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يصدر هذا الكتيب عن مركز تدوين ألبحاث النوع االجتمايع
وهو:
مركز بحيث يسىع إلحداث التغيير الذي يعزز المساواة النوعية يف المجتمع
ً
انطالقا من قناعة بأن تحسين وضع النساء والفتيات يعد من صميم
المصري،
التنمية الفعالة ،خاصة أنهن يواجهن التمييز القائم عىل النوع االجتمايع الذي
يضعهن يف مواجهة خطر الفقر المتزايد ،والتعليم المتدين ،والمرض ،والعنف.
يرى المركز أن االستثمار يف صحة النســاء ،وتعليمهن ،وتعزيز ادوارهن الوظيفية،
ودعم مشاركتهن السياسية سيحسن حيواتهن ،ويعود بالنفع عىل المجتمع ككل.
أعدت هذا الكتيب وحررته رنيم العفييف
ويه:
صحافية وكاتبة نسوية مصرية
3

المحتويات

Tabs
مقدمة 5 ......................................................................
مســـرد مصطلحات 7 .................................................
الصحافة المناصرة وقضايا النوع االجتماعي 11 ........
أسس التغطية المناصرة/المنصفة 13 .....................
تحديات وعوائق أمام الصحفيات والصحفيين 17 ........
مقترحات وتوصيات 18 .................................................
المراجع 19 ...................................................................

4

مقدمة
عىل مدار عقود طويلةّ ،
رسخ وال يزال اإلعالم صورًا نمطية عن النساء عبر الوسائط المختلفة ،سواء كانت مطبوعة
أو متلفزة أو مسموعة أو إلكترونية ،وحىت اإلعالم المتخصص لم يعالج الوضع بل ّ
عمق إشكاليات التناول اإلعالمي
لقضايا المرأة ،خاصة أن ما يطلق عليه «اإلعالم النسـايئ» يهتم مضمونه بالدرجة األوىل بموضوعات األزياء
والطهي ورعاية األفال والعالقات العاطفية .ورغم أهمية تغطية هذه األمور يف اإلعالم ،فقد جرت العادة أن
ّ
التصورات والقناعات الذكورية عن المرأة ،وما يجب أن تكون عليه أو تتصرف عىل أساسه
يخدم الخطاب اإلعالمي
من وجهة نظر الرجل.
عىل الجانب اآلخر ،يظل من النادر يف اإلعالم العام أو اإلعالم النسايئ المتخصص ،تغطية القضايا النسوية
ً
فضال عن أن السواد
وقضايا النوع االجتمايع ،أو تناول قضايا المجتمع عمومًا وقراءة أحداثه بعدسة جندرية،
األعظم من المنصات اإلعالمية يجنح عند تغطيته لجرائم العنف ضد النساء تحديـ ًدا إىل تذكية النزعات
الذكورية ،واستخدام األلفاظ والتعابير اليت تعزز الثقافة المعادية للنساء والمهادنة مع العنف الواقع عليهن.
ونظرًا ألن اإلعالم ال يعكس فقط األنماط االجتماعية والمعايير الثقافية ،وإنما يساهم بشكل رئيس يف تشكيلها،
وإدراكًا لحجم التأثير الذي يحدثه الخطاب اإلعالمي يف المواقف اليت يتخذها األفراد تجاه مختلف القضايا
االجتماعية ،بناءً عىل الطريقة اليت تُروَى بها األحداث ،والزاوية اليت ت ُ َ
حَك منها القصة ،واأللفاظ اليت يستخدمها
ناقلوا التفاصيل أو محللوها ،فإن التغطية اإلعالمية مثلما تلعب دورًا يف تثبيت وتعضيد الصور النمطية عن
النساء ،بإمكانها ً
أيضا تسريع التقدم باتجاه القضاء عىل العنف والتمييز ضد النسـاء ،إذا كان المضمون المنشور
والمذاع يتمتع بالحساسية الجندرية ،والمصادر اليت يتم اللجوء إليها إلعداد القصص تضم خبيرات مثلما تشمل
خبراء ،وتمكين النساء نهج تتبعه غرف التحرير ،والمؤسسات اإلعالمية تلتزم بتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة لهن.
لكن طالما أن ذلك ليس هو ما يحدث يف الواقع ،فإن األرقام تأيت لتؤكد أن اإلعالم يف أغلبه ويف شىت أنحاء
العالم ،ما هو إال أداة لعرقلة التقدم باتجاه القضاء عىل العنف والتمييز ضد النساء وليس العكس ،إذ يبين تقرير
مشروع الرصد العالمي  -الصادر يف العام ، )1( 2015أن النسـاء يشكلن نسبة  %24فقط من األشخاص
المسموعين والمقروء عنهم ،والمرئيين يف أخبار الجرائد والتلفزيون واإلذاعة ،ويوضح التقرير ً
أيضا أن  %4فقط
ً
ووفقا للتقرير العالمي عن وضع المرأة يف وسائل
من القصص اإلخبارية تتحدى الصور النمطية الجندرية بوضوح.
اإلعالم – الصادر عن المؤسسة الدوليـة إلعالم المرأة ( )IWMFيف العام : (2) 2011يشغل الرجال  ٪73من وظائف
اإلدارة العليا يف الشركات والمؤسسات اإلعالمية ،يف مقابل  ٪27من الوظائف تشغلها النسـاء ،ويف الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،يفوق عدد الرجال المشتغلين بالمؤسسات اإلعالمية نظرائهم النسـاء بنسبة .2:1
هذه الشواهد يه ما دفعنا إىل العمل عىل كتيب يدعم الصحفيات والصحفيين يف مصر والدول العربية ،بأدوات
وقواعد إرشادية لدمج منظور النوع االجتمايع والمفاهيم المرتبطة به يف المعالجات والتغطيات اإلعالمية،
ونتطلع أن يكون هذا العمل محفزًا عىل تبين هذا المنظور يف ممارساتهن/م الصحفية ،بغية رفع حساسية
المواد اإلعالمية ،بما يسهم يف تحجيم العنف والتمييز القائمين عىل النوع االجتمايع ،وقد حاولنا يف هذا
الكتيب أن تكون األدوات والقواعد واضحة ودقيقة قدر اإلمكان ،وقابلة للتطبيق يف الواقع العميل.
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مقدمة
ويجب التنويه إىل أن اإلعداد للكتيب قد مر بمجموعة من المراحل ،بدأت بالبحث ،ثم نقاشات مع أطراف يف
المجالين الحقويق النسوي واإلعالمي ،وتنظيم ورش تدريبية حول الصحافة الحساسة للنوع االجتمايع ،شارك
فيها صحفيات وصحفيون من مختلف المحافظات المصرية؛ وذلك بغية بناء محتوى معريف عىل أسس تشاركية
واستنا ًدا لخبرات عملية.

يشتمل الكتيب عىل خمسة محاور:
)1
)2
)3
)4
)5

المحور األول :مسرد مصطلحات
المحور الثاين :الصحافة المناصرة وقضايا النوع االجتمايع
المحور الثالث :أسس التغطية الصحفية المناصرة/المنصفة
المحور الرابع :تحديات وعوائق أمام الصحفيات والصحفيين
المحور الخامس :مقترحات وتوصيــــات

6

مســـرد مصطلحات

• النوع االجتمايع :يشير المصطلح إىل الخصائص المركبة اجتماعي ًا للرجل وللمرأة ،وللفىت وللفتاة ،ويشمل ذلك
األدوار والسلوكيات المرتبطة بالمرأة أو الرجل ،والعالقات بين بعضهما البعض ،وبحكم أن «النوع» هو تركيب
اجتمايع وثقايف ،فإن التصورات المرتبطة به تختلف من مجتمع إىل آخر وتتغير عبر الزمن (.)3
• العنف ضد المرأة :يُعرّف إعالن ومنهاج عمل بكين ( )4المصطلح بأنه عمل من أعمال العنف القائم عىل النوع
يترتب عليه أو من المحتمل أن يترتب عليه ،أذى بدين أو جنيس أو نفيس أو معاناة للمرأة ،بما يف ذلك التهديد
بالقيام بأعمال من هذا القبيل ،أو اإلكراه أو الحرمان التعسيف من الحرية ،سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو
الخاصة .وبناء عىل ذلك ،يشمل العنف ضد المرأة:
 .1أعمال العنف البدين والجنيس والنفيس اليت تحدث يف األسرة ،بما يف ذلك الضرب ،واالعتداء الجنيس
عىل األطفال اإلناث يف األسرة المعيشية ،وأعمال العنف المتعلقة بالبائنة/المهر ،واغتصاب الزوجة،
وختان اإلناث وغير ذلك من التقاليد الضارة بالمرأة ،وأعمال العنف بين غير المتزوجين ،وأعمال العنف
المتعلقة باالستغالل.
 .2أعمال العنف البدين والجنيس والنفيس اليت تحدث داخل المجتمع بوجه عام ،بما يف ذلك االغتصاب
واالعتداء الجنيس ،والتحرش الجنيس ،والتخويف يف مكان العمل ،ويف المؤسسات التعليمية ويف
أماكن أخرى ،واالتجار بالنساء واإلكراه عىل البغاء.
 .3أعمال العنف البدين والجنيس والنفيس اليت تقترفها أو تتغاىض عنها الدولة ،أينما تحدث.
• المساواة الجندرية :يشير المصطلح إىل الحقوق والمسؤوليات والفرص المتساوية للنساء والرجال والفتيات
والفتيان .تعين المساواة أن يكون للنساء والرجال حقوق ومسؤوليات وفرص متساوية ،من دون أن تعتمد عىل ما
إذا كانوا قد ولدوا ذكورًا أم إناثًا (.)5
• األبوية :يشير هذا المصطلح إىل الشكل التقليدي لتنظيم المجتمع ،الذي غالب ًا ما يكمن يف جذور عدم المساواة
بين الجنسينً .
وفقا لهذا النظام االجتمايع ،يُعىط الرجل أو كل ما يُعتبر ذكوري ًا أهمية أكبر من المرأة أو كل يعتبر
أنثوي ًا .وقد تم تنظيم المجتمعات بهذه الطريقة اليت تجعل الملكية واإلقامة والنسب ،باإلضافة إىل صنع القرار
فيما يتعلق بمعظم مجاالت الحياة ،شأنًا ذكوري ًا يحتكره الرجال ألنفسهم .وهذا غالبـًا ما يعتمد عىل استنتاجات
بيولوجية (عىل سبيل المثال :النسـاء أكثر مالئمة ليكن مقدمات للرعاية) ،وال يزال ذلك يشكل أساسً ا للعديد من أنواع
التمييز بين الجنسين (.)6
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مســـرد مصطلحات

