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املــــــــادة  2021،19

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 مت توفري هذا العمل مبوجب ترخيص

للمستخدمني مطلق احلرية يف نسخ وتوزيع وعرض هذا العمل والقيام بأعمال مشتقة منه، شريطة أن:

1( تتم اإلشارة إىل أن هذا العمل من إجناز منظمة املادة 19،

2( ال يتم استخدام هذا العمل ألغراض جتارية،

3( أن يتم توزيع أي أعمال مشتقة من هذا اإلصدار مبوجب ترخيص مماثل هلذا الرتخيص.

للوصول إىل النص القانوني الكامل هلذا الرتخيص، يرجى زيارة: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

وستكون املادة 19 ممتنة لو تلقت نسخة من أي مواد تستخدم فيها معلومات من هذا اإلصدار. وقد مت إجناز هذا الدليل التوجيهي 
بدعم من الشؤون الدولية الكندية والوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدولي. منظمة املادة 19 هي املسؤولة الوحيدة عن 

حمتوى هذه الوثيقة.

تنويــــه وشكـــر
شكرا جزيال ألماليا توليدو )مستشارة مستقلة وناشطة نسوية، بورتو ريكو( وباز بينيا )مستشارة مستقلة وناشطة 

نسوية، تشيلي(، اللتني وضعتا هذا الدليل التوجيهي  -  بالتشاور الوثيق مع فرق احلماية التابعة ملنظمة املادة 19، 
ومبساهمات قيمة من خبريتي النوع االجتماعي سريين ليم  )ناشطة نسوية، ماليزيا( وجني غوديا )مديرة منطقة أفريقيا، 

WAN-IFRA | املرأة يف األخبار(. 

شكرا أيضا جلميع الزمالء يف منظمة املادة 19 الذين سخروا الوقت الكايف للمساهمة يف هذه املواد،  بشكل مفصل 
ألولئك الذين يعملون على محاية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف املكتب الدولي  واملكاتب اإلقليمية 

للمادة 19، اولذين لوال مساهماتهم ملا أمكن  هلذا الدليل التوجيهي أن يرى النور. 

3 العودة إىل احملتويات
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احملتويـــــات 

تنويه وشكرر

قائمة الرسوم واجلداول

حول هذا الدليل التوجيهي

ما هي املقاربة اجلندرية املتقاطعة؟

كيف أجنزنا هذه املبادئ التوجيهية

نطاق هذا الدليل التوجيهي

وثيقة حية

ملاذا يعترب إدماج  املقاربة اجلندرية املتقاطعة مهما عند توثيق االعتداءات على الصحفيني 
والعاملني يف جمال االتصال االجتماعي؟ 

ما هو الرصد والتوثيق باعتماد مقاربة جندرية متقاطعة؟ 

اإلطار األخالقي

الرعاية اجلماعية والرعاية الذاتية ألولئك الذين يرصدون ويوثقون االعتداءات	

مراحل الرصد والتوثيق

ألف - حتديد اهلدف

وضع امليزانية

البحث عن احلاالت

مقابلة الضحايا/الناجني/ات	

تقييم املخاطر

التــــــالي عــــــودة
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قائمــة األشكــال واجلــداول  

األشكـــــــال

أوجه عدم املساواة املتقاطعة	 الشكــــل 1 	

ما أهمية اتباع مقاربة جندرية متقاطعة؟ الشكــــل 2	

تعميم إدماج مقاربة جندرية متقاطعة الشكــــل 3	

الشكــــل 4	 مراحل الرصد والتوثيق

اجلــــــداول

منهجية منظمة املادة 19 احلالية يف البحث عن احلاالت ورصدها وتوثيقها اجلــــدول 1	

قائمــة األشكــال واجلــداول  

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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حــول هذا الدليــل التوجيهــي  

أوجـــه عدم املســاواة 
املتقــاطعــة

االنتماء 
العرقي

االنتماء
اإلثين

السن

امليل اجلنسي

اخلصائص اجلنسية

التعبري على
اهلوية اجلندرية

املعتقدات
الدينية

األصل القومي

اإلعاقة

الوضع االجتماعي 
واالقتصادي

املوقع اجلغرايف

+

هذه الوثيقة هي األوىل من جمموعة ثالثة أدلة توجيهية عملية تقدم توصيات العتماد 

مقاربة جندرية متقاطعة عند:

• رصد وتوثيق االعتداءات على الصحفيني  والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي1 	
)هذا الدليل التوجيهي الذي بني أيديكم(،

• إبراز احلاالت الرمزية يف محالت املناصرة )الدليل التوجيهي رقم 2(،	

• تنظيم التدريب على احلماية )الدليل التوجيهي رقم 3(. 	

وقد صممت هذه األدلة التوجيهية الثالث حبيث ميكن قراءتها معا أو كوثائق منفصلة. 

وهي تهدف إىل تلبية جمموعة واسعة من االحتياجات: من املبتدئني حديثي العهد بهذا 

النوع من املمارسات إىل األشخاص األكثر خربة والذين يرغبون يف زيادة صقل معارفهم 

وخرباتهم. مت إجناز هذه األدلة التوجيهية لتعزيز ممارسات املادة 19، لكننا اخرتنا أن 

جنعلها متاحة ألننا نعتقد أنها قد تكون مفيدة للمنظمات األخرى.

1 تستخدم منظمة املادة 19 تعريفا وظيفيا للصحفيني، وفقا للجنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعليق العام 34، الصحافة هي وظيفة مشرتكة بني جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك مراسلون وحمللون حمرتفون بدوام كامل، وكذلك 

املدونون وغريهم ممن ينخرطون يف أشكال النشر الذاتي املطبوعة أو على اإلنرتنت أو يف أي مكان آخر«.
2 تستخدم املادة 19 »النساء« و »الرجال« لإلشارة إىل مجيع األفراد الذين يعرفون أنفسهم على هذا النحو.

الشكل 1: أوجه عدم املساواة املتقاطعة

جيب على موظفي املادة 19 قراءة هذا الدليل التوجيهي باالقرتان مع وثيقيت املادة 19 

التاليتني وكمكملني له، وهما متاحتان على موقع ويكي الداخلي:

1. املبادئ التوجيهية للبحث يف احلاالت واحلوادث والقضايا

2. مسودة املبادئ التوجيهية: استخدام احلاالت الرمزية يف احلمالت

مـاهي املقــاربة اجلندريــة املتقــاطعة؟
يبدأ هذا الدليل بالنوع االجتماعي/ اجلندر يف مركزه، وحيلل القمع املنهجي الناجم 

عن البناء االجتماعي ملا تعنيه »األنوثة« و »الذكورة«. 

ومع ذلك، فإن مقاربة النوع االجتماعي بالنسبة إىل منظمة املادة 19، مقاربة النوع 

االجتماعي هي يف جوهرها مقاربة متقاطعة. فالنوع االجتماعي هو جزء من األنظمة 

املختلفة لالضطهاد االجتماعي حتت مظلة التقاطع )انظر الشكل 1(، واليت تعرف 
األشخاص على أنهم نساء ورجال وغري ثنائيني. 2

حــول هذا الدليــل التوجيهــي 

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات



7

حــول هذا الدليــل التوجيهــي 

يواجه األفراد، حسبما ما أظهرته جتربة منظمة املادة 19 وممارساتها، متييزا متعددا ومتداخال على أساس العرق واألصل القومي 

واإلثين والعمر وامليل اجلنسي واخلصائص اجلنسية واهلوية/التعبري اجلندري واملعتقدات الدينية، من بني أمور أخرى. لذلك ينبغي 

اعتماد حتليل متقاطع لفهم كيف تؤثر الفئات االجتماعية األخرى، وبالتالي تساهم يف تفاقم، االنتهاكات على حق الصحفيني 

والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي يف ممارسة حرية التعبري. 

