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مقدمة

مجموعة مصادر التعلم :الكتاب الثاني

هذه

احلزمة من مصادر التعلُّم عن سياسة الصحافة واإلعالم املرتبطة باجلنس واألخالق ،هي نتيجة
التعاون بني الرابطة العاملية للتواصل املسيحي  WACCواالحتاد الدولي للصحفيني  IFJملعاجلة
أوجه الفروقات بني اجلنسني في مضمون وسائل اإلعالم.
لقد مت إحراز تق ّدم بسيط منذ برنامج بيجني لعام  1995نحو حتقيق مراعاة أكثر بخصوص اجلنسني
في وسائل اإلعالم وآليات التنظيم الذاتي للقضاء على البرمجة املنحازة ضد املرأة .يُظهر البحث،
مثل مشروع مراقبة اإلعالم العاملي ،كيف أ ّن تهميش املرأة ال يزال موجودًا في األخبار .في عام
 ،2010كشف مؤمتر رصد اإلعالم العاملي( )1أ ّن املرأة ال تشكل سوى  %42ممن يستمع أو يقرأ أو
يشاهد األخبار.
أطلق االحتاد الدولي للصحفيني مبادرة الصحافة األخالقية( )2ملواجهة التمييز املستمر في األخبار
وإعادة الصحفيني إلى مهمتهم ،وذلك من خالل فرض املعايير األخالقية األساسية .هناك بعض
اإلجراءات احملدَّدة لدعم جودة وسائل اإلعالم وإعادة بناء ثقة الرأي العام باألخبار ،مثل :حت ّدي اإلثارة
وطرق التفكير النمطية ،والتحقّ ق من الوقائع ،وااللتزام بقواعد تسجيل املدونات ،ودعم هيئات
التنظيم الذاتي املستقل .يُعتبر التصوير العادل لكال اجلنسني أحد القضايا التي يتعينَّ منحها
األولوية ،في حال أرادت وسائل اإلعالم أن تعكس بالكامل الدور الذي تلعبه املرأة في اجملتمع.
وتطور األخبار على
ينبغي عدم جتاهل االستخدام واسع النطاق لوسائل اإلعالم االجتماعية،
ّ
اإلنترنت .هناك حاالت عديدة تكشف عن وجود فشل في تصوير قضايا املساواة بني اجلنسني
إلى ح ٍد ما وبدقة ،ووجود عدد قليل ج ًدا من املبادرات نحو تطوير املعايير األخالقية وجتنّب طرق
التفكير النمطية اجلائرة والقدمية.
هذه احلزمة من مصادر التعلُّم تهدف إلى تقدمي إجابة للفجوة احلالية بني اجلنسني في مضمون
التحيز ضد املرأة .لقد مت ّ تنظيم ذلك
حاليا في مواجهة
األخبار ،ولغياب آليات التنظيم الذاتي
ّ
ً
في كتابني ميكن قراءة أحدهما مبعزل عن اآلخر .يناقش الكتاب األول املسائل واملفاهيم املتعلّقة
بنوع اجلنس ووسائل اإلعالم وأخالقيات املهنة؛ في حني يقدِّم الكتاب الثاني إرشادات تقدمي التقارير
اخلاصة باألخالق بني اجلنسني في مختلف اجملاالت واملواضيع.
حاسما لتطبيق وسائل إعالم محترفة في
ما هي الطرق التي جتعل األخالق بني اجلنسني أمرًا
ً
اجملتمعات الدميوقراطية؟ ما هو تأثير اعتماد منظور مرتبط بنوع اجلنس أثناء تقدمي قصة إخبارية؟
كل من اجلنسني في وسائل اإلعالم العاملية في الوقت احلاضر،
كيف يبدو تقدمي حملة سريعة عن ٍ
وكيف تغيَّر ذلك منذ عام 1995؟ إلى أي مدى تع ّبر مدونات وسائل اإلعالم عن تكامل االهتمام
عمليا؟ هذه األسئلة وغيرها املوجودة في الكتاب األول ترك ِّز على
بكال اجلنسني في وسائل اإلعالم
ً
أيضا يحتوي الكتاب
املهنة.
وأخالقيات
اإلعالم
ووسائل
اجلنس
بنوع
املسائل واملفاهيم املتعلّقة
ً
األول على مناذج لدراسة حالة عن تبنّي وتنفيذ مدونات في وسائل اإلعالم تركّز على نوع اجلنسني،
وذلك في بلدين هما كندا وتنزانيا .تقدِّم دراسة احلالة الثالثة مالمح جتربة اخلدمة املشتركة بني

 :GMMP .1بحث تطوري ومبادرة ملناصرة الچندر في وسائل اإلعالم مع التعاون على املستوى الدولي مع  .WACCمت تطبيق
البحث لدورات استغرقت خمس سنوات منذ عام  1955لرصد التغيير في املؤشرات املنتقاة للچندر ومت جمع البيانات
من  180بل ًدا بالنسبة للبحث الرابع في السلسلة عام  -2010التقرير موجود في محتويات وسائل اإلعالم على موقع:
_http://www.whomakesthenews.org/images/stories/website/gmmp_reports/2010/global/gmmp_global_report
en.pdf
2. http://ethicaljournalisminitiative.org/en
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املقدمة
الصحافة في مبادر ٍة رائدة لتغطية القصص املتعلّقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة باالرتباط
مع هيئة « MDG3الهدف اإلمنائي لأللفية الثالثة» ،جميع دراسات احلالة تستخلص الدروس
املستفادة من خالل الواقع العملي .يناشد الكتاب األول صنّاع القرار في مجال وسائل اإلعالم،
املهتمة بتبنّي وتطوير سياسة إعالمية معتمدة على كال اجلنسني.
فعاليات اجملتمع املدني
كذلك ّ
ّ
واملراسلني واحملرِّرين – مبا في ذلك املعلِّمني
سيكون الكتاب الثاني مفي ًدا لإلعالميني – الصحفيني
ِ
والعاملني في اجملتمع املدني في مجال الرقابة اإلعالمية التي تركز على نوع اجلنس .إن ّه يوفر إرشادات
تغير املناخ؛ تقارير
ّ
عملية لتقدمي تقارير خاصة باألخالق بني اجلنسني وذلك في ثمانية مجاالت ،وهيُّ :
الكوارث؛ األخبار االقتصادية – محاسبة النساء ،الصحة اجلنسية واإلجنابية ،االجتار بالبشر،
السالم واألمن ،األخبار السياسية – تقدمي تقارير عن املرأة في احلكومة؛ والعنف اجلنسي .ما هي
بتغير املناخ ،التي يتوجب على الصحفي مراعاتها عندما
األبعاد اخلاصة بنوع اجلنس واملرتبطة
ّ
يغطي قصة ذات صلة بذلك؟ ما هي الزاوية املرتبطة باجلنسني في قصص القضايا االقتصادية
جنسيا»؟ ما هي اخملاطر الشائعة التي يجب جتنّبها عند الكتابة عن
والتي تبدو «محايدة
ً
النساء في الوظائف العامة؟ كيف ميكن للصحفي أن يدمج املنظور اخلاص بنوع اجلنس ،عند
الكتابة عن قضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية؟ ما هي التحديات أثناء تقدمي تقارير عن العنف
ضد املرأة؟ توفّر اإلرشادات توجهات بشأن هذه األسئلة وغيرها .ميكن تعديل هذه اإلرشادات
بحسب ظروف ووقائع اجملتمعات اخملتلفة ،وميكن استخدام املبادئ األساسية من خاللها لتحقيق
وتطوير املناهج األخالقية بني اجلنسني لتغطية القصص في مختلف اجملاالت واملوضوعات األخرى.
كل من أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وأمريكا
قام خبراء اجلنس ووسائل اإلعالم في ٍ
الالتينية وأمريكا الشمالية ومنطقة أوقيانوسيا /احمليط الهادئ ،بجعل هذه اجملموعة حقيق ًة
واقعة .يجمع املصدر بني معرفتهم ونظرتهم كإعالميني أو معلّمني أو باحثني في مجال االتصاالت،
ملتزمني بلعب دورٍ في إضفاء الطابع املهني على ممارسة الصحافة من منظورٍ أخالقي يساوي بني
اجلنسني .في هذا الصدد ،نشكر الدكتورة كاثلني كروس (كندا) ،ليز مارسيال كابيود (األرجنتني)،
واألستاذ ماكسيميليانو جوزمان (بورتوريكو) ،ليز كلوديا فلورنتني (األرجنتني) ،جالنديز مونو
هيميدي (تنزانيا) ،عمو يوسف (الهند) ،سوفيندريني كاكوتشي (اليابان) ،ميندي ران (هولندا)،
شارون باجوان رولز (فيجي) ،سابينا زاكارو (إيطاليا) ،ملساهمتهم في أجزاء مختلفة من هذه
احلزمة ،و /أو تقدمي التعليقات االنتقادية لتحسينها.
هناك ع ّدة إرشادات ثابتة خاصة بوسائل اإلعالم ومدونات الصحفيني بطريقة أخالقية ،حتدِّد ضرورة
عدم التمييز على أساس نوع اجلنس .وحزمة املصادر هذه لن حتلّ محلَّها .بدال ً من ذلك ،سوف
توفّر لكل من اإلعالميني وهيئات الرقابة اإلعالمية ،ونقابات الصحفيني واجلمعيات وأصحاب العمل
مجموعة إرشادات عملية ،والتي لم تكن موجودة ،من أجل تعزيز متثيل املرأة في مضمون وسائل
اإلعالم ،وتطوير التوازن بني اجلنسني الذي ينعكس من خالل تشجيع احلوار داخل بنية وسائل اإلعالم
وهيئات التنظيم الذاتي جن ًبا إلى جنب مع هيئات اجملتمع املدني.
تصوير نوع اجلنس ليس هو قضية املرأة .تصوير كال اجلنسني بطريقة عادلة وأخالقية ،يحدث فقط
عندما يصبح هذا األمر مركز اهتمام اجلميع في غرفة األخبار وخارجها .الصحفيون واملصورون
ورسامو الكاريكاتير ،وأصحاب
ومحرِّرو األخبار ،واملصورون داخل االستوديو من الرجال والنساءَّ ،
وسائل اإلعالم ،وهيئات التنظيم الذاتي ومدارس الصحفيني واجلمعيات والنقابات ،كلٌ منها له
فعالة للمجتمع .ميكن للعاملني في اجملتمع
دوره الذي يؤدّيه لضمان أن تصبح وسائل اإلعالم مرآةً ّ
املدني دعم هذه العملية من خالل املراقبة واحلوار واملشاركة اإليجابية مع وسائل اإلعالم.
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مجموعة مصادر التعلم :الكتاب الثاني
إ ّن بيئة إنتاج مضمون وسائل اإلعالم مليئة بالكثير من التعقيدات الهيكلية واإليديولوجية
معا على إنتاج فوارق واضحة بني اجلنسني .يجب أن يصبح خلق ثقافة بني
والعملية التي تعمل ً
اجلنسني في وسائل اإلعالم من األولويات الضرورية حملاربة التأثيرات الناجتة عن احملتوى املرتبط
بنوع اجلنس في نظرة عامة الناس جتاه النساء والرجال ،والعالقات فيما بينهم .االلتزام باإلرشادات
موثوقية املدونات من منظور التساوي بني اجلنسني ،ليست سوى خطوات أولية .وينبغي
وزيادة
ّ
أيضا إيالء االهتمام بسياسات توظيف نزيهة وشفّ افة ،والتدريب املستمر (على نفقة اإلدارة)
ً
جلميع املهنيني ،والقيام بعملية مراقبة منتظمة.
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باميال مورينيه

سارة ماتشاريا ،دكتوراة في الفلسفة

االحتاد الدولي للصحفيني

الرابطة العاملية للتواصل املسيحي

�إر�شادات حول
خا�صة
تقدمي تقارير
ّ
بالأخالق بني اجلن�سني

مجموعة مصادر التعلم :الكتاب الثاني
التغي املناخي
-1
رّ
تغير املناخ العاملي هو حقيق ٌة علميَّة .إ ّن زيادة تراكيز الغازات الدفيئة
لقد اعتبر معظم املراقبني بأ ّن ّ
مثل ثاني أكسيد الكربون ،امليثان ،أكاسيد اآلزوت ،ومركبات الكلوروفلوروكربون ،أدّت إلى آثار على
واملتجمدة ،واالحتباس احلراري في
الغالف اجلوي ،وانخفاض مزعج في املناطق القطبية اجلليدية
ِّ
أيضا آثار أخرى تشمل اجلفاف
احمليطات ،وارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة احلموضة في احمليطاتً .
()1
والتغيرات في الغالف اجلوي.
والفيضانات
ّ
نسبيا على جدول أعمال
تغير املناخ ونتائجه ،جدي ًدا
ً
في الوقت نفسه ،يُعتبر تقدمي التقارير بشأن ُّ
فنيا أكثر .هناك طريقة مفيدة لتقدمي تقارير
وسائل اإلعالم ،ويزداد امليل ألن يصبح تقدمي املعلومات ً
تغير املناخ آثارًا مباشرة ،ومعرفة روايات
عن هذا املوضوع ،هي العثور على احلاالت التي يُحدث فيها ّ
تغير املناخ العاملي بطريق ٍة
األشخاص املتضررين .من املهم أن ندرك أنَّ النساء يعانني من آثار ّ
تختلف عن الرجال.
يشير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام  2007في تقرير التنمية البشرية ،إلى أ ّن النساء يتأث ّرن
بصورة خاصة
بتغير املناخ ،ألنه ّ
ن يشكّلن النسبة العظمى من الفقراء في العالم ،ويتوفّر لديهن َّ
ّ
تغير
تغير املناخ على حياته ّ
ن .عالوةً على ذلك ،من آثار ّ
احلد األدنى من املوارد الالزمة لتخفيف آثار ّ
املناخ – في جميع الثقافات – هو أن ّه يكثّف بالفعل من عدم املساواة بني اجلنسني املوجودة أصال ً
تغير املناخ له تأثير مختلف بالنسبة جلميع البشر .لذلك يصبح من الضروري،أن
ومن الواضح أ ّن ّ
يتم الكشف عن االختالفات ،وحتقيق رؤيا واضحة نحو األشخاص األكثر تضررًا ،وسرد رواياتهم من
ّ
وجهات نظرهم.

أساسية
مفاهيم
ّ
تغير املناخ ،ولتحويل
مناخ العدالة« :مناخ العدالة» دعوة للتخفيف من عدم املساواة الناجت عن ُّ
العالقات االجتماعية التي تؤدي إلى عدم املساواة ،وحتدي ًدا العالقات االقتصادية والسياسية
ت معيَّنة مثل الشعوب األصلية،
والبيئية ،التي أنشأت وكرَّست الفقر واإلقصاء والتهميش لفئا ٍ
املستضعفَ ة األخرى .لقد غابت األبعاد املتعلّقة بنوع اجلنس عن االتفاقات
والنساء ،واجملموعات
َ
بتغير املناخ العاملي ،وأصبح من الضروري التركيز عليها .يجب تضمني
اخلاصة
العاملية الكبرى
ّ
ّ
أيضا في
العدالة بني اجلنسني ليس فقط في اخلطابات والسياسات املتعلّقة
بتغير املناخ ،ولكن ً
ُّ
سياسات احملرِّرين في وسائل اإلعالم.
نوع اجلنس« :نوع اجلنس» يشير إلى األدوار االجتماعية والعالقات بني النساء والرجال .مبا في
بيولوجيا،
معينة .على عكس اجلنس احملدَّد
أيضا اختالف مسؤوليات املرأة والرجل في ثقاف ٍة
ذلك ً
ّ
ً
اخلاصة بنوع اجلنس نسا ًءا ورجاالً ،ورمبا تتغير مع مرور الوقت أو تختلف وفقً ا
يتم حتديد األدوار
ّ
بشكل عادل
للموقع اجلغرافي واإلطار االجتماعي .تُفهم املساواة بني اجلنسني مبعنى احلصول
ٍ
ومتكافىء على املوارد والفرص واالستحقاقات .في حاالت عدم املساواة بني اجلنسني ،تكون
عموما في وضع حرمان ،حيث يستبعدن من العمل السياسي ومن احلصول
الفتيات والنساء
ً
على املوارد االقتصادية واالجتماعية.عدم احلصانة« :عدم احلصانة» تشير إلى حتديد مدى تعرُّض
الناس خملاطر خارجية ،وصدمـــات وضغوط ،وقدرتهــم على التص ّدي لآلثار الناجتة عن ذلك،
والتعافي منها .قد تختلف
1- Global Climate Change, http://cambioclimaticoglobal.com.
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ضعف الفرص النسائية
تاريخيا ومحدودية االتصال
ً
باملصادر وعدم حضورهن
في تشكيـل الـقـــرارات
يجعلهــن في منتهـــى
الضعف جتــــاه التغيرات
املناخية .وتختلف طبيعة
هذا الضعف بشدة ولكن
يعظم النماذج
تغير املناخ ِّ
املتواجدة من ضعف فرص
اجلندر
UNDP
تقرير التطور البشري
2008 /2007

إرشادات حول تقدمي تقارير خاصة باألخالق بني اجلنسني
موسميا أو في أوقات مختلفة خالل حياة الناس .إنها تختلف باختالف
الضعف :عدم احلصانة
ً
اجملموعات داخل اجملتمعات ،أو باختالف األفراد داخل األسرة ،وهذا يتوقف على أنشطة حياتهم أو
طبقتهم االجتماعية .في أوقات الضغوط ،يعتمد الناس على مجموعة واسعة من استراتيجيات
تقي ًدا
التأقلم ،وعلى الرغم من أ ّن االستراتيجيات متاحة للفقراء ،فإنه من احملتمل أن تكون أكثر ُّ
()2
وأقل مرونة.

منوذج حتليل قصة
انظر إلى القصة التالية:
العنوان:
املراسل:
مكان النشر:

«تغير املناخ يسبِّب اجلفاف»
ّ
جوشوا رودريغيز
ڤاجنارديا(أون الين نيوز ،املكسيك)
http://www.vanguardia.com.mx/causacambioclimaticosequia-1203316.html

التاريخ:

 25يناير 2012

جلة
بيدراس نيغراس ،كواهويال إ ّن التغيرات في معدالت هطول األمطار ودرجات احلرارة املس َّ
لتغير املناخ الذي يؤثر على الكوكب بأسره .تقول
في مناطق مختلفة من كواهويال ،هي نتائج
ّ
صحيح أننا ال نعرف كل شيء عن كيفية سلوك الغالف
البيئية جوسيفينا سانشيز بونس
العالمِ ة
ٌ
ّ
ميكن
ّه
ن
أ
إال
اجلوي،
فعليا الشعور باآلثار الناجتة عن ذلك في كواهويال ،وتشمل األعاصير والعواصف
ً
ت من ال َبرَد بحجم كرة البيسبول.
الشديدة املصحوبة بحبيبا ٍ
عما حدث في
بشكل غير
وقالت بأنَّ هطول األمطار في منطقة سالتيلو كان
ٍ
منطي ،مختلف ّ
ّ
املاضي .كذلك الوضع في املناطق الوسطى والصحراء ،واجلنوب الشرقي واملنطقة الشمالية
واملنتجة للفحم على وجه التحديد ،حيث أدّى هطول األمطار الغزيرة إلى حدوث الفيضانات ،وفي
نفس الوقت ،اجلفاف الشديد الذي تسبَّب في هبوط معدل اإلنتاج الزراعي.
تذكَّرت أن ّه في السنني املاضية ،مت َّ تسجيل هطول أمطار لفترة زمنية أطول ،لكنه تضاءل في
الوقت احلالي ،وكذلك كان من املعتاد أن يكون فصل الشتاء أكثر برودة ،لكنّه اآلن أقل  -مما يثير
القلق للغاية.
ووفقً ا لسانشيز بونس ،فهناك تقارير تفيد بأ ّن احملاصيل العلفية في اجلزء الشمالي من البالد
خصوصا في فصل الشتاء،
التغير،
تتكيف مع
قد تأثرت ،حيث ال يوجد ما يكفي من الوقت لكي
ً
ّ
ّ
عندما تصبح األرض في هذه املنطقة أقل مالءم ًة لزراعة احملاصيل.
تغير
أضافت تقول «إ ّن إحدى أكبر اخلسائر في املكسيك ،هي فقدان
ّ
التنوع البيولوجي الناجت عن ّ
املناخ .األنواع تنتقل من منطقة إلى أخرى ،والذين ال يستطيعون القيام بذلك سوف يختفون».
وفقً ا لهيئة األرصاد اجلوية املكسيكية؛ اجلفاف ،والذي هو شديد بالفعل ،سوف يكون أكثر كثافة
تغير املناخ.
في اجلزء الشمالي من البالد ،نتيج ًة لظروف ُّ
 -2منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (.)FAO

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1395s/a1395s00.pdf.
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أيضا ،بأنَّ املكسيك سوف تشهد ارتفا ًعا في مستوى سطح البحر،
تضيف سانشيز بونس ً
مما يؤثر في املقام األول على املناطق الساحلية في خليج املكسيك ،مما يدل على أن املناطق
املأهولة سوف تتأث ّر بشدة.
[]000

التحليل
مقالة إخبارية تتناول قضي ًة سائدة في منطق ٍة ما .في حني أ ّن املراسل يختار االحتفاظ بالتركيز
احمللّي على القصة ،وهو هنا يفقد فرص ًة لكتابة مقالة ذات معلومات أكثر ،إذ كان ميكن له أن
تغيرات املناخ واألنظمة املائية على النساء والرجال
يتوسع بها لتشمل الطرق التي أث ّرت بها ّ
الذين يعيشون في هذه املنطقة من املكسيك.
يوجد ذكر لإلنتاج الزراعي ،لكن ليس هناك أيّة إشارة إلى الناس الذين يقومون بهذا العمل ،مبعنى
ستتغير حياتهم
نسبة النساء والرجال املشاركني في اإلنتاج ،وما هو تأث ّرهم باجلفاف ،وكيف
ّ
التغيرات على املدى القريب والبعيد .لقد ذُكر
اليومية وأدوارهم االجتماعية واألسرَّية بسبب هذه
ّ
التغيرات املناخية قد حتدث لفترة طويلة من الزمن .فلن يكون من املستغرَب إذا كان الناس
بأنَّ
ّ
التغيرات وفقدان املوارد الطبيعية.
يهاجرون أو قد هاجروا بالفعل إلى أماكن أخرى ،وذلك نتيجة
ّ
التغيرات بدورها على الترتيبات االجتماعية واألسريّة بالنسبة للنساء
ومن املتوقَّع أن تؤث ّر
ّ
بشكل أفضل.
والفتيات .ومن الواضح أن حمل ًة تاريخية عن املنطقة ستكون مفيدة لفهم األمور
ٍ
يالحظ
التنوع البيولوجي ،ولكنه يفشل في
املراسل أ ّن التقلّبات املناخية تؤدي إلى خسارة في
ِ
ُّ
استغالل الفرصة الستكشاف كيفية تأثير ذلك على احلياة في اجملتمعات احمللية األكثر ضعفً ا
بشكل أكبر.
والتي تعتمد على املوارد الطبيعية
ٍ
قصص مخفيَّة ،ومتكني معلومات
وميكن ملقال ٍة إخبارية بسيطة مثل هذه ،أن تعمل على إبراز
ٍ
أيضا للقصص أن تسلِّط الضوء على القضايا التي بالكاد تدخل في عالم
متوازنة أفضل .ميكن ً
االتصاالت ،ولكنها حيوية من أجل مجتمع أكثر عدال ً.