• التقاطعية :يه نظرية نسوية ترتكز عليها عملية تحليل االضطهادات المتشابكة بناءً عىل تقاطعات الجنس،
والعرق ،والهوية الجنسية ،والطبقة والبيئة الجغرافية ،والعمر ،وغيرها من مسببات القمع .وقد صاغت الباحثة
واألكاديمية األمريكية كيمبريل كرينشو نظرية «التقاطعية» يف العام  ،1989عندما تناولت يف ورقة بحثية حملت
عنوان «إلغاء تهميش التقاطع بين العرق والجنس :نقد نسوي أسود للعقيدة المناهضة للتمييز والنظرية النسوية
ّ
الملونات
والسياسات المناهضة للعنصرية» ،قضية التمييز عىل أساس الجنس والعرق معًا ،الذي تعاين منه النساء
يف الواليات المتحدة (.)7
• تشويه األعضاء التناسلية الخارجية لإلناث (تشويه األعضاء الجنسيـة البارزة) :بحسب منظمة الصحة العالمية،
يشمل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية الخارجية جميع الممارسات اليت تنطوي عىل إزالة هذه األعضاء بشكل
جزيئ ،أو تام ،أو إلحاق إصابات أخرى بها بدواع ال تستهدف العالج (.)8
• التحرش الجنيس :تُعرّف شعبة النهوض بالمرأة التابعة إلدارة ﺍلـشؤﻭﻥ ﺍالقتـصاﺩية ﻭﺍالجتماعية باألمم المتحدة،
التحرش الجنيس بأنه سلوك جنيس غير مرغوب فيه ،يف كل من العالقات األفقية والعمودية ،بما يف ذلك عالقات
العمل (يشمل قطاع العمل غير الرسمي) والتعليم ،واستالم السلع والخدمات ،واألنشطة الرياضية ،ومعامالت
الملكية .وتضيف يف تعريفها أن السلوك الجنيس غير المرغوب فيه يشمل (بشكل مباشر أو ضمين) المبادرات
والسلوكيات الجسدية ،وطلب الخدمات الجنسية ،وإبداء المالحظات ذات صبغة جنسية ،وعرض صور أو
ملصقات أو رسومات جنسية صريحة ،وأي سلوك جسدي أو لفيظ أو غير لفيظ ذي طبيعة جنسية غير مرغوب
فيه (.)9
• العنف الجنيس :تُعرّف منظمة الصحة العالمية المصطلح بأنه أي عالقة جنسية ،أو محاولة للحصول عىل عالقة
جنسية ،أو أيّة تعليقات أو تمهيدات جنسية ،أو أيّة أعمال ترمي إىل االتجار بجنس الشخص ،أو أعمال ّ
موجهة ضد
جنسه ،باستخدام اإلكراه يقترفها شخص آخر ،مهما كانت العالقة القائمة بينهما ويف أي مكان (.)10
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مســـرد مصطلحات

• العنف المنزيل :تُعرّف األمم المتحدة العنف المنزيل الذي يطلق عليه ً
أيضا اإليذاء المنزيل ،ويشمل عنف الشريك
الحميم ،بأنه نمط من السلوك يتم استخدامه الكتساب أو للحفاظ عىل السلطة والسيطرة عىل شريك حميم ،وقد
ً
أفعاال جسدية أو جنسية أو عاطفية أو اقتصادية أو نفسية أو تهديدات بأفعال تؤثر عىل شخص اآلخر،
يكون اإليذاء
ويتضمن ذلك أي سلوكيات من شأنها تخويف ،أو تهديد ،أو ترهيب ،أو التالعب ،أو إيذاء ،أو إهانة ،أو لوم ،أو إصابة،
أو جرح شخص ما .ويمكن أن يحدث العنف المنزيل ألي شخص من أي عرق أو عمر أو ّ
توجه جنيس أو دين أو
جنس ،ويمكن أن يحدث يف إطار مجموعة من العالقات كالزواج أو األفراد الذين يعيشون معًا ،أو األشخاص يف
مرحلة المواعدة ،ويؤثر العنف المنزيل عىل األفراد من جميع الخلفيات االجتماعية ،واالقتصادية ،والمستويات
التعليمية (.)11
• تزويج األطفال :تُعرّف منظمة األمم المتحدة للطفولة ( )UNICEFتزويج األطفال بأنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط
غير رسمي بين طفل/ة تحت سن  18عامًا ،وشخص بالغ أو طفل/ة .وعىل الصعيد العالمي ،ال يمثل انتشار تزويج
األطفال بين األوالد سوى ُسدس نسبته بين الفتيات (.)12
• االتجار يف البشــــر :يُعرّف برتوكول «منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال» ،ال ُم ّ
كمل
التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،االتجار باألشخاص بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم
أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر ،أو
االختطاف ،أو االحتيال ،أو الخداع ،أو استغالل السلطة ،أو استغالل حالة استضعاف ،أو بإعطاء أو تليق مبالغ مالية
أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل .ويشمل االستغالل كحد أدن استغالل
دعارة الغير ،أو سائر أشكال االستغالل الجنيس ،أو السخرة أو الخدمة قسرًا ،أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة
بالرق ،أو االستعباد أو نزع األعضاء (.)13
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مســـرد مصطلحات