ولتجسيد ذلك، سيستند هذا الدليل التوجيهي للمقاربة اجلندرية املتقاطعة كمرجع.  تنطلق املقاربة اجلندرية املتقاطعة  من 

حقيقة مفادها أن االختالفات بني أدوار النساء والرجال  من حيث مواقعهم يف اجملتمع وتوزيع املوارد والفرص والسلطة  والقيود اليت 

يواجهونها يف  سياق معني، ال ميكن حتليلها بشكل منفصل. وبدال من ذلك، جيب وضع هذه االختالفات يف إطار منهجي من أوجه 

عدم املساواة املتقاطعة )انظر الشكل 1(، مع تداخل التمييز بني اجلنسني مع أشكال التمييز األخرى.

كيـــف وضعنــا هــذه الدليــــل التوجيهــــي
أجرى واضعو هذا الدليل التوجيهي حبوثا نوعية، استنادا إىل مقابالت مع موظفي املادة 19 يف مجيع أحناء العامل وخارجها من اخلرباء 

يف جمال النوع االجتماعي، باستخدام استبيان شبه مفتوح. كما أجروا مراجعة لألدبيات املتخصصة والوثائق الصادرة عن منظمة 

املادة 19. وقاموا بشكل خرائط هلذه املعلومات وتنظيمها وحتليلها، وحتديد املمارسات واخلربات والثغرات )أو الشكوك( داخل 

مكاتب منظمة املادة 19 يف مجيع أحناء العامل. وقد ساعد كل هذا على تطوير هذا الدليل التوجيهي.

نطــاق هــذا الدليــل التوجيهــــي
يتعلق هذا الدليل التوجيهي بسالمة الصحفيني والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي ومحايتهم، وهو ما ميكن التصدي هلا من 

خالل رصد وتوثيق االعتداءات اليت يواجهونها، وبناء قدراتهم على محاية أنفسهم، وزيادة الوعي على الصعيدين الوطين والدولي 

بشأن هذه املسألة. يف حني أن العديد من التوصيات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي ميكن أن تنطبق أيضا على املدافعني واملدافعات 

عن حقوق اإلنسان، إال أنها بنيت من جتربة وخربة موظفي املادة 19 فيما يتعلق بالصحفيني/ات والعاملني/ات يف جمال التواصل 

االجتماعي. لذلك جيب توخي احلذر قبل تطبيقها تلقائيا على أي حالة من حاالت املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان. 

وثيقــــة حيــــة
ال يهدف هذا الدليل التوجيهي، والتوصيات اليت يقدمها، إىل أن يكون إلزاميا، كما أننا ال ندعي أنه  يستجيب إىل مجيع 

االحتياجات اليت تفرضها السياقات املختلفة. وندعو أولئك الذين سيستخدمونه إىل تكييفه مع احتياجاتهم وواقعهم اخلاص. ويهدف 

هذا الدليل إىل تقديم توصيات بشأن كيفية إدماج مقاربة جندرية متقاطعة يف العمل احلالي للمنظمة؛ وهو بالتالي ال يقدم 

منهجيات حمددة لكيفية التوثيق أو املناصرة أو تدريب الصحفيني. 

 وعلى هذا النحو، ميكن اعتبار هذا الدليل التوجيهي وثيقة حية وينبغي له أن يستمر يف التطور ونأمل أن يتحسن مضمونه مع 

  مرور الوقت وبرتاكم اخلربات. 

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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ملـــاذا يعترب إدمــاج املقاربــة 
اجلدندريــة املتقــاطعة مهما 
عند توثيـق االعتــداءات على 
الصحفيـني/ات والعــاملني/ات
يف جمال االتصال االجتماعي؟ 

لتجنب تكرار العالقات القمعية
اليت متت إعادة إنتاجها 

من  حتى  عديدة،  سنوات  مدى  على 
قبل منظمات اجملتمع املدني.

جلعل االعتداءات املتجنسة مرئية، 
وخاصة تلك اليت تؤثر على حق 
الصحفيني والعاملني يف جمال 

التواصل االجتماعي، بكل 
تنوعاتهم يف حرية التعبري.

لتعميق فهمنا للمخاطر اليت 
يواجهها الصحفيون والعاملون يف 
جمال التواصل االجتماعي، بكل 

تنوعاتهم.

لتسليط الضوء حول كيف  
ترتبط حرية التعبري باحلقوق 
األخرى لألفراد واجملموعات اليت 

تتعرض للقمع املتقاطع، وكيف 
تدعم هذه احلقوق.

ملاذا يعترب إدماج املقاربة اجلدندرية املتقاطعة مهما عند توثيق االعتداءات 
على الصحفيني/ات والعاملني/ات يف جمال االتصال االجتماعي؟ 

الشكل 2: ما أهمية اتباع مقاربة جندرية متقاطعة؟

إن رصد وتوثيق االعتداءات على حق الصحفيني والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي يف حرية التعبري أمر ضروري 
لثالثة أسباب على األقل:

• فهو حيسن فهمنا حلالة حقوق اإلنسان يف سياق أو منطقة أو إقليم أو بلد معني؛	

• وهو يسرتشد به يف اختاذ قرارات حتليل املخاطر من أجل حتسني محاية الضحايا/الناجني ومرافقتهم؛ 	

• وهو أمر بالغ األهمية ألنشطة املناصرة القائمة على األدلة.	

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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ملاذا يعترب إدماج املقاربة اجلدندرية املتقاطعة مهما عند توثيق االعتداءات 
على الصحفيني/ات والعاملني/ات يف جمال االتصال االجتماعي؟ 

2 3

1

تدريب الصحفيني والعاملني يف 
جمال التواصل االجتماعي يف 

جمال احلماية

رصد وتوثيق االعتداءات ضد 
الصحفيني والعاملني يف جمال 

التواصل االجتماعي

حاالت رمزية لالعتداءات على 
الصحفيني والعاملني يف جمال 

التواصل االجتماعي 

يسمح بفهم درجة تعقيد اهلجمات 
اليت يعاني منها الصحفيون والعاملون 

يف جمال التواصل االجتماعي ، 
بكل تنوعاتهم ، وتبين استجابات 

أفضل لكل حالة.

يسمح بإجراء حتليل معمق 
للحاالت والدعوة إىل: )أ( محاية 

الصحفيني والعاملني يف جمال 
التواصل االجتماعي، و )ب( 

القضاء على أنظمة القمع اليت 
تتقاطع مع قضاياهم.  

يسمح ببناء مساحات ذات 
مغزى لتنوع الصحفيني، 
وهو اسرتاتيجي اللتقاط 

احلاالت اليت من شأنها أن متر 
دون أن يالحظها أحد أو يتم 

جتاهلها. 

الشكل 3: إدماج مراعاة ااملقاربة اجلندرية املتقاطعة

ففي نهاية املطاف، يشكل الرصد والتوثيق أداتني حلماية حرية التعبري. ومع ذلك، غالبا ما تتقاطع اهلجمات ضد هذا احلق مع 

أنظمة أخرى من التمييز والقمع غري مرئية وغري شرعية. تنبع هذه األنظمة - اليت ميكن أن تكون مؤسسية أو اجتماعية أو 

سياسية - من عدم املساواة املتقاطعة )انظر الشكل 1( اليت تؤثر على األفراد أو اجلماعات.

وألغراض هذا الدليل، فإن إدماج مقاربة النوع االجتماعي املتقاطعة يعين حتديد كيفية تقاطع أنظمة التمييز وعدم املساواة هذه 

ضمن القضية األوسع نطاقا املتمثلة يف سالمة الصحفيني  -  وخاصة الصحفيات - عندما يتعرض الصحفيون والعاملون يف جمال 

التواصل االجتماعي لالعتداء بسبب ممارستهم حلقهم يف حرية التعبري واملعلومات.  توفر هذه املقارة املزايا التالية:

• توفر عدسة ميكن من خالهلا رؤية مدى تأثري األشكال املختلفة لعدم املساواة املتقاطعة )انظر الشكل 1( على حرية 	

الصحفيني/ات يف التعبري؛

• تساعد يف حتديد احلواجز اهليكلية واملمارسات التمييزية اليت تعوق ممارسة بعض اجلماعات واألفراد حلرية التعبري؛	

• جتعل االنتهاكات مرئية، ألن هذه االنتهاكات متر دون أن يالحظها أحد أو ال حتظى باأللولوية، فهي ختلق خطرا أكرب أو أقل 	

أو تأثريا  حمتمال على الصحفيني/ات والعاملني/ات يف جمال االتصال االجتماعي يف سياق معني، اعتمادا على القمع املتداخل 

الذي يتعرضون له

• تسمح لنا باستخدام إطار أخالقي عند مجع املعلومات من خالل توفري بيئة آمنة وحساسة وجديرة بالثقة لتسجيل التجارب.	

• تسهم يف تعزيز مقاربات احلماية واالنتصاف وجرب الضرر املصممة خصيصا لتلبية االحتياجات ومراعية لواقع الضحيا/الناجني/	

ات، مما يقلل من التسبب يف مزيد من الضرر هلم/هن؛

• جتنب أو تقلل من ديناميكيات القوة غري املتكافئة احملتملة بني »املوّثق« و » ما يتم توثيقه« ؛ 	

• وهي تعترب الضحايا/الناجني/ات أشخاصا هلم سيطرة على حياتهم/هن اخلاصة.	

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات

إن الدفــاع عن احلق يف حرية التعبري للصحفيني والعاملني يف جمــال االتصال االجتمـاعي، بكــل تنوعهم، 
وتعزيزه، حتى يتمكنوا من ممارسة هذا احلق بكل حرية دون تدخل - مبا يف ذلك تلك اليت تفرضها املعايري 

السائدة اخلاصة بالنـوع االجتمـاعي والتمييـز - وهـذا التـزام أسـاسي بالنسبة إىل منظمـة املـادة 19. 

لتحقيق ذلك، من الضروري تعميم مراعاة مقاربة النوع االجتماعي املتقاطعة يف ثالثة جماالت
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ملاذا يعترب إدماج املقاربة اجلدندرية املتقاطعة مهما عند توثيق االعتداءات 
على الصحفيني/ات والعاملني/ات يف جمال االتصال االجتماعي؟ 

أنه  هي  إحدىأكربها  ولعل  حتديات.  املتقاطع  اجلندري  التحليل  إدماج  ويستتبع 

ميثل مسارا مستمرا من التفكري وتفكيك االمتيازات والتحيزات. سيكون هناك 

الكثري من التجربة وارتكاب األخطاء على مدى هذا املسار. إن ارتكاب األخطاء هو 

جزء من املسار وجيب أن نقبل أخطاءنا ونتعلم منها. . ولكن جيب أن يكون اهلدف 

دائًما هو املثابرة والرغبة يف حتويل هياكل السلطة غري املتكافئة وأنظمة التمييز 

والقمع - بداًل من إعادة إنتاجها. تذكر دائًما احرتام ثقة وخصوصية األفراد الذين 

	 شاركوا/ن قصصهم/ن.

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات

يتطلب اعتماد مقاربة النوع االجتماعي املتقاطعة وقتا وموارد. 
جتمع األدلة الثالثة اليت أجنزناها خربات منظمة املادة 19 واملمارسات 
اجليدة من مجيع أحناء العامل، واليت ميكن أن تكون مفيدة جلعل 

الوقت واملوارد مهمني عند اعتماد هذه املقاربة.
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مـــا هو الرصـــد والتوثيـــق
وفـــق مقـــاربـة جندريـــة 

متقـــاطعـــة؟

يواجه الصحفيون/ات والعاملون/ات يف جمال االتصال االجتماعي حتديات خمتلفة، اعتمادا على ظروفهم. وباإلضافة إىل ذلك، 

يتقاطع عدم املساواة بني اجلنسني مع أشكال أخرى من أوجه عدم املساواة املتقاطعة )انظر الشكل 1(  وغريها من احلاالت اليت 
تشكل حتديات خمتلفة وفريدة من نوعها. ويكشف الرصد والتوثيق اجلندري املتداخل عن هذه القوى اهليكلية، اليت تشكل 

جتربةهؤالء األفراد وعوامل اخلطر اليت يواجهونها.

وينبغي أن يركز الرصد والتوثيق اجلندري املتداخل على ما يلي:

• فهم السياق والبيئة اليت يقوم فيها الصحفيون/ات أو العاملون/ات يف جمال التواصل االجتماعي )وخاصة النساء، بكل تنوعاتهن( 	
بعملهم/هن - وبشكل أكثر حتديدا، حماولة توضيح أنظمة التمييز والقمع الكامنة وراء االعتداءات؛

• فهم ما إذا كان االعتداء حمددا بالسياق )على سبيل املثال، عدم وجود ضمانات ملمارسة الصحافة؛ وتورط مرتكيب جرائم 	
حمددين( أو ما إذا كانت هناك هياكل/حتيزات قانونية وجمتمعية )على سبيل املثال، النظام األبوي، والعنصرية، ورهاب 

املثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني 3،  والتمييز على أساس القدرة، والتمييز 
على أساس السن، وما إىل ذلك( حتد من مشاركة الصحفيني والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي، الذين يتعرضون 

لالضطهاد املتداخل، من املشاركة  يف احلياة العامة، أو حتى من ممارسة مهنتهم/هن؛

• كشف االعتداءات وحتديها، وخاصة تلك اليت غالبا ما تكون خفية - ولكنها منهجية وجمنسة ومؤسسية - وبالتالي العمل 	
بشكل ملموس لتحقيق التغيري االجتماعي، حيث يتم احرتام وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص بكل تنوعاتهم ؛

• تسليط الضوء على السبب الذي جيعل الصحفيات والعامالت يف جمال االتصال أكثر عرضة العتداءات حمددة، وكيف تتغري 	
آثار تلك االعتداءات عندما تكون هناك أيضا عمليات قمع متقاطعة أخرى، وحتديد أمناط االعتداءات اليت قد تكون غري 

مرئية ؛ 

• حتديد أي فجوات معرفية ونقص الوعي بني الضحايا / الناجني/ات من حيث الثقافة اإلعالمية، الثقافة الرقمية، والثقافة 	
القانونية، وما إىل ذلك.

 

3 عندما نشري إىل األشخاص ميم عني + LGBTQI يف هذا الدليل التوجيهي، فنحن نشري إىل املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 

ما هو الرصد والتوثيـق وفـق مقـاربـة جندرية متقاطعـة؟

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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إن القيام بالتوثيق اجلندري لالعتداءات ضد اإلطـــار األخالقـــي 
الصحفيني/ات والعاملني/ات يف جمال التواصل 

االجتماعي هو جمال حساس للغاية. إذا وقعت 
املعلومات اليت مت مجعها يف األيادي اخلطأ، قد 

متثل خطرا على الضحية / الناجي/ة، أو املنظمة، 
اليت مجعت هذه املعلومات وموظفيها، أو أي مسار 
منبثق عن هذه املعلومات املوثقة. لذلك، جيب أن 

تتم هذه العملية  بعناية فائقة. إن احلصول على 
تفاصيل احلادث،  وإيالء اهتمام خاص للسياق 

الذي ارتكبت فيه، أمر أساسي إلنشاء سجل دقيق 
وأداة مساعدة يف أنشطة املناصرة. ومن املهم بنفس 

القدر، عند إجراء هذه العملية، احرتام ومتكني 
األفراد املعنيني وضمان سالمتهم.