أسئلة للدراسة
تغير املناخ اخملتلفة ،مثل اجلفاف والفيضانات ،أن تؤث ّر بشكل مختلف على
 -1كيف ميكن لظواهر ّ
النساء والرجال؟
التكيف؟
 -2ما هي العوامل التي تؤثر على عدم احلصانة والقدرة على
ّ
املناخية والظواهر الشديدة؟
التغيرات
التكيف بشكل مختلف مع
 -3كيف ميكن للنساء والرجال
ّ
ّ
ّ
تتغير الظروف املناخية؟
تتغير أدوار اجلنسني عندما
 -4كيف ميكن أن
ّ
ّ
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إرشادات حول تقدمي تقارير خاصة باألخالق بني اجلنسني
بتغي املناخ
تركيز خا�ص :الأبعاد اخلا�صة بنوع اجلن�سني واملتع ّلقة
رّ
لتغير املناخ على النساء والرجال ،البد من النظر في املسائل التالية.
لفهم التأثيرات اخملتلفة
ّ
• تقليديًا ،املرأة هي املسؤولة عن توفير الرعاية في األسرة واجملتمع .وبالتالي ،عندما حتدث كارثة
لتغير املناخ ،ال يكون لدى املرأة نفس اإلمكانيات للتعبئة والهرب .في بعض الثقافات،
نتيج ًة
ّ
يتم وضع قيود على الفرص املتاحة لها خارج املنزل وعلى قدرتها على التحرك – األمر األكثر
حيوية للبقاء على قيد احلياة.
• بعد وقوع الكارثة وعواقبها ،يتس ّبب النزوح واالبتعاد عن املوارد احليوية في تكثيف املهام التي
ن املهني،
ن أو تدريبه ّ
تقوم بها اإلناث .وتُلزَم الفتيات والشابات بالتخلي عن أو تأجيل دراسته ّ
مع ما ينتج عن ذلك في املستقبل.
• مت التوثيق بوضوح أ ّن عدم حصانة النساء جتاه العنف اجلنسي واألسري ،يزداد عندما يعشن في
مخيمات الالجئني أو مالجىء مؤقَّتة بعد وقوع الكارثة.
لتغير املناخ تؤثر على النساء اللواتي ،في كثير من احلاالت ،يُعتبرن إلى اآلن
• الهجرة كنتيجة
ّ
ربّات األُسر الفقيرة .تتأثر النساء بشدة أكثر من الرجال عند االضطرار إلى الهجرة والبحث
ن مسؤولية توفير الرعاية.
عن موارد جديدة ،بينما في الوقت نفسه ،تقع على كاهله ّ
بتغير املناخ ،مع ازدياد نسبة الزواج املبك ِّر عند اإلناث في
• مت َّ ربط أزمات الغذاء املرتبطة
ُّ
ن املرتقبني.
ن من أجل املال ألزواجه ّ
بعض األجزاء من العالم ،واللواتي يتم اإلجتار به ّ
يُعتبر إيجاد ونقل املياه ،وهو مورد حيوي للمجتمع بأكمله ،مهم ًة تقليدية تقوم بها اإلناث.
عندما يصبح هذا املورد نادرًا على نحو متزايد ،فإ ّن حجم عمل اإلناث يزداد .وينخفض مع ّدل
املواظبة على الدراسة واالهتمام بصحة النساء والفتيات ،كلما ازدادت املسافة املادية نحو
هذا املورد.
• يُعتبر مستوى التغذية عامال ً
حاسما في حتديد القدرة على البقاء على قيد احلياة جتاه آثار
ً
الكوارث الطبيعية .النساء أكثر عرضة للمعاناة من نقص الغذاء .عند ندرة الغذاء ،تقوم
املرأة بإطعام أطفالها وأفراد أسرتها اآلخرين أوالً ،وذلك على حساب صحتها وتغذيتها.
• ضعف الصحة يولِّد ظروفًا مواتية النتشار األمراض ،وكذلك مضاعفات في مجال الصحة
اجلنسية واإلجنابية.
تغير املناخ العاملي لها تأثير ٌ حاسم على حالة املرأة،
•
التغيرات في اإلنتاج الزراعي الناجمة عن ّ
ّ
مما مينحها الدور األساسي في مجال اإلنتاج الغذائي .تُنتج املرأة وحتصد وتع ّد معظم غذاء
العالم .املرأة هي املسؤولة عن  %57من اإلنتاج الغذائي احمللي في أفريقيا جنوب الصحراء
()3
الكبرى %56 ،في آسيا %54 ،في أمريكا الالتينية.

 -3شاهد ڤيديو أصدرته منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة «إنهاء الفجوة بني الرجال والنساء في الزراعة»
http://www.youtube.com/watch?v=mpKF6e8k8MM.
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االحتباس احلراري املتوقَّع

املصدرwww.cambioclimaticoglobal.com :
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إرشادات حول تقدمي تقارير خاصة باألخالق بني اجلنسني
تغي املناخ
�إر�شادات :تقدم التقارير بخ�صو�ص
رّ
ميز بني اجملتمعات
احمللية واجملموعات األكثر
ّ
 -1جتنب تعميم آثار وتأثيرات ّ
تغير املناخ .بدال ً من ذلكِّ ،
عرضة لعدم احلصانة ،من تلك التي هي أقل من ذلك.
تغير املناخ العاملي .قدِّم
 -2حدِّد الظروف التي جتعل النساء أكثر عرض ًة لعدم احلصانة جتاه آثار ّ
تفاصيل عن هذه الظروف.
ت محدَّدة معرضة لعدم احلصانة» وحتديدها
 -3من
الصحي واملهم أن نتحدث عن «مجتمعا ٍ
ّ
بوضوح.
 -4تعرَّف على سبل العيش واملوارد التي حتتاج املرأة أن حتصل عليها في بل ٍد أو منطق ٍة ما ،والتي
كيفية تأثير هذه الظواهر
ميهد الطريق لوصف
تأثرت بالظواهر البيئية احمليطة .القيام بذلك ِّ
ّ
على صمود وبقاء املرأة.
 -5ابحث عن ما هو مخفي أو غير ظاهر علنًا .وفّر اإلطار الالزم للحصول على معلومات .في حال
تغير املناخ (مثالً،
بروز حالة من العنف والفقر وتدن ّي املستوى التعليمي أو الهجرة ،نتيج ًة آلثار ّ
حدوث فيضان كبير يدفع النساء للجوء إلى مأوى ً أو الهجرة إلى أماكن سوف تتفاقم فيها
والصالت سوف يساعد
ن) ،ينبغي أن تكون املعلومات محدَّدة وواضحة .إبراز الروابط
ِ
حالته ّ
وغنية باملعلومات.
على توفير قصة متعددة األبعاد
ّ
تغير املناخ ،وعدم نشر صورهم .ليس
 -6كن حذرًا حول تسمية األشخاص الذين يعانون من آثار ّ
نهائيا ،أثناء الرغبة في تصوير املأساة ،في عدم احترام احلق في اخلصوصية أو عدم
هناك مبرر
ً
حماية النساء والقاصرين وغيرهم من األشخاص الضعفاء.
جهز قائمة اتصال متنوعة من األشخاص املرجعيني أو االستشاريني سواء كانوا خبراء أم ال.
ِّ -7
حتيز صحفي واضح جتاه الرجال على أن ّهم يق ّدمون رأيًا خبيرًا ،ولكن في حالة القضايا
هناك ُّ
التي تهم النساء واإلناث أكثر ،تق ّدم املقابالت معرف ًة أقل ومعلومات أضعف.
تغير املناخ العاملي ،إن ّه ملن الضروري حتقيق رؤيا
 -8عند تقدمي تقارير عن الصحة وارتباطها بآثار ّ
واضحة حلالة النساء وأطفالهن ،وفي نفس الوقت احلرص على جتنب التعميم .إيالء االهتمام
للصحة اجلنسية واإلجنابية ،إذ أ ّن العواقب لها أثر في احلاضر واملستقبل.
 -9اإلقرار بدور املرأة باعتبارها عنصر من عناصر التغيير في تطوير السياسات العامة وفي املبادرات
تغير املناخ أو التخفيف من ح ّدتها.
على
التكيف مع آثار ّ
ّ
مرجعا لكافة األُطر القانونية احمللية واإلقليمية والدولية ،التي تهدف إلى حماية املرأة.
-10ضع
ً
()4
مثال على ذلك ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (. )CEDAW
-11بقدر اإلمكان ،قدم خبرات محددة للمرأة على املستوى احمللي أو الوطني ذات تأثير في السياسات
بتغير املناخ أو التخفيف من اخملاطر وخطط العمل.
املتعلقة
ّ

4- http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
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 -2تقدمي تقارير عن الكوارث
لم تعد الكوارث الطبيعية تقتصر على موجز األخبار القصيرة مع إحصاءات عن الوفيات أو
دولية في وسائل اإلعالم ،يتم توثيقها
اخلسائر االقتصادية .اليوم ،تُنشىء القصة عناوين رئيسية ّ
جلة في تقارير الكوارث األخيرة تشمل الدمار الذي خلفته كارثة تسونامي في
بقوة –املعالم املس َّ
احمليط الهندي (ديسمبر  ،)2004إعصار كاترينا في الواليات املتحدة (أغسطس  ،)2005املأساة
الثالثية التي وقعت في شرق اليابان من الزلزال املد ِّمر والتسونامي واحلادثة النووية (مارس .)2011
أصبحت هذه الكوارث وعواقبها تغطي ًة إخبارية حيوية جتاوزت اإلحصاءات .مع بروز الكوارث
املد ِّمرة ،ازدادت التغطية اإلعالمية ،في القصص التي تشير إلى أهمية املؤشرات السياسية
الصحفيون
واالقتصادية واالجتماعية في الدولة واجملتمع .في الواقع ،القصص التي ينشر فيها
ّ
تلعب دورًا حيويًا في
معلومات متنوعة عن الدمار واحلد من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثارها،
ُ
برامج اإلصالح الوطني.
تتعلّق القصة اخلاصة بكارث ٍة ما ،باإلصالح واحلد من اخملاطر؛ موضوعان حاسمان ميكن معاجلتهما
إذا مت ّ ربط التحديات مع أهداف التنمية الوطنية .بالنسبة للصحفي يتم حتقيق هذا الهدف
بفعالية أكثر عندما يتم سرد القصص من ِقبل أشخاص ناجني من الكارثة( ،)1ألنهم يعرفون
عن كثب املعاناة اإلنسانية والدمار ،وبالتالي القدرة على
التحمل والشجاعة لإلصالح .قصصهم
ُّ
دما .إنَّ التوثيق
ال تعكس فقط
ً
واقعا قويًا على األرض ،وإنمّ ا ً
أيضا تصميم الناس على املضي ق ُ ً
م ج ًدا لتوفير اإلطار الذي ميكن من خالله فهم آثار الكوارث على حياة الناس.
قي ٌ
اإلعالمي خلبراتهم ِّ
عندما تُكتب قصة مع أخذ هذه األهداف في االعتبار ،فإنه ميكن نقل املأساة لبقية العالم ،ولكن
أيضا توفير الدعم والتفُّ هم.
ً

منوذج حتليل قصة
انظر إلى القصة التالية:
العنوان:
املراسل:
مكان النشر:

خفية للنساء اللواتي يواجهن إساءات في املناطق املنكوبة»
«مساعدات
ّ
روب جيلهولي
چابان تاميز  -مجلة رائدة يومية.

التاريخ:

 1يناير 2011

http://www.japantimes.co.jp/text/fl20111001a1.html

سنداي ،بنظر ٍة خاطفة ،قد ال يبدو األمر أكثر من مجرَّد تدليك يدوي .في زاوية أحد مالجىء الناجني
الربحية في
من كوارث شهر مارس في باوناجاوا ووالية مياجي ،حاول أعضاء إحدى الهيئات غير
ّ
اجمله َدات.
مياجي توفير بعض الراحة للناجيات اإلناث َ

« -1الناجون» مستخدمة هنا إليصال مدى قوة من حتملوا املواقف الصعبة أو تغلبوا عليها وليس مجرد كونهم ضحايا
كما يتم تصويرهم كثيرًا« ،الناجون» جتذب االنتباه إلى األفراد واجلماعات خاصة النساء والالئي يرزحن حتت وطأة
األشكال اخملتلفة من القهر والالئي يأخذن خطوات فعلية لتغيير الظروف.
http://www.japantimes.co.jp/text/fl20111001a1.html
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محام متخصص في قضايا املرأة،
شخص غير معروف للمقيمني وهو
كان من بني أولئك األعضاء
ٍ
ٌ
مبا فيها قضايا االعتداء اجلنسي والعنف املنزلي.
حساسة ،ميكن أن تنتزع بعض االعترافات املؤملة» هذا ما قاله يوكو
«مجرَّد أذن مصغية وملسة ّ
كوسانو أحد
مؤسسي هيئة ( Miyagi- Jonetوهو اختصار لالسم األوسع ،شبكة دعم وإعادة
ِّ
تأهيل املرأة في مياجي).
تقول إحداه ّن «تقول كثير ٌ من النساء إن ّه ما يلبثن أن يبدأن بالتعافي من حزن الفقدان ومشاعر
لنوع جديد من الرعب ،إن ّه نو ٌع مختلف
الذنب بعد النجاة من األحداث املؤملة في مارس ،إال ويتعرَّضن ٍ
من اجلحيم».
تقول إ ّن هذا اجلحيم يشمل حاالت عديدة من اإلساءة اجلنسية والتحرش وح ّتى االغتصاب.
إحدى الفتيات في والية مياجي ،وهي في العشرينات من العمر وقد فقدت منزلها واألسرة في
كارثة تسونامي ،اضطرت لالنتقال إلى مالجىء مختلفة بعد تعرضها للتحرش اجلنسي ،واإلساءة
والنفسية واملالحقات .يقول كوسانو «على ما يبدو أ ّن بعض املقيمني في امللجأ اقتحموا
اجلسدية
ّ
عليها احلمام بينما كانت تستحم .انتقلت إلى مالجىء أخرى ،ولكن لألسف استمر عذابها».
الصدمة ،أ ّن املرأة اضطرت في نهاية املطاف االبتعاد عن مسقط رأسها في أيشينوماكي إلى كويوتو.
في الوقت ذاته،
هناك امرأةٌ في الثالثينات من العمر ،وقد تعرَّضت لالعتداء اجلسدي من ِقبل زوجها أثناء إقامتهما
أيضا في ملجأ في إيشينوماكي.
ً
سكن مؤقَّت بعيد عن البيئة اجملتمعية في
تقول كوسانو :لقد حصل الزوجان في نهاية املطاف على
ٍ
امللجأ ،ولكن االعتداء ازداد سو ًءا .فتوسلت املرأة للسلطات احمللّية للسماح لها بالعودة إلى امللجأ.
وأضافت قائل ًة «مثل العديد من النساء في املالجئ وأماكن اإلقامة املؤقتة ،قالت إنها تخشى على
حياتها» ،باإلضافة إلى أ ّن مساعدة محامي هيئة  ،Jonetأصبحت املرأة قادرة على بدء إجراءات
الطالق .تضيف القول «من دون مساعدة ،لن تتحسن محنتهم».
تأسست هيئة  Miyagi- Jonetفي أعقاب زلزال  11مارس والتسونامي ،من ِقبل كوسانو
الربحية في سينداي بإدارة أطباء
وسيتسوكو ياهاتا ،وهما اثنان من أعضاء هيئة  NPOغير
ّ
وممرضات ومتخصصون في مجاالت الصحة األخرى لضحايا العنف املنزلي
[]000
نسبيا حتت البحث – إن ّه
تتناول القصة اإلخبارية أحد اجلوانب احلاسمة للكوارث ولكنّه ال يزال
ً
ت أعلى من الصدمة
جلت الناشطات في اليابان وسيريالنكا مستويا ٍ
الدعم النفسي للناجني .س َّ
()2
التي تتبع الكوارث بني النساء الناجيات ،والتي نُسبت إلى قوالب منطية مرتبطة باجملتمع  .توث ّق
التقارير الواردة من توهوكو الضغط على النساء كي يكن َّ رزينات ،ويضعن احتياجات اآلخرين قبل
احتياجاتهن اخلاصة.

 -2موقع ياباني يوثق وضع نساء في محنة في مناطق بطوكيو
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هذه القصة تسلِّط الضوء على انعدام األمن بالنسبة للمرأة في مواقع اإلخالء .إن ّها تغطي حوادث
التحرش اجلنسي والعنف املنزلي في املالجىء .هذه قصة تكشف عن الدور احلاسم الذي تقوم به
اجلمعيات النسائية لدعم النساء الناجيات من الكوارث ،مثل تقدمي التدريب والرعاية العاطفية.
تشير املقالة إلى أمثلة عن عدم وجود وسائل مناسبة ملعيشة النساء اللواتي يعشن في املناطق
املنكوبة ،كخلق فرص عمل لتوفير دخل للناجيات حيث إ ّن الوظائف في احلقيقة تناسب الرجال
بدنيا ،مثل إزالة األنقاض.
ً
وبينما تركّز القصة على النساء وبالتحديد إبراز عدم املساواة بني اجلنسني في توزيع املوارد ،كذلك
تُظهر عدم املساواة الناجمة عن استجابة احلكومة خللق عمل .في الواقع ،تُظهر أفضلية الرجال
على النساء ،وبعض أوجه القصور في النهج اإلعالمي.
وغنى باملعلومات .اإليضاحات املقدَّمة
املراسل مصادر أكثر ،كانت القصة أكثر ثرا ًء
كلما استخدم
ِ
ً
أصوات أخرى ،ولم يُج ِر
بخصوص حاالت العنف املنزلي ،متّت باستضافة ضيف واحد .فلم تُسمع
ٌ
للمراسل أن يبتكر
ميكن
الكثير من استطالعات الرأي في البداية في مواقع اإلخالء املذكورة .كان
ِ
قصة متعددة األبعاد من خالل سعيه إلجراء مقابالت مع النساء اللواتي ساهمن بالتعافي ،على
ن ملناصب قيادية ،أو الناشطات
سبيل املثال أولئك اللواتي ق ّدمن الرعاية ،واللواتي قد مت ّ اختياره ّ
اللواتي كن ميارسن الضغط للوصول إلى برنامج إعادة تأهيل رسمي.
تركيز خا�ص :جتربة �شخ�صية ل�صحفي يف تقدمي تقارير عن الكوارث من
منظور كال اجلن�سني

نحو غير متناسب
تشير األدلة املتزايدة حول الدمار احلاصل أثناء الكوارث إلى أ ّن الفقراء يتأثرون على ٍ
مع النساء واألطفال الذين ميثّلون القطاعات األكثر ضعفً ا( .)3فكيف ميكن للصحفيني االقتراب
وتقدمي تقارير عن الكوارث من منظور كال اجلنسني؟ فيما يلي جتربة أحد الصحفيني في تغطيته
للكوارث التي حصلت في مكانني مختلفني.
تغطية إعالمية لتسونامي احمليط الهندي ( )2004في سيريالنكا ،والزلزال والتسونامي في اليابان.

سوفيندريني كاكوتشي

د َّمر تسونامي ثلث سواحل سيريالنكا ،قضى على حياة وسبل عيش اجملتمعات ذات الدخل
املنخفض املعتمدة على صيد األسماك والتي كانت تعيش على الشواطئ لعدة أجيال .بعد شه ٍر
من الكارثة ،أخذت على عاتقي أن أركّز على كتابة التقارير حول التأثيرات احلاصلة على النساء
اللواتي مت َّ تهميشه ّن خالل التغطية اإلعالمية واسعة النطاق ألضخم كارثة في ذلك الوقت.

3- Social Scientists Association of Sri Lanka, 2009.
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سرعان ما التقطت قصصي سيال ً موجة من األصوات التي صورت معاناة وشقاء النساء التي
ن في عملية اإلصالح والتعافي .أحد املواضيع الرئيسية كان بخصوص اكتساب
واجهته ّ
حقوق امللكية بعد وفاة أزواجهن عادة ما يتم تسجيل األراضي واملنازل بأسماء رب األسرة من
تتضمن مهمة تفاوض شاقة بالنسبة للنساء ،واللواتي
الذكور .عملية نقل امللكية كانت
ّ
قصص أخرى تُبرز
لديهن مهارات وخبرات قليلة في مجال التنقّ ل واإلجراءات الرسمية .هناك
ٌ
التمييز بني اجلنسني في احلصول على التعويض املالي؛ املبالغ املدفوعة للنساء كانت أقل من
أيضا أن املعوقات االجتماعية املفروضة على اإلناث قد
تلك التي للرجال .وكان من الواضح ً
عرقلت قدرتهن على النزاع في مواجهة الفيضانات؛ فقد ماتت الفتيات والنساء بسبب أنهن
لم يتعلمن السباحة أو تسلّق األشجار ،املهارات التي من شأنها أن تساعدهن على الهرب من
املوجات الضخمة .اخترت في قصصي أن أضع أولوية للدعوات املتزايدة إلجراء تغييرات ،والتركيز
على احلركات واآلراء التي متثل التغيير االجتماعي اجلادّ في سيريالنكا.
كشفت قصصي حول كارثة توهوكو في اليابان ،قضايا وتطورات جديدة مماثلة لتحقيق املساواة
االجتماعية بخصوص احلد من مخاطر الكوارث وجهود اإلصالح وإعادة التأهيل .في البداية،
جتربة احلصول على آراء اإلناث كمصادر لقصصي في اليابان ،لم تكن باألمر السهل .في عام
 2011حدثت كارثة واسعة النطاق ،قضت على اآلالف من اجملتمعات مسبِّب ًة فوضى هائلة.
كان التحدي الرئيسي بالنسبة للنساء يكمن في التقاليد احمللية؛ حيث تتألف توهوكو من
مجتمعات مترابطة تعمل بالزراعة وصيد األسماك ،وذات هوية ثقافية قوية تتركز فيها السلطة
جل جتارب النساء في الكوارث؛ حيث قُدمت النساء بوصفها مجموعة
لألب .نادرًا ما كانت تُس َّ
التحمل .كان املتحدثون الرسميون في مراكز اإلخالء ذكورًا ،مثلما
ضعيفة وغير قادرة على
ّ
كان املسؤولون عن القرية احمللية والبلدة .وعندما يُطلب من النساء تقدمي رأي ،يتجنّنب أضواء
خطة العثور
ن شيء مهم يتحدثن عنه .لقد أثمرت ّ
وسائل اإلعالم ،ويقلن بإصرار إن ّه ليس لديه ّ
ن ،إذ كن َّ أكثر استعدادًا لكسر القيود االجتماعية،
على نساء أصغر س ًّنا إلجراء مقابالت معه ّ
قوة املرأة أثناء وقوع الكارثة ،فقد كانت تقوم بإنقاذ كبار السن واألطفال،
وأخبرن روايا ٍ
ت ثاقبة عن ّ
وتق ّدم الرعاية أثناء عملية اإلخالء الطويلة واملرهقة ،كما كانت تق ّدم خدمات الدعم النفسي.
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درس
تناول القصة بإدراك
األثـار اخملتلفـة للكــوارث
على النســاء والرجــال
يساعــد على تكوين
قصــة أكثر إثارة وتقدميًا
والتي ميكن أن تؤثر على
خطوات السياسة.

إرشادات حول تقدمي تقارير خاصة باألخالق بني اجلنسني
�إر�شادات :تقدمي تقارير عن الكوارث

 -1من املهم أن نفهم األبعاد املرتبطة بكال اجلنسني في ظروف الكوارث.
• عدم املساواة بني اجلنسني في حقوق امللكية يؤدي إلى صعوبات بالنسبة للمرأة للمطالبة
باملنازل أو األراضي بعد موت الذكر – رب املنزل.
• نتيجة التقاليد التي تكون فيها السلطة لألب ،يحدث استهانة بالنساء أو التقليل من
شأن مساهماتهن .إن ّها تقاليد حت ّد من حريتهن في التحدث علنًا.
• في كثير من األحيان ال يُوزَّع الدعم املادي للناجني بصور ٍة عادلة :أمناط التمييز بني اجلنسني
ال تزال قائمة.
وفيات اإلناث ،دور النساء في التخفيف من ح ّدة
 -2ابحث عن زاوية خاصة باإلناث ،مثل أسباب ّ
ن الوثيق باجملتمع احمللي ،أو فقدانهن وسائل العيش.
الكوارث بالنظر إلى ارتباطه ّ
ن صوتًا مسموعً ا في حاالت الكوارث ،يرتفع إلى مستوى
 -3تبينِّ األدلة أن النساء يجدن له ّ
فعال .ميكن للقصص أن تكون مقنعة ومثيرة
بشكل
التحدي لتوفير القيادة أو التأثير
ّ
مهنيا بالنسبة للصحفيني.
الهتمام للقرَّاء ،وكذلك مجزية
ً
 -4عزِّز الثقة إليجاد أراء نسائية .مثالً ،حتدَّث إلى املتطوعات في مخيمات اإلخالء ،لكسر اجلليد
مع الناجني وتوجيه النساء إلجراء املقابلة.
 -5قم بإنشاء شبكة اتصال مع الناشطات اللواتي يدعمن املرأة واجملتمعات احمللية.
 -6يُعتبر التساؤل بخصوص سبل العيش ،املعيار احلاسم لتحقيق التق ُّدم في اإلصالح وإعادة
التأهل الوطني .استكشف هذه الزاوية من أجل إيضاحها أكثر ،مع إيالء اهتمام أكثر باآلثار
اخملتلفة على النساء والرجال.
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إرشادات حول تقدمي تقارير خاصة باألخالق بني اجلنسني
 -3الأخبار االقت�صادية :احل�سابات املتع ّلقة بالن�ساء

كشف مشروع الرصد اإلعالمي العاملي  2010أ ّن حضور املرأة في قصص االقتصاد توقفت عند
نسبة  0%2في جميع أنحاء العالم .وصلت النسبة املقابلة في آسيا إلى  ،%15في حني كانت نسبة
ذِكر النساء في الهند منخفضة للغاية  %10في مثل هذه القصص.
االختفاء املستمر للمرأة في التغطية اإلعالمية لألخبار االقتصادية ،يعكس عدم اعتراف العديد
املتخصصني االقتصاديني مبساهمتها في اجملال االقتصادي واالستخفاف بها في االقتصاد
من
ّ
التقليدي.

منوذج حتليل قصة

تقرير لوكاالت األنباء( )1عن موضوع االفتتاحية التي كتبها اخلبير االقتصادي ،رئيس وزراء الهند
الدكتور مامنوهان سينغ ،في مؤمتر العمل الهندي الرابع واألربعني في فبراير  2012يوضح عمى
التمييز بني اجلنسني ،الذي مازال مييز الكثير من التفكر والتغطية االقتصاديني .املرجع الوحيد
للمرأة في اخلطاب يعكس نهج الرعاية الضعيف واملعتمد على السلطة األبوية ،والذي يدعو
للتساؤل بخصوص مشاركة املرأة في القوى العاملة.

هامتني .األولى وهي من أكثر املوارد غير
«وقبل أن أنهي حديثي ،أود أن أذكر مسألتني أعتبرهما ّ
املستغلة في بالدنا وهو نسائنا .إ ّن معدالت مشاركة املرأة في قوة العمل منخفضة للغاية في
بلدنا ،وظلت كذلك على مدى العقود املاضية أو أكثر .ومن أجل حتقيق املزيد من مساهمة النساء
في القوى العاملة ،فمن الضروري أن نفهم القيود التي تواجهها في حتقيق التوازن بني مسؤولياتها
حاليا في برامجنا ،مبا فيها
العائلية ومسؤولياتها في العمل .على الرغم من توفير دور احلضانة
ً
أيضا إلى
برنامج العمالة الريفية  ،)2(MNREGAإال أن ّه من الواضح أ ّن هذا ال يكفي .إننا بحاجة ً
بدوام
اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير العمل جلزء من الوقت ،وبحيث يكون له نفس خصائص العمل
ٍ
كامل .وإذا تطلَّب هذا تغييرات تشريعية ،فينبغي أن نكون مستعدين للقيام بذلك والبدء بوضع
خطة عمل لتحقيق ذلك في الواقع».
ّ
مامنوهان سينغ ،رئيس وزراء الهند (بصفته خبير اقتصادي) خالل حديثه في الدورة الرابعة
واألربعني ملؤمتر العمل في الهند نيودلهي 41 ،فبراير .2102
في اليوم التالي ركّزت الصحف على مالحظات رئيس الوزراء بخصوص النساء العامالت،
وظهرت عدة روايات حتت عناوين مختلفة« ،رئيس الوزراء يريد انضمام املزيد من النساء إلى القوى
العاملة»(« ،)3رئيس الوزراء يريد مساواة النساء العامالت بدوام جزئي في املستحقات»( ،)4بل وحتى
«تخفيض العبء عليهن» (.)5

1. PTI, “Committed to strengthening labour laws: Manmohan”, The Hindu, February 14,
2012. http://www.thehindu.com/news/national/article2892291.ece
2. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, aiming to enhance the
livelihood security of people in rural areas of India by guaranteeing 100 days of wageemployment in a financial year to a rural household whose adult members volunteer to
do unskilled manual work.
3. http://www.thehindu.com/news/national/article2893934.ece.
4. http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/economy/
5. http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/article2893389.ece.
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ألي من تلك القصص نظرة ثاقبة لالفتراضات الضمنية في تصريحات رئيس
ومع ذلك ،لم يكن ٍ
املراسلني أو احملرِّرين الباحثني في موضوع النساء العامالت،
الوزراء .وعلى ما يبدو ،ينطبق هذا على
ِ
والنشطاء املشاركني في تنظيمهن ،كذلك العلماء ذوي اخلبرة في قضايا اجلنسني والعمل ،و /أو
النساء العامالت في مجال االقتصاد ،بخصوص آرائهم حول هذا املوضوع .نتيج ًة لذلك ،وعلى
مرتبطا بنوع
الرغم من أ ّن القصص كانت ظاهريًا عن املرأة ،إال أنها لم تقدِّم منظورًا مستنيرًا
ً
اجلنس على موضوع املرأة والعمل.
هناك مقالة في العمود االقتصادي ،كتبها سي بي شاندراسيخار وجاياتي غوش بعنوان «عمل املرأة:
املراسلني في
هل تغيَّر شيء()6؟» نُشرت في مجلة يومية مالية قبل ستة أشهر ،رمبا كانت قد ن ّبهت
ِ
التعمق أكثر قليال ً في هذه القضية.
تغطيتهم خلطاب رئيس الوزراء إلى ضرورة
ّ
على سبيل املثال ،في رأيهما« ،ال تُعتبر معدالت املشاركة في العمل بحسب اإلحصائيات الرسمية
مؤشرات جيدة حقً ا عن املساهمات اإلنتاجية للمرأة ».والسبب ،كما أشار إليه غوش في عدة
مقاالت( )7وأبحاث( )8وكتب( )9كالتي كتبها في عام  ،2007حتت عنوان «العمل بدون أجر»« ،إ ّن
عما إذا كان عمله ّن ُم ٌ
عترف به أم ال .في الواقع ،في بالد مثل
معظم النساء يعملن ،بغض النظر ّ
نسبيا وفقً ا للمعايير اآلسيوية،
جل معدالت املشاركة في العمل درجة منخفضة
الهند ،حيث تُس َّ
ً
من الصعب على اإلطالق وجود حالة أ ّن املرأة ال تعمل – لكن املوضوع ببساطة هو أ ّن معظم ما
جل كنشاط اقتصادي أو من ناحي ٍة أخرى كضرورة اجتماعية ،وبالتأكيد نادرًا ما يُكافأن
فعلنه غير مس َّ
()10
ماليا».
ً

في الهيمااليا بالهند
يعمل زوج من الثيران
ملدة  1064ساعة ويعمل
الرجال ملدة  1212واملرأة
 3485ساعة في العام في
مزرعة مساحتها فدان
واحد
فاندانا شيف
«معظم العاملني في الزراعة
في الهند من النساء»
منظمة األغذية والزراعة 1991

ما هو أكثر من ذلك ،وفقً ا لعلماء االجتماع ،يُعتبر انخفاض معدالت مشاركة النساء في العمل مبثابة
مؤشرات عن وضعهن االجتماعي املتدن ّي وعدم متكينه ّن :في العادة يكون االعتراف مبساهمة النساء
في اإلنتاج أقل في اجملتمعات التي تعطيهن قيم ًة أقل بشكل روتيني.

اسهــام النســــاء في
االقتصاد يقلل من شأنه
بشكل نظامي؛

لذلك ،بعي ًدا عن كونها «إحدى أكثر املوارد غير املست َغلَّة» ،كما قال سينغ ،تُعتبر املرأة من بني العاملني
تعويضا في اجملتمع .وهذا هو احلال في معظم أنحاء العالم.
األكثر جتاهالً ،واألقل تصنيفً ا ،واألقل
ً

«هنـــاك اقتصــاد غير
رسمي خفي يقوم على
املرأة باألخص؛

أيضا ،رمبا يتطلّب األمر أكثر من حماية قانونية ،فالعمل اآلمن جلزء من الوقت يجلب املزيد من النساء
إلى «القوى العاملة» .وفي حني أنه من اجليد فوق كل شيء تقدير نضال املرأة لتحقيق التوازن الدائم
بني مسؤوليات األسرة والعمل ،فمن املهم لصنَّاع القرار أن يتح ّدوا علنًا قواعد توزيع العمل السائدة
مكان آخر.
القائمة على نوع اجلنس ،في املنازل بقدر ما هو في
ٍ
عال من بدال ً من اإلشارة
إذًا من الواضح ،إ ّن مسألة عمل املرأة تدعو إلى مزيد من االهتمام على مستوى ً ٍ
العابرة ،واملزيد من اخلطابات الرسمية بخصوص سياسات العمل .على الرغم من أ ّن الصحفيني
يغيروا مضمونه ،إال أن ّهم بكل تأكيد يستطيعون من خالل
الذين يغطون الكالم
إعالميا ال ميكنهم أن ّ
ً
مداخالتهم مع اخلبراء ،إعداد تقارير إعالمية أكثر اطّ العًا وغنية باملعلومات.

«هناك اقتصاد ال يهتم
بدفع األجور حيث تقوم
النساء مبعظم العمل»...
— Deborah Walter and
Colleen Lowe, Morna,
eds.,

أعمال غير معتادة :اجلندر
واالقتصاد
)(Gender Links,2008

6. http://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/c-p-chandrasekhar/
article2337066.ece?homepage=true.
7.Jayati Ghosh, “Uncovering Women’s Work”, Infochange Agenda, September, 2007
8. Jayati Ghosh, “Informalisation and Women’s Workforce Participation: A Consideration of
Recent Trends in Asia,” in the report Gender Equality: Striving for Justice in an Unequal
World, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), 2005.
9. Jayati Ghosh, Never Done and Poorly Paid: Women’s Work in Globalising India (New
Delhi: Women Unlimited, 2009).
10. http://www.hindu.com/fline/fl2409/stories/20070518001809400.htm.
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في ليبريا مثل أغلب
البالد األخرى متثل النساء
العمود الفقري لالقتصاد
بصفة عامة
الني جونسون سيرليف ،رئيس
ليبريا
(وبنكي سابق)
في مقدمة أعمال غير معتادة:
اجلندر واالقتصاد
حترير دبورا والتر وكولني لومورنا،
)(Gender Links,2008

اإلشارة احملدَّدة واحملدودة لكلمة رئيس الوزراء الهندي بخصوص النساء العامالت ،تعني أن النقاط
األخرى التي أدلى بها في خطابه ال عالقة لها بالنساء .ولكنها بخالف ذلك ،إذ ميكن للقرائن املوجودة
قصص مثيرة لالهتمام وأن تكشف عن وجود صورة أوضح لعمل املرأة مثل
في كالمه أن تؤدي إلى
ٍ
(متى وأين وكيف) ،ما الذي ال يفعلنه أو ال ميكنهن فعله ،ملاذا ،وما الذي ميكن عمله لرفع احلواجز التي
تعيقه ّن.
خذ على سبيل املثال ،تصريحات سينغ على ضرورة ضمان رفاهية العاملني في القطاع غير املنظَّ م
وفقً ا للتقديرات الرسمية ،أكثر من  90في املائة من العمالة في الهند هي في القطاع غير املنظَّ م،

وماتزال تتسم بحماية وضمان اجتماعي أقل أو معدوم ،على الرغم من أن القانون الذي طال انتظاره
حيز التنفيذ في عام  .2009هناك ما يقدر ب  %90من النساء
والهادف إلى تصحيح األوضاع ،قد دخل ّ
العامالت في كل من املناطق الريفية واحلضرية ينتمني لهذا القطاع :العمل حلسابهم اخلاص،
املشاركة في العمل انطالقًا من املنزل ،أو العمل املوسمي في مشاريع صغيرة ،العمل في اجملال
الزراعي ،أو األعمال اإلنشائية أو الداخلية ،إلخ ...هناك حالة مماثلة حتصل في أجزا ٍء كثيرة من العالم.
لذلك فإ ّن أي شيء يُعمل بخصوص العمل غير املنظَّ م يرتبط ارتباطً ا وثيقً ا بعمل املرأة.
تتحول إلى قصص جذ ّابة؟ في عام  1989أُجري مسح على أكثر من 15
كيف ميكن لتلك احلقيقة أن
ّ

نوعً ا من عمل النساء انطالقًا من املنزل وفي مدينة واحدة فقط في الهند ،بد ًءا من جتهيز أكاليل
الزهور ،وتوفير اخلبز للمطاعم( ،)11وإزالة بذور التمر الهندي وتغليف احللويات( ،)12وحياكة نسيج
وطي األوراق القابلة لصناعة طباعة الكتب .بعد عقد من
املقاعد البالستيكية لكراسي املكاتب،
ّ
الزمن تقري ًبا ،أُجريت دراسة على الطبقة العاملة في بعض املناطق في دلهي ،وحدَّدت حوالي  84نوعً ا
()13
من العمل بالقطعة.

ميكن استخراج قصص رائعة ومتنوعة من هذه اجملموعة ،واجلمع بني اهتمام الناس واالقتصاد:
أيضا تسليط الضوء على
ليس فقط استعراض النساء العامالت كأفراد (أو مجموعات) ،ولكن ً
مساهماتهن في االقتصاد ،وإبراز ما يجب القيام به لتوفير الرعاية االجتماعية له ّن.
تُعتبر مقالة الصحفي الهندي أجيثا مينون «قطار ٌ إلى اجملهول» ،مثاال ً جي ًدا على الطريقة التي
ميكن أن تغطي مسألة عمل املرأة في القطاع غير املنظَّ م وبطريقة مثيرة لالهتمام وثاقبة .إنها
حية ومقنعة حول احلياة اليومية والتجارب لنسا ٍء ينتقلن من الضواحي والقرى
ال تروي فقط قصة ّ
أيضا ينسج
البعيدة لبيع مجموعة متنوعة من األدوات للمستهلكني في املناطق احلضرية ،ولكنّه ً
في التفاصيل أفكارًا حول مساهمتهن في املوارد املالية لألسرة ،ومشاكلهن مع االئتمان والديون
والفساد واجلمعيات التجارية غير الداعمة.
إجماالً ،البد من التحقّ ق من تصريحات سينغ بخصوص الروابط بني النمو االقتصادي السريع وفُرص
وخصوصا بعد زيف اإلحصاءات الرسمية.
العمل،
ً
وفقً ا لتقرير منظمة العمل الدولية ،أمناط العمالة العاملية عام  ،2012إ ّن النمو الكبير الذي شهدته
التوسع في فرص
دول جنوب آسيا في اآلونة األخيرة ،والذي يُعزى إلى حد كبير للهند ،لم يؤدِّ إلى
ّ
العمل .وبشكل ملحوظ ،انخفضت مشاركة املرأة في القوى العاملة في املنطقة بالفعل في
()14
السنوات األخيرة.
 -11قمح صاف ،خبز غير مختمر
 -12أعواد بخور
 -13مسح قام به مؤسسة النساء الدميقراطيات في كل الهند ( )AIDWAفي بونو ونيودلهي أق ُت ِبس في عدة مقاالت مبا
فيها  Pamela Philiposeملمح خدمة النساء ،يونيو2011 ،

14. Ashoak Upadhyay, “Jobless growth continues in India,” in Businessline, 21 February, 2012.
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حة [هي] ملاذا كانت معدالت مشاركة املرأة بالعمل
كما يشير شاندراسيخار وغوش« ،املسألة املل َّ
والتغيرات األخرى
منخفضة ج ًدا ...وظلت منخفضة على الرغم من النمو االقتصادي السريع
ّ
الكثيرة في اجملتمع ».بالتأكيد ،سوف يُظهر البحث عن إجابات لتلك املعضلة ،بعض القصص
االقتصادية األصلية ،ذات املنظور املرتبط بنوع اجلنسني.
متغاضيا عن نوع اجلنس ،لكنّه ميكن أن يحفّ ز على
بعد ذلك ي ّتضح أن ّه ميكن حتى لو كان الكالم
ً
املهنية التي حتتاجها وسائل اإلعالم
ممارسة العمل الصحفي املرتبط باألخالق بني اجلنسني .إذًا ما
ّ
متاما:
ملمارسة صحافة من هذا القبيل؟ ال شيء غير عادي ً
• االستعداد للنظر بعمق أكثر إلى ما وراء القصص الرائعة والهامة.
تفهم أ ّن نوع اجلنس يؤث ّر على نطاق واسع من األحداث والقضايا والسياسات واملمارسات.
• ّ
• التأكيد على استخدام عدسة النوع االجتماعي (جنسه) لدراسة كل موضوع يغطيه أو
تغطيه.
عالوةً على ذلك ،من املر ّجح أنه ميكن للقصص الناجمة عن هذا الوعي واإلجناز أن جتتذب اهتمام
بشكل استثنائي وجدير باالحترام.
عموما واملهنيني
الناس
ً
ٍ
َّ
املنظم.
تركيز خا�ص :عمل املر�أة يف القطاع غري

القصة التالية توضح كيف ميكن تغطية عمل املرأة بطريقة مثيرة لالهتمام وثاقبة.
٭

© خدمة ميزة النساء

العنوان:
املراسل:
مكان النشر:

قطار إلى اجملهول
أجيثا مينون
الهند
http://www.thehindu.com/news/states/other-states/article3323566.ece

التاريخ:

 17أبريل 2012

© ملمح خدمة النساء

٭

كلكتا (ملمح خدمة النساء) –كان الظالم حالكًا عندما بدأت أكتاري بيغوم 45 ،سنة ،بالتحرك
من كوخها الريفي في كاليبارا سامسان من والية بادج بادج في منطقة شمال بارجاناس في والية
البنغال الغربية .كانت تستيقظ في الساعة  3صبا ًحا من كل يوم ،تنعش نفسها ثم تسير ملدة
 15دقيقة نحو موقف السيارات ،وهي حتمل حمولة ثقيلة من  40-30قطعة جوز الهند .بعد حترّك
السيارة ملدة  20-15دقيقة أخرى ،تصل إلى محطة بادج بادج ،لكي تركب أول قطار باجتاه سيلدا،
كلكتا عند الساعة  4:45صبا ًحا.
تقول أكتاري «هناك  15امرأة تبيع جوز الهند ،يسافرن إلى سيلدا كل صباح على هذا القطار .ثم نعود
معا عند الساعة  ،10:20بعد االنتهاء من بيع جوز الهند في سوق كولي في سيلدا .علينا السفر
ً
يوميا أل ّن سوق بادج بادج صغير ج ًدا وال يوجد من يشتري جوز الهند هنا» .تأتي معظم النساء
ً
البائعات إلى كلكتا باستخدام قطارات جنوب شرق احمللية،
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بائعا هناك  3-2بائعات تقري ًبا يقصدن
وبينما ال يوجد تقدير رسمي لعددهن ،فإن ّه يُقدَّر مقابل كل ً 20
املدينة .بالطبع ،جميعهن يعشن حتت خط الفقر.
كان االرحتال جز ًءا من حياة أكتاري .ولدت في موزافور ،بيهار وارحتلت إلى البنغال الغربية بشكل
يوميا إلى كلكتا
دائم بعد زواجها من آالم ،الذي يعمل في مطحنة القنّب .ثم أصبحت ترحتل
ً
عندما بدأت ببيع جوز الهند لزيادة دخل األسرة .كما قالت «لقد كنت أسافر كل يوم على
مدى اخلمس عشرة سنة املاضية .لديَّ أربعة أطفال ،وهناك حاجة لتوفير املزيد من املال لهم».
إحدى بناتها ،وهي الكبرى ،متزوجة اآلن؛ أما الصغرى فهي تدرس في املرحلة السادسة .لديها ولد في
س ّن الثامنة عشرة ،تسرّب من الدراسة وأصبح متشردًا .بتقدم حملة عن حياتها الروتينية اليومية،
كشك بقرب السوق
تقول أكتاري« :جميع بائعي جوز الهند يشترون مشروب (روتي سابزي) من
ٍ
ويتناولون الطعام قبل العودة .مبجرد العودة إلى املنزل ،أقوم باألعمال املنزلية والطهي لألسرة.
وأحاول أن أنهي العمل والذهاب للنوم في الثامنة مسا ًء كل يوم كي أستطيع االستيقاظ في الوقت
املناسب».
يوميا من الضواحي
احلياة ليست سهلة بالنسبة للبائعات النساء مثل أكتار ،اللواتي يسافرن
ً
واملناطق إلى كلكتا عاصمة الوالية لبيع بضاعتهن ،والتي تتنوع بني جوز الهند إلى اخلضروات
والفاكهة واألسماك والزهور واألرز« .إننا نحمل أحماال ً ثقيلة وال نحصل على مساحة في أماكن
قوتهم ويحتلّون كل املساحة .كما أننا مضطرون للسفر
البيع .يسيطر البائعون الرجال بفضل ّ
عاما) بائعة جوز الهند أخرى في اجملموعة،
في مقصورة السيدات» هذا ما قالته شاهيدا بيبي (ً 50
والتي تعمل الستكمال دخل ابنها الذي يعمل عمال ً بالتعاقد .تضيف «زوجي أعمى وغير قادر
على العمل .إنني أساهم في حصة كبيرة من دخل األسرة ،وقيمته باملتوسط حوالي  5000روبية
( 1دوالر أمريكي =  51روبية) في الشهر .ومن هذا املبلغ يذهب حوالي  3000روبية لعالج زوجي».
التحرش واإلساءة من املشاكل الرئيسية التي تواجه البائعات النساء ،خالل سفرهن العادي.
«السفر في مقصورة السيدات في الساعات األولى مبثابة كابوس .السكارى ينامون على املقعد
ويرفضون التزحزح .يتقيأون بل وحتى يتبرّزون في املقصورة .يتكلمون بكلمات بذيئة في كثير من
يصمون آذانهم عن سماع
األحيان ويكتبون كتابات فاحشة على اجلدران .املوظفون احلكوميون
ّ
مناشداتنا للحصول على مساعدة أو قد يطلبون ماال ً للقيام بذلك »،هذا ما قالته سايرة بيبي
يوميا على خطوط ميدنابور احمللية من محطة هورا.
عاما) بائعة زهور ،تسافر
(ً 40
ً
معظم مكاسب مبيعات أولئك النساء يحصل عليه املرابون الذين يقدمون لهن املال نق ًدا ،ثم يحصلون
على فائدة كبيرة عند استرداده .تشكو ماهيرو بيبي «أكسب حوالي  1400روبية في األسبوع ،ولكن
مبلغ القرض من املرابي هو  2300روبية ،أحتفظ مببلغ  700روبية وأعطي املرابي  700روبية كل أسبوع؛
في حني أ ّن القرض  2300روبية يبقى على حاله .سيبقى إلى أن أموت» هذا ما قالته بحسرة ماهيرو
أم لسبعة
بيبي (ً 49
عاما) وهي بائعة خضار جاءت من منطقة بوكيبالي ،بارجاناس شماال ً .إنها ٌ
كعامل يومي.
أبناء ،يعاني زوجها من الشلل .أحد أبنائها يعمل في مطحنة القنّب ،أما اآلخر يعمل
ٍ
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ت سابق ،عندما كنّا نسافر
تعرّض العديد منهن لالعتداء اجلسدي عدة مرات« .إننا فقراء ج ًدا .في وق ٍ
أحيان ًا دون تذكرة ،كان موظفو السكك احلديدية والشرطة يضربوننا ويطردوننا من القطارات .ولكن
اآلن متكنّا من احلصول على بطاقات املسافرين [إيزات] التي يصدرها  BPLللمسافرين مببلغ 25
روبية في الشهر .على األقل ،انخفضت مضايقات موظفو السكك احلديدية ».هذا ما قالته أوشا
عاما) بائعة سمك ،من قرية جوردور في ميناء املاس في جنوب بارجاناس .تقوم
برامانيك (ً 42
بجلب األسماك املوسمية مثل «بوال»« ،هيلسا»« ،بوتي»« ،بيتكي» إلى السوق بالقرب من محطة
جتف
سيلدا كل يوم .دخلها أيضا موسمي ،ويتضاءل إلى
مبلغ زهيد في نهاية فصل الشتاء عندما ّ
ٍ
املسطحات املائية في املناطق الريفية.
وفقا ملسؤولي السكك احلديدية ،تشكل النساء نسبة  %30من مجموع حاملي بطاقات [إيزات] التي
يصدرها  BPLللمسافرين على خطوط السكك احلديدية الشرقية .لكن ال ميكن للنساء نسيان
عاما) من
األذى الذي تعرضن له أثناء محاولتهن احلصول على بطاقة .إيالبوريت كالبانا ماندال (ً 39
موجراهات في ميناء املاس ،تبيع اخلضروات إلى جانب زوجها في سوق كولي في سيلدا« ،تبني لنا أن
كافيا .أوالً ،كان هناك مضايقات جملرد احلصول على مناذج طلبات
مجرّد احلصول على البطاقات لم يكن
ً
السكك احلديدية .كان علينا أن نلف وندور ملدة شهر تقري ًبا قبل أن نحصل على النماذج في أيدينا.
التوسل واملناشدة ودفع املال .األمر
وكان علينا احلصول على توقيع اجمللس احمللي عليها ،فكان علينا
ّ
الذي يستغرق نحو ثالثة أشهر ،والكثير من العرق والدموع ،كي يتم االنتهاء من العملية».
أيضا مضايقات سياسية في ظل نظام يسمى «توال نيفا» ،أو حتديد نقاط البيع في األسواق
هناك ً
القريبة من احملطة .العصابات احمللية ،نظرًا لوالئها خملتلف األحزاب السياسية ،متنح نقاطً ا للبائعني
في القطار نفسه بعد جمع املال باسم ( haftaحصة أسبوعية مقابل احلماية)« .إما أن تدفع املبلغ
املطلوب أو تفقد املوقع اخلاص بك .يكون تخويف النساء البائعات أكثر طاملا أن ّهن غير قادرات على
القتال .إذا رفضن دفع احلصة ،يتم تخصيص نقطة البيع آلخرين ويتم تهديدهن بإحلاق األذى اجلسدي.
من املفترض أن تقوم جمعيات جتّار السوق بإصدار تصاريح البائعني ،لكن هذا ال يتم؛ وهو سبب عدم
حصولنا على مكان ثابت ونضطر لدفع احلصة األسبوعية للعصابات»هذا ما قالته سايرة بيبي
بأسف.
على الرغم من الصعاب الشديدة ،اختارت النساء البائعات ضرورة االرحتال املؤقت من املناطق الريفية
إلى املناطق احلضرية بثبات .وعلى الرغم من قيود الفقر ،صارعن في مواجهة جميع أشكال التحرش
بكل صالبة وتصميم شديدين.

٭© ملمح خدمة النساء
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�إر�شادات :تقدمي تقارير عن االقت�صاد

 -1ضع في االعتبار أ ّن العالم ،واالقتصاد (العاملي واإلقليمي والوطني في الوالية /املقاطعة،
احمللي) ،يتكون من أشخاص لهم هويات مختلفة بني اجلنسني – نساء ،رجال ،فتيات ،فتيان،
جنسيا أو مخنّثون – األمر الذي قد يؤثر على وضعهم االقتصادي وإلى تأثير
أفراد متحولون
ً
الواقع االقتصادي عليهم.
العرق
 -2تذكَّر ً
أناس يختلفون بحسب الطبقة ،الطائفة أو العقيدةِ ،
أيضا أن اجملتمع يتكون من ٍ
العرقية ،الهوية اجلنسية ،العمر ،احلالة االجتماعية ،التعليم ،الصحة ،الوظيفة،
أو الهوية ِ
املوقع والعديد من العوامل األخرى التي غال ًبا ما حتدد وضعهم وأدوارهم وخبراتهم االقتصادية.
 -3البد من إدراك أ ّن األحداث االقتصادية ،السياسات ،البرامج والتطورات ،االجتاهات ،املعضالت،
الفرص والتحديات ،النجاحات واإلخفاقات ،تؤثر جميعها على البشر ،بدرجات متفاوتة فيما
املتغيرات العديدة التي حت ّدد هذا التفاوت.
بينهم .وأ ّن نوع اجلنس هو أحد
ّ
 -4على سبيل املثال ،على الرغم من أ ّن امليزانيات الوطنية قد تبدو أدوات سياسية محايدة بني
اجلنسني ،إال أ ّن النفقات احلكومية وحتصيل اإليرادات تؤثر على النساء والرجال بشكل مختلف.
معظم السياسات والبرامج احملددة واملنصوص عليها في امليزانيات الرسمية –على كافة
معينة .إذا كنت حتلّل
بطرق
املستويات الوطنية والوالية /املقاطعة واحمللية – تؤثر على املرأة
ٍ
ّ
ميزانية رسمية ،فاطّ لع على مفهوم وتطبيقات امليزانية التي تراعي نــوع اجلنس ،من موقـــع
 http://www.gender-budgets.org/في محاولة ملعرفة فيما إذا كانت األحكام املالية وااللتزامات
الواردة في امليزانية قد تعزِّز أو تعيق املساواة واإلنصاف بني اجلنسني ،سواء في التوزيع املقترح،
أو استخدام وتوليد املوارد العامة بشكل يتفق مع حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة.
دائما النساء كمصادر للمعلومات أو اآلراء.
 -5أثناء تغطية االقتصاد واألعمال
إعالميا ،أشرك ً
ً
ليس فقط ألنه من املهم ضمان سماع رأي النساء بخصوص مجموعة واسعة من املوضوعات
املتعلّقة بسياسات االقتصاد الكلية وامليزانيات والتجارة واالئتمان املالي ،والعمل واألعمال؛
فهما شامال ً لهذه املناطق املدروسة.
قيمة وموارد تقدِّم
ً
ولكن ميكن للمرأة أن تكون مصادر ّ
دائما أكثر إثارة لالهتمام
القصص التي تدمج بني اخلبرات ووجهات النظر اخملتلفة ،يكون ً
ومفيدة وبارزة.
 -6الحظ أن ّه ال النساء وال الرجال ميكنهم تشكيل مجموعات متجانسة .فالنساء تختلف من
العرقيات ،الديانات ،الفئات عمرية ،املِهن،
حيث الطبقات االقتصادية ،األجناس /الطبقاتِ /
واملواقع (ريفية /حضرية ،مدينة كبيرة /مدينة صغيرة ،مناطق «متطورة»« /متخلّفة»)،
املستويات التعليمية ،واحلالة الصحية [مبا في ذلك القدرة /العجز] ...إلخ ،بالتالي من احملتمل
أن يكون لديهن خبرات ووجهات نظر مختلفة .كن شامال ً قدر اإلمكان في اختيارك للمصادر
– جميع القصص حول االقتصاد واألعمال.
أيضا عن الرجال (والفتيان) ،طاملا
 -7النظر إلى نوع اجلنس ليس فقط عن النساء (والفتيات) ،إنه ً
أ ّن األشخاص ينتمون إلى األقلّيات اجلنسية.
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 -8هناك بعد مرتبط بنوع اجلنس في التطورات االقتصادية ،مبا في ذلك األزمات املالية .على
سبيل املثال ،تكشف اإلحصاءات الرسمية في الهند ،أ ّن الرجال يقدمون على االنتحار أكثر من
النساء .وفقً ا ملكتب سجالت اجلرمية القومي ،ميكن تتبع أ ّن معظم حاالت االنتحار عند الرجال
تعود إلى «أسباب اقتصادية واجتماعية» (اإلفالس والتغيير املفاجئ في الوضع االقتصادي
املهنية ،منازعات حول امللكية ،البطالة ،والفقر ،إلخ) .إذا كانت األسباب
واملشاكل الوظيفية/
ّ
لضغوط
االقتصادية هي السائدة بني أسباب انتحار الذكور ،فيمكن أن يكون ذلك نتيج ًة
ٍ
اجتماعية على الرجال ألن يكونوا املعيلني ناجحني – وهذا بدوره ،يتعلق باألدوار اخملتلفة
للجنسني نسا ًء ورجاالً ،واملتوقَّع إجنازها في اجملتمعات التي تكون فيها السلطة لألب.
 -9ليس هناك ندرةٌ في املصادر واملوارد التي ميكن استغاللها ملعرفة فيما يوجد أو ال يوجد هناك
حلدث أو عملي ٍة ما على املرأة ،مبا في ذلك الفئات اخملتلفة من النساء ،وكذلك
أي تأثيرات خاصة
ٍ
الشرائح الضعيفة األخرى في اجملتمع التي ال يُسمع صوتها عادةً في وسائل اإلعالم .ابذل
جه ًدا في البحث عن هؤالء.
 -10إ ّن دور وسائل اإلعالم هو تذكير احلكومة والوكاالت الرسمية واملؤسسات املالية واجملتمع ككل،
باالحتياجات االقتصادية اخلاصة ،وهموم ومشاكل مختلف فئات الناس ،مبن فيهم النساء.
استخدم موقعك كصحفي للتأكّد من حدوث ذلك.
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 -4ال�صحة :ال�صحة اجلن�سية والإجنابية

مفهوما شامال ً حتت تسمية «احلق في الصحة» .تعرّف منظمة
يجب أن يكون مفهوم الصحة
ً
واجتماعيا،
وعقليا
بدنيا
التامة
الصحة العاملية ( )WHOالصحة على أنها «حالة من السالمة
ّ
ً
ً
ً
إن ّها ليست مجرّد غياب املرض أو العجز».
في الصحافة املتخصصة ،في كثير من األحيان يتم تقدمي التقارير باستخدام مصطلحات فنّية جتعل
من الصعب على اجلمهور العادي فهم الظاهرة التي تتم مناقشتها بشكل واضح بل وحتى التي
تس ّبب اخلوف أو اإلنذار .من األهمية مبكان أثناء تغطية وسائل اإلعالم للمواضع ذات الصلة بالصحة ،البد
من تبسيط املصطلحات دون إهمال إبراز املوضوعات اخملتصة واملرتبطة باملنظور اخلاص بكال اجلنسني.
املنظور اخلاص بكال اجلنسني هو أمر ٌ مهم .النهج التقليدي في تقدمي التقارير يتصور اجلمهور من
الذكور حتى عندما تكون موضوعات القصص خاصة باإلناث ،أو غالبية القرّاء واملستمعني من اإلناث.
ت واضحة
من هذا املنطلق ،رمبا ال تتحقق موضوعية الصحفي؛ وإذا فشلت القصة بنقل معلوما ٍ
ودقيقة وإذا لم تتعاطف النساء مع القصة وأهميتها ،فمن غير املر َّجح أن تؤثر في حياتهن أو تعزّز
حقهن في الصحة.

منوذج حتليل قصة
انظر إلى القصة التالية:
العنوان:
املراسل:
مكان النشر:

«يعتقد سانتوروم أن وسائل منع احلمل تشكّل خطرًا على املرأة واجملتمع»
وكالة EFE
باراجواي
http://www.paraguay.com/internacionales/ee-uu-santorum-cree-queanticonceptivos-son-un-peligro-79954,

التاريخ:

 15فبراير 2012

واشنطن 15 ،فبراير ،وكالة ( )EFEيعتقد املرشح اجلمهوري للرئاسة ريك سانتوروم أ ّن استخدام
وسائل منع احلمل خطر على النساء واجملتمع ،وأ ّن ممارسة اجلنس خارج إطار الزواج هي أمر «غير
أخالقي» .اليوم أثارت هذه التصريحات ضج ًة على اإلنترنت.
سانتوروم ،الذي تشير استطالعات الرأي إلى تعادله في االنتخابات احلالية مع حاكم ماساتشوستس
«خاصا» واإلجناب في رأيه « ....هي الطريقة
السابق ميت رومني ،قال إ ّن اجلنس يجب أن يكون أمرًا
ً
املثلى التي يجب من خاللها أن يتحقق االحتاد اجلنسي».
علَّق سانتوروم على اجلنس خارج إطار الزواج «إنه غير مقبول .إن ّه رخصة للقيام بأمور في اجملال
اجلنسي والتي تعاكس ما كان ُمفترض لهذه األمور أن تكون .من املفترض أن يكون [اجلنس] ضمن
أيضا بهدف اإلجناب ».هذا
إطار الزواج .إن ّه من املفترض أن يكون ألهداف في صالح الزوجني ،لكنً ...
ما قاله سانتوروم في مقابلة في عام  2011والتي عادت إلى الظهور مؤخرًا في عالم اإلعالم.
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مقابلة سانتوروم مع موقع  CaffeinatedThoughts.comأثارت إدانة املعلِّقني مثل مات لويس مراسل
 ،Daily Callerالذي وصف تصريحات سانتورم بأنها «مفاجأة أكتوبر» ،في رأيه ،هذه التعليقات لم
تكن من قبيل الصدفة.
بدوره ،أشار الكاتب مايكل شيرر من مجلة تامي إلى أن  %8فقط من الناخبني يعتقدون أن استخدام
وسائل منع احلمل هي أمر «غير أخالقي» ،وشك َّك بفوز سانتوروم مع هذه التصريحات.
[]000
كما وعد هذا السناتور السابق من والية بنسلفانيا ،أنه إذا ما فاز في انتخابات الرئاسة في السادس
جنسيا ،وسيسعى إلى العودة عن قرار احملكمة العليا لعام
من نوفمبر ،فإنه سوف مينع زواج املثليني
ً
 1973الذي شرَّع اإلجهاض في الواليات املتحدة.

التحليل
وطبعت دون االهتمام فيما
تسربت هذه القصة اإلخبارية من الوكالة الدولية ،ولكن متت معاجلتها ُ
كان لتلك البيانات التي أدلى بها املوضوع من هذه املقالة (سانتوروم) أي تأثير على حياة النساء
وخصوصا في البلد التي تنشر فيها املقالة .هذه القصة ال تقدِّم معلومات بشأن السياسة احلالية
ً
العامة بخصوص وسائل منع احلمل في الواليات املتحدة ،كما إنها ال تخبر القرّاء عن مسؤولية الرجال
في منع احلمل ،وال حتى تق ّدم وجهة نظر اإلناث العامالت بالسياسة بخصوص املوضوع البالغ في
األهمية بالنسبة للنساء ،واللواتي يشكّلن نصف تعداد السكان في أمريكا.
من أجل معاجلة هذه القصة بشكل شامل ،ميكن أن تذكر الوكالة عددًا من حاالت احلمل بني املراهقات
وفيات األمهات ،والوضع احلالي لالنقطاع الطوعي للحمل ،واالختالفات السياسية من والية إلى
أو ّ
أخرى ،من بني القضايا األخرى.
لم تتضمن املقالة أصوات األديان األخرى وآرائها بشأن احلياة اجلنسية واإلجنابية ،وقصرت في منظورها إلى
النسبة األقل من تعداد السكان في بل ٍد ال يشكل فيه الكاثوليك األغلبية .كان من املمكن أن تعالج وكالة
األنباء آثار عدم استخدام وسائل منع احلمل وتأثيرها على املرأة الضعيفة ،وذلك باستخدام إحصاءات
قانونيا فقط في منطقة العاصمة االحتادية.
من الدول اجملاورة ،مثل املكسيك ،حيث يُعتبر توقف احلمل
ً
البيانات االقتصادية عن تكلفة وسائل منع احلمل ،وتكلفة دعم األسعار لألسر الكبيرة التي تعيش
في فقر ،وسياسة احلكومة في هذا اجملال ،البد من املزيد من املناقشة في وجهات النظر ،وكذلك في
املواضع األخرى.
موقع إخباري في باراغواي ،كان
عالوة على ذلك ،وحيث إن ّه قد مت نشر هذه املقالة على اإلنترنت ،على
ٍ
ميكن أن يكون من املهم وضع املوضوع ضمن إطار محلي وتوفير معلومات مفيدة لفهم ،على سبيل
املثال ،كيف ميكن للنقاش أن يؤثر في بلدان مايزال فيها موضوع احلصول على وسائل منع احلمل قيد
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املناقشة .من الواضح أن هذه القصة فرص ٌة ضائعة ،وقد مت إهدار مداخل متعددة لتقدمي منظور
متعلق بنوع كال اجلنسني.
وميكن طرح األسئلة التالية لتحليل القصة أكثر
-1عن ماذا أو عن من كانت هذه القصة اإلخبارية؟
-2إلى من تتحدث؟
-3هل تستخدم لغة شاملة؟
-4بالتركيز أكثر على املوضوع ،كيف مت ّ ذكر العديد من النساء أو اإلشارة إليهن كخبراء؟
-5هل هناك أي إشارات إلى إحصاءات مختلفة بخصوص نوع اجلنس؟
-6ما هي اآلثار اخملتلفة لهذه القصة على النساء والرجال؟
تركيز خا�ص :اعتبارات لأجل �صحافة �شاملة

ومتنوعة

•

•

•

•

•
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أحكاما أو كيال تستخدم تعاريف مع دالالت
كن حذرًا في استخدام املصطلحات كيال تُصدر
ً
سلبية .مثال ،أن متتنع عن استخدام كلمة «إجهاض» في البلدان التي يُعتبر فيها اإلجهاض
غير قانوني ،واستخدام مفهوم «الوقف الطوعي للحمل» بدال ً من ذلك.
جنسيا
املنقولة
واألمراض
يجب أال تلقي املناقشات حول منع احلمل ،والصحة اجلنسية
ً
باملسؤولية على املرأة فقط .فكال اجلنسني يتحمل املسؤولية ،بالتالي ينبغي أن تقترن القصص
ببيان يوضح األدوات التي تتوفر للجميع .إ ّن تعرض النساء والفتيات لضعف الصحة اجلنسية
ت عالية خاص ًة في الدول الفقيرة اقتصاديًا.
واإلجنابية ال يزال في معدال ٍ
عندما مترض املرأة ،يكون تأثير ذلك أكبر على املنازل التي يعيلها أحد الوالدين ،نظرًا ألنها متيل إلى
أن تكون السند الوحيد لألسرة .إضاف ًة إلى ذلك ،في كثي ٍر من األوقات تكون النساء في حاالت
ّ
الهشة ،مما يؤدي به ّن إلى االعتماد على الرعاية الصحية العامة في حال توفّرها أو
من العمالة
يح ّد من قدرتهن على احلصول على العالج .هذا يضر ّ بوضعهن االقتصادي الشخصي والعائلي.
أيضا على
نتيج ًة لذلك ،وفي بعض احلاالت ،ال يعانني من حال ٍة صحية سيئة فقط ،وإنمّ ا هذا يؤثر ً
سبل عيشهن.
إحدى املسائل التي تخترق إعادة إنتاج األفكار النمطية ،هي الدور التقليدي للمرأة في الرعاية.
حتقيق هذه املسؤولية مييل إلى إرجاء صحة املرأة إلى االهتمام األقل بالنسبة لألسرة .عالوة
على ذلك ،إ ّن توزيع العمل بني اجلنسني من املتوقّع أن ينتجه عنه أن تكون املرأة مسؤولة عن
صحة أفراد األسرة ،مرافقتهم إلى مراكز الرعاية الطبية عند احلاجة أو رعاية العاجزين .هذا
اجتماعيا واقتصاديًا ،بغض
يجعل صحة أفراد األسرة من العوامل التي تؤثر على حياة النساء
ً
النظر عن كون أو عدم كون أفراد األسرة يعيشون في نفس املنزل.
ما تزال هناك صعوبات في توفير اإلحصاءات الرسمية املوثوقة بخصوص صحة النساء .ميكن
للمنظمات اجملتمعية أو غير الربحيَّة التي تعمل على قضايا املساواة بني اجلنسني ،أن تكون مصدرًا
موثوقًا للبيانات .هذه البيانات تساعد على خلق الوعي حول كيفية تأث ّر النساء والرجال بشكل
عامة عن أسباب العدوى ،كانتشار األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال
مختلف ،وإعالم الناس ّ
اجلنسي.اخلطاب الطبي السائد يفتقر إلى مفهوم اجملتمع عن األمراض ،ففي كثير من األحيان ال يولي
كافيا بالبيئة التي تعيش فيها املرأة أو بالتقاليد الثقافية السائدة.
اهتماما
األطباء
ً
ً

إرشادات حول تقدمي تقارير خاصة باألخالق بني اجلنسني
•

•
•
•

بي اإلحصاءات أن النساء
في البلدان التي يُعتبر فيها االنقطاع الطوعي عن احلمل غير شرعي ،ت ُ نِ َ
أما بالنسبة
اللواتي يتوفني بعد إنهاء احلمل ينتمني إلى تلك الفئات الضعيفة من اجملتمعّ .
للنساء اللواتي ميكن أن يتحملن دفع نفقة سالمتهن ،وإن كان األمر غير قانوني ،يكون إنهاء احلمل
أقل عرضة للخطر على حياتهن.
غال ًبا ما تكون املعلومات عن حقوق املرأة فيما يتعلّق بالصحة اجلنسية واإلجنابية غير موجودة،
حتى عندما تُقام برامج لعامة الناس والتي توفّر وسائل منع احلمل مجان ًا.
هذا الوضع يح ّد من قدرة املرأة على إيجاد االختيار املناسب لوسائل منع احلمل.
كلما أمكن ،وفّر معلومات عن املراكز الصحية في املنطقة ،وطرق وصول النساء والرجال إليها.
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�إر�شادات :تقدمي تقارير عن ال�صحةاجلن�سية والإجناب ّية ،مبا يف ذلك االنقطاع
الطوعي عن احلمل

ت عديدة ،يكون للمناطق أو البلدان
 -1ضع إطارًا للقصة اإلخبارية لتسهيل فهمها .في مناسبا ٍ
املتميزة السائدة في
الثقافية
املعايير
التي هي مصدر القصة اإلخبارية صفات خاصة ،مثل
ّ
محلية والتي ال تتكرر في أماكن أخرى.
منطقة
ّ
 -2احصل على إحصاءات رسمية مصنفة حسب نوع اجلنس ،أو بيانات من املنظمات غير احلكومية.
أيضا تكون مصنّفة حسب الوضع االقتصادي والطبقة
ابحث عن البيانات نوعًا
وكماً ،
ًّ
االجتماعية.
-3

في احلاالت التي يصعب فيها الوصول إلى إحصائيات متعلّقة باالنقطاع الطوعي عن احلمل،
ابحث عن بيانات حول إحصاءات حيوية أخرى مثالً ،حاالت دخول املستشفى املرتبطة بذلك،
نسبة وفيات األمهات.

موضوع
 -4بدال ً من أن تكون اإلحصاءات ضعيفة ،ومن أجل تقدمي قصص ترفع مستوى الوعي حول
ٍ
اسما مستعارًا أو
ما وتأثيره على حياة املرأة .وحيث ال ميكن للفرد الكشف عن اسمه ،استخدم ً
األحرف األولى من االسم.
-5

عند وصف امرأة أو فتاة ،تو ّخى احلذر في التوصيف :جتنّب الصور النمطية أو إظهارها بصورة
أمس
الضحية .إظهر بش ّدة مسؤولية املؤسسات ،واالفتقار إلى وجود سياسة عامة الناس في ّ
ّ
احلاجة إليها.

 -6إنشاء شبكة اتصال مع املهنيني من اإلناث املتخصصني في مجال صحة املرأة في املستشفيات
هاما للمعلومات ويك ّن أكثر حساسية لواقع املرأة.
أو العيادات ،من املمكن أن يكن َّ مصدرًا ً
-7

ابحث وتواصل مع املنظمات النسائية ومنظمات اجملتمع التي تعمل على قضايا حصول املرأة
احمللية.
على احلقوق اجلنسية واإلجنابية في املنطقة
ّ

-8

أو ِجد مصادر جيدة للمعلومات من خالل العمل مع باحثني وأكادمييني لنشر البحوث التي ميكن
أن تكون مفيدة كمراجع ملقاالتك.

-9

استخدم مختلف اآلراء من التقاليد الدينية ومدارس املمارسة الطبية اخملتلفة ،من أجل إظهار
ت خالفية خاصة.
تنوع املواقف بشأن موضوعا ٍ
ّ

 -10أنشىء مجلد من امللفات والتنبيهات مع الكلمات الرئيسية املتعلقة باملواضيع التي تتناولها
التقارير عادةً ،من أجل احلصول على دراسات أو منشورات تُتاح بسهولة إلدراجها في مقالة.
 -11ال تقدم امرأة استنادًا إلى عائلتها أو حالتها املدنية ،فهذا يحدِّد من دورها كمواطنة وكمشاركة
مستقلة في مجتمعها تتجاوز دورها في األسرة.
 -12أدرِج وجهة نظر الذكور من اآلباء حول املسؤولية عن الصحة اجلنسية واإلجنابية باعتبارها
مسؤولية كال اجلنسني وليس فقط املرأة احلامل أو املرأة التي أصيبت بأمراض تنتقل عن طريق
االتصال اجلنسي.
-13ادرس األُطر القانونية على املستوى الدولي واإلقليمي والوطني ،وتطبيقها في حاالت مختلفة.
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-14قابل واذكر وجهة نظر النساء اللواتي لديه ّن خبرة بهذا املوضوع.
-15انتبه إلى الصور التي سترافق املقالة .في حالة قصص إنهاء احلمل ،ال تستخدم صور املوجات فوق
الصوتية أو صور النساء في مراحل متقدمة من احلمل ألن هذا يسبِّب إرباكًا .استخدم الصور
التي تُظهر التأثيرات على حياة النساء أو احلالة اإلشكالية .إنهاء احلمل هو قرار ٌ مؤلم مع
أظهر آالم احلالة دون أن تكون َمرَضية.
عواقبه الفورية وطويلة األجلِ .
لعامة الناس احلصول على معلومات
 -16قدِّم تفاصيل عن األماكن أو اخلطوط الساخنة حيث يُتاح
ّ
حول املواضيع التي يتناولها التقرير.
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 -5حقوق الإن�سان املتع ّلقة باملر�أة :الإجتار بالب�رش
متأصلة في كل فرد ،وعالوةً على
نطاق واسع أ ّن حقوق اإلنسان هي حقوق
عموما وعلى
من املقبول
ِّ
ً
ٍ
ذلك ،تُستمد بالتحديد من وضعنا كبشر.
لذلك يبدو من السخف التمييز بالقول «حقوق اإلنسان املتعلّقة باملرأة» ولكن في الواقع ال يوجد
مجتمع حتصل فيه النساء على نفس الفرص املتاحة للرجال .عدم املساواة في العالقات القوية بني
اجلنسني تؤدي إلى إضعاف وانتهاك حلقوق الفتيات والنساء.
هذا اجلزء يقدِّم وجهة نظر حقوق اإلنسان املتعلّقة باملرأة ،ملعاجلة القضايا اخلاصة بتقدمي التقارير حول
اإلجتار بالبشر.

أساسية
مفاهيم
ّ
اإلجتار بالبشر يشك ِّل انتهاكًا حلقوق اإلنسان .وقد بلغ اإلجتار بالنساء لغرض االستغالل اجلنسي
والدعارة القسرية أبعادًا عاملية ،إن ّه وسيلة استعباد متكرّرة بشكل متزايد واستغاللٌ للمرأة من ِقبل
أصحاب السلطة عليهن .إلى جانب اإلجتار باخملدرات واألسلحة ،يُعتبر اليوم اإلجتار بالبشر من أكثر
ربحا في العالم ،بسبب جني األرباح من استغالل أجساد النساء
املشروعات التجارية غير املشروعة ً
مرارًا وتكرارًا ،حتى إلى حد املوت.
اإلجتار بالبشر بهدف االستغالل اجلنسي ،يهدِّد احلق في احلياة والسالمة البدنية والنفسية ،ويهدِّد
أيضا سلسلة أخرى من حقوق اإلنسان في خطر ،مثل احلق
األمان وحرية وكرامة اإلنسان .إن ّه يضع ً
في أال تُباع ألجل الزواج ،وعدم التعرّض للتعذيب ،والرِّق أو القساوة الالإنسانية ،واملعاملة القاسية أو
املهينة ،واحلق في تكوين أسرة وعالقة حميمة ،واحلق في الصحة وفي السكن اآلمن ،واحلق في عدم
()1
التعرّض للتمييز بسبب كونها أنثى.
من الضروري ضمان توفير حماية شاملة ألولئك اللواتي وقعن ضحية ،وإعادة حقوقهن .في هذا
الصدد ،وضمن إطار الصحافة األخالقية بني اجلنسني ،تكمن مسؤولية الصحفي في التواصل الفعال
للقصص اإلخبارية ذات الصلة .تشمل األمور الواجب اعتبارها ،جانب تقدمي التقارير ،واحلساسية جتاه
اللغة التي تعيد استهداف النساء كضحية ،وإلى أي مدى تعرّضن للجرمية ،أو بدال ً من ذلكُ ،خدعن.

1. Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención del a Mujer Prostituida (APRAMP).

Human Rights and Human Trafficking. http://www.apramp.org/.
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منوذج حتليل قصة
انظر إلى القصة التالية:
العنوان:

املراسل:
مكان النشر:
التاريخ:

«املتَّهم بالرِّق األبيض في واليات جيرونا ،والذي كان يعامل النساء معاملة
إنسانية للغاية؛ مالك بيوت الدعارة (إيدن) و(إكليبس) ومتَّهم بتزعُّ م
شبكة دعارة ،ينفي االتهامات املو َّجهة ضده»
وكالة EFE
الفاجنوارديا (على اإلنترنت) ،إسبانيا.
 20فبراير 2012

جيرونا ( .)EFEنفى خوسيه مورينو ،مالك بيوت الدعارة (إيدن) و(إكليبس) ومتَّهم بتزعُّ م شبكة
تعمل على جلب الفتيات من البرازيل ملمارسة الدعارة ،نفى االتهامات املرفوعة ضده في احملكمة،
دائما «معامل ًة إنسانية للغاية» .باإلضافة إلى خوسيه مورينو ،الذي
وأكَّد على أن ّه كان يعاملهن ً
أيضا قضايا حملاكمة العديد من
أيضا أحد أكبر بيوت الدعارة في أوروبا «الفردوس» ،هناك ً
ميلك ً
العاملني لديه مرفوعة أمام محاكم جيرونا :سيفيرينو في ،السائق واملراسل؛ أبراهام إس ،جوليا
ماريا إف ،خوسيه مانويل سي الذي يدير النوادي ،وتيريس أدريانا آر ،العاملة لدى مورينو ،وزوجها إدواردو.
عاما وغرامة قدرها 6000
باستثناء سيفيرينو في ،حكم املدَّعي العام بإنزال عقوبة السجن ملدة ً 12
يورو 8 :سنوات جزاء ارتكاب جرمية انتهاك حقوق املواطنني األجانب 4،سنوات مع الغرامة جزاء ارتكاب
جرمية الدعارة .في حالة سيفيرينو في ،حكم املدَّعي العام بإنزال عقوبة السجن عام وستة أشهر
جزاء جرمية احليازة غير املشروعة لألسلحة النارية.
املدَّعي العام ،يصف الظروف التي جعل فيها مورينو وموظفوه الفتيات يعملن بأنها «ظاملة» ،يروي
كيف قرروا توفير املزيد من الفتيات من البرازيل بسبب ندرة اليد العاملة في أشغاله .فه ّن من سيدفع
أيضا سيطالبون بدفع مبلغ أعلى بكثير من تكلفة الرحلة؛ وفي كل يوم ،يُجبرن
تكاليف السفر ،وهنا ً
على دفع  65يورو في اخلدمة األولى من اليوم كي يحافظن على «مكانه ّن» في بيت الدعارة؛ واملبلغ
مقابل اخلدمة الثانية من اليوم يس ّددن به ديونهن ،ثم يبدأن باالحتفاظ فقط بأرباح اخلدمة الثالثة
في اليوم أو «تبادلهن».
دائما «معاملة إنسانية للغاية» وسعى إلى احترام
علّق خوسيه مورينو بأن ّه كان يعامل الفتيات ً
األنظمة ،على الرغم من أن ّه تقاضى ما بني  70-60يورو مقابل سكن الفتيات في بيوت الدعارة ،وكان
يؤكّد على أن ّه لم يجبرهن على ممارسة الدعارة أو يسلبهن أي جزء من املال الذي يكسبونه مقابل
هذه اخلدمات.
[]000
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التحليل
أوالً ،ال بد من توضيح استخدام املصطلحات ،مثل «الرقيق األبيض» لإلشارة إلى اإلجتار .اس ُتخدم هذا
املصطلح في نهاية القرن التاسع عشر عندما أُخذت النساء األوروبيات ،وحصرًا النساء البيض ،إلى
أجزا ٍء مختلفة من أوروبا الشرقية وآسيا وأفريقيا وذلك بهدف االستغالل اجلنسي.
في عام  1921مت استبدال املفهوم مبفهوم «اإلجتار بالنساء واألطفال» للتأكيد على أ ّن اإلجتار
موجود في جميع البلدان ،من
أيضا( .)2لذلك
أجناس أخرى غير «البيض» ،ومن األطفال الذكور ً
ٍ
يعد له حدود:
فمن اخلطأ استخدام مصطلح «الرقيق األبيض» في سياق اإلجتار اليوم ،حيث لم ُ
العرقية والطبقات االجتماعية تقع فريس ًة
النساء والفتيان والفتيات من جميع اجملموعات ِ
لإلجتار .االستخدام غير املالئم للمصطلح هنا يشير إلى نقص في املعرفة حول هذا املوضوع.
باإلضافة إلى ذلك ،يكرّر الكاتب ثالث مرات ادِّعاء بأن ّه عامل النساء «معامل ًة إنسانية للغاية ».االختيار
املتكرّر للتأكيد على هذا االدِّعاء ،يبدو في الواقع على أن ّه تطهير ،أو حتييد أو تبييض جلرمي ٍة خطيرة.
اإلشارة الى النساء البالغات باسم «الفتيات» في املقالة ليست فقط تعمل على تعضيده ّن ،لكنها
كأشخاص في ظروف عمل الدعارة.
أيضا تعيد تصويرهن كضحايا من خالل التأكيد على مواقعهن
ً
ٍ
ظلما قد حدث .استخدام كلمة «الفتيات»
أن
على
بوضوح
تدل
والشهادة
جنائية
محاكمة
إنها
ً
يقلل من خطورة اإلجتار باجلنس ،ويعمل على زرع الشك فيما إذا كانت اجلرمية قد ارتُكبت في الواقع
أم ال.
يصور النص مشاركة النساء في الدعارة وكأن ّها اختيار ،لكن عندما مت ّ نقل النساء عبر احلدود،
ّ
جوا وغيرها من النفقات ،بالتالي لم يعد
السفر
تكاليف
دفع
ديون
وحتملن
مستنداتهن،
جزت
اح ُت
ً
هناك من مفعول إلرادتهن احلرة.

2. “International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children,
League of Nations”, Treaty Series, Vol. IX, 1921, 415.
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-1

في معظم احلاالت ،ظروف عدم احلصانة والضعف االجتماعي واخلنوع والعادات الثقافية/
االجتماعية ،تؤدي بالنساء إلى الوقوع فريس ًة لشبكات اإلجتار ،وتستفيد الشبكات واجملرمون
الذين يديرونها استفادةً كاملة من هذه الظروف .ال ميكن هنا استخدام مصطلح «موافقة» ،إذ
ال توجد ظروف حقيقية للحرية أو املعاملة باملثل .وينبغي على الصحفي جتنّب إصدار األحكام
التكهن حول الظروف و /أو موافقة النساء على الدخول واالستمرار في
بهذا الصدد ،وجتنّب
ّ
هذه الشبكات.

-2

عند اإلشارة إلى امرأة أو فتاة ضحية لشبكة دعارة أو إجتار ،من املهم أن تذكر وتسلّط الضوء
على حقيقة أنها هي احللقة الضعيفة في سلسلة من الصمت والتواطؤ واالتفاقات بني أفراد
وحكومات وقوات األمن.

