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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 التــــــالي عــــــودة
العودة إىل احملتويات
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احملتويـــــات 

تنويــه وشكــر

قــائمة األشكــال

حــول هــذا الدليــل

ما هي املقاربة اجلندرية املتقاطعة؟ 

كيـف وضعنـا هـذا الدليـل التوجيهــي

نطاق هــذا الدليــل التوجيهــي

وثيــقة حيــة

ملاذا يعد تعميم إدماج املقاربة اجلدندرية املتقاطعة مهما عند حتليل االعتداء على الصحفيني

والعاملني يف جمال االتصال االجتماعي؟ 

ما هي املقاربة اجلدندرية املتقاطعة يف املناصرة حول حاالت رمزية لإلعتداءات على الصحفيني؟  

البحث بنشاط عن احلاالت املتأثرة بعدم املساواة على اساس اجلندر وغريها من  أوجه الالمساواة املتقاطعة

إجراء حتليل جندري متقاطع ألية حالة معينة

تقييــــم املخاطــــــــر

البحث عن احلقائق وتأكيدها

البحـــوث املكتبيـة 

املقــابــالت

اإلطـار الزمـــين

املوافقـة املسبقـة ومحـاية البيــانات الشخصيـة

متطلبات احلملة 

أهــداف املنــاصرة 

مــــواد احلملــة 

ثالثــا - إدارة التوقعــات واسرتاتيجيــة اخلــــروج 

امللحــق 1: املعـايري الدنيــا ملالحظــات املقــابالت 

امللحــق 2: قــائمة حتقــق مـن ملفــات القضـيـة

التــــــالي عــــــودة
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األشكـــــــال

أوجه عدم املساواة املتقاطعة	 الشكــــل 1 	

ما أهمية اتباع مقاربة جندرية متقاطعة؟ الشكــــل 2	

تعميم إدماج مقاربة جندرية متقاطعة الشكــــل 3	

الشكــــل 4	 لغة غري متحيزة جنسيا وغري مؤذية

قائمــة األشكــال  

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

+

هذا الدليل هو الثاني من جمموعة ثالثة أدلة توجيهية عملية تقدم توصيات العتماد 

مقاربة جندرية متقاطعة عند:

• رصد وتوثيق االعتداءات على الصحفيني  والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي 	
)الدليل التوجيهي رقم 1(1 

• استخدام احلاالت الرمزية يف محاالت املناصرة  )هذا الدليل التوجيهي الذي بني 	
اأديكم(،

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

مت تصميم هذه األدلة التوجيهية الثالث حبيث ميكن قراءتها معا أو كوثائق مستقلة. 

ومع ذلك، نوصي بقراءة هذه الوثيقة باإلضافة إىل الدليلني التوجيهيني 1 و3، اللذين 

يكمالن هذا الدليل بشأن اختيار احلاالت الرمزية من منظور جندري متقاطع. 

تهدف هذه األدلة التوجيهية إىل تلبية جمموعة واسعة من االحتياجات: من املبتدئني حديثي 

العهد بهذا النوع من املمارسات إىل األشخاص األكثر خربة والذي يرغبون يف زيادة صقل 

معارفهم وخرباتهم. مت إجناز هذه األدلة التوجيهية لتعزيز ممارسات منظمة 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

جيـب على موظفـي منظمـة املـادة 19 قراءة هـذا الدليـل التوجيـهـي باالقرتان مـع 

الوثيقتني التاليتني للمنظمة وكمكملتني له، وهما متاحان علىموقع 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 الناتج 

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

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

مقاربة متقاطعة. فالنوع االجتماعي/اجلندر هو جزء من خمتلف أنظمة القمع 

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
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حــول هذا الدليــل التوجيهــي 

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

واإلثين والعمر والتوجه اجلنسي واخلصائص اجلنسية واهلوية/التعبري اجلندري املعتقدات الدينية، وغريها. 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، ستستند هذه األدلة  التوجيهية  إىل مقاربة النوع االجتماعي املتقاطعة كمرجع.  تنطلق مقاربة النوع االجتماعي 

املتقاطعة من حقيقة مفادها أن االختالفات بني أدوار النساء والرجال - من حيث مواقعهم يف اجملتمع وتوزيع املوارد، والفرص املتاحة، 

والسلطة  والقيود اليت يواجهونها يف سياق معني - ال ميكن حتليلها بشكل منفصل. بل جيب، بدال من ذلك، 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 هـــذا 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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ملـاذا يعد تعميم إدماج مقاربة 
جندريـة متقـاطعة أمـرا بـالغ 
األهميةعند حتليل االعتداءات 
على الصحفيني/ات والعاملني/ات 

لتجنب تكرار العالقات القمعيةيف جمال التواصل االجتماعي؟ 
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.

ملـاذا يعد تعميم إدماج مقاربة جندريـة متقـاطعة أمـرا بـالغ األهمية عند حتليل 
االعتداءات على الصحفيني/ات والعاملني/ات يف جمال التواصل االجتماعي؟

الشكل 2:: ما أهمية اتباع مقاربة جندرية متقاطعة؟

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؟ 

إىل جانب توثيق انتهاكات حق الصحفيني والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي يف حرية التعبري، ينبغي حتليل أي حاالت 

اعتداء ضد هذه اجملموعات  من منظور مقاربة جندرية متقاطعة.3 هذا مهم ألنه يساعد يف:

• اختيــــار قضيــــة تتعلق باالعتداء على الصحافيني بسبب نشاطهم الصحفي، أو ممارسة حرية التعبري، واليت لوال ذلك ملا 	
اعتربت حاالت رمزية - وبالتالي ستمر دون أن يالحظها أحد أو لن حتظى باألولية.

• إثــراء خلفيــــة القضيــــــة لكشف املسائل النظامية واهليكلية واالجتماعية والسياسية اليت تؤثر على حق الصحفيني 	
والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي يف ممارسة حرية التعبري.

• حتسيــن املمارســــات التنظيميــــة  يف العمل مع احلاالت الرمزية جلعل أوجه عدم املساواة املتقاطعة  )انظر الشكل 1(. وتؤدي 	
أوجه عدم املساواة هذه إىل تفاقم خماطر وآثار االعتداءات على الصحفيني والعاملني يف جمال التواصل االجتماعي، كما أن 

كشفها يعزز التنوع واإلنصاف واإلندماج.

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات

3  التوثيق هو عملية تركز على انتهاكات حقوق اإلنسان وآثارها على احلق يف حرية التعبري واإلعالم. ينبغي قدر اإلمكان، أن يتم اتباع املعايري الدولية يف تصنيف االنتهاكات اليت 
تستبع مسؤولية اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية.
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مـــا هــي املقـاربــة اجلندريــة 
حــاالت  ملنــاصـرة  املتقــاطعـة 
رمزية لالعتداء على الصحفيني؟ 

كيف نضمن توازنا جندريا متقاطعا يف معايري اختيار احلاالت الرمزية؟ 

نقرتح طريقتني على األقل.

البحث بنشاط عن احلاالت الناجتة عن  التمييز على أســاس 
اجلنـدر  وغريها من أوجه عدم املساواة اجلندرية املتقــاطعـة

تسعى املقاربة الكالسيكية بنشاط إىل البحث عن احلاالت اليت تتأثر فيها 

االعتداءات بشكل متباين باجلندر وغريه من أشكال عدم املساواة املتقاطعة 

)انظر الشكل 1(. يتطلب البحث النشط عن احلاالت وقتا واسرتاتيجيات متنوعة، 

بدءا من رصد وسائل اإلعالم إىل تنظيم ورش عمل  تستجيب للنوع االجتماعي 

املتقاطع، حيث جيد األفراد مساحة آمنة ملشاركة قصصهم. وقد وضع العديد من 

هذه االسرتاتيجيات يف الدليل التوجيهي رقم 1 والدليل التوجيهي رقم 3. 

إجــراء حتليــل جنـدري متقـاطع أليــة حـــالة معينــــة 

هناك مقاربة أخرى تتمثل يف تسليط الضوء على التمييز على أساس اجلندر أو أية أوجه عدم مساواة متقاطعة تنطوي عليها 

انتهاكات حقوق اإلنسان، أو منط من االنتهاكات، يف أي حالة معينة. ويشمل ذلك ما يلي: 

حتديد خمتلف أشكال القمع اليت تصنف هذا الفرد بعينه؛ و   )أ( 

حتديد كيفية تأثري هذه العوامل على حالة الفرد وتفاقم التمييز وعدم املساواة ضده.  )ب( 

على سبيل املثال، قد تكون احلالة قد حدثت لرجل، ومن الضروري أن تأخذ يف االعتبار أوجه عدم املساواة املتقاطعة - مثل العرق، 

أو التوجه اجلنسي )املدرك/املفرتض(، أو التعبري واهلوية اجلنسية )املدركة/املفرتضة ( - لفهم مدى تعقيد انتهاك احلقوق أو منط 

اإلساءة اليت جتري دراستها.

ما هي املقاربة اجلندرية املتقاطعة ملناصرة حاالت رمزية لالعتداء على الصحفيني؟

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات

ومبرور الوقت، نتوقع أن 
تظهر احلاالت الرمزية التزام 

منظمة املادة  19 املتزايد 
بالنهوض باملساواة على أساس 

النوع االجتماعي والعدالة 
االجتماعية.
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ليســت كل االعتداءات على الصحفيات مبنية على اجلندر جملرد أنها وقعت على امرأة. 

ومن املرجـح أن تكــون تبعــات االعتـداءات خمتلفة، لكـن احلــادثة نفسهـا ليسـت 

بالضــرورة ذات دوافــع جندريـــة.

ويف هــذا السياق، من الضروري التمييز بني االعتــداء على صحفيــة بسبب نشــاطها املهين 

الذي تراعـــي فيه خصائص االعتداء )مثــل  التهديـد باالغتصــاب إذا استمرت يف تغطية 

موضــوع مــا(، وبني االعتداءات علـى صحفية تنتمي إىل  جمموعــة سكـانيـة يوجــه 

االنتباه إليها )على سبيل املثال، املشاكل اهليكليــة للوصــول إلـى العـدالة بالنسبـة إىل 

الصحفيني الذيـن يعــانون من العنصريــــة(.. 

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات

ما هي املقاربة اجلندرية املتقاطعة ملناصرة حاالت رمزية لالعتداء على الصحفيني؟
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من الضروري أن يأخذ منوذج تقييم املخاطر بعني االعتبار، وبعناية خاصة، كيف ميكن للصحفيني والعاملني يف تقييــــــم املخـــاطـــر 
جمال التواصل االجتماعي - وكذلك  موظفي املنظمة - أن يواجهوا رد فعل عنيف بسبب عدم املساواة املتقاطعة فيأي 

سياق معني. بعبارة أخرى، عند التحقيق يف هجوم معني، جيب علينا أيضا أن نسأل كيف تؤثر أوجه عدم املساواة 
املتقاطعة على مستوى ضعف كل شخص له عالقة بالقضية.

على سبيل املثال، جيعل النوع االجتماعي وامليول اجلنسية العديد من الناس أكثر عرضة للوصم االجتماعي املهني، 
يف حني، كما أظهرت ذلك العديد من األدلة حلماية املدافعات عن حقوق اإلنسان، فأن االعتداءات اجلانبية على أفراد 

األسرة، وخاصة األطفال، تبدو منتشرة -.

وبهذا املعنى، جيب أن يأخذ حتليل املخاطر يف االعتبار ثالثة عوامل:

أوجه عدم املساواة املتقاطعة اليت يعاني منها األشخاص املعنيون يف بالقضية،  .1

القضايا اليت يعملون عليها؛ و  .2

السيــاق الذي يعملــون فيه )على سبيــل املثــال، منطقة نزاع، أو منطقــة ريفية، أو منطقـة تفتقـر إىل ضمانات   .3
حرية التعبري(. 

كل هذه العوامل متشابكة وتؤثر على بعضها البعض. ويف احلاالت الثالث مجيعها، ينبغي إجراء حتليل جندري 
متقاطع لفهم التعقيدات االجتماعية اليت يواجهها األفراد املتضررون وجمتمعهم املباشر، وحتديد املخاطر واآلثار املختلفة 

لتلك التعقيدات، والتخطيط لسبل التخفيف من حدتها. 

وبالتــالي، ينبغي أن تراعــي أسئلة التقييــم دائــما كال من نوع اجلنس وغريه من أشكال عدم املساواة املتقاطعة 
)انظر الشكل 1(. جيب بناء اإلجابات على هذه األسئلة بشكل مجاعي بني منظمــة املادة 19 واألشخــاص األخريــن 

املعنني باحلالة الرمزية، مبا يف ذلك األفراد يف السياقات األكثر ضعفا.

 

تقييـــم املخـاطــر

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات
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البحـــث عــن الوقــائــع 
والتأكــــد منهــــــا 

البحث عن الوقائع والتأكد منها

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات

يف هذه املرحلة، هناك أربعة عوامل على األقل جيب مراعاتها.

البحــــث املكتبـــــي

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.

املقابــــــــالت 

عند إجراء مقابالت مع األفراد، اطرح أسئلة تساعد على حتديد أي أوجه لعدم املساواة 

املتقاطعة  )انظر الشكل 1( واليت قد تكون يف ارتباط مع أسباب احلادث )انظر 

امللحق 2(.

السياق  على  اعتمادا  وخماطره.  احلادث  سياق  لفهم  ضروريا  التقاطع  يعد  ملاذا  املقابالت  معهم  أجريت  الذين  لألشخاص  اشرح 

االجتماعي والثقايف، فكر يف طرح أسئلة استقصائية بدال من األسئلة املباشرة للكشف عن العوامل االجتماعية اليت قد تكون 

لعبت دورا يف القضية.

ميكن أن تكون املقابالت مع أفراد أسرة الضحايا/ الناجني/ات أو ممثليهم القانونني أو أي شخصيات أو جمموعات أخرى  )على غرار 

املدافعني عن حقوق اإلنسان أو املنظمات غري احلكومية يف هذا اجملال( مفيدة  يف وضع  القضية يف سياقها: من هو الشخص )أي أوجه 

عدم املساواة املتقاطعة اليت قد يواجها/ تواجهها يف سياقه/ها(، والسياق الذي يعمل/تعمل  فيه )مثال، إقليم تسيطر عليه اجلماعات 

اإلجرامية، أو مع سكان يغلب عليهم السكان األصليون(،املكان الذي وقع فيه احلادث، إخل.

وينبغي للموظفني تقييم مصداقية مجيع املصادر والسعي إىل حتديد التحيزات الالواعية واملشرتكة للمصادر فيما يتعلق بأدوار 

اجلنسني وحقوق الفئات املتأثرة بأوجه عدم املساواة األخرى املتقاطعة )انظر الشكل 1(.

عند مراجعة املواد 

السمعية والبصرية، انتبه 

إىل أي تعليقات قد تشري 

إىل النوع االجتماعي أو 

غريه من أشكال عدم 

املساواة املتداخلة )على 

سبيل املثال اإلهانات 

اجلنسية والعرقية(.
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اإلطـــار األخالقـــي

التــــــالي عــــــودة العودة إىل احملتويات

مبــــادئ عــدم إعــادة اإليــــذاء

إعادة اإليذاء هي أي فعل أو إغفال  أو سلوك جيعل األفراد يستعيدون الصدمة أو التجارب السلبيةاليت عاشوها، 

مما يضر باحلالة اجلسدية أو العقلية أو النفسية للضحية / الناجي/ة، وجيعلهم ضحية مرة أخرى. يف احلرص على 

احلصول على تفاصيل من الشهادات، من األهمية مبكان وضع حدود وتعزيز الظروف اليت متنــع هذا اخلطر وختفف 

منه.  تذكـر أن رفاهية األفراد وكرامتهم تفوق احلاجة إىل مجع البيانات.

• ناقش دليل املقابلة مع فريق احلماية قبل إجراء املقابلة مع الضحية / الناجي/ة لتحديد أي مشكلة تتطلب مقاربة 	

خمتلفة أو اهتماما دقيقا. عند التحقيق يف العنف القائم على النوع االجتماعي، استشر زمالء ذوي خربة يف هذا 

اجملال. 

• خذ بعني االعتبار أنه لكل سؤال التأثري احملتمل على الشخص املستجوب تتم  وما إذا كانت املعلومات اليت يراد 	

احلصول عليها ضرورية. وبالنسبة إىل احلاالت احلساسة، فكر يف أن تشرح للشخص املستجوب سبب السؤال 

والغرض منه. 

• امجع أكرب قدر ممكن من املعلومات قبل إجراء املقابلة. ويف بداية املقابلة مع الضحايا / الناجني/ات ، شارك هذه 	

املعلومات، معهم واطلب منهم فقط إضافة أية معلومات ناقصة.

• 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 وميكنهم رفض 

اإلجابة عن أي سؤال،وأنه ال توجد اية تبعات إذا مل جييبوا على سؤال أو اختاروا سحب موافقتهم يف أي وقت، وأنهم 

يتحكمون يف املقابلة وميكنهم طلب اسرتاحة يف أي وقت. تأكد من إبالغ األشخاص املستجوبني  بأن هناك 

احرتام تام للمعطيات الشخصبة .

• 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، واسعى قدر اإلمكان إىل 	

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 قم بدعوة أشخاص آخرين إىل جلسة مع الضحية / 

الناجي/ة إال عند الضرورة وبعد احلصول على موافقتهم.

• اسأل الشخص املستجوب 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 – مثال األدوار واألوضاع اجلنسانية املختلفة، واملواقف غري املناسبة، إخل - 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 أي عوامل تشتت اانتباه أو تقلل منه، وأن 

الشخص الذي جيري املقابلة على أمت اجلاهزية ومستعدا لالستماع النشط.

اإلطــــار الزمــــين

البداية، حتى  العمل والوقت، خاصة يف  املزيد من  3( يتطلب  الشكل  )انظر  إدماج مقاربة جندرية متقاطعة   تذكر أن تعميم 

يصبح من الطبيعي النظر إىل كل شيء من خالل هذه العدسة. يف بعض األحيان، على سبيل املثال، سيحتاج الفرد الذي تعرض 

للعنف اجلنسي إىل مساحة ووقت للشعور باالستعداد العاطفي للحديث عن احلادث. كما سيستغرق األمر بعض الوقت للتحقق 

من السياق الذي وقع فيه احلادث.
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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: تعميم إدماج مقاربة جندرية متقاطعة

ملـــاذا يعترب تعميــم إدمــاج مقاربة جندرية متقاطعة أمرا مهمــا يف تدريــب 
الصحفيني والعاملني يف جمــال التواصل االجتمــاعي على احلمــاية ؟

التــــــالي عــــــودة

إن الدفــاع عن احلق يف حرية التعبري للصحفيني والعاملني يف جمــال االتصال االجتماعي، بكــل تنوعهم، وتعزيزه، حتى يتمكنوا من ممارسة هذا احلق بكل حرية دون تدخل - مبا يف ذلك تلك اليت تفرضها املعايري السائدة 
اخلاصة بالنــوع االجتمــاعي والتمييــز - وهــــذا التــزام أســاسي بالنســبة إىل منظمــة املـــادة 19. 

لتحقيق ذلك، من الضروري تعميم مراعاة مقاربة النوع االجتماعي املتقاطعة يف ثالثة جماالت

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.

العودة إىل احملتويات
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مراحـــل الرصــد والتوثيــق 

املوافقــة املسبقــة ومحــاية البيــانــات الشخصيــــة
جيب على املوظفني توخي احلذر الشديد عند تقييم مصداقية مجيع املصادر والسعي لتحديد التحيزات الالواعية والواعية 

للمصادر فيما يتعلق بأدوار اجلنسني وحقوق اجملموعات املتأثرة بأوجه عدم املساواة األخرىلضمان أن عالقات القوة والتسلسل 

اهلرمي االجتماعي ال جترب األفراد عن غري قصد على املوافقة. ضع يف اعتبارك ما يلي )باإلضافة إىل ذلك، ملوظفي املادة 19، 

لصياغة املبادئ التوجيهية: استخدام احلاالت الرمزية يف احلمالت(:

تأكد من محاية املعلومات اليت يتم مجعها سواء خالل التخزين أو النقل. باإلضافة إىل ذلك، قم بوضع سياسات اخلصوصية 

ومحاية البيانات، واليت جيب أن توضح بالتفصيل املعلومات اليت ميكن االحتفاظ بها، ومدة االحتفاظ، ومن ميكنه الوصول 

إليها. احذف أي معلومات مل تعد ذات صلة بالقضية ولن تكون مفيدة ألغراض التقاضي االسرتاتيجي يف املراحل املقبلة. عندما 

حيتاج اإلطار الزمين حلفظ البيانات إىل متديد هلذه األغراض، قم بإبالغ األفراد املشاركني يف توثيق القضية يف الوقت املناسب 

وبطريقة جادة.

إرشــــادات للموافقـــة املسبقـــــة

• ال بد من شرح دور الشخص الذي سيجري املقابلة داخل املنظمة، وتقديم بعض املعلومات األساسية عن تارخيه  )مبا 	

يف ذلك من أجل بناء الثقة(. كما ال بد من شرح من سيكون بإمكانه الوصول إىل املعلومات اجملمعة أثناء املقابلة، 

وسرية مجيع البيانات اجملمعة، إخل. 

• اقرتح على الشخص املستجوب أن خيتار بني الكشف عن هويته أو إخفائها واحرتام قراره هذا يف مجيع االتصاالت 	

الداخلية واخلارجية حول القضية. 

• عند تقديم املعلومات للضحايا/ الناجني/ات، تذكر أنه ال جيب اقرتاح املوافقة كخيار وحيد أمامهم.	

• جتنب أي لغة تقنية قد يكون من الصعب فهمها.	

• كن منتبها ألي إشارة تعرب عن الرتدد )حتى وإن كانت غري لفظية( خبصوص إعطاء املوافقة.	

• قم بتقديم قنوات خمتلفة ميكن من خالهلا سحب املوافقة من طرف األشخاص املعنيني، كما أنه من الضروري 	

وضع مسار  إلبالغ األطراف املعنية األخرى بأي سحب للموافقة.

• اطلب موافقة خاصة إذا كان سيتم استخدام اقتباسات األفراد املستجوبني أو صورهم يف  يف احلمالت العامة.	

إجــــراءات محــــاية البيــــانــــــات

• 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( الوائح 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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متطلبــــات احلملــــة
متطلبــــات احلملــــة

العودة إىل احملتويات

أهــــــداف املنــــــاصرة 

عند حتديد أهداف املناصرة، من الضروري مراعاة متطلبات اجلندر املتقاطعة يف تصميم إجراءات جرب الضرر النتهاكات حقوق 

اإلنسان. فعلى سبيل املثال، يف حالة الصحفيات اللواتي يواجهن التهديد بسبب كونهن نساء، قد يتمثل أحد اإلجراءات املتخذة يف 

مطالبة السلطات بالنظر يف عناصر التهديد القائمة على اجلندر والتشديد على أولوية تلك العناصر ، وتوفري إجراءات جرب الضرر 

بناء على لذلك. 

التعامل مع   الدولة واألطراف األخرى يف  اليت تتخذها  التدابري  أنك تستخدم حتليال جندريا متقاطعا عند تقييم  تأكد أيضا من 

احلادث، سواء تعلق األمر بتفعيل القنوات القانونية أو بتدابري احلماية الفورية )كالنقل واملرافقة، إخل(. وإذا كانت هذه التدابريال 

تأخذ بعني االعتبار الالمساوة على أساس اجلندر وغريها من أوجه عدم املساواة املتقاطعة، فقد يتطلب ذلك إدراج نداء إضايف إىل 

السلطات، كحث املدعني العامني، مثال، على تطبيق الربوتوكوالت احلالية بشأن التحقيق يف اجلرائم من منظور جندري.

عند التخطيط ملشاركة أفراد من بني الضحايا/الناجني/ات يف حدث عام يتضمن التفاعل مع اجلماهري ووسائل اإلعالم، تأكد 

من إدارة التوقعات،  على سبيل املثال، تأكد من أن الفرد يفهم األهداف والنتيجة املتوقعة من احلدث وتأثريه، باإلضافة إىل أي رد 

فعل حمتمل للجمهور أو املنظمني إخل. عالوة على ذلك، تأكد من حتصري الشخص املستجوب للرد على األسئلة أوالتعليقات اليت 

قد يكون هلا تأثري على إعادة إيذائهم )على سبيل املثال، التشكيك يف جتربتهم(.

مـــواد احلملـــة  

عند إعداد املواد الالزمة لدعم احلملة، استخدم لغة غري متحيزة جنسيا وغري مؤذية )انظر الشكل 4(.

التــــــالي عــــــودة



18

متطلبــــات احلملــــة

التــــــالي عــــــودة

اللغة غري املؤذية تضع الضحية / 

الناجي,ة يف املركز. وعند القيام 

بذلك، من الضروري تسليط الضوء 

غلى اجلناة )حتى لو كانت هويتهم 

غري معروفة( باستخدام لغة نشطة 

حتمل اجلناة املسؤولية عن االعتداء. 

كما تتطلب لفت االنتباه إىل 

أنظمة القمع والتمييز اليت تتداخل 

يف سياق معني.

تتجنب اللغة غري املتحيزة 

جنسيا االستخدام العام للصيغة 

واملصطلحات الذكورية وللتعبريات 

التمييزية سواء كانت مكتوبة أو 

بصرية اليت تصف األشخاص استنادا 

إىل مظهرهم اجلسدي أو الصفات 

واألدوار املنسوبة إىل جنسهم املفرتض 

أو املتصور. كما أنها لغة حترتم 

رغبة الشخص يف كيفية التعريف 

عن نفسه.

الشكل 4: لغة غري متحيزة جنسيا وغري مؤذية

تأكـد من أن أي مواد بصريــة مستخدمة متثل جمموعة متنوعة من أوجــه عدم املساواة املتقاطعة  )انظر الشكل 1(. ال خترت أبدا 

صورة تؤدي إىل إعادة إنتاج أدوارا منطية أو متييزية أو مهينة لألفراد أو اجملتمعات أو اجملموعات العرقية أو اجلنسية، بل قمبدال من 

ذلك، بتمثيل أفراد / جمموعات متنوعة مع احرتام كرامتها وحقوقها. ويعين ذلك من الناحية العملية، أن املظفني مطالبني مبراجعة 

مستمرة وزيادة وعيهم بتحيزاتهم هم أنفسم وفرضياتهم االواعية. 

تتطلب مجيع الصور املستخدمة يف احلملة مناذج موافقة موقعة من األفراد املعنيني. ودون ذلك بشكل مسبق، ال ميكن استخدام 

هذه املواد. 

العودة إىل احملتويات
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إدارة التـــوقعـــات 
واسرتاتيجيــة اخلــروج

إدارة التوقعات واسرتاتيجية اخلروج

العودة إىل احملتويات

األفراد  مع  تفاعالتهم  مجيع  يف  مسؤولني  املنظمة  موظفو  يعترب 

احلاالت  توثيق  يف  بها  يقومون  اليت  األعمال  كل  عن  املستجوبني، 

ودراستها - وبالتالي عن نتائج أي  مسار مت القيام به )على سبيل املثال، 

قانوني أو نفسي - اجتماعي أو سياسي( على الفرد املعين فيما يتعلق 

بقضيته/ا. ولذلك، جيب أن نكون منتبهني إىل التوقعات  اليت خيلقها 

الفرد،  والدور الذي يلعبه ، واالحتياجات النفسية واالجتماعية اليت تظهر 

لديه. ، مثال على ذلك، ففي بعض األحيان ميثل احلديث عما حدث يف 

حد ذاته عملية شفاءويف أوقات أخرى، من الضروري تقديم دعم نفسي- 

اجتماعي متخصص لألفراد املستجوبني )ورمبا أيضا أفراد أسرهم(. 

التــــــالي عــــــودة
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امللحـــــق 1: املعـاييـر الدنيــا 
لتدويـن املالحظـات املتعلقــة 

باملقــــابـــالت 

امللحق 1: املعايري الدنيا لتدوين املالحظات املتعلقة باملقابالت 

العودة إىل احملتويات

جيب أن تتضمن املالحظات املتعلقة باملقابالت / تبادل احلديث مع األفراد املستجوبني، املعلومات التالية كحد أدنى:

• اسم الشخص املستجوب	

• وقت وتاريخ املقابلة	

• مكان املقابلة	

• اللغة )اللغات( اليت أجريت بها املقابلة )ذكر ما إذا  مت استخدام مرتجم(	

• املوضوع الرئيسي الذي متت مناقشته	

• مالحظات شاملة عما دار يف احملادثة، مبا يف ذلك االقتباسات املباشرة، واليت جيب أن تتم اإلشارة إليها على أنها كذلك يف 	
املالحظات املتعلقة باملقابلة(

• أي نقاط عمل تتطلب املتابعة 	

• اليت جيب عدم 	 املعطيات الشخصية  أو  املعلومات   تفاصيل أي متطلبات حلماية اخلصوصية كاإلشارة مثال إىل جزء من 

الكشف عنها علنا/ جيب إخفائها.

عالوة على ذلك قم مبراعاة منظور جندري متقاطع يف الضمائر اليت يفضل املستجوبني أن يتم تقدميهم وفقا هلا )هي / هو / 

هم / إخل(، باإلضافة إىل أي خصائص تتعلق بعدم املساواة األخرى املتقاطعة. لن يكون مجيع من أجريت معهم املقابالت على 

دراية بهذه املمارسة اجليدة، لذا فكر يف تكييف اللغة وفقا للسياق )عند السؤال عن الضمري الذي يستخدمه شخص ما 

لنفسه، فكر، مثال، يف السؤال التالي : »بأي ضمري تفضل أن يناديك األشخاص الذين حتبهم؟«( كما أنه من املهم وشرح ملاذا 

وكيف سيتم استخدام ذلك ألغراض التحليل وتعقب البيانات ومعاجلة أوجه عدم املساواة املتقاطعة. 

غري أنه من الضروري كذلك إحاطة الشخص املستجوب علما أنه غري مظطر لتقديم هذه املعلومة إذا كان ال يريد ذلك، حيث 

ال جيب طلب هذه املعلومة إذا كان سيرتتب عنها خطرا بالنسبة إىل الشخص املستجوب أو سيشعر أنه قد تاذى من جديد بسبب 

هذا الطلب. 

التــــــالي عــــــودة
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امللحـــق 2: قـائمـة حتقــق
مـن ملفــــات القضـــيـــة

امللحـــق 1: قـائمـة حتقـق مـن ملفـات القضيــة 

العودة إىل احملتويات

إذا كنــت تستخدم قائمة حتقق من ملفات القضية، تذكــر أن ختصص جــزء ألي تفاوتات متقاطعة على أساس اجلندر 

)انظر الشكل 1( ميكن أن تؤثر على الفرد وتكون مفيدة يف دراسة احلالة. تذكر كذلك أن كل هذه املعلومات حساسة، 

وجيب التعامل معها حبماية خاصة. 

قم أيضا بتضمني األسئلة التالية:

• ما املسألة/ املوضوع الذي كان الشخص  يقوم بتغطيته أو يعمل عليه وقت وقوع احلادث؟ وهل ميكن أن يكون هذا 	

سببا يف احلادث؟ 

• 1(؟ ما هو الذي 	 الشكل  كيف ترتبط خصائص احلادث بنوع اجلنس وغريه من أشكال عدم املساواة املتقاطعة )انظر 

لعبته أوجه عدم املساواة املتقاطعة اليت تؤثر على الفرد يف احلادث؟ هل وهل جعلته أكثر خطورة؟ 

وينبغي ملوظفي املادة 19 استخدام ما ورد أعاله باالقرتان مع القائمة املرجعية مللفات القضايا الواردة يف امللحق 2 من مشروع 

املبادئ التوجيهية: استخدام احلاالت الرمزية يف احلمالت.

التــــــالي عــــــودة



+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