إن أول شيء مطلوب يف مسار الرصد والتوثيق اجلندري املتداخل هو االعرتاف بأن النساء، وال سيما من هن يف حاالت 
الضعف، مكبالت بثقافة الصمت اليت ال تشجع  على اإلبالغ عن االنتهاكات واالعتداءات، بل وتعاقب من يقوم به. 

ومع ذلك، ميكن أن يكون اإلبالغ عن مثل هذه احلوادث أيضا عملية متكني - عمل من أعمال املصاحلة السياسية 
واجتماعية والثقافية، حيث حيولون الصمت إىل صوت. 

يتطلب هذا املسار العمل يف إطار أخالقيات الرعاية واملسؤولية واملساءلة، مع األخذ يف االعتبار مبدأ »عدم إحلاق 
الضرر«.  ويتطلب األمر مراعاة ما يلي:

• جيب أن تكون العالقة بني »املوثقني« و »الذين/ اللواتي يتم توثيق معلوماتهم« دائما عالقة احرتام متبادل.	

• وجيب دائما إعطاء األولوية الحتياجات ومصاحل الضحايا/الناجني/ات.  وقد ختتلف هذه االحتياجات، اعتمادا على 	
السياق، وقد ترتاوح من التحدث بلغة معينة إىل رعاية األطفال، واحلصول على وقت للتحدث إىل املنظمة، إخل.

حتدث العديد من االنتهاكات اليت  تتعرض 
هلا الصحفيات يف أماكن شبه خاصة )مثل 

غرف األخبار(، ويتم ارتكاب هذه االعتداءات 
من قبل جهات فاعلة غري حكومية )مثل 

الزمالء واملصادر واجلماهري(، وتكون بسبب 
نوع الصحافة اليت تقوم بها )مثل الصحافة 

النسوية، والصحافة املتعلقة بقضايا 
النوع االجتماعي(، وغالبا ما تكون هذه 

االعتداءات ذات طبيعة جندرية أو جنسية.

اإلطـــار األخالقـــي

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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• جيب أن يركز املسار على رفاهية الضحية / الناجية وفاعليتها ومتكينها وتقرير مصريها وحفظ كرامتها. جيب 	
جتنب املنطق االستخراجي - حيث يتم استخدام الضحية / الناجية فقط ألغراض املنظمة..

• جيب أن يكون لدى األشخاص الذين عانوا من العنف الوكالة الالزمة لتسمية أنفسهم ضحايا أو ناجني/ات أو أي 	
تسمية أخرى تناسبهم. هذا مهم عند تسمية الشخص يف االتصاالت الداخلية أو العامة .

• جيب أن تكون أهداف التوثيق واضحة للضحية / الناجي/ة أو أي شخص آخر متت مقابلته فيما يتعلق باحلادث.	

• وجيب دائما احرتام هوية وظروف الضحية/الناجي/ة ومصادر التحقق ومراعاة العالقات العامة.	

• جيب ضمان أمن املعلومات اليت يتم مجعها عند ختزينها ونقلها.	

• تتطلب عملية التوثيق املوافقة الكاملة لألشخاص الذين متت مقابلتهم )على سبيل املثال، الضحية / الناجي/ة، ومصادر 	
التحقق، وما إىل ذلك(، واستخدام منوذج املوافقة لتوثيق ذلك.

• وجيب أن تكون الضحية/الناجية هي بطل الرواية يف املسار برمته، مبا يف ذلك أي عملية صنع قرار؛ »املوثقون« مسؤولون عن 	
دعم الضحايا.الناجني/ات لتحقيق ذلك.

• جيب مراعاة رفاهية »املوثقني«واحرتامها.	

الرعايــــة اجلماعيــة والرعايــة الذاتيــة ألولئــك الذيــن يراقبــون 
ويوثقــــون االعتــــداءات

عند الرصد والتوثيق، قد يتعرض املرء ملواقف مشحونة عاطفيا، ويواجه خماطر أمنية، ويتعامل مع أعباء العمل الثقيلة وغريها من 

املطالب. ميكن أن يؤدي اإلجهاد واملخاطر النامجة عن هذا النوع من العمل إىل جمموعة من املشاكل النفسية واالجتماعية )مثل 

اإلرهاق( واملتعلقة بالعمل )على سبيل املثال، ضعف األداء(. ومبا أن رفاه مجيع املشاركني يف الرصد والتوثيق هو جزء من إطار 

أخالقي جندري متقاطع، ينبغي أن تكون الرعاية اجلماعية والرعاية الذاتية للموظفني ذات أهمية قصوى.

من وجهة نظر تنظيمية، جيب على املنظمة النظر يف مساعدة املوظفني على إدارة ومنع اآلثار النفسية واالجتماعية هلذا العمل - 

سواء كانت إرهاقا أو صدمة غري مباشرة - لتكون جزءا من واجبها يف رعاية موظفيها. وعلى هذا النحو، جيب على املؤسسات وضع 

سياسات مؤسسية واضحة ومكتوبة وشاملة بشأن الصحة النفسية والعقلية للموظفني.

جيب على املنظمات وموظفيها النظر يف اسرتاتيجيات الرعاية الذاتية اجلماعية التالية:

• إتاحة املوارد واآلليات الالزمة للرعاية اجلماعية والرعاية الذاتية وتشجيع املوظفني على اللجوء إليها.	

• االلتزام مبمارسة تقنيات إدارة التوتر والقلق بانتظام، مثل:	

التأكد من أن املظفني غري مرهقني أو يتقاضون أجور منخفضة ، مما خيلق مصدرا هيكليا للتوتر والالمباالة؛   -

خلق حلظات من التوقف املؤقت خالل اليوم لالسرتخاء وتهدئة الدماغ )على سبيل املثال، متارين التنفس والتأمل واليوغا( ؛  -

إجياد مساحات لألنشطة احلوية، اليت متنح العقل شيئا آخر للرتكيز عليه )على سبيل املثال، الرياضات اجلماعية،   -
والذهاب إىل قاعة األلعاب الرياضية(؛

اإلطـــار األخالقـــي

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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إضفاء الطابع املؤسسي على جلسات استخالص املعلومات، اليت يتم فيها تشجيع املوظفني على التحدث إىل أقرانهم حول   -
اجلوانب الصعبة عاطفيا لعمل التوثيق، كممارسة منتظمة؛

فكر يف تعيني شخص اتصال ضمن الفريق قد يكون متاحا للتحدث معه - حتى لو مل يكن حمرتفا - حتى يعرف اآلخرون   -
أن هناك شخصا ما يلجأون إليه ؛ 

توفري الدعم النفسي واالجتماعي املتخصص.  -

• تطوير الوعي بكيفية االستجابة لإلجهاد من خالل تنظيم تدريب منتظم على إدارة اإلجهاد يعّلم اسرتاتيجيات املواجهة 	

وكيفية التعامل مع الضغوط، ويساعد على حتديد املواقف املثرية، ويبلغ املوظفني بآليات الدعم داخل املؤسسة.

