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معلومات عن املبادئ
التوجيهية

مكّن دعم مؤسسة

السويدية من نرش هذه املبادئ التوجيهية.

وقامت إيال ستابيل (املؤسسة الدولية لوسائط اإلعالم النسائية) بإنشاء املحتوى
بالتنسيق مع مؤسسة تومسون رويرتز .وق ّدم مكتب املحاماة
أبحاثاً مجانية .رغم ذلك ،ال ينبغي اعتبار أ ّن محتويات هذا التقرير تعكس آراء
أو املحامني  .الذين ساهموا فيه
التنسيق التحريري لليونسكو :ساورال ماككايب وترييزا شورباترش
دعم املرشوع :يوهان بيهري وسارة بونيادي وأنينا كاليسون
التصميم الغرافييك :بوال فيغريوا
يُوفّر هذا املورد لغرض تقديم املعلومات ال غري وال يُع ّد مشورة قانونية .يُنصح
الق ّراء عىل طلب املشورة من مستشار قانوين مؤ ّهل فيام يتعلّق بظروفهم الخاصة.
حرص املؤلفون واملساهمون عىل أن تكون محتويات التقرير صحيحة ومح ّينة يف
تتغي بعد
زمن النرش ،لك ّنهم ال يضمنون دقّتها أو اكتاملها ،ال سيام وأ ّن الظروف قد ّ
أي مسؤولية أو تبعات عن
النرش .ال تتح ّمل اليونسكو أو املؤلفون أو املساهمون ّ
أي خسائر ناجمة عن اعتامد هذا
اإلجراءات املتخذة أو التي مل يت ّم اتخاذها أو عن ّ
أي أخطاء ترد فيه
التقرير أو ّ
وفقاً ملبادئ صندوق تومسون رويرتز املتعلّقة باالستقاللية والتح ّرر من التح ّيز ،ال
املعب عنها
تