابة. يتم اختيار الوكالت 
ي 

المنسقة بواسطة مجموعات العمل المعنية بالعنف المب�ن
عىل النوع الإجتماعي ويتم التصديق عليها من الهيئة 

ي البلد )مثال مكتب تنسيق 
القائدة التابعة لالأمم المتحدة �ن

)SRSG ن العام نسانية، المبعوث الخاص لالأم�ي الشؤون الإ

ف الأ�ي ن ع ال

يك الحميم أو أفراد الأ�ة الآخرون: يحدث العنف  ال�ث
ن )الأزواج، الخليل / الخليلة(  كاء الحميم�ي ن ال�ث الأ�ي ب�ي

ن أفراد الأ�ة )مثال: زوجات الأب وبنات  كما يحدث ب�ي
ي 

الزوج(. قد يحتوي العنف الأ�ي عىل اعتداء جنسي وبد�ن
ي أي إشارة إىل العنف الأ�ي من المهم توضيح 

. �ن ونفسي
يك حميم أم فرد آخر من  إذا ما كان هذا العنف يرتكبه �ث

ات أخرى مستخدمة للرجوع إىل  أفراد الأ�ة. هناك تعب�ي
يك حميم تشمل “العتداء  العنف الأ�ي الذي يرتكبه �ث

ب الزوجة”. الزوجي” و”رصن

ال ف زواج الأط

يُعرَّف زواج الأطفال بأنه الزواج من ف�ت أو فتاة قبل سن 
18. وأحيانا يشار إليه عىل أنه زواج مبكر. مثال أسلوب 

اليونيسيف المفضل هو استخدام زواج “الأطفال” بدل من 
ة حقيقة  الزواج “المبكر”، لأن كلمة “المبكر” ل تنقل مبا�ث
 . ن أن هذه الممارسة تؤثر عىل الأطفال الأقل من سن مع�ي

           http://uni.cf/1lVmxcD ،اليونيسيف

وارئ ط ال

اع المسلح  ن شارة إىل مواقف ال�ن تُستخدم بشكل عام لالإ
ي تتضمن غالبا نزوحا للسكان؛ 

أو الكوارث الطبيعية، وال�ت
دين داخل اليالد.  لغرض من  ن وأحيانا كم�ث أحيانا كالجئ�ي

ة عدم  نسانية ف�ت رشادي تشمل “الطوارئ” الإ هذا الدليل الإ
ي تؤدي غالبا إىل أزمة حادة وتنتهي عند نقطة 

الستقرار ال�ت
ات الطوارئ غالبا  ”. ف�ت ن ما بعد “الرجوع” أو “إعادة التوط�ي
ات من الستقرار يتبعها عنف متكرر و  ما تكون دورية، بف�ت
ي بعض حالت الطوارئ يهرب السكان 

/ أو عدم استقرار. �ن

ويجدون ملجأ يصبح فيما بعد غ�ي آمن، وهكذا يضطرون 
إىل الهروب من جديد إىل موقع آخر. هذه الدائرة يمكن أن 

تكرر نفسها مرات عديدة طوال حالة الطوارئ.

اث ن ان الإ ت خ

زالة الجزئية أو الكلية  كل الإجراءات المشتملة عىل الإ
ار بالجهاز  لالأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية أو أي إرصن

التناسىلي الأنثوي لأسباب غ�ي طبية.

راه ك الإ زواج ب ال

زواج الفرد ضد رغبتها أو رغبته.

ي اع م ت وع الج ن ال

ن الذكور  يش�ي هذا المصطلح إىل الختالفات الجتماعية ب�ي
ي كل 

ي يتم تعلمها، ورغم أنها متجذرة بعمق �ن
ناث ال�ت والإ

ثقافة إل أنها قابلة للتغي�ي مع الوقت، ولديها تنويعات 
واسعة داخل الثقافات وفيما بينها. يحدد “النوع” الأدوار 

والمسؤوليات والفرص والمتيازات والتوقعات والحدود 
ي أي ثقافة.

ناث �ن للذكور ولالإ

ي اع م ت ج وع الإ ن ىل ال ي ع
�ن ب م ف ال ن ع ال

هو أّي عمٍل مؤٍذ يُرتَكب ضّد إرادة الشخص ويستند إىل 
اختالفات منسوبة اجتماعياً )من حيث النوع الجتماعي( 

ناث.  ن الذكور والإ ب�ي
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ف ي ض ت س م ع ال م ت ج م ال

المجتمع المستضيف هو منطقة يقيم بها الكث�ي من 
ي 

وح، سواء �ن ن دين داخل البالد أثناء ال�ن ن أو الم�ث الالجئ�ي
ي بيوت أ� 

ن �ن مخيمات قريبة، أو مساكن خاصة أو مدمج�ي
أخرى.

ا ي ل ازح داخ ن ص ال خ ش ال

الأشخاص النازحون داخليا هم الأشخاص الذين تم 
إجبارهم عىل الهروب من منازلهم كنتيجة لـ - أو لكي 
اع الداخىلي أو  ن اع المسلح أو ال�ن ن ات ال�ن يتجنبوا -  تأث�ي

نسان أو الكوارث الطبيعية  النتهاكات الممنهجة لحقوق الإ
نسان، والذين يبحثون عن الحماية  ي من صنع الإ

أو ال�ت
وا  ي مكان آخر داخل بلد منشأهم أو إقامتهم ولم يع�ب

�ن
حدود الدولة المحددة دوليا.