• اعتماد سياسات تعرتف مبا يلي:	

احلق يف قطع االتصال )عدم تلقي الرسائل أو الربيد أو الرد عليه يف أوقات معينة( ؛  -

االلتزام بأخذ فرتات راحة إلزامية فور توثيق حالة خطرية، مصحوبة بإعادة توزيع عبء عمل الشخص يف إجازة )إىل أقصى حد   -
ممكن(، مما يساعد على التخفيف من تراكم العمل ألولئك الذين حيتاجون إىل ختفيف الضغط نتيجة العبء العاطفي 

الذي يسببه عمل توثيق االعتداءات واالنتهاكات؛

احلق يف احلصول على عطلة تفرغ.  -

اإلطـــار األخالقـــي

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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مراحـــل الرصــد والتوثيــق 

مراحــــــل الرصــــــد 
والتوثيـــــــــق  

يوجه هذا القسم القارئ إىل املراحل املختلفة لرصد وتوثيق االعتداءات على الصحفيني والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي 

باستخدام مقاربة جندرية متقاطعة. 

واستنادا إىل خربة املادة 19 يف الرصد والتوثيق، واملمارسات اجليدة، والتأمالت يف املقاربة اجلندرية متقاطعة، يقدم الشكل 4 

بعض اخلطوات والتوصيات اليت ميكن تعديلها وفقا خصوصيات كل سياق.

 حتديد اهلدف

إجراء مقابالت مع الضحايا/

الناجني

 إجراءات الدعوة

مقابلة مع مصادر أخرى

الدعم واملرافقة

امليزانية

البحث عن احلاالت
استقبال احلاالت

إدارة احلاالت املعروفة

التحقق والتسجيل 

 تقييم املخاطر

الشكل 4: مراحل الرصد والتوثيق 
التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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مراحـــل الرصــد والتوثيــق 

حتديـــد الغـــــرض
إن حتديد الغرض من وراء الرصد والتوثيق أمر بالغ األهمية. قد يسمح تقييم الغرض مبرور الوقت أيضا بإجراء تغيريات، 

اعتمادا على الظروف والسياق املتطور للحادث.

وينبغي االتفاق على الغرض وتوضيحه جلميع األشخاص املعنيني، سواء مت توثيق املعلومات لرصد انتهاكات احلق يف 

حرية التعبري، أو وضع أفضل اسرتاتيجية للدعم أو املناصرة، أو إدارة توقعات األفراد الذين مت توثيق جتاربهم.

ميكن أن يساعد الوضوح بشأن اهلدف أيضا يف حتديد نوع املعلومات اليت جيب مجعها، واحلد من خماطر أمن املعلومات 

وجتنب الطلبات املفرطة للتوثيق. وحتقيقا هلذه الغاية، من الضروري أيضا وضع سياسات اخلصوصية ومحاية البيانات، 

وتنفيذ تدابري أمن املعلومات )مثل التشفري، والنسخ االحتياطية املشفرة(. بعد حتليل البيانات، من الضروري حذف أي 

معلومات غري ذات صلة باحلالة. 

وضــــع امليزانيــــــة
أثناء الرصد والتوثيق، تكون املنظمات مسؤولة عما حيدث بعد ذلك. ال ميكن  أن يهتم املسار فقط جبمع املعلومات 

ثم يتم إهمال احتياجات األفراد وجتاربهم. وجيب حتدي هذه املمارسة االستخراجية.

وبالنظر إىل احلاجة إىل تفعيل العديد من اآلليات لكي يأخذ هذا املسار يف احلسبان نوع اجلنس وغريه من أشكال 

عدم املساواة بني اجلنسني )انظر الشكل 1(، فإن الرصد والتوثيق يستهلكان الكثري من الوقت واملوارد .

على الرغم من أنه ميكن تنفيذ املسار على مراحل، فمن املهم النظر يف امليزانية منذ البداية. من الضروري أيضا أن 

يكون لديك شبكة من املهنيني واملنظمات املوثوق بها اليت ميكن أن تساعد يف حالة الطوارئ، أو ميكن للموظفني 

إجراء إحاالت إليه، إذا لزم األمر. 

البحــــث عن احلــــاالت 
عملية البحث عن حاالت االعتداءات على األفراد واجلماعات يف وضعيات اهلشاشة ليست عملية سهلة. إذ أن تواتر نفس 

الظروف اليت أدت إىل اهلجوم تدل على أنه وقع التطبيع مع االعتداءات.. كما أن الضحايا / الناجون/يات خيشون سرد 

قصصهم، خوفا من عواقب ذلك على حياتهم الشخصية واملهنية،أو أن االعتداءات هي ليست عديدة أصال، بسبب أنظمة 

التمييز والقمع املنتشرة اليت متنع غرف األخبار من إرسال هؤالء األشخاص إىل قصص إخبارية حمددة.

هلذا السبب، من األهمية مبكان أن تكون منتبها ملا حيدث )أو ما قد حيدث( وأن تفكر بشكل اسرتاتيجي يف 

كيفية البحث عن احلاالت. ويبني اجلدول 1 الطرق املختلفة اليت تستخدمها منظمة املادة 19 حاليا للبحث عن احلاالت 

لرصدها وتوثيقها.

إجـــــراءات محايـــة البيـــانـــات

• جيب ختزين مجيع املعلومات اجملمعة بشكل آمن.	

• جيب أن حترتم عملية مجع البيانات الشخصية من خالل البحث )مبا يف ذلك أمساء الشهود / املصادر وتفاصيل 	
االتصال بهم( اللوائح الوطنية املتعلقة حبماية املعطيات الشخصية يف البلد املعين، وكذلك الالئحة العامة 

حلماية البيانات يف االحتاد األوروبي GDPR  بالنسبة إىل البلدان األعضاء يف االحتاد األوروبي.

• جيب أن يتضمن منوذج طلب موافقة الشخص املستجوب املستجوب كذلك طلب اإلذن بتخزين البيانات اجملمعة.	

• جيب االحتفاظ بالبيانات واستخدامها فقط لألغراض اليت مت توضيحها لألشخاص املستجوبني.	

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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رصـد وسـائل اإلعـالم ألولئـك الذين عادة ما يبلغون عن هذه االعتــداءات. نوصي بإنشـاء 
قاعدة بيـانات لوسـائل اإلعـالم )مبـا يف ذلك املدونـات واملواقـع اإللكرتونيـة جملموعــات

اجملتمـع املــدني( ومراقبتهــا.
رصــد وسائــــل اإلعــــالم

شخـص مطلـع  على حــالة اعتــداء ما ويقــوم باإلبــالغ عنهـــا. مصــــدر طــرف ثــــالث 

يسمع أعضــاء الفريق عن احلـاالت من خالل املنـاسبات واللقاءات االجتماعية أو مـن خالل 
عالقــاتهم أو اتصــاالتهم مع اجمموعــات ذات االهتمــام املماثـــل.

معلومــــات شفويــــة

عموما، يتصل الضحايا/الناجون/ات مبنظمة املادة 19 ألنهم على دراية بعملها  أو ألن 
طرفا ثالثا حييلهم عليها. نوصي بتوفري وسائل متعددة وآمنة يف التواصل مع الضحايا.

الناجون/ات.
اتصــــال من الضحيــــة

تنظيم ورش عمل وأنشطة أخرى للصحفيني. ميكن أن يكون تنظيم مثل هذه األنشطة 
على أرض الواقع مع املشاركني الذين لديهم هويات متقاطعة أمًرا حيوًيا لتحديد احلاالت اليت 
متر دون أن يالحظها أحد أو اليت مل يتم مالحظتها تارخيًيا. انظر الدليل التوجيهي رقم 3 من  

هذه السلسلة ملزيد من التفاصيل.