• التغطية الصحفية/اإلعالمية الحساسة للنوع االجتمايع :يه التغطية اليت تلتزم بالمعايير المنصفة والعادلة يف
معالجة القضايا الخاصة بالنساء يف اإلعالم المطبوع ،واإللكتروين ،والمريئ ،والمسموع ،وتتطلب هذه التغطية
وعي ًا بقضايا المرأة ،والمفاهيم المرتبطة بالنوع االجتمايع ،والتشريعات المحلية والدولية المختصة بالتعامل مع
هذه القضايا.
• نظرية اإلعالم النسوي :يه تطبيق األفكار والفلسفة والمنطق الذين يعكسون بوضوح المبادئ والمفاهيم النسوية
عىل العملية اإلعالمية ،بدءًا من التوظيف ،ثم إنتاج المحتوى ونشره ،مرورًا بأنماط عرض األخبار والمواد الترفيهية
ً
وصوال إىل استقبالها من قبل الجمهور (.)14
عبر المنصات المختلفة،
• الموافقة المستنيرة :يه الموافقة الحرة من المصادر (ال سيما الناجيات/الناجيين) عىل إجراء المقابالت
(الحقوقية/الصحفية) ،بعد تمكينهم من التفكير وتحديد موقفهم بشأن قبولها أو رفضها ،وبعد أن يقدم لهم
الصحفيات والصحفيون المعلومات والحقائق الكاملة عن القصة المزمع نشرها.
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األسئلة الخمسة والتغطية الصحفية الحساسة للنوع االجتمايع
األسئلة الخمسة يف الصحافة ( )5Wsيه :من؟ ،ماذا؟ ،مىت؟ ،أين؟ ،لماذا؟
كيف يمكننا اإلجابة عن هذه األسئلة للخروج بتغطية صحفية ذات حساسية جندرية؟
 .1من :المحررات/المحررون ،المراسالت/المراسلون ،المصورات/المصورون ،رئيسات/رؤوساء
األقسام ،رئيســ/ة التحرير ،فريق التحرير.
 .2ماذا :استخدام لغة حساسة تجاه النوع االجتمايع ،لتقديم تغطية عادلة ومنصفة للنساء.
ّ
والتصورات ،ويمكنها المشاركة بفعالية
 .3لماذا :ألن الصحافة تلعب دورًا جوهري ًا يف ترسيخ المفاهيم
ً
وعدالة للنساء.
يف خلق بيئة أكثر توازنًا
 .4مىت :تغطية قضايا المرأة والمجتمع من منظور جندري بصفة مستمرة وليس بشكل موسمي.
 .5أين:
• داخل المؤسسة :مجلس التحرير ،صالة التحرير ،الديسك (المدققون والمراجعون)
• الميدان :المراسلون والمصادر

الصحافة المناصرة ()Advocacy Journalism
تنطلق الصحافة المناصرة من زاوية بعينها يف التغطية ،ألغراض اجتماعية أو سياسية بهدف إحداث تغيير
ومعالجة المشاكل واألزمات ،ورغم أن هذا النوع من الصحافة له انحيازات ،فإنه يختلف عن الصحافة
الحزبية والدعائية ألنه «ليس للتأييد التام لطرف أو الهجوم المؤبد عىل طرف آخر» ،إذ تتبىن الصحافة
ً
ً
متكاتفا أن يعمل من أجل تغيير االستجابة
موقفا حيال القضايا اليت يتعين عىل المجتمع
المناصرة
الشعبية والرسمية تجاهها ،كقضايا التمييز ضد فئة بعينها ،أو قضايا البيئة ،أو قضايا الفســـاد.
وتعود جذور الصحافة المناصرة إىل القرن التاسع عشر ،بينما تعد أبرز تجلياتها ما أنتجه الصحفيون
اإلصالحيون يف الواليات المتحدة فيما بين ( 1890و ،)1920الذين حملوا لقب «ماكراكرز ،»Muckrakers -
وكان هدفهم الرئيس هو تغيير المجتمع لألفضل ،عن طريق كشف مظاهر الفساد ،وتعقب االنتهاكات اليت
ترتكب بحق المواطنين ،وفضح الجرائم اليت يتعرض لها المهمشون ،ورفع النقاب عن مواطن استغالل
النفوذ والسلطة.
وقد قاد التقدم التكنولوجي واالعتماد الكبير لألفراد عىل الفضاء اإللكتروين ،إىل تغيير عميق وجذري يف
المشهد اإلعالمي ،وأدى إىل تراجع االعتماد عىل الصحافة التقليدية ،وصعود أنواع أخرى من الصحافة،
من بينها «الصحافة المناصرة» اليت ينضوي تحتها صحافة المواطن ،وصحافة المدونات ،والصحافة
التفاعلية.
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ترتكز الصحافة المناصرة عىل:

تحديد الزاوية

عدم عرض أنصاف
الحقائق عدم
فبركة األحداث
عدم تجاهل
التفاصيل

عدم تجاهل
التوجه المعارض
وإنما تحجيم
مساحته يف
التغطية

طرح األسئلة اليت
تكشف إشكاليات
هيمنة ثقافة أو
فكر معين

الصحافة المناصرة والمنظور النســـوي
يتجىل التحيز ضد النساء أو التحيز لصالح الذكور يف أغلب المنصات اإلعالمية والمواد الخبرية اليت تعمد إىل
ً
فضال عن أن
تغطية القضايا واألحداث ،باعتبارها صناعة ذكورية وتبعاتها الكبرى تطال الرجل أكثر من المرأة،
مساحة حضور النساء كخبيرات أو صاحبات رأي أو محلالت تظل ضئيلة ،قياسً ا بحضور الرجال كخبراء يف شىت
المجاالت ،إذ تفيد منظمة صحافة حرة بال حدود ( ،)Free Press Unlimitedبأنه من بين كل خمسة خبراء تتم
مقابلتهم يف اإلعالم ،هناك امرأة (خبيرة) واحدة فقط (.)15
هذه المالبسات تجعل أحد أفضل السبل لمعالجة الوضع الراهن يف التعايط اإلعالمي مع النسـاء ،هو تبين
مبادئ وقواعد الصحافة المناصرة يف تغطية ما يرتبط بهن ،من خالل اختيار زاوية نسوية إلخبار القصص،
بالتوازي مع استخدام المفردات اليت ترايع النوع االجتمايع ،إىل جانب إرفاق مواد بصرية تكسر التنميط وال
تكرس التسليع.

كيف نصنع قصة خبرية تلتزم بقواعد الصحافة المناصرة ومبادئ الحساسية الجندرية
معًا؟
.1
.2
.3
.4

الزاوية :تتحدى الصور النمطية ،تدعم النساء ،ت ُ ّ
عظم أصواتهن
ذكر الحقائق كاملة :األرقام ،التفاصيل/الوقائع ،الخلفية التاريخية للحدث/القضية
المصادر والتصريحات :المناصفة بين الخبيرات/الخبراء ،صاحبات الرأي/أصحاب الرأي.
عدم تجاهل ّ
التوجه المعارض :عند تغطية جرائم العنف ضد النسـاء ،ال يمكن لإلعالم أن يتعمد االمتناع عن
تعريف القراء أو المستمعين أو المشاهدين بما يتذرع به المدافعون عن المعتدين من حجج وما يرددونه من
تبريرات ،ولكن يتعين عىل الصحفيات والصحفيين تناول إدعاءات ومزاعم المدافعين عن المعتدين من زاوية
تُفنّدها وتدحضها عبر البيانات واألرقام والحقائق والوقائع والتشريعات ،لما لذلك من أهمية يف عملية التغيير
الممتدة .وينال هذا األسلوب أفضلية عىل حساب صرف النظر عن هذه المزاعم ،ألن التجاهل اإلعالمي لها قد
ً
عامال مساع ًدا يف توسيع رقعة التأييد المجتميع لها بين فئات بعينها.
يصبح
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.1

.2

.3

.4

.5

التمثيل المتوازن للرجال والنساء كمصادر للمعلومات والرأي
البد من إشراك النساء كخبيرات ومصادر رأي يف المواد اإلعالمية ،وليس فقط كناجيات أو شاهدات ،والموازنة بين
حضور الذكور كخبراء وحضور الخبيرات.
المواد البصرية المستخدمة (الصور والمقاطع) :ال تضلل وال ترسخ لصور نمطية
يتعين عىل الصحفيات/الصحفيين التوقف عن استخدام صور الناجيات من العنف الجنيس سواء كانت صورًا
شخصية أو صورًا توثق االعتداء ،وتجنب استخدام الصور اليت تضع الرجل يف مكانة أعىل من المرأة ،والصور اليت
تسلع أجسـاد النسـاء.
االمتناع عن لوم الناجيات/الناجيين
عىل الصحفيات والصحفيين االلتزام بعدم استعراض أي تفاصيل شخصية تتعلق بالممارسات اليومية
واالجتماعية والدينية للناجيات/الناجيين ،أو وصف مالبسهن/م ومظهرهن/م الخارجي سواء عند وقوع االعتداء
أو غير ذلك( ،مثل :كانت ترتدي فستانًا قصيرًا – كانت ترتدي مالبس كاشفة) ،أو اإلشارة إىل توقيت وقوع الجريمة
ّ
مسو ًغا لحدوثها (مثل :كانت تسير يف الشارع بعد منتصف الليل – وقع االعتداء خالل الساعات األوىل
باعتباره
من صباح اليوم) ،ألن هذه الجزئيات يتم استغاللها كأسلحة ضد الناجيات ،لتحميلهن مسؤولية ما يتعرّضن له
من عنف.
دعم القراء ببيانات لإلبالغ عن جرائم العنف القائم عىل النوع االجتمايع
يف األخبار والتقارير المتعلقة بجرائم العنف القائم عىل النوع ،يوىص بتخصيص جزء يف خاتمة الخبر لتوعية
القراء/المستمعين/المشاهدين بسبل التصدي لهذه الجرائم ،وأبرزها اإلبالغ عنها لدى الجهات المختصة أو
المنظمات النسوية اليت تقدم خدمات الدعم القانوين والنفيس.
(مثال :يخصص مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة الخط الساخن  15115الستقبال بالغات النسـاء
بشأن العنف والتمييز ضدهن  -تستقبل وزارة الداخلية بالغات النسـاء بشأن جرائم العنف ضدهن عبر األرقام
التالية)٠١١٢٦٩٧٧٢٢٢-٠١١٢٥٩٧٧٣٣٣-٠١١٢٦٩٧٧٤٤٤ :
التذكيــر بالقوانين واإلشارة إىل إشكالياتها
يجدر بالصحفيات والصحفيين أن يكونوا عىل دراية جيدة بالتفاصيل القانونية والتشريعات المرتبطة بالقضايا
المشمولة بالتغطية ،وأن يحرصوا عىل اإلشارة إىل مواد القوانين المختصة بالتعامل مع هذه القضايا.
ً
إشارة إىل المادتين 306
عىل سبيل المثال إذا كان الخبر عن جريمة تحرش جنيس ،ال بد أن يتضمن متن الخبر
مكرر (أ) و 306مكرر (ب) من قانون العقوبات المصري ( ،)16الختصاصهما بهذه الجريمة.
نص المادة  306مكرر (أ) :يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف جنيه ،وال تزيد
عىل خمسة آالف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من تعرض للغير ىف مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان
أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء باإلشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة ،بما يف ذلك وسائل
االتصاالت السلكية أو الالسلكية....
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ً
تحرشا جنسي ًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها ىف المادة  306مكررا (أ) من
نص المادة  306مكرر (ب) :يعد
هذا القانون بقصد حصول الجاين من المجين عليه ،عىل منفعة ذات طبيعة جنسية ،ويعاقب الجاين بالحبس
مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه ،وال تزيد عىل عشرين ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين
العقوبتين....
وإذا كان الخبر عن جريمة اغتصاب شرجي ،يجب أن يسمي الصحفيات/الصحفيون الجريمة باسمها ،ويف الخبر
ال يفترض االكتفاء باإلشارة إىل المادتين المختصتين بهذه الجريمة يف قانون العقوبات المصري ،وهما المادة
( )268والمادة ( )269المتعلقتين بجرائم هتك العرض ،وإنما يحبذ تعريف القراء/المستمعين/المشاهدين
بالمطالبات المستمرة إلدراج «االغتصاب الشرجي» ضمن تعريف القانون المصري لالغتصاب ،ومعالجة القصور
التزامًا بمعايير حقوق اإلنسان الدولية ( )17اليت تقيض بوجوب أن يضم التعريف الشامل لالغتصاب جميع حاالت
اإليالج غير الرضائية ،المهبيل أو الشرجي أو الفموي ذا الطبيعة الجنسية ،باستخدام أي جزء من الجسد أو أي
أداة ،وعىل غرار دول أخرى ّ
طورت قوانينها يف هذا الشأن ،كـــالقانون اإلنجليزي( ،)18والقانون اإليرلندي (.)19
 .6اإلشارة إىل االتفاقيات والبرتوكوالت الدولية المختصة بتمكين النساء ومناهضة العنف ضدهن
للتعرّض إىل الصكوك الدولية يف المواد الصحفية ،أهمية خاصة ،نظرًا لدورها المحوري يف إرساء قواعد القوانين،
وإلزام الدول اليت قبلت بها ووقعت وصادقت عليها ،باتخاذ إجراءات تحقق الغرض من هذا الصك ،ولذلك ينبيغ
عىل اإلعالم أن ينهض بمسؤوليته يف هذا الشأن ،وأن يُذكّر يف مضمونه جميع األطراف بااللتزامات الدولية اليت
يتحتم عىل البلدان تنفيذها والحفاظ عليها.
هذه بعض الصكوك الدولية المختصة بحقوق النـساء ،نويص بمطالعتها والحرص عىل لفت النظر إليها ،وإىل
بعض بنودها اليت تتالىق ومحتوى التغطية الصحفية والقضية اليت تتناولها:
• اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيـــداو)
• اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء عىل العنف والتحرش يف عالم العمل
• اتفاقية المساواة يف األجور
• اتفاقية المجلس األورويب لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزيل (اتفاقية إسطنبول)
• بروتوكول الميثاق األفرييق لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة يف أفريقيا (بروتوكول مابوتو)
• االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنصري
• اتفاقية الحقوق السياسية للنســـــاء
• قرار مجلس األمن ( 1325وملحقاته)2242 ،2122 ،2106 ،1960 ،1889 ،1888 :
• اتفاقية حقوق الطفل
• إعالن ومنهاج عمل بيجين
• اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
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.7
•
•
•

•
•
•

االلتزام بقواعد المقابالت المهنية مع الناجيات/الناجيين من العنف القائم عىل النوع االجتمايع
االمتناع عن الضغط عىل الناجيات/الناجيين أو مالحقتهن/م للحصول عىل معلومات
تعريف الناجيات /الناجيين عىل التفاصيل الكاملة للتغطية (األسئلة ،مىت وأين ستنشر).
الحفاظ عىل خصوصية الناجيات/الناجيين عن طريق :إخفاء البيانات الخاصة (االسم ،السن ،محل اإلقامة) ،ويف
ّ
مصورًا يفضل تصويرهن/م من زاوية ال ت ُظهر الوجه وإن لم يكن ذلك ُميسرًا يمكن التشويش عىل
حال كان الحوار
ّ
صورتهن/م ،باإلضافة إىل تغيير أصواتهن/م ،واألمر ذاته إذا كانت الحوارات ُمسجلة ألحد وسائل اإلعالم
المسموعة (راديو – بودكاست).
الحصول عىل موافقة ُمسبقة من الناجيات/الناجيين عىل ما يمكن نشره من تفاصيل عن الحادثة/القضية.
يحق للناجيات/للناجيين التراجع عن موافقتهن/م عن نشر المادة أو أجزاء منها ،ويتعين عىل الصحفيـ/ة االلتزام
بعدم النشر للحفاظ عىل سالمتهن/م النفسية والجسدية.
الحفاظ عىل سالمة الناجيات النفسية والجسدية ،يأيت يف صميم التزامات المنظمات الحقوقية والنسوية ،ولذلك
يحق لها رفض طلبات الصحفيات والصحفيين بتوصليهم بالناجيات/الناجيين ،إذا استشعرت هذه الجهات أن
الوقت ليس مناسب ًا أو أن ذلك قد يضر بهن معنوي ًا أو بدني ًا ،ويتعين عىل اإلعالم مساندة المنظمات الحقوقية
والنسوية يف القيام بدورها واحترام خصوصية الناجيات/الناجيين ،ويمكن للصحفيات والصحفيين يف هذه
الحالة ،اللجوء إىل المعلومات المتاحة من هذه الجهات أو المحامين الممثلين للناجيات/الناجيين.
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 .8اللغة الحساسة للنوع االجتمايع يف التغطية الصحفية
غالب ًا ما تؤدي الكلمات اليت يختارها الصحفيات/الصحفيون يف صياغتهم لألخبار والتقارير إىل تعزيز الصور
خصوصا ،وبعض المجموعات اليت
ً
النمطية والتصورات المغلوطة ،وزيادة التحيز ضد النساء عمومًا ،والناجيات
تعاين من التهميش االجتمايع ،ولذلك نويص باستخدام مجموعة من الكلمات /األلفاظ والتخيل عن مجموعة
أخرى:
لغة غير حساسة

ضحايا

ختان اإلناث
زواج القاصرات
زنا المحارم
جرائم الشرف
عاهرات ،عامالت بالدعارة
مىن عامر رئيس قسم ...
سيتحسن إنتاج العامل إذا توفرت له الظروف ...
واقعة تحرش جنيس
مواقعة الزوجة كر ًها
أطفال الشوارع
إدماج/إشراك النساء
شواذ جنسي ًا ،سحاقيات ،لواطيون... ،
متحولون جنسي ًا
معاكسـة
المعوقون ،ذوي اإلعاقة
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اللغة الحساسة
ناجيات
(هناك وجهة نظر مقابلة ترى أن لفظ «ضحية» يظل األنسب للتعبير
عن حالة/وضعية من تتعرض للعنف أو االعتداء أو اإليذاء ،والجدل
ً
تفضيال
حول اللفظين ال ينتهي ،إال أن استخدام لفظ «ناجية» يلىق
متزاي ًدا خالل السنوات األخيرة)
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية الخارجية (األعضاء الجنسية
البارزة)
تزويج القاصرات
اغتصاب المحارم
جرائم بدعوى الدفاع عن «الشرف»
عامالت بالجنس التجاري
مىن عامر رئيســـة قسم
سيتحسن إنتاج العامالت والعاملين إذا توفرت لهم الظروف ..
جريمة تحرش جنيس
اغتصاب زوجي
أطفال بال مأوى
دمج النساء – مشاركة النساء
مثليون ومثليات
عابرون جنسي ًا
تحرش لفيظ
ذوات وذوي االحتياجات الخاصة

تحديات وعوائق أمام الصحفيات والصحفيين

الختبار فعالية هذه األدوات والقواعد وقياس أثرها وبالطبع تطويرها ،صممنا برنامجًا تدريبي ًا ارتكزت مادته عىل
نسخة ليست نهائية من هذا الكتيب ،وقد تم تنفيذ ثالث نسخ من التدريب ،شارك فيها نحو  50صحفية وصحفي ًا،
يعملون لصالح مواقع إلكترونية ،وصحف ومجالت مطبوعة ،وقنوات تلفزيونية.
وبعد انتهاء التدريب ،تابعنا مع عدد من المشاركات والمشاركين الذين طبقوا بالفعل ما تضمنته المادة التدريبية،
يف موضوعات صحفية نشروها عبر مواقع إلكترونية مستقلة وصحف مطبوعة ،بهدف التعرف إىل العقبات
والتحديات اليت قد تواجه الصحفيات والصحفيين عند العمل بهذه األدوات والقواعد.