-3

حيث إ ّن النساء ك ّن يعيشن أصال ً في حاالت الضعف وعدم احلصانة ،فبعد إنقاذه ّن ينبغي
أن تعطى له ّن اإلمكانيات لبداي ٍة جديدة ،من إيجاد عمل ومكان في اجملتمع ،وتوفير العالج
الطبي الالزم والدعم النفسي .النهج األخالقي لوسائل اإلعالم يجب أن يق ّدم رؤية واضحة عن
منظمات اجملتمع املدني أو املؤسسات األخرى التي تساعد على دعم الناجني من اإلجتار ،وكذلك
املؤسسات والطرق التي من خاللها ميكن للمرأة أن تق ّدم شكاوى .إ ّن التأكّد من فائدة املعلومات
وشرعية األماكن ،توفّر الدعم الضروري للمقالة قبل نشرها.
ّ

دائما
 -4حق الناجني في األمن واخلصوصية هو أمر غير قابل للتفاوض وال ّ
شك فيه .على الصحفي ً
جتنّب استخدام األسماء احلقيقية ،واملعلومات الشخصية و /أو الصور التي ميكن أن تؤدي إلى
واعيا عند اختيار الصور العامة لهذه القصص بحيث ال
حتديد الهوية .من الضروري أن تبقى
ً
توصم أو تُتهم النساء مستقبال ً بالدعارة القسرية.
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قد يبدو من الطبيعي إدراج تفاصيل رهيبة من التحقيقات التي أُجريت على اإلجتار باجلنس
اخلاص باملرأة في املقالة .لكن بدال ً من مساعدة القرَّاء على فهم اجلرمية ،متيل هذه املعلومات
إلى االرتداد على الناجني ،وتولّد املزيد من اإليذاء والوصم بالعار املرافقة للمرأة عندما تسعى
معاودة حياتها في اجملتمع ،باإلضافة إلى التداعيات النفسية الناجتة.

-6

املتأصلة بني شبكات الدعارة واإلجتار مع طلبات الرجال في
من املفيد إعادة النظر في العالقة
ِّ
أجزاء مختلفة من العالم .كما يُقال في كثي ٍر من األحيان؛ من دون وجود زبائن ،لن يكون هناك
أي اإلجتار .الب ّد من إجراء حتليل كامل للمشكلة يشمل بالضرورة مشاركة أولئك الذين يدفعون
املال مقابل ممارسة اجلنس في هذه اجلرمية العاملية .من دون وجود طلبات ،والذي يُعتبر عادة
مرتبط باجلنس في جميع اجملتمعات كجزء من الذكورية والتي تكون فيها السلطة لألب ،فلن
يكون هناك من يعمل بالسمسرة واإلجتار.
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كثيرًا ما تشارك وسائل اإلعالم في تطبيع أو تثبيت هذا الواقع ،من خالل تقدمي املرأة كأداة أو
سلعة للمتعة اجلنسية و /أو من خالل عدم إدخال مفاهيم تشكك بهذا الواقع .قام منهاج
بحض
عمل بيجني ،املُعتمد في عام  1995في مؤمتر األمم املتحدة العاملي الرابع املَعني باملرأة،
ّ
وسائل اإلعالم على االمتناع عن تصوير النساء على أنهن مخلوق أدنى منزل ًة وعدم استغاللهن
كأداة أو سلعة جنسية ،وذلك بهدف تسهيل إدراجهن في عمليات التنمية والتق ّدم(.)3

 -8من الضروري على جميع اإلعالميني ،ذكورًا وإناث ًا ،أن يتعرّفوا على اإلحصائيات العاملية واإلقليمية.
حاليا ،األعمال في مجال اإلجتار يعبئ  12مليون دوالر أمريكي سنويًا في كافة أنحاء العالم.
ً
وفقً ا ملنظمة العمل الدولية (إحصاءات  ،)2005أكثر من  12,3مليون شخص خضعوا لظروف
عمل مشابهة بالرقيق 4 .ماليني شخص – فتيات وفتيان ونساء – يقعون فريسة اإلجتار كل
عام .ما بني  %30-%10من اإلناث اللواتي مت ّ اإلجتار بهن قاصرات.
-9

من املهم عدم السماح لهذه القضية بأن تقع خارج جدول أعمال وسائل اإلعالم .يُعالج هذا
املوضوع عادةً عندما يتم اتخاذ إجراءات استثنائية من ِقبل قوات األمن ،ولك ّن الواقع اليومي إلى
عامة الناس ،مما يعزّز من وضع هذه الشبكات في السرية والصمت.
ح ٍد كبير مخفي عن أعني ّ
هناك ع ّدة خيارات منها تقدمي تقارير منتظمة ومتطورة ،توفير التغطية الصحيحة لإلجراءات
القانونية ،فضال ً عن تنظيم حمالت أو مبادرات خاصة بشأن هذه القضية .إ ّن الشبكات
غموض نسبي في جميع أنحاء العالم ،حتتاج إلى مزيد من الوضوح.
اخلاصة العاملة في
ٍ
املراجع ،ومصادر مرجعية إضافية.

3. United Nations, Section J “Women and the media” in the Platform for Action and the
Beijing Declaration adopted at the United Nations Fourth World Conference on Women,
Beijing, China, 1995.
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 -6ال�سالم والأمن
نسبيا أثناء تغطية القضايا األمنية التقليدية ،على الرغم من مشاركتها
تظل املرأة مجهولة
ّ
أيضا ،إن لم يكن َّ من املقاتالت ،فهن زوجات وشركاء أو بنات
النشطة في جميع جوانب النزاع .النساء ً
املقاتلني .عالوة على ذلك ،أثناء تبادل إطالق النار في احلروب والنزاعات املسلحة ،مت القبض عليهن
بغرض االستغالل اجلنسي مبا في ذلك استخدام االغتصاب كشكل من أشكال «سالح حرب».

منوذج حتليل قصة
انظر إلى القصة التالية:
العنوان:
املراسل:
مكان النشر:

«كونِيو إلنهاء احلرب»
جوريثي كينث
مجلة بوست كورير ،بابوا غينيا اجلديدة
http://www.postcourier.com.pg/20111104/ispost01.htm.

التاريخ:

 4نوفمبر 2011

مت التخطيط لتوقيع اتفاق رسمي كبير لوقف إطالق النار في منطقة كونِيو التابعة لوالية بوغانفيل،
قبل عيد امليالد هذا العام.
اجلوع من أجل السالم في كونِيو اآلن أقوى بكثير من الرغبة باالنتقام والعنف ،بحسب كالم نائب
أيضا منصب رئيس جلنة السالم
ذاتيا ،باتريك نيسيرا ،الذي يشغل ً
رئيس حكومة بوغانفيل املستقلّة ً
في كونِيو .عالوةً على ذلك ،كان هناك لقاء مصاحلة كبير في موجوراي ،بني متشددي ميكاموي من
قرية داميان كويكي في بوين .بعد شهر من االجتماعات املستمرة مع رؤساء الفصائل املتحاربة في
محملة من فصائل الويلمو
منطقة كونِيو لترتيب إمكانية وقف إطالق النار ،وصلت ثالث شاحنات
َّ
من ويساي في قرية كويكي ألجل هذه املناسبة.
للتوصل
«في هذه املذكرة ،اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر األطراف املتصارعة في كونِيو
ّ
إلى اتّفاق التفاوض من أجل السالم في املنطقة .لقد كان الطريق طويال ً للوصول في النهاية إلى
تسوية للمصاحلة بني األطراف .وعلى الرغم من أ ّن السالم في كونِيو يعني الكثير بالنسبة لألُسر
أيضا».
يقويها ً
التي عانت منذ بدء النزاع ،إال أن ّه ّ
« ....ميكنني أن أقول بكل تواضع ،بأ ّن جناح مسيرة السالم في كونِيو قد مت اليوم بفضل حركة
فريق السالم إلى مناطق كونِيو في أواخر أغسطس  ،2011عندما كان الوضع ال يزال متوترًا .كان
فرصا ملفاوضات السالم بني الفصائل املتصارعة في كونِيو .وال بد
هذا االختراق احلاسم الذي خلق ً
أيضا من اإلشادة باجمللس التنفيذي في بوغانفيل ،برئاسة الرئيس جون موميس التخاذ هذا القرار
لي ً
املهم في دفع عملية السالم في كونِيو.
«القضية في كونِيو قضية معقدة ،وعلى أولئك الذين يشاركون في املراحل الالحقة من عملية
املصاحلة أن ي ّتخذوا كافة إجراءات احلذر أثناء معاجلة هذه القضية .فعلى مدى الست أو الثماني
سنوات املاضية من النزاع في كونِيو ،كانت هناك عمليات قتل تسبَّبت في انعدام األمن للنساء
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واألطفال وتشريد ع ّدة عائالت من منازلهم .سمعنا الكثير عن عمليات القتل املتكررة في جنوب
بوغانفيل /كونِيو؛ واليوم ،نسمع الناس يتحدثون عن السالم واملصاحلة وليس احلرب.
«جميع املصاحلات األخيرة في موجوروي في بوين ،وفي هوجنارا سيواي ،وفي ويساي موجناي في بوين
هي قضايا مرتبطة بالنزاع في كونِيو .وعلى الرغم من أ ّن هذه املصاحلات قد متّت بشكل منفصل،
إال أ ّن قضايا هذه املناطق هي جزء ال يتجزأ من النزاع في كونِيو.
«قضية كونِيو ،والتي هي اآلن ضمن عملية املصاحلة ،كانت تشك ِّل لبعض الوقت عقب ًة أمام تقدمي
اخلدمات احلكومية األساسية للشعب في كونِيو.
«في خطاب كويكي القصير خالل احلفل ،قال (لقد وصل مصيرنا أخيرًا إلى أن نضع البنادق
بعي ًدا)».

التحليل
يرسخ أسطورة أ ّن بناء السالم هو من اختصاص السياسيني الذكور واملقاتلني املسلحني
هذا اخلبر ّ
فقط .لقد ظهرت القصة في شكل تقرير وطني في وسائل اإلعالم في بابوا غينيا اجلديدة بأواخر
عام  ،2011وحيث إن ّه قد وُضع ضمن صفحات األخبار احمللية ،فسيكون له من انعكاسات كبيرة على
السلم واألمن اإلقليمي والوطني ،فضال ً عن هياكل احلكومة الوطنية في بابوا غينيا اجلديدة .PNG
إن ّه لم يأخذ في احلسبان أ ّن هناك جهودٌ بذلتها النساء في عمليات بناء السالم ،إذ قد ساهمن في
التوقيع على االتفاقية .كان هناك استبعاد مهم بعدم اإلشارة إلى دور وزيرة شؤون املرأة ،وهي من
واضحا للغاية في هذه العملية.
كونِيو ،والذي كان
ً
في عام  1987بدأت مجموعة من أصحاب األراضي في بوغانفيل ،تناضل من أجل صفقة أفضل –
تعويضات أكثر وتشديد الضوابط البيئية .أصبحت هذه اجملموعة في نهاية املطاف نواة جيش بوغانفيل
الثوري  ،BRAعصابات مسلّحة تقاتل من أجل استقالل بوغانفيل بالكامل عن بابوا غينيا اجلديدة.
في عام  1988د َّمرت اجملموعة أبراج الطاقة في املنجم وجنحت في إيقاف العمليات في عام  .1989لقد
كانت هذه بداية عشر سنوات من احلرب – يطلق السكان في بوغانفيل عليها ببساطة كلمة «األزمة».
كسالح ضد النساء والفتيات الصغيرات.
عانت النساء كثيرًا من وطأة األزمة .وقد اس ُتخدم االغتصاب
ٍ
عال من العنف القائم على نوع اجلنس أثناء األزمة.
كما مت ّ تسجيل مستوى ً ٍ
على الرغم من الوحشية واالنتهاكات وتهميش النساء والفتيات أثناء النزاع ،إال أ ّن النساء جتاوزن
خطوط النزاع من أجل التفاوض على السالم مع الفصائل املتحاربة .وهناك أخريات ذهنب إلى الغابة
ملناشدة أزواجهن وأبنائهن لتسليم أسلحتهم وتسوية النزاع بالوسائل السلمية.
خالل الفترة الواقعة بني  1998-1989كان للنزاع السياسي في بوغانفيل تأثير ٌ أكبر على حياة املرأة.
هربًا من القتال ،أخذت النساء أطفالهن لالختباء في كهوف وغابات بوغانفيل بدون توفّر األدوية
ظروف قاسية للغاية دامت لسنوات .لقد قمن ببناء
والكهرباء والتعليم أو االتصاالت .لقد جنَون من
ٍ
مساكن مؤقتة من حرائش الغابات ،زرعن حدائق اخلضراوات في الغابات ،حصلن على الوقود من جوز
الهند .مات أثناء احلصار ما يقرب من  12000شخص ،وبشكل أساسي بسبب عدم توفر الرعاية
ألمراض ميكن الوقاية منها.
الطبية
ٍ
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في عام  2001كان التوقيع على اتفاق السالم في بوغانفيل مبثابة نهاية للحرب في بوغانفيل وبداية
ذاتيا  ABGفي عام .2005
الرحلة نحو انطالق أول انتخابات إلنشاء حكومة بوغانفيل املستقلّة ً
شمل هذا االتفاق برامج نزع السالح التي تقودها األمم املتحدة ،كجزء من برنامج أوسع الستعادة
السالم واحلكم السليم في املنطقة والشروع في طريق االنتعاش االقتصادي والتنمية املستدامة.
أيضا مشاريع املصاحلة وبناء الثقة.
شملت برامج بناء السالم ً
بالتالي ،اتفاق السالم  2011هو جزء من مبادرة أوسع لبناء السالم .ومع أن ّه ،وبالتحديد في املنطقة
اجلنوبية من بوغانفيل ،كان هناك دور واضح بهذا الشأن للنساء مبا فيه ّن الوزيرة احلالية لشؤون املرأة
منتخب من اجلنوب ،إال أن ّه قد مت َّ جتاهلهن في هذا التقرير.
عضو
في  ،ABGوهي
َ
ٌ
لقد عملت الوزيرة وغيرها من القيادات النسائية على متهيد الطريق أمام اتفاق السالم .وقدَّمت
النساء العامالت في وسائل اإلعالم رؤي ًة حول مشاركة املرأة في عملية السالم .كما دقّت الشبكات
النسائية ناقوس اخلطر بخصوص حالة النزاع املسلَّح في اجلنوب .قمن بنشر التحليالت على أساس
خبرتهن ورؤيتهن في تقارير وسائل اإلعالم املتعاقبة ،من وسائل اإلعالم اإلقليمية وشبكة تأييد قرار
مجلس األمن الدولي بشأن مشاركة املرأة في إدارة الصراعات وحل النزاعات وبناء السالم (قرار مجلس
األمن رقم .)1325

بيان مجلس األمن واألمم املتحدة1325 ،
بيان مجلس األم باألمم املتحدة  1325عالمة قانونية وإطار عمل سياسي يقر أهمية مشاركة
معا في اشتمالية في كل جوانب بناء السالم.
النساء ومنظورات وجود اجلنسني ً
أُخذ به عام  UNSCR 1325 2000وألزم عددًا من دول األمم املتحدة ألخذ خطوات محددة
حلماية النساء من الضعف لتحفيز ازدياد مشاركتهم في مجهودات حفظ السالم ولضمان
رسميا في مباحثات السالم.
اإلقرار باشتراك النساء في بناء السالم وإعطاء النساء دورًا
ً
ويدعو البيان  1325على وجه التحديد باآلتي:
 -1اشتراك املرأة على كل مستويات صنع القرار.
 -2حماية املرأة والفتيات من العنف اجلنسي والنوعي.
 -3منع العنف ضد النساء من خالل الترويج حلقوق املرأة واملسئولية وتطبيق القانون.
 -4إحداث تيار جذري مشهود في عمليات السالم.

See: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20S2010%20173.pdf (UN Security Council,
‘Women, peace and security’, report of the Secretary-General, 2010.) http://www.iwtc.
)org/1325_word.pdf. (simplified version of UNSCR 1325
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تركيز خا�ص :التع ّلم من املبادرات الإعالمية الن�سائية

التقرير أدناه ميأل الفجوات الرئيسية في وسائل اإلعالم من حيث عدم التوازي بني اجلنسني في روايات
بناء السالم في بوغانفيل ،ويدل في نفس الوقت على دور املبادرات اإلعالمية النسائية في حتقيق رؤية
واضحة ملشاركة املرأة.
العنوان:
املراسل:
مكان النشر:

رئيسيا في إنهاء احلرب في بوغانفيل – دعوة إلنهاء الصمت.
«لعبت املرأة دورًا
ً
لويز آن الريس (مراسلة اجملتمع اإلعالمي في بوغانفيل)
أخبار سكوب احمليط الهادئ ،نيوزيلندا

http://pacific.scoop.co.nz/2011/09/women-played-key-role-in-endingbougainville-conflict now-a-call to-end-silence/

التاريخ:

 24سبتمبر 2011

زعيم محلّي يقول إ ّن مراجعة اتّفاق السالم في بوغانفيل هي «خطوةٌ حاسمة إلى األمام» أل ّن اجملتمع
ٌ
ذاتيا في بوغانفيل يحتاجان للتفكير وحتديد أهداف إيجابية.
املستقلة
واحلكومة
املدني
ً
ومنسقة وسائل اإلعالم
قالت هيلني هاكينا ،املدير التنفيذي لوكالة ليتانا نيهان لتنمية املرأة،
ّ
اإلقليمية وشبكة السياسات وفق قرار مجلس األمن رقم  1325في بوغانفيل ،إن ّه يتو ّجب على
احلكومة تعزيز اجلهود الرامية إلى منع نشوب النزاعات في املستقبل.
مؤسس في منظمة  GPPACفي احمليط الهادئ
أيضا كعضو
ِّ
ً
 ،Prevention of Armed Conflictقالت هاكينا في مناسبة يوم السالم الدولي:

(Global Partnership for the

«ألول مرة مجموعة اجملتمع املدني في بوغانفيل ،وبالتعاون مع الشركاء في  ،GPPACسيتم إجراء
ذاتيا  ABGللنظر في التحديات
مشاورات متبادلة مع املسؤولني في حكومة بوغانفيل املستقلّة ً
واإلجنازات التي تواجه عملية السالم.
الكنسية واجلمعيات النسائية
كما أضافت «إ ّن هذا التشاور هو خطوة كبيرة تدعو اجلماعات
ّ
معا من أجل تبادل وجهات النظر حول
واملسؤولني في احلكومة  ABGواملقاتلني السابقني ،لالجتماع ً
كيف ميكن للحكومة  ABGأن تستمر في عمليات املصاحلة ونزع األسلحة ،ومواجهة التحديات
التي تعيق قضايا السالم واألمن».
املنسق حوار السالم الذي استمر  10سنوات ،منذ التوقيع على اتفاق السالم
وكانت تتحدث بصفتها
ّ
في بوغانفيل ،وذلك الستعراض التق ّدم احملرَز.
ذاتيا
لم يهتم احلوار فقط باإلجنازات – مثل انطالق االنتخابات لتشكيل حكومة بوغانفيل املستقلّة ً
أيضا اهتم «بالتحديات اليومية التي تواجه عملية السالم».
– إنمّ ا ً
عملية التخل�ص من الأ�سلحة «غري املكتملة»

في مقابلة مع راديو أستراليا ،أظهرت هاكينا االحتياج إلى التعامل مع اجلهات احلكومية ملعاجلة
جميع القضايا األساسية مثل برنامج التخلّص من األسلحة «غير املكتمل» ،مشيرةً إلى أن عدم
التخلّص من األسلحة هو املساهم األساسي في تأجيج النزاع املستمر في جنوب بوغانفيل.
دما بشكل إيجابي؛ ولكن هناك
قالت إن ّه «في السنوات العشر املاضية ،حتركت عملية السالم ق ُ ً
بعض التحديات التي تعيق عملية السالم مثل املشاركة الكاملة للمرأة في املشاورات» ،كما أضافت
بأ ّن االستثمار في مشاركة املرأة ال يزال حيويًا في عملية صنع القرار.
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رئيسيا في انتهاء النزاع في بوغانفيل ،ولكن اآلن في هذا الوقت ،املرأة
«نعم ،لقد لعبت املرأة دورًا
ً
صامتة أثناء اإلجراءات الرسمية على الرغم من أنها ال تزال مستمرة في عقد البرامج واحلوار أثناء
األحداث».
رحبت هاكينا بدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساعدة في عقد احلوار ،كما دعت إلى زيادة
مشاركة املرأة في عمليات التشاور من خالل دعم برامج تعليم النساء لضمان متكينهن وإطالق
قدراتهن.
وقالت إن ّه ميكن للنساء في بوغانفيل استخدام قرار مجلس األمن رقم  ،1325باعتباره أداة توجيه
حة لوجود
ً
وأيضا تدعيم للنساء في صنع القرار و «استمرار مشاركتنا مع احلكومات على الضرورة املل َّ
املرأة في عمليات صنع القرار» ،ومتثيل النساء في البرملان حيث ميكن أن يؤث ّرن على واضعي السياسات
تغير وجهات نظرهن في القوانني.
وحيث ميكن أن ّ
عما إذا كانوا سعداء من احلكومة في بوغانفيل ،أجابت «نحن سعداء بأن
وحني ُسئلت هاكينا ّ
اخملصصة لدينا للمرأة .فيمكن للنساء أن يعترضن
املقاعد
ما
سي
ال
اخلاصة،
يكون لدينا حكومتنا
ّ
ّ
بأنفسهن».
دما فقط «إذا كنّا قادرين على االستمرار
ً
أيضا ذكرت هاكينا أ ّن االستقالل في بوغانفيل سيمضي ق ُ ً
بشكل كامل مع التحديات التي تواجه عملية السالم.
بوغانفيل
حكومة
تعاملت
وإذا
ا»
مالي
ٍ
ً
في غضون ذلك ،قامت وكالة ليتانا نيهان لتنمية املرأة مع وزيرة شؤون املرأة روس بيهي مشاورات
متواصلة لتنظيم الذكرى السنوية لقرار مجلس األمن رقم  ،1325في  28أكتوبر في بوكا.
في هذا احلدث جتتمع اجملتمعات النسائية مرة أخرى من مختلف أنحاء بوكا والبر الرئيسي للمشاركة
في هذا االحتفال من أجل املرأة والسالم واألمن.
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أعط قيمة للمعرفة واخلبرات واملعلومات املتاحة من الشبكات النسائية ،وخاص ًة تلك التي تركّز
-1
ِ
على وسائل اإلعالم /االتصاالت والسالم واألمن .اطلب استشارتهن بحسب خبرتهن.
 -2اطرح هذا السؤال «أين النساء؟» جلميع أطراف اتّفاق السالم ،خاص ًة إن لم يكن هناك أي ظهور
للمرأة أو عدم وجود توقيع المرأة على االتّفاق.
 -3اطرح هذا السؤال «ماذا يعني هذا بالنسبة للنساء والفتيات واألطفال؟» ابحث عن النساء على
مرتبطا بنوع اجلنس للقصة .قد ال يظهرن في
املستوى احمللّي اللواتي ميكن أن يحققن منظورًا
ً
رسميا ،لكن دون أدنى شك ال بد أن لديه ّن مشاركات بنشاط في التجمعات
اجملموعات املنظَّ مة
ً
غير الرسمية.
 -4النساء لسن مجموع ًة متجانسة .حتدَّث إلى نسا ٍء مختلفني – من مختلف الطبقات االجتماعية
واألعراق واالنتماءات السياسية ،إلخ ...سوف يضفن عمقً ا وفائدة للقصة ،فاحلديث يكون من
يوضح فيما إذا كان اتّفاق السالم
وجهات نظرهن اخملتلفة .هذه ً
أيضا استراتيجية لتقدمي تقرير ّ
يشمل في الواقع مطالب جميع األطراف الرئيسية.
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FemLINKPACIFIC. Policy for Peace in Our Region, 2011. http://www.
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default/files/iwpr_training_manual_arabic.pdf.
Teeple, Danika, Sarah Macharia, and Philip Lee. The No-Nonsense
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 -7ال�سيا�سة واحلكومة :تقدمي تقارير عن املر�أة يف الوظائف العامة

قد تتبادر لذهنك بسهولة أسماء الرجال األقوياء الذين رمبا تكون قد قابلتهم أو نقلت عنهم اقتباسات
جملموعة واسعة من القضايا املتعلّقة بالسياسة واإلدارة .ومع ذلك في السياق العاملي احلالي ،ال يوجد
أيضا استشارتهن في التعليق ،أو تقدمي آراء توفّر
نقص في استالم املرأة ملواقع السلطة واللواتي ميكن ً
مشورة ذات خبرة.
متيل املمارسة الصحفية إلى بناء قصص باستخدام االتفاقيات والقوالب النمطية التي تعيد إنتاج
تضخم من عدم املساواة في قوة العالقات .هذه بدورها تشكّل مشاريع
املعايير الثقافية التقليدية أو
ّ
ّ
كي متثّل بيانات وسائل اإلعالم النساء والرجال الذين قد مت جتاهلهم من الواقع احلالي.
عالوةً على ذلك ،عندما تظهر املرأة أمام اجلمهور كنتيجة ملشاركتها السياسية أو مهاراتها القيادية،
فغال ًبا ما توصف على أنها متتلك بعض الصفات السلوكية الذكورية التي تبقيها في مواقع السلطة.
من املهم للقصص اإلعالمية حول السياسة واحلكومة ،أن تعتمد رؤية اإلنصاف وإدماج منظور مرتبط
بنوع اجلنس من دون أن تفقد التركيز على املوضوع .يجب عدم اإلقالل من ضرورة إدماج منظور مرتبط
بنوع اجلنس ،ففي كثير من احلاالت ،يتم إنشاء احملتوى اإلعالمي بشكل واضح باعتبار أ ّن اجلمهور من
الذكور ،حتى عندما يكون عدد الناس داخل احملتوى الفعلي في الغالب من النساء.

منوذج حتليل قصة
انظر إلى القصة التالية:
العنوان:
املراسل:
مكان النشر:

كريستينا كيرشنر وطريقها عبر متاهة السلطة»
ناشطة سياسية منذ شبابها ،الرئيس التي وصلت إلى
الذروة :حياة مكثفة المرأة شهدت تقلبات السياسة.
لوكريسيا بولريتش
الناسيون ،األرجنتني
http://www.lanacion.com.ar/1413464-cristina-kirchner-y-su-recorridopor-el-laberinto-del-poder

التاريخ:

أكتوبر 2011

عندما يتحدث ألبرتو فرنانديز عن كريستينا ونستور كيرشنر كزوجني ،تتغير تعبيراته .يقول «لم
يسبق لي من قبل أن رأيت شخصني يح ّبان بعضهما هكذا في حياتي ».ترى احلزن واحلنني في قصته
(وفي عينيه) عندما يتذكر صديقه.
كرئيس سابق جمللس الوزراء ،كان فرنانديز شاه ًدا قري ًبا من هذين الزوجني ،في احلياة والسياسة،
في شغل منصب الرئيس والزوج .كما كان البطل في ظهور عائلة كيرشنر ،وحكومة سانتا كروز
واالنتقال بني هاتني الشخصيتني في الرئاسة األرجنتينية .كان مسؤوال ً
رئيسيا في إدارتيها .رآهما
ً
وهما ميارسان السلطة .رآهما يتعايشان في احلياة وفي السياسة.
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من هذا املنطلق ،حتدَّث فرنانديز عن كريستينا كيرشنر مع صحيفة الناسيون .في كلماته محبة
واحترام ممتزجة مع خيبة األمل .إنه ال يتردد في وصفها كم كانت امرأةً رائعة ،حاسمة قوية وشجاعة.
أيضا في احلديث بتثقل عن قدرتها املتضائلة على االستماع إلى «آراء مختلفة»،
كما إن ّه ال يبخل ً
ويؤكد أن كيرشنر لم تتوقف عن التمتع بتلك القدرة.
كان فيكتور بوغه املصور الرئاسي منذ عام  .1978يقر ّ وهو يضحك بأنه «يتمتع» برؤية امرأة «تعطي
األوامر» ،وأن وصول كريستينا كيرشنر إلى كاسا روسادا [قصر الرئاسة األرجنتينية] كان حتديًا
كبيرًا.
حقيقيا» ،هذا ما قاله
«بعد تصوير  14رجالً ،كان عليَّ أن أبدأ بالنظر في أمورٍ أخرى .كان هذا حتديًا
ً
أحد الرجال القالئل الذين يتبعون الرئيسة أينما تذهب.
يوميا على حياة كريستينا كيرشنر،
مثل ألبرتو فرنانديز خالل منتصف عام  ،2008كان بوغه شاه ًدا
ً
من خالل املزيج النادر من القرب والبعد الذي تق ّدمه عدسة الكاميرا .كان بإمكانه الوصول إلى بعض
وجوه احلياة اخلاصة للرئيسة ،مثل اهتمامها املعروف بجمالياتها الشخصية أو بعض أبعاد حياتها
أيضا في جميع األماكن الرسمية .من هذا املزيج ،ظهرت
األسرية ،وفي الوقت نفسه ،كان يصورّها ً
بعض الصور احلادة والتي ال تُنسى ،مثل إطالق النار من رئيس الدولة بجانب تابوت نستور كيرشنر في
 28أكتوبر .2010
عرف كلٌ من فرنانديز وبوغه جوانب مختلفة ج ًدا من حياة كريستينا كيرشنر العامة .ولكن
قصصهما تتوافق في ع ّدة نقاط ،إحدى هذه النقاط ،الطريقة اخلاصة التي كانت الرئيسة وزوجها
يشاركان بها وحدتهما.
][000
تستمر القصة في سرد حياة ،وتعليم ،وثروة وحياة أسرة الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.
وُصفت بأنها الشخص الذي «لم يتقدَّم باستقالته لتكون في اخللف ،في املكان الذي مييل السياسيون
إلى وضع النساء فيه .فعلت هذا من دفاعها الشخصي جتاه االنتقاد الكثير املو َّجه لها كامرأة .لقد
أم يقظة ،بني كونها السيدة األولى وزوجة
جمعت بني دورها كمشرِّع له رأي قاطع ودورها بوصفها ٌ
ُمح ّبة ،وكونها رئيسة ثابتة وامرأة ّ
صدمت مبوت شريك حياتها املفاجىء ».مراحل قصة حياتها
هشة ُ
كعضو برملان ،ثم انتخابها رئيسة في عام  ،2007واجلدل حول إدارتها ،الهزمية االنتخابية في عام
 ،2009وفاة زوجها في عام  ،2009وإعادة انتخابها في  2010لوالية مدتها خمس سنوات.
يُرفق مع القصة مجموعات من أشرطة الفيديو والصور ومقاطع فيديو كليب عن الرئيس مع
تعليقات روائية .في أسفل الصفحة توضع صورة كبيرة لها وهي تضع أحمر الشفاه أمام املرآة.

التحليل
تتناول املقالة املستقبل السياسي للرئيس األرجنتيني احلالي فرنانديز ،في وقت قريب من االنتخابات
الرئاسية التي كانت فيها كريستينا ّ
مرشحة مرة أخرى عن احلزب احلاكم .ومع ذلك ،عند احلديث
عن كريستينا ،يستمر الصحافي باحلديث عن زوجها والرئيس السابق نيستور كيرشنر .حتى في
مناسبات احلديث عن الوظائف العامة األكثر أهمية التي شغلتها ،يوصفها باستمرار في سياق
زوجها ،ويعزي جناحها إلى نفوذه .فاملقالة تقارنها باستمرار معه .وتستخدم الصفات املرتبطة
الذكورة ،مثل «قوية»و»شجاعة» لوصفها.
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عند وصف كاسا روسادا ،يؤك ِّد املصور أن ما يش ّد انتباهه هو رؤية امرأة تعطي األوامر ،مما يعني هذا
تصوره وأ ّن تلك اإلجراءات ال ميكن أن تقوم بها النساء .فشل الصحفي في الغوص
أن ما حدث ال ميكن
ّ
املصور بأن وصول الرئيسة إلى قصر الرئاسة كان «حت ٍد»؛ لقد فقد فرصة الكتشاف
أعمق في تعليق
ّ
السبب ،في رأي ضيف املقابلة الصحفية ،الذي يجعل الرئيسة فرنانديز مختلفة عن القادة اآلخرين.
تصور العمل املعبِّر عن
عالوة على ذلك ،صورة اخملتارة للمقالة ال تعكس نشاطها السياسي ،بل
ِّ
األنوثة.
يؤكد الصحفي على دورها في األسرة والتباين في املواقف بني شخصيتها العامة واخلاصة ،كما لو
متاما .عندما ذكر املناصب الرسمية التي شغلتها ،لم يقل سوى القليل
كانت شخصني مختلفني ً
عن سنوات عملها كعضو في الكونغرس وسيناتور ،على الرغم من أنه يذكر املسار الكامل للرئيس
السابق.
أخيرًا ،يشير الصحفي إلى الرئيس باستخدام اسمها األول – أسلوب خطاب مألوف وغير رسمي،
بشكل عنوان – وحتى عندما يستحضر ذكر الزوج ،يستخدم اسمها األخير بال تلعثم – في إشارة
محترمة ورسمية.
هناك فرصة هائلة ضائعة لوضع مقالة تشتمل على منظور مرتبط بنوع اجلنس .ملاذا لم يتساءل
تغيرت العالقات بني النساء والرجال
الصحافي عن افتراض إبعاد املرأة إلى اخللف في السياسة؟ كيف ّ
منذ وصول امرأة إلى أعلى املناصب العامة في البالد؟
التحيز ضد املرأة مستمرًا في وضع اللجان التشريعية والتعيينات في مجلس الوزراء وفي
ما زال
ّ
غيرها من املناصب الرسمية العليا .وبدال ً من إظهار التباينات ،يقدِّم الصحافي شخصيات تقوم على
إخفائها ،وبذلك يفقد فرصة لتقدمي تقارير هامة ذات منظور مرتبط بنوع اجلنس.
هناك طرق مختلفة لسرد قصة حياة قائد سياسي أنثى أو مسارها الوظيفي ،وهذا املثال يدل بوضوح
على عدم وجود الوعي ملوضوع التباين بني اجلنسني.

أسئلة للتحليل واملناقشة
• كيف يشير الصحفي إلى النساء وعالقتهن بالسلطة؟
• هل يق ّدم الصحفي نفس النوع املالحظات عن كال اجلنسني؟
• هل استخدم الصحفي لغة شاملة؟
• ما هي سمات الشخصية التي مت ّ التركيز عليها بالنسبة للنساء؟ والسمات الشخصية التي
للرجال؟
متساو من اإلشارات إلى النساء والرجال؟
• هل هناك عدد
ٍ
• هل املقالة تعيد إنتاج الصور النمطية أم تتح ّداها؟
• ما هي اآلثار احملتملة على النساء والرجال ،وعلى العالقات بني اجلنسني ،من النهج الذي اتّبعه
الصحفي؟
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تركيز خا�ص :حقائق واجتاهات و�آثار ناجتة عن التغطية الإعالمية حول املر�أة
يف احلكومة

من الضروري اعتماد أشكال تنتقد الصحافة والكتابة ،بد ًءا من األفكار التالية من أجل حتسني ممارسة
وتنوعًا:
العمل الصحفي ،وجعله أكثر شموال ً ّ
• استغرق اجملتمع وق ًتا طويال ً التخاذ الكفاح من أجل حقوق املرأة على محمل اجلد .إ ّن عدم النظر
للتاريخ وللتقدم احملرَز يعرقل فهم ووصول املرأة إلى املناصب العامة ،وال سيما أعلى مناصب
رسمية عامة أو رئاسة الوزراء.
ت متأخر كثيرًا مقارن ًة مع
• بدأت املرأة في تقلّد املناصب العامة واملواضع السياسية في وق ٍ
نظرائهن من الرجال .يرجع هذا إلى التأخير في حتديد النساء كأشخاص لهم حقوق ،واالعتراف
بقدرتهن على صنع القرار ،وشغل املناصب الرسمية والقيادية.
• من أكثر النقاط الشائعة واملتكررة في املقابالت أو املقاالت بخصوص املرأة هي كيف حتقّ ق التوازن
بني مهامها املنزلية في الوقت الذي تشغل فيه مناصب عامة .إن ّها إحدى الطرق التي يذك ِّر
الصحفيون النساء بأنه عليه ّن حتقيق توقعات اجملتمع منهن كزوجات وأمهات وقائمات على
بها
ّ
الرعاية في األسرة .بينما تختلف معايير الرجال بشكل ملحوظ :فال يُسألون بخصوص األبوة أو
ما يفعلونه لتحقيق مسؤولياتهم العائلية.
• يجب على الصحفيني أن يتن ّبهوا إلى الطرق التي يصفون بها النساء والرجال ،كيال يقعون في
خطأ استخدام القوالب النمطية التي تعزِّز من عدم املساواة الثقافية بني النساء والرجال .إ ّن
الطرق املؤدّية إلى املناصب السياسية أو الوظائف العامة متنوعة ،لذلك فإ ّن استخدام الصور
يشوش على الطرق احلقيقية التي يتو ّجب على األفراد القيام بها للوصول إلى
النمطية ميكن أن
ّ
مناصب السلطة.
• القول بأ ّن الرجال هم فقط من ينبغي أن يتناولوا القضايا «الصعبة» مثل السياسة واحلكومة،
تنوع املواقف
يساهم في غياب األصوات النسائية في هذه املواضيع ،مما يؤدي إلى نقص في ّ
واملقترحات .هناك العديد من النساء يشاركن مشاركة نشطة في األبحاث األكادميية والقضايا
«الصعبة» في مختلف اجملاالت .إن ّهن جزء من مجموعة اخلبراء الذين متت مقابلتهم أو اق ُتبس
عنهم.
• إعطاء صفة الذكورة على بعض سمات الشخصية والرجوع املستمر لصفة الرجولة في
يضيق إمكانيات عمل النساء .هذا مييل إلى اإليحاء بأنه يتو ّجب على املرأة أن تعكس
السلطة
ّ
صنّاع القرار ،كما لو كانت هذه هي الطريقة الوحيدة
سلوكًا
ً
مرتبطا بالذكورة كي تصبح من ُ
للمشاركة أو ممارسة السلطة.
• عندما يُذكر الدور القيادي األنثوي في احلياة األُسرية أو اخلاصة ،هذا ال يكون مجرّد تذكير لغيابها،
بشكل «طبيعي» وبحسب ما هو متوقَّع منها،
أو بسبب اخلطأ بأنها تؤثر على التنمية األسرية
ٍ
أيضا مع حتذيرها بعدم جتاوز احلدود املوضوعة لها.
لكن هذا يتزامن ً
• متيل تقارير وسائل اإلعالم عن دور املرأة في السياسة إلى التركيز على التفاصيل مثل منط
مالبسها ،والنظام الغذائي ،وخزانة املالبس واملظهر اخلارجي ،وهذا نهج يستهني بها ،ويخفّ ض
من قيمة عملها في الوظائف العامة ،ويضر ّ مبصداقيتها.

53

مجموعة مصادر التعلم :الكتاب الثاني
�إر�شادات :تقدمي تقارير لق�ص�ص عن ال�سيا�سة واحلكومة

-1جتنَّب ذكر احلياة اخلاصة والعائلية للشخصيات السياسية النسائية .إذ من غير الضروري أن
نتحدث عن الدور الشخصي في األسرة أو كيف تنفّ ذ املهام املنزلية من أجل احلديث عن القدرة
الشخصية في القيادة وشغل املناصب العامة.
-2امتنع عن اإلشارة إلى أن السياسة هي حقل الرجال وذلك لتبرير احلاجة إلى صفات الذكورة عند
املرأة في مواقع السلطة أو إلعادة إنتاج الصورة النمطية بأ ّن السياسة ليست سوى للرجال.
-3عند اإلشارة إلى األشخاص الذين يشغلون الوظائف الرسمية وبشكل عام ،يجب استخدام اسم
أيضا.
الشخص وموضعه األخير بالنسبة للنساء والرجال ً
-4ابحث عن آراء القادة من اإلناث والذكور بخصوص املوضوعات التي تؤثر على النساء بشدة أكثر،
وخاصة أ ّن القادة الذكور يتحملون مسؤولية اتّخاذ القرار والتشريع بشأن هذه القضايا .تؤثر هذه
املوضوعات على اجملتمع ككل وليس فقط على اإلناث كنصف تعداد السكان.
وسع دائرة النظر في طريقها من خالل احلركات
-5عند الكتابة عن قصة حياة قائدة سياسيةّ ،
االجتماعية والنقابات واملنظمات االجتماعية واجلمعيات املهنية .لقد اتّبع العديد من القيادات
النسائية مثل هذه املسارات في احلياة السياسية العامة.
-6ينبغي أن يعكس تصوير املرأة في الوظائف العامة أنشطتها العامة ويحترم دورها ويبتعد عن
األمور اخلاصة مثل منط املالبس ،وخزانة املالبس واملاكياج وغيرها من التفاصيل التي ال عالقة لها
مبسؤولياتها أو أدائها املهني.
-7استبعد الصفات أو الكلمات التي تعطي دالالت مزدوجة ،مثل ،مجنونة ،هستيرية ،ساحرة،
لينة ،قوية ،مسترجلة ،وأمور أخرى.
عفريتة ،سيدة حديديةّ ،
-8تقدمي تقارير عن السياسة بحيث ترتكز على سلوك الشخص الفعلي واإلجراءات املتعلقة بهذه
القضية .ميكن أن يكون هذا للتأكيد على نتائج تعكس لهجة املرأة من صوت أو طريقة للتعبير
عن نفسها.
املنظمات االجتماعية والنسائية التي تدرس وتدافع عن وصول املرأة إلى احلقوق
-9تعرَّف على
ّ
السياسية والتمثيل العامة املوجودة في منطقتك احمللية.
.10قدِّم إحصائيات حول عدد النساء اللواتي شغلن املناصب العامة الهامة واملبادرات التي اقترحنها.
-11أظهر املواضيع التي كانت فيها املشاركة السياسية للمرأة أكثر انتشارًا ،كذلك املواضيع أو
املساحات التي ال تزال صعب ًة أمام النساء ،مثال الوظائف التي لم تشغلها املرأة من قبل.
سياسيا وإمكانية وصولها إلى
-12طور معرفتك باألُطر القانونية والتشريعية اخلاصة مبشاركة املرأة
ِّ
ً
املناصب باالنتخاب.
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العنف �ضد املر�أة :تقدمي تقارير عن العنف اجلن�سي

وفقً ا ملركز دارت للصحافة والصدمات؛ «تقدمي تقارير عن العنف اجلنسي ،يتطلّب رعاي ًة خاصة وزيادة
وفهما للقانون ،وإدراكًا
في احلساسية األخالقية .إن ّه يتطلّب مهارات في إجراء املقابالت املتخصصة،
ً
مهما لآلثار النفسية للصدمة ».على كل مستويات وموضوعات التقرير ،ال بد من وجود وعي خاص
ً
لتقدمي صحافة أخالقية تتحدى الصور النمطية وتبدأ في توفير نظرة عادلة وأكثر توازن ًا .ومع ذلك،
حتمل مسؤولية إضافية،
عند تقدمي تقارير عن العنف ضد املرأة ،مبا في ذلك العنف اجلنسي ،البد من ّ
حيث أ ّن أي شيء أقل من اختراق حاجز الصمت الذي يحيط غال ًبا بهذه األعمال اإلجرامية من االعتداء
واالغتصاب والقتل ،يدعم الوضع الذي يقلل من آثار العنف ويبرّرها ،ويهدد النساء في كل مكان.