البحــــث االستبــــاقـي

اجلدول 1: األساليب احلالية ملنظمةاملادة 19 يف البحث عن احلاالت لرصدها وتوثيقها

ختطيــــط البحــــوث
قبل البدء يف مجع املعلومات حول حالة / حادث حمدد )أو منط من احلوادث(، من الضروري التخطيط للبحث. فكر يف املعلومات اليت 

حتتاجها لتأكيد تفاصيل القضية / احلادث:  من فعل ماذا ملن ومتى وأين وكيف  وملاذا؟  

قد تتضمن أنواع املعلومات ما يلي: 

• الشهادة: روايات األشخاص الذين لديهم خربة مباشرة يف احلادث / القضية. يتم مجع هذه الشهادات من خالل املقابالت )اليت 	
نوقشت بالتفصيل أدناه( أو من خالل شهادات مكتوبة.

• املعلومات الوثائقية: املواد املكتوبة والسمعية البصرية اليت مت مجعها من الضحايا / الناجني/ات والشهود واحملامني واألطباء 	
واملسؤولني واإلنرتنت، إخل.

• التفاصيل املادية / األدلة: عالمات على األشخاص أو املباني أو املناظر الطبيعية، واليت ميكن توثيقها من خالل زيارات املوقع 	
أو الصور أو مقاطع الفيديو أو املالحظات، إذا كان من اآلمن القيام بذلك.

• املالحظة املباشرة: املراقبة الشخصية لألحداث مثل قضايا احملاكم أو االحتجاجات.	

• معلومات أساسية: على الرغم من أن هذا ليس دليال على حدوث انتهاك، إال أنه ميكن أن يثبت سياقا مفيدا، وميكن مجعه 	
من الشركاء واملنظمات غري احلكومية والصحفيني واخلرباء والتقارير املوثوقة.

من احملتمل أن تكون املقابالت طريقة رئيسية جلمع املعلومات، لذلك سنتطرق إليها بأكثر تفاصيل. 

إجــــراء مقــــابالت مع الضحــــايــــا/النــاجيــــــن/ات

االتصــال بالضحـايــا/النـــاجيـن/ات

عند االتصال بالضحايا / الناجني/ات، أخربهم/هن باحرتام من أنت، وجمال عمل املنظمة، وأسباب االتصال بهم، وأكد أن املعلومات 

ستبقى سرية. وهذا هو الوقت املناسب للبدء يف إدارة توقعات األفراد يف عالقة مبسار التوثيق: حاول أن توضح نطاق الدعم الذي 

ميكن – أو ال ميكن - تقدميه. 

اختيــــار احملــــاور )»املوثــــــق«(

تقييم من سيقوم مبقابلة الضحية / الناجي. على سبيل املثال، قد يكون من 

االسرتاتيجي ملسؤول رفيع املستوى، مثال املدير التنفيذي،  أن يكون الشخص 

الذي سيجري املقابلة. من املمارسات اجليدة التثبت مع الضحية / الناجي/ة مما إذا 

كان لديه/ا تفضيل حول جنس الشخص الذي سيجري املقابلة. عندما تكون 

الضحية / الناجي/ة امرأة، أو تعرضت للعنف اجلنسي، فمن املرجح أن تفضل 

مناقشة القضية مع امرأة. قد يكون نوع العدوان الذي جيب توثيقه )على 

سبيل املثال، العنف اجلنسي( حامسا أيضا يف حتديد جنس الشخص الذي جيري 

املقابلة. أيا كان الشخص الذي جيري املقابلة، تأكد من أنه يشعر بالراحة يف 

التعامل مع احلالة ويفضل أن يكون لديه/ا خربة يف توثيق االعتداءات. 

مراحـــل الرصــد والتوثيــق 

جيب أن يشعر الضحايا / 
الناجون/ات بأنهم مسؤولون عن 

املقابلة وأنه مبقدورهم أن يقرروا 
بشأن نوعية وكمية املعلومات 

اليت يرغبون يف مشاركتها.

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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مراحـــل الرصــد والتوثيــق 

إجــــــراء املقابــــالت 
هناك خطوتان عامتان جلمع البيانات والتحقق من املعلومات املتعلقة باحلاالت اليت مت توثيقها: إجراء مقابالت مع الضحايا / 

الناجني، وإجراء مقابالت مع مصادر أخرى.

إجراء مقابالت مع الضحايا/الناجني/ات

حاول قدر اإلمكان البحث عن مكان آمن ومريح ملقابلة الضحايا / الناجني/ات. إذا كان ذلك ممكنا، قم بإجراء املقابلة 

شخصيا، مما سيخلق جوا أكثر ثقة ويوفر فرصة أفضل لتحديد احتياجات الشخص الذي أجريت معه املقابلة. جيب 

كذلك مراعاة تكاليف التنقل جملموعات أو أفراد معيينني، والنظر يف إمكانية سداد تلك التكاليف إذا لزم األمر. إذا 

تعذر إجراء املقابلة شخصيا، فتأكد من االتفاق على قناة اتصال آمنة. انتبه إىل أي عالمات تعكس الشعور بالضيق يف 

صوت الشخص الذي أجريت معه املقابلة.

يف بداية املقابلة، تأكد من أن األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت يشعرون بأنه ممستاوون. وهذا يعين شرح السرية، 

واالستخدامات املقصودة للمعلومات، وكيف سيتم محايتها. جيب عليك احلصول على موافقة مستنرية بصورة مسبقة 

للمشاركة يف كل مقابلة وقبل نشر أي معلومات عن احلالة. املوافقة املستنرية املسبقة تعين أن الفرد يوافق على 

املشاركة يف املقابلة وعلى استخدام املعلومات اليت يشاركها يف التقارير أو احلمالت أو أنشطة املناصرة، بناء على فهم 

كامل ملا ينطوي عليه األمر واآلثار احملتملة. 

توضيح نوع األسئلة اليت سيتم طرحها لفهم احلادث والسياق الذي وقع فيه هذا احلادث. باإلضافة إىل ذلك، اشرح أنه سيتم 

طرح بعض األسئلة لتحديد أي عناصر جندرية متقاطعة حتتاج إىل النظر فيها لتحليل احلاالت وتقييم املخاطر:

توصيــات بشــأن أسئلــة جندريــة متقــاطعة ميكـن طرحهــا عنـــد إجــراء مقــابالت 
مع الضحـــايـــا / النـاجيـــــن/ات

إن الغرض من هذه األسئلة هو مجع املعلومات األساسية الالزمة عن القضية. بشكل عام، جيب 
تقسيم األسئلة إىل ثالث جمموعات:

سيـــــاق االعتـــــداء

باإلضافة إىل األسئلة اليت جيب طرحها لفهم االعتداء )ماذا ومن ومتى وأين وملاذا وكيف(، اطرح 
أسئلة تساعد على فهم السياق الذي وقع فيه االعتداء. هل هناك أي جوانب جندرية متداخلةقد 

تكون أثرت على االعتداء؟ إذا مل يكن الدافع وراء االعتداء هو اجلنس واخلصائص األخرى للفرد، 
فهل هناك أي أي جوانب أخرى متقاطعة مع عدم املساواة أثرت على وضع الفرد؟ 

السيــاق الذي تعيــش فيــه الضحيــة/النــاجي/ة

تعد هذه اجملموعة من األسئلة  أساسية لتحديد أوجه عدم املساواة املتداخلة اليت رمبا تسببت يف 
حصول االعتداء. للقيام بذلك، حدد أوال أشكال عدم املساواة املتداخلة )انظر الشكل 1( يف 
السياق الثقايف عند إعداد أسئلة االستبيان. ثانيا، خذ بعني االعتبار أن اإلجابة على األسئلة 

الشخصية املباشرة قد تكون غري مرحية ؛ قم إذن بدال مذلك بإعداد أسئلة غري مباشرة . على 
سبيل املثال، ميكن لألسئلة حول نوع العقد   مع الوسيلة اإلعالمية )على سبيل املثال، صحفي 

قار، أو متعاقد، أو  عرضي، أو العمل دون عقد(، أو أين مقر العيش الضحية/الناجي/ة،مبا يفصح 
عن الوضع االجتماعي واالقتصادي للضحية/الناجي/ة.

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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مراحـــل الرصــد والتوثيــق 

آثــــــــار االعتــــــــداء

تسعى هذه األسئلة إىل توثيق نوع آثار االعتداء على الضحية/الناجي/ة ودائرته/ا. ميكن أن تكون 

هذه اآلثار من أنواع خمتلفة: الصحة البدنية، الصحة العقلية، االقتصادية، إخل. كن على علم بأن 

الصحة العقلية ال تزال من التابوهات يف بعض الثقافات، لذلك قد يكون من األفضل طرح أسئلة 

استقصائية للمساعدة يف حتديد املوقف.

إجـــراء مقابـــالت مع مصـــادر أخـــرى

حتقق من صحة القصص من خالل مجع معلومات أخرى من شأنها أن تدعمها. 
احبث عن مصدرين أو أكثر ممن لديهم اطالع على احلالة. وميكن أن 

تشمل هذه املصادر ما يلي:

• أفراد العائلة أو شخص قريب من الشخص الذي مت توثيق جتربته. اتصل 	
باألشخاص أوال إذا كان التواصل مع الضحية / الناجي/ة مستحيال.

• الصحفيون اآلخرون أو العاملون يف جمال االتصال أو اجلمعيات احمللية 	
أومنظمات حقوق اإلنسان أو النقابات العمالية الذين يعرفون عمل الفرد، 

وهم على دراية بالقضية، ويعملون يف املنطقة. 

• السلطات املسؤولة عن متابعة القضية.	

تذكر تقييم مصداقية املصادر وموثوقيتها. وقم بتحليل ما إذا كان الشخص لديه دوافع لتقديم هذه 
املعلومات أو املبالغة يف احلقائق، أو يتوقع االستفادة من البيانات، وما إىل ذلك. ومن األهمية مبكان أيضا 

النظر إىل التحيزات الالواعية/الواعية جتاه الضحايا / الناجني/ات أو ضدهم وفهمها، ومواءمة املصدر مع حقوق 
اإلنسان. ويكتسي هذا األمر أهمية خاصة يف حاالت االعتداءات اجلندرية املتداخلة. ومن املهم أيضا شرح 

وفهم ملاذا عملية التثبت من املعلومات مهم ألغراض التوثيق.

ال جترب أي شخص على التحدث عن أي شيء ال يريد مناقشته، وكن متعاطفا وصبورا، وتأكد من أن الشخص 
الذي أجريت معه املقابلة يشعر بأنه ميكنه التوقف يف أي وقت يريده. 

ليست كل االعتداءات على الصحفيات مبنية على اجلندر جملرد أنها وقعت على امرأة. ومن املرجح 

أن تكون تبعات االعتداءات خمتلفة، لكن احلادثة نفسها ليست بالضرورة ذات دوافع جندرية.

ويف هذا السياق، من الضروري التمييز بني االعتداء على صحفية بسبب نشاطها املهين الذي تراعي 

فيه خصائص االعتداء )مثل  التهديد باالغتصاب إذا استمرت يف تغطية موضوع ما(، وبني 

االعتداءات على صحفية تنتمي إىل  جمموعة سكانية يوجه االنتباه إليها )على سبيل املثال، 

املشاكل اهليكلية للوصول إىل العدالة بالنسبة إىل الصحفيني الذين يعانون من العنصرية(.. 

بسبب العداء الواسع 
النطاق ضد املرأة، 

قد جتد شاهدا 
يلوم الضحية على 

مالبسها، وعدم 
وجودها يف املنزل، وما 

إىل ذلك.

اختــــذ خطــوات فعــــالة لتجنــــب التحيــــز:

• مجع املعلومات من أكرب عدد ممكن من املصادر ومن أنواع خمتلفة من املصادر.	

• جتنب أن تكون مجيع املصادر من نفس اجملموعة / هلا نفس املنظور.	

• احبث عن املصادر اليت قد يكون هلا منظور خمتلف.	

• كن على دراية باألفكار املسبقة أو األحكام املسبقة حول ما حدث وحول جمموعات معينة.	
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مبـــادئ عــدم إعــــادة اإليــــــذاء

إعادة اإليذاء هي أي فعل أو إغفال أو سلوك جيعل األفراد يستعيدون الصدمة أو التجارب السلبية 
اليت عاشوها، مما يضر باحلالة اجلسدية أو العقلية أو النفسية للضحية / الناجي/ة، وجيعلهم ضحية 

مرة أخرى. ومن الضروري عند احلرص على احلصول على تفاصيل من الشهادات، وضع حدود وتعزيز 
الظروف اليت متنع وختفف من هذه املخاطر.  تذكر أن رفاهية األفراد وكرامتهم تفوق احلاجة إىل مجع 

البيانات.

• ناقش االستبيان مع فريق احلماية قبل إجراء مقابلة مع الضحية / الناجي/ة لتحديد أي مشكلة 	
تتطلب نهجا خمتلفا أو اهتماما دقيقا. عند التحقيق يف العنف القائم على النوع االجتماعي/ 

اجلندر، استشر زمالء من ذوي خربة. 

• خذ بعني االعتبار بالنسبة إىل  كل سؤال، التأثري احملتمل على الشخص الذي متت مقابلته وما إذا 	
كانت املعلومات ضرورية. بالنسبة إىل احلاالت احلساسة، فكر يف أن تشرح للشخص الذي أجريت 

معه املقابلة سبب السؤال والغرض منه. 

• امجع أكرب قدر ممكن من املعلومات مسبقا. عند إجراء مقابالت مع الضحايا / الناجني/ات ألول 	
مرة، شارك هذه املعلوماتواطلب منهم فقط إضافة ما ينقص من معلومات.

• قم بإجراء املقابلة باحرتام وتعاطف، خاصة عند طلب تفاصيل تتعلق بالعنف القائم على النوع 	
االجتماعي. تأكد من أن األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت يفهمون أنه ميكنهم إيقاف احلوار 
يف أي وقت ورفض اإلجابة على أي سؤال،وأنه ال توجد عواقب إذا مل جييبوا على سؤال أو اختاروا سحب 
موافقتهم يف أي وقت، وأنهم يسيطرون على املقابلة وميكنهم طلب اسرتاحة يف أي وقت. تأكد من 

إبالغ األفراد بأن املقابلة ستجرى بسرية تامة.

• جتنب مطالبة الضحايا/الناجني/ات بإعادة سرد قصتهم بعد اجللسة األوىل. فكر، بعد احلصول 	
على موافقة الشخص املعين، يف إرسال الوثائق )أو جمموعة خمتارة منها( إىل السلطات حتى ال يظطر 

الضحية/الناجي/ة إىل إعادة سرد قصته مرة أخرى.

• تأكد من أن فريقا حمدود العدد هو فقط من سيكون على اتصال بالضحية / الناجي/ة، وحاول قدر 	
اإلمكان ضمان بقاء الشخص )أشخاص( االتصال على حاله. كما ذكرنا، عندما تكون الضحية 
/ الناجية امرأة، أو تعرضت للعنف اجلنسي، فمن احملتمل أن تفضل مناقشة احلادثة مع امرأة.  ال تقم 

بدعوة أشخاص آخرين إىل جلسة مع الضحية / الناجي/ة إال عند الضرورة وبعد احلصول على موافقتهم.