شهادات:
كشفت إحدى المشاركات يف التدريب أنها واجهت صعوبة يف نشر تقارير صحفية تتناول قضايا نسوية وتلتزم
بمبادئ الصحافة المناصرة ،نتيجة اعتراض المؤسسة اليت تعمل لصالحها عىل ما تتناوله هذه التقارير من
موضوعات ،بدعوى أنها تناقش قضايا ليست مهمة ولن تكون مقروؤة ،أو ألنها بحسب المؤسسة تنحاز للنسـاء أو
لفئة منهن.
كما أفادت مشاركتان أخريان بأنهما التزمتا قدر اإلمكان بما جاء يف التدريب عند إعدادهما لعدد من الموضوعات
ً
أطرافا يف القضية المشمولة بالتغطية ،أو
الصحفية ،إال أن التحدي األكبر كان التواصل مع المصادر سواء كانوا
المؤسسات الحقوقية النسوية ،أو المجالس القومية المعنية.
وأوضحت صحفية أخرى شاركت يف التدريب ،أنها فوجئت بإجراء تعديالت عىل المادة الصحفية اليت قدمتها للنشر
يف أحد المواقع اإللكترونية ،وقد طالت هذه التعديالت المصطلحات الحساسة للنوع االجتمايع ،وامتدت إىل
حذف بعض الفقرات وتعديل البعض اآلخر ،بما نزع عن الموضوع حساسيته.
هذه المشكلة واجهتها ً
أيضا مشاركة أخرى ،ويه صحفية تعمل يف أحد الجرائد المصرية الخاصة ،إذ وجدت
ً
اختالفا ً
هائال بعد النشر ،نتيجة
المادة اليت أعدتها عىل نحو تعتقد أنه التزم بالحساسية الجندرية قد اختلفت
تعديالت يف األلفاظ والمصطلحات وحذف لفقرات كاملة ،مما أدى إىل تغيير زاوية الطرح ،وحينما سألت عن
السبب وراء ذلك ،قيل لها أن هذا حق مكفول للمؤسسة وهدفه أن تكون المادة أقل تعقي ًدا وأوضح لجمهور القراء.

تعليق:
تبرز هذه الشهادات أن الهياكل التنظيمية يف المؤسسات الصحفية قد تمثل العائق األكبر أمام إنتاج صحافة
حساسة للنوع االجتمايع ،إذ أنها هياكل هرمية ت ُلزم الصحفيات والصحفيات بالدخول يف عملية طويلة للخروج
ً
وعادة ما تفرض عليهن/م الحصول عىل تصريح يف كل مرحلة من مراحل العمل ،ونيل موافقات
بالعمل الصحيف،
عديدة حىت ينتهي العمل ملتزمًا ّ
بتوجهات وسياسات الصحيفة ،وقد يتبع ذلك ً
أيضا تعديل وحذف ال يحق
للصحفية أو الصحيف منعه ،وتكشف الشهادات أن ذلك ينطبق بدرجة ما عىل المواقع اإللكترونية المحسوبة عىل
«الصحافة البديلة» ،ألن السياسات التحريرية اليت تتبناها قد ال تكون نسوية أو حساسة للنوع االجتمايع ،وهو ما قد
يقود إىل النتائج السلبية ذاتها اليت يعاين منها الصحفيات والصحفيون يف مؤسسات اإلعالم التقليدي.

17

مقترحات وتوصيات

•
•
•

•

•
•

تطوير المناهج الدراسية يف كليات اإلعالم ،لتشمل مفاهيم النوع االجتمايع وقضايا حقوق اإلنسان
وحقوق النساء ،ولتوفر التدريب العميل عىل التغطيات اليت تلتزم بالحساسية الجندرية.
تنظيم تدريبات داخل المؤسسات اإلعالمية لجميع العاملين والعامالت ويف جميع األقسام ،عىل
أساسيات التغطية الحساسة للنوع االجتمايع.
وضع مدونات سلوك مهين لألداء اإلعالمي لتكون إطارًا عامًا للعامالت والعاملين يف المؤسسات
اإلعالمية ،بما يحول دون نشـر محتوى يعزز الصور النمطية عن النســاء ،أو يحض عىل التمييز
والكراهية ضدهن.
معالجة الفجوة المعرفية لدى الصحفيات والصحفيين حول الصكوك الدولية والقوانين المحلية
والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والمرأة والمجموعات اليت تعاين من التهميش االجتمايع،
واستحداث أدوات جديدة تيسر عليهم اكتساب المعرفة.
زيادة تمكين النساء من المناصب القيادية داخل المؤسسات اإلعالمية.
زيادة حضور النسـاء كخبيرات يف اإلعالم ،عن طريق تدشين قاعدة بيانات إلكترونية للخبيرات يف
مختلف المجاالت ،وتمكين الصحفيات والصحفيين من الوصول إليها بسهولة ،مع مراعاة أن تخضع
البيانات للفحص والتحديث بشكل دوري.
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