منوذج حتليل قصة
انظر إلى القصة التالية:

املراسل:
مكان النشر:

مراسلة شبكة سي بي إس ومنتدى «إنها فتاة» ،اغ ُتصبت مرارًا
« الرا لوجان،
ِ
وسط احتفاالت مصر»
سيمون ويلسون
 LAمدوَّنات أسبوعية (منتدى صحفي)

التاريخ:

فبراير 2011

العنوان:

LA Weekly Blogs (journalist blogs) http://blogs.laweekly.com/informer/2011/02/lara_logan_raped_egypt_reporte.php

[]000

احلسن وموهبتها اجلريئة
مراسلة تلفزيون جنوب أفريقيا ،واملعروفة مبظهرها
أخبار :الرا لوجان
ِ
َ
الغتصاب وحشي بشكل متكرر أثناء احتشاد  200شخص
ضت
تعر
احلدث،
قلب
إلى
لشق ّ طريقها
ٍ
َّ
عاما.
يحتفلون في  11فبراير
ّ
بتنحي الرئيس املصري حسني مبارك بعد حكم ملدة ً 30
كانت لوغان في ميدان التحرير مع فريق أخبار « 60دقيقة» عندما أُعلن عن سقوط مبارك .ثم ،ومع
تممون استقاللهم اجلديد باالعتداء
اندفاع شديد من اإلثارة ،بعض املتظاهرين املصريني على ما يبدو ي ُ ّ
ٍ
املراسلة الشقراء:
جنسيا على
ِ
ً
ورد في تقرير سي بي إس نيوز بأن ّها «كانت ُمحاطة مع فريقها ومسؤولي األمن باخلطر وسط
االحتفال ».ثم حدث االعتداء اخمليف:
نتيجة تدافع الغوغاء ،مت ّ انفصالها عن طاقمها .متّت محاصرتها وتعرضت العتدا ٍء
جنسي وحشي ومستمر ،ومت ّ ضربها قبل أن حتميها مجموعة من النساء وحوالي 20
جنديًا مصريًا .ثم عادت إلى فريقها ،وبعد ذلك عادت إلى الفندق الذي تقيم فيه ،ثم
حاليا تتعافى
إلى الواليات املتحدة على أول رحلة طيران في صباح اليوم التالي .وهي ً
في املستشفى.
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عاما مراسلي صحيفة هوليوود اليت بسبب سطحيتهم
هاجمت لوجان ذات التسعة والثالثني ً
احلسن الهوليوودي
مظهرها
استخدام
على
نفسه
الوقت
في تخفيف ح ّدة العنف في اخلارج  -في
َ
وتسليط الضوء على جدول أعمال أكثر ح ّدة.
][000

التحليل
حتول الصحفيون إلى مدوّنني ،حيث ميكن الوصول بسهولة إلى مواقع تسمح لهم
على نحو متزايدّ ،
بدمج التعليقات إلى القصة .مت ّ اختيار املقالة املذكورة أعاله والتي تظهر مدوّنة أحد الصحفيني،
للتحليل إذ أنها تُظهر تركيزًا شدي ًدا على عيوب النهج التقليدي في تقدمي تقارير عن العنف ضد املرأة.
وتشيىء الناجي :فمن عبارة العنوان « ....منتدى (إنها فتاة)....
التمييز على أساس اجلنس ،لوم
ِّ
«إلى الصورة الكالسيكية البرّاقة املرافقة للمقالة ،ميكننا أن نعلم بالفعل ما ميكن توقعه.
«حسنة املنظر» 60« ،دقيقة وفرقعة نارية»،
تشيىء لظهور لوجان:
يتخلل املقالة بكاملها إشارات
َ
ِّ
احلسن الهوليوودي»« ،اجلميلة اجلريئة»،
ِ
«املراسلة الشقراء»« ،املظهر َ
«والفتيات اللواتي يسقطن على اجلانب الرائع» ،مما يعني ضمنًا أ ّن «اجلميلة» كانت بطريق ٍة أو بأخرى
مسؤول ًة عن الضرب واالغتصاب الوحشي املتكرر .حتى اآلن ،في حني أن املقالة تهدف إلى إدراك؛
«أننا نعلم حقوقنا كبشر» ،وأ ّن «تعرّض لوجان لالغتصاب لم يكن ذنبها» ،إال أ ّن املؤلِّف يكرر عبارات
متحيزة ومرتبطة بالشهوة نُقلت عن صحيفة أخرى تزعم شؤون ًا مسبقة.
ّ
العنف اجلنسي واحملرّمات واملعلومات اخلاطئة :أصبحت لوغان ،كشخصية عامة ،معرَّضة ملزيد من
اإليذاء عندما مت ّ اإلخبار علنًا بأ ّن لديها «حياة جنسية» .هذا يطرح ع ّدة مستويات من احملرمات
االجتماعية (رسائل كراهية وكالم يع ّبر عن الكراهية) ،حيث غال ًبا ما يكون هناك رد فعل عنيف.
تعليقات القرّاء على األماكن املتاحة على اإلنترنت توضح كيف أ ّن النهج التقليدي في تقدمي التقارير
من املمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ،ويغذي وجهة نظر عاملية تعتبر أ ّن العنف املرتبط باجلنس
«طبيعي» .في حالة املقالة املذكورة أعاله ،كتب أحد القرّاء تعليقً ا يشير إلى أ ّن العنف اجلنسي
متاما») .نغمة هذه املقالة هي مزيج دقيق من دغدغة شهوانية
مقبول («....أود أن أغتصبها ً
تممون» عند
وتضليل ناجم عن اختيار اللغة .الرسالة اخملتلطة تنتقل من خالل استخدام كلمة «ي ُ ّ
اإلشارة إلى العنف اجلنسي الذي جنت منه لوجان ،وترفع صورًا من شهر العسل والعرائس العذارى،
في تعارض مطلق مع واقع الهجوم ويضعه ضمن فئة التعبير اجلنسي املتوقَّع و«الطبيعي».
معاقبة الناجني بشكل خاص ،والنساء بشكل أوسع :حتتوي املقالة على منزلق كالسيكي آخر عند
تقدمي تقارير عن العنف ضد املرأة ،عندما تشير إلى وسم لوجان بأنها «مجنونة» للعودة إلى الشرق
األوسط ،وذلك في إشارة إلى أن أنشطة املرأة يجب أن تتقلّص .فمن السهل ج ًدا لدعم وجهات
النظر الثقافية احلالية واملتحيزة ضد املرأة بطبيعتها اجلنسية ،اقتراح أال تشارك املرأة في األنشطة
معينة أو تتصرف وفق
بحيث تكون غير ملحوظة للرجال (في هذه احلالة :العمل) ،أو ترتدي مالبس ّ
طريقة معينة ،ال تعرضها لالعتداء .ملنع تطبيق قيود جائرة على املرأة ،يجب أن يكون هناك سبب لذكر
ثقافيا.
تفاصيل املالبس أو السلوك ،أفضل من مجرد اإلذعان ملا هو مفروض
ً
فمن مسؤولية الصحافة األخالقية األصيلة ،أن تتحدى هذه اخلرافات اخلفية واسعة االنتشار.
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أخيرًا ،املقالة تثير قضايا التعامل األخالقي وسالمة الصحفيات .كنساء ،يتعرّضن لنفس اخملاطر مثل
أي امرأة أخرى ،باإلضافة إلى اخملاطر األخرى التي ال يُستهان بهابسبب املهنة .ومن املفارقات ،في حني
أ ّن التغطية الصحفية لالعتداء على لوغان ق ّدمت لها مزي ًدا من االنتهاكات من خالل التعليقات
وأيضا فتحت الباب على قضية العنف اجلنسي ضد الصحفيني .وفقً ا للجنة حماية
والصحافة،
ً
الصحفيني ،عدد قليل من هذه احلاالت قد مت توثيقه فيما مضى ،ولكن اآلن يتم كسر حاجز الصمت.
«العديد من االعتداءات تقع ضمن ثالثة أنواع عامة :االنتهاك اجلنسي املو َّجه جتاه صحفيني محددين،
انتقاما ألعمالهم؛ الغوغاء املرتبطني بالعنف اجلنسي ضد الصحفيني الذين يغطون األحداث
وغال ًبا
ً
العامة؛ واالعتداء اجلنسي على الصحفيني احمل َتجزين أو املأسورين .على الرغم من أن النساء يشكلن
الغالبية العظمى من الضحايا إجماالً ،إال أ ّن هناك ضحايا من الصحفيني الذكور ،في معظم األحيان
أثناء وجودهم في األَسر أو االعتقال»( .راجع قسم «مراجع ومصادر أخرى» ملعرفة الهيئات التي
تنشر إرشادات السالمة للصحفيات).
تركيز خا�ص :التحديات التي تواجه تقدمي تقارير عن العنف �ضد املر�أة

اللغة :هناك ع ّدة أخطار ترافق عملية تقدمي تقارير عن العنف ضد املرأة ،ومن أجل اتِّباع إرشادات
أخالقية هذا يتطلّب إدراك لتأثير اللغة ورسائلها الكامنة وأن تكون هناك رغبة في جتنّب االختزال
الصحفي احلاصل في الدوران املستمر حول سرعة اإلعالم احلديث .إن ّها ليست مهمة سهلة ،فهناك
العديد من الكلمات والعبارات اخملزَّنة ،التي تُستخدم لدعم الوضع الراهن وغير املتوازن وتعرِّض خلطر
التغيير في طريقة التفكير اجملتمعي ومعاجلة الناجني .ميكن لها أن تكون تعبيرات مضلِّلة (ال ينبغي
أب ًدا أن يكون العنف اجلنسي مرتبط باجلنس –إن ّه عمل من أعمال العنف وسوء استخدام السلطة)،
تلقي اللوم على الناجني «هي تس ّببت باغتصاب نفسها» ،تتجنّب وضع مسؤولية االعتداء على
«طبيعيا» .في أسوأ احلاالت ،في كلمات العنف
شخصا
املهاجم ،أو أن تشير إلى أن املعتدي ال يبدو
ً
ً
اجلنسي ،غال ًبا ما يتم احلكم على الناجي من خالل استخدام لغة درامية (مثل« ،يرتعدون خوفًا»)،
«ضحية» سليمة ،وأنه يتو ّجب عليها أن تع ّبر عن الصدمة بطريق ٍة
مما يوحي بأن ّه على املرأة أن تكون
ّ
محدَّدة .هذا يتعارض مع معظم املعتقدات حول تأثير الصدمات النفسية ،والتي تقر ّ بأن كل شخص
يجب أن يتفاعل بطريقة خاصة به ،فرديًا .لذلك ،من الضروري ليس فقط احلصول على احلقائق
الصحيحة ،ولكن على وجه الدقّة ،تقدمي بدائل للخرافات الشعبية ،وعدم استخدام كنايات أو
املبينة أدناه.
اختزاالت .نناقش استخدام اللغة في فقرة «إرشادات» ّ
السياق :ليست القضية هي قضية استخدام الدين أو الثقافة أو املوقع اجلغرافي كذريعة ألي
شكل من أشكال العنف ،فالعنف غير مبرَّر على اإلطالق .بدال ً من ذلك ،القضية هي االعتراف
معينة ،واخملاطر الكامنة واحملتملة التي قد يتعرض
بالنتائج املترتبة على تقدمي التقرير بطريق ٍة
ّ
للصحفية نفسها .الناجون أو
لها من أجرى املقابلة ،لآلخرين من مت ّ تقدمي املساعدة لهم ،وكذلك
ّ
الشهود لديهم احلق في االحترام واخلصوصية ،ولكن قبل كل شيء لديهم حق السالمة .من الضروري
للصحفية تثقيف نفسها من أجل احلفاظ على حياة وسالمة من تجُ ري معهم املقابالت ومن تعمل
ّ
معهم .غال ًبا ما يتم استبعاد العنف ضد املرأة أو التقليل من تأثيره ،ولكن البحوث تكشف عن آثار
وحتسس اخملاطر التي تواجه
وعقليا .إدراك
بدنيا
ّ
ً
وخيمة متتد تأثيراتها مدى احلياة على صحة الناجني ً
الناجني من خالل العامة واآلخرين ،تقدِّم الدعم الذي سيشكل اإلطار الذي يراعي السياق احمليط لكل
شيء يقوم به الصحفي .املنظمات النسائية احمللية والدولية ،واملنظمات غير احلكومية ،والنقابات
واملنظمات الصحفية ،جميعها أماكن جيدة للحصول على معلومات حول اخملاطر احمل َت َملة ،واخملاطر
التي تهدِّد الناجني ،فضال ً عن السياق الثقافي.
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()1

 -1اللغة الدقيقة :يجب وضع إطار للعنف والعنف اجلنسي باستخدام اللغة بدقّة .االغتصاب ليس
هو اجلنس أب ًدا كما أنه ليس «عالقة» متقلِّبة ،بل هو جرمية عنيفة لها عواقب قضائية .وقد
مت تعريف العنف اجلنسي والعنف ضد املرأة ليس فقط على أن ّه انتهاك حلقوق اإلنسان ،ولكن
أيضا باعتباره جرمية ضد اإلنسانية ،سواء كانت أثناء احلرب أو السالم( .)2كن على دراية باإلطار
ً
القانوني للجرمية واستخدم املصطلحات التي تتحدى اخلرافات التي تقلل من العنف.
«ناج» أم «ضحية»؟ :استخدام كلمة «ضحية» يفترض معرفة أثر الصدمة على الناجي ،ويفترض
-2
ٍ
أن املرأة كانت ومازالت عاجزة .الكلمة نفسها تزيل إمكانيات أن ّه ميكن للمرأة أن تقاوم ،وال تقبل
بأن العنف أمر ٌ طبيعي ومتوقَّع ،وتطلب املساعدة وتنجو .استخدام كلمة «ناجي» تدعم احلياة
بعد االعتداء ،ال تُعرِّف املرأة من خالل حدث واحد في حياتها ،وتساعد على تسليط الضوء على
قدرة املرأة في التحكّم ،واتّخاذ خيارات خاصة مبستقبلها.
 -3قضايا اخلصوصية واالحترام :قد يشعر العديد من الناجني بالعار ،أو الشعور بالذنب ،أو باألسى
من رواية األحداث .عرِّف عن نفسك بشكل واضح كصحفي واشرح مضمون القصة ،فمن املهم
أيضا أن تبلغ من تقابلهم بأن لديهم احلق في رفض اإلجابة عن سؤال ،وأنه
لبناء الثقة .من املهم ً
بإمكانهم إحضار شخص يدعمهم .إذا كان ذلك ممكنًا ،ينبغي أن تكون املقابلة أنثوية ،مع بعض
الفهم آلثار الصدمة .على سبيل املثال ،بعض الناجني من العنف اجلنسي يتذكرون األشياء
معينة إذا كانت شديدة للغاية بالنسبة لهم أثناء
بطريقة غير مترابطة ،أو قد ال يتذكرون أحداث ًا ّ
مواجهتهم املوقف .إذا ُطلب منك عدم ذكر االسم ،احترم ذلك ،وفكّر في حجب عناصر محددة،
مثل الوظيفة أو املوقع (انظر البند  9أدناه).
 -4مخاوف تتعلق بالسالمة :في بعض احلاالت ،التح ّدث إلى صحفي قد يعرض املرأة للخطر مرة
أشخاصا ملزيد من اخلطر عند االقتراب منهم .في
أخرى (انظر البند  .)9أدرك أنك ربمّ ا تعرّض
ً
بعض احلاالت ،قد يؤدي االعتراف باالغتصاب إلى النبذ من ِقبل اجملتمع ،أو االنتقام ،أو حتى املوت.
كن على دراية وعلم بهذه اخملاطر عند اختيار توقيت ومكان املقابالت .ميكن للمنظمات النسائية
احمللية ،واملنظمات غير احلكومية العاملة في املنطقة ،واملؤسسات الصحفية احمللية تقدمي
معلومات عن السياق واخملاطر التي تنتج عن «التحدث العلني» .عالوة على ذلك ،كن على علم
بأن العنف اجلنسي ميكن أن يكون له تأثيرات على نطاق أوسع على أفراد األسرة واجملتمعات
احمللية وشهود العيان.
 -5قم بإجراء أبحاثك اخلاصة :تستمر املعلومات اخلاطئة من خالل البحث الضعيف .على سبيل
املثال ،غال ًبا ما تركز وسائل اإلعالم الغربية على «اخلطر الغريب» ،في حني أن ّه في كثير من
األحيان تُرتكب معظم أشكال العنف اجلنسي (خارج احلرب) من ِقبل أشخاص معروفني لدى
الناجني ،أو تتعامل مع العنف املنزلي باعتباره حدث ًا معزوال ً .حت ّدى هذه اخلرافات وذلك من خالل
البحث لتقدمي قصة سليمة ،األساس الواقعي والسياق ضروريان من أجل تثقيف اجلمهور حول
الواقع.

ثقافيا أكثر مما هو
 -1يستحق األمر استشارة املنظمات احمللية على الدوام .فهم يقدمون املعلومات في سياق محدد
ً
متاح هنا .اإلرشادات القصيدة هنا ُجمعن من مصادر متنوعة ولكن باألساس من  IFو  Dart Centerوأوراق Tip
(انظر املراجع).
 -2محكمة اجلرائم الدولية ( )122تعتبر أي شكل من أشكال انتشار العنف اجلنسي جرمية ضد البشر.
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املتحيزة ضد املرأة :ال توحي بأي شكل من األشكال ،أن الناجي هو
 -6ال تساهم في وجهات النظر
ِّ
السبب ،وال تق ّدم النصائح التي حت ّد من أنشطة املرأة ،أو مالبسها أو سلوكها .جتنّب استخدام
اللغة الدرامية ،مثل «أعزل»« ،إغراء»« ،تعرَّض ملصير أسوأ من املوت» ،حيث أنها تعطي انطباع
التفكير النمطي عن النساء كما لو أن ّهن ،على سبيل املثال ،ساذجات .ال تُطلق األحكام استنادًا
إلى استجابة املرأة أو مستوى التعافي .من املهم أن تبينّ أن ّه ميكن للنساء أن تتعافى ،وأن ّه ليس
تنوع النساء.
هناك من شيء يُعتبر رد فعل «طبيعي» جتاه حالة غير طبيعية .احترم ّ
تعظم التفاصيل الدموية.
أخبر القصة بالكامل ،ولكن بدون التفاصيل التي ال مبرر لها :ال
-7
ِّ
ِ
من املهم أن تضع احلدث ضمن السياق ،سواء من حيث املوقع أو اجملتمع ،وبالنسبة للمرأة .قدِّم
املرأة على أن ّها إنسان كامل ،من كان لها حياة قبل احلدث ،ومايزال لديها حياة بعد وقوع احلدث.
 -8قدِّم صورة واضحة عن اجلاني :في كثير من األحيان يكون مرتكب اجلرمية غير موجود أو مختفي
أيضا ،تشير وسائل اإلعالم الرئيسية إلى أ ّن املغتصبني
نسبيا .فاملرأة ال تقوم باغتصاب نفسهاً .
ً
أو املعتدين هم «وحوش» أو «مجانني» ،مما يوحي بأنهم مختلفون ظاهريًا عن الرجال اآلخرين ،في
حني أ ّن هذا غير صحيح بتاتًا .في حاالت العنف األسري ،يظهر مجال آخر ،حيث غال ًبا ما تُقدَّم
األعذار للجاني ،أو يتم التقليل من شأن االعتداء.
 -9االغتصاب وقت احلرب :إن ّها من أكثر اجملاالت صعوبة في التغطية الصحفية .في الغالب قلّما
يتم تقدمي تقارير عنها بسبب اخلوف من املزيد من االعتداء ،حيث يكون من الصعب تقري ًبا
التحقق منها ،واخلوف من أن التقارير حول وحشية «سالح احلرب» هذا ،قد تتس ّبب بردود فعل
اسا للغة ،مما يسمح لك أثناء املقابلة باختيار
حس ً
مؤملة للصحفيني الذين يغطون احلدث .كن ّ
املصطلحات .كن حذرًا إذا كان هناك مسؤولون حربيون أو غيرهم في املقابلة ،قد يكونوا على
تصادميا معهم إذ ميكن أن يؤثر هذا على
عالقة مع املعتدين أو متعاونني معهم ،لكن ال تكن
ً
سالمة األشخاص الذين أجريت املقابالت معهم.
 -10قدر اإلمكان ،قدِّم معلومات عن منظمات الناجني من العنف اجلنسي إذ من املمكن أن تق ّدم
املساعدة والدعم.
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✔ قائمة مراجعة احملرر

هل القصة:
. -1تضيء بعض جوانب العالقات بني اجلنسني؟
 -2بها بيانات جديدة لتعضيد هذا االمر؟
 -3تقتبس مجموعة متنوعة من اآلراء؟
 -4حتاول جاهدة إلجراء محادثات مع النساء اخملتفيات عن وسائل اإلعالم؟
 -5تتحدى الصور النمطية املرتبطة بنوع اجلنس؟
 -6تدرك الفروقات بني األعراق واإلثنيات والطبقات واألعمار؟
جنسيا؟
 -7تستخدم لغة شاملة وغير متحيزة
ً
 -8تستخدم مصطلحات ومفاهيم مفهومة للجمهور العادي؟
 -9ذات سياق وحتليل وجذ ّابة؟
 -10تستخدم املقابالت مع الناس كمصادر بدال ً من االعتماد فقط على املنشورات أو غيرها من
املواد املكتوبة؟
 -11تستخدم املنظور املرتبط بنوع اجلنس في كافة أرجائها؟
 -12اسأل ملاذا؟

السؤال إضافي:
لم ال؟
اسأل َ

٭ مقت َبس من قائمة رئيس حترير  IPSللقصص اخلاصة بالهدف اإلمنائي لأللفية «تعزيز املساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة» ()MDG3

امل�صادر
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