• اسأل الشخص الذي  تتم مقابلته عما إذا كان يريد أن يشار إليه على أنه »ضحية« أو »ناجي/ة« أو 	
أن يتم التعرف عليه. احرتام رغبات األشخاص املعنيني بالقضية يف كيفية استعمال قضيتهم سواء 

يف االتصال الداخلي واخلارجي. اشرح أن استخدام مصطلح »الضحية« قد يكون ضروريا عند متابعة 
اإلجراءات القانونية. 

• خذ بعني االعتبار االختالفات الثقافية - مثل األدوار واألوضاع اجلنسانية املختلفة واملواقف غري املناسبة، 	
وما إىل ذلك - عند إجراء املقابالت.  باإلضافة إىل ذلك، قم بإعداد املقابلة جلعل الشخص يشعر بالراحة. 

جيب على القائم بإجراء املقابلة التأكد من وجود وقت كاف للمقابلة، وأن هناك ماء متوفر، وأنه ال 
توجد عوامل تشتت االنتباه أو تقلل منه، وأن الشخص الذي جيري املقابلة  على أمت اجلاهزية ومستعدا 

لالستماع النشط.
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بعـــد املقـــابلة  
إذا مت تسليط الضوء على إحدى القضايا علًنا، ، فإن االتصال املتكرر بالفرد طوال فرتة احلملة أمر أساسي - إلبالغه بأي تقدم، 

حتقق كذلك من أي تغيريات طرأت على  حالته أو ظروفه، وتأكد كذلك من أن موافقته اليت عرب عنها سابقا ال تزال مستمرة. 

جيب أن يفهم الفرد أنه ميكنه سحب موافقته واالتصال باملنظمة يف أي وقت إذا كانت لديه خماوف. وينبغي توفري معلومات 

االتصال باملوظفني املعنيني، فضال عن عنوان اتصال عام يف حالة تغيري املوظفني.

التحقـــق من حـــاالت االعتـــداء 
وتتمثل إحدى اخلطوات األساسية يف الرصد والتوثيق يف التحقق من حاالت االعتداء. من الضروري أن ننطلق من مبدأ حسن النية؛ أي 

تصديق واحرتام األفراد الذين مت توثيق جتربتهم. من الضروري أيضا التثبت من البيانات األخرى لتأكيد احلقائق. جيب ضبط هذا 

املسار داخليا، وجيب أن يتضمن ما يلي:

• ال تضع افرتاضات.	

• قارن مجيع املعلومات اليت مت مجعها مع جمموعة متنوعة كافية من املصادر غري املتصلة.	

• احبث عن أي ثغرات أو تناقضات يف التفاصيل.	

• تقييم مصداقية وصدق مجيع املصادر املذكورة.	

• تأكد من وجود توازن جندري يف املصادر.	

ومن املفيد أيضا شرح عملية التحقق هذه منذ البداية، حتى ال ينتاب الضحايا/الناجون/ات شعور بأنه هناك تشكيك يف 

مصادقيتهم/هن عند تقديم املعلومات.

تقييـــــــم املخـــــــاطر

جيب إجراء تقييم للمخاطر )انظر الدليل التوجيهي 2 ملزيد من املعلومات(، مما يعين أنه جيب أن تكون هناك مناقشة 

اسرتاتيجية حول املخاطر اليت يتعرض هلا األفراد الذين يتم توثيق جتاربهم، وكذلك املخاطر اليت تتعرض هلا املنظمة 

وموظفيها. من الضروري إعادة تقييم مواقف الفرد يف مراحل خمتلفة، والتواصل معه عن كثب.

نوصي بالنظر يف التأثري الذي قد حيدثه ملف تعريف الفرد - مبا يف ذلك أوجه عدم املساواة املتداخلة )انظر الشكل 1( 

اليت تؤثر عليه - وعلى أمنه. باإلضافة إىل ذلك، ال تهتم فقط بكيفية رؤية الفرد لنفسه ولكن أيًضا كيف ينظر 

إليه اآلخرون..

مبجرد إجراء تقييم املخاطر، ميكن للمنظمة حتديد عمليتني:

أنشطـــــــة املناصـــــــرة

وتتطلب أي خطة للمناصرة، بغض النظر عن األهداف وامليزانية املتاحة، تقييما للمخاطر. سواء كان ذلك فقط لتوثيق 

احلادث واالحتفاظ بسجل للهجوم أو للتخطيط إلجراءات عامة )على سبيل املثال، استدعاء السلطات احمللية؛ التعبري عن 

إدانة حالة االعتداء عرب وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي؛ تفعيل آليات حقوق اإلنسان الوطنية واإلقليمية 

والدولية(، تقييم التأثري على سالمة األفراد واملنظمة وموظفي املنظمة.

تذكر أن موافقة الضحية / الناجية مطلوبة عند القيام بأنشطة مناصرة. ال تنسى إدارة توقعات األفراد. باإلضافة إىل 

النوع االجتماعي  الذين جيابهون عدم املساوة على أساس  - خاصة أولئك  الناجيات   / التعامل مع الضحايا  ذلك ، عند 

يف  تفصيلها  مت  واليت   ، اإلضافية  التدابري  من  سلسلة  اختاذ  الضروري  من   - املتداخلة  املساواة  عدم  من  أخرى  وأشكال 

الدليل التوجيهي 2.
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الدعـــــم واملرافقـــــة

إن البحث بشكل استباقي عن حاالت االعتداء على الصحفيني وغريهم من العاملني يف جمال االتصال، ميكن أن يزيد من 

الطلب على الدعم واملرافقة. ومع ذلك، فإن ما ميكن توفريه سيعتمد على املوارد املتاحة والتوقعات االسرتاتيجية.

وتتمثل اخلطوة األوىل يف حتديد احتياجات الدعم للضحايا/الناجني/ات واملوارد )ليس املادية فحسب، بل واملهنية أيضا( اليت 

متتلكها املنظمة، مبا يف ذلك شبكة الدعم، اليت قد تتألف من مهنيني وجمموعات أخرى. من الضروري وضع معايري )متى 

وملاذا وأين( للحفاظ على التواصل السلس فيما يتعلق بالدعم واملرافقة اليت  ستقدمها املنظمة للضحايا / الناجني/ات.

إن أنواع الدعم اليت ميكن تقدميها متعددة: قانونية، وطبية، ونفسية اجتماعية، ومحاية سبل العيش، وإعادة التوطني، وما 

إىل ذلك. وهناك أيضا طرق مجاعية أخرى لتقديم الدعم، مثل أماكن االجتماعات والتفكري )مثل ورش العمل(، حيث يتم 

تبادل اخلربات، وتشكيل شبكات التضامن، واكتساب املهارات الالزمة لتقييم املخاطر واختاذ تدابري السالمة، وما إىل ذلك. 

ملعرفة املزيد حول كيفية تصميم مساحات متاخلة ترعي النوع االجتماعي، انظر الدليل التوجيهي 3. من املفيد أيضا أن 

يكون لديك شبكة من املنظمات واألفراد قادرين على تقديم الدعم عندما ال تستطيع املنظمة فعل ذلك.

  

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات



+44 20 7324 2500
+44 20 7490 0566

info@article19.org
www.article19.org

@article19org
facebook.com/article19org

اهلــاتف : 
الفاكس :

الربيد اإللكرتوني : 
موقع الواب : 

تويــــرت :
فيسبـوك :

املــــــادة 19