ة ق ب س م ة ال ق واف م ال

تش�ي إىل القبول أو التصديق، خاصة وتحديدا بعد التفك�ي 
. وتحدث “الموافقة المسبقة” عندما يفهم شخص  ي

المتأ�ن
ما بشكل تام عواقب قرار ويوافق عليه بحرية ودون إجبار.

م ي م ح ك ال ي �ش ف ال ن ع

ن  كاء الحميم�ي ن ال�ث يك الحميم ب�ي يحدث عنف ال�ث
ن  كاء الحميم�ي ن ال�ث )الأزواج، الخليل / الخليلة( وكذلك ب�ي

ن )مثال: الزوج السابق أو الخليل السابق(. قد  السابق�ي
ي 

يك الحميم العتداء الجنسي والبد�ن يتضمن عنف ال�ث
)NGO( منظمة غ�ي حكومية . والنفسي

كيان منظم مستقل وظيفيا عن الحكومة أو الدولة ول 
يمثلها. وينطبق عادة عىل المنظمات المكرسة لقضايا 

نسانية، ويملك عدد منها صفة   نسان والقضايا الإ حقوق الإ
ي الأمم المتحدة.

استشارية رسمية �ن

ي
ا�ن ج ال

شخص أو مجموعة أو مؤسسة يمارس أو يدعم بطريقة 
أخرى العنف أو أي اعتداء آخر يلحق بشخص آخر ضد 

ي موقع نفوذ حقيقي أو 
إرادتها / إرادته. الجناة هم �ن

ملحوظ، أو اتخاذ القرار و / أو السلطة ولذلك يمكنهم 
بسط سيطرتهم عىل ضحاياهم.

ة اق ع اص ذوو الإ خ الأش

عاقة يشملون هؤلء الذين لديهم عاهات  الأشخاص ذوو الإ
ي 

بدنية أو ذهنية أو فكرية أو شعورية طويلة المدى وال�ت
ي تفاعلها مع عوائق مختلفة قد تعوق مشاركتهم الكاملة 

�ن
أ مع الآخرين. ي المجتمع عىل أساس متكا�ن

والفعالة �ن

وري ع ش سي / ال ف ن داء ال ت الع

ي أو الشعوري. تشمل 
ر الذه�ن إلحاق الألم أو الرصن

، التخويف،  ي أو الجنسي
الأمثلة: التهديدات بالعنف البد�ن

ذلل، العزل الإجباري، المطاردة، التحرش، الهتمام  الإ
شارات، أو الكلمات المكتوبة  غ�ي المرغوب، المالحظات، الإ

ذات الطبيعة الجنسية و / أو التهديدية، تدم�ي الأشياء 
العزيزة، إلخ.

اب ص ت الغ

ج  اق غ�ي التوافقي )مهما كان طفيفا( للمهبل أو ال�ث الخ�ت
ي الجسد. 

أو الفم بالعضو الذكري أو أي عضو آخر �ن
ء. ي

ج بأي �ث اق المهبل أو ال�ث ويشمل كذلك اخ�ت

ئ الج ال

الالجئ هو شخص خارج بلده أو بلدها الأصىلي أو خارج 
بلد إقامته / إقامتها المعتادة ولديه / لديها خوف راسخ من 
الضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية 

؛ وغ�ي قادر/ة  ي مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السيا�ي
�ن

ي هذا البلد أو 
ي الستفادة من الحماية �ن

او غ�ي راغبـ/ة �ن
الرجوع إليه خوفا من الضطهاد.

سي ن ج الل ال غ ت الس

ة  ن أي إساءة استعمال لموقع ذي حساسية أو سلطة مم�ي
بح الماىلي أو  أو ثقة لأغراض جنسية؛ ويشمل ذلك ال�ت

الجتماعي أو السيا�ي من الستغالل الجنسي لشخص 
آخر.

سي ن ج ف ال ن ع ال

ي عىل النوع 
يشمل العنف الجنسي حوادث العنف المب�ن

 . الإجتماعي المشتملة عىل فعل اغتصاب أو اعتداء جنسي
ة يمكن أن تشمل  ويتخذ العنف الجنسي أشكال كث�ي

، التحرش الجنسي  قاق الجنسي الغتصاب، الختان، الس�ت

المتضمن اتصال بدنيا، والستغالل و / أو العتداء 
. الجنسي

ة ي ح ض ة / ال ي اج ن ال

ي عىل النوع 
الشخص الذي مر بتجربة العنف المب�ن

ي الوقت الذي تُستخدم فيه كلمتا “ضحية” 
الإجتماعي. �ن

و”ناجية” أحيانا بالتبادل، فإن كلمة “ضحية” تُستخدم 
، أما كلمة “ناجية”  ي ي والط�ب

ن القانو�ن ي القطاع�ي
غالبا �ن

ي قطاعات الدعم النفسي 
ل استخدامها بشكل عام �ن فُيفضَّ

والجتماعي لأنها توحي بالمرونة والصمود.

�ش ب ي ال
ار �ن ج الت

ي الب�ث يُعرَّف عىل أنه تجنيد أو نقل أو تحويل أو 
التجار �ن

إيواء أو استالم أشخاص عن طريق التهديد أو استخدام 
كراه أو الختطاف أو الحتيال أو  القوة أو شكل آخر من الإ
الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو المنصب الحساس 

أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو أرباح لتحقيق رضا شخص 
ببسط السيطرة عىل شخص آخر بغرض الستغالل. ويشمل 

الستغالل استغالل دعارة الآخرين أو أي أشكال أخرى من 
. الستغالل الجنسي

مقتبس من قاموس مصطلحات نظام إدارة المعلومات 
ي عىل النوع الإجتماعي.

المعنية بالعنف المب�ن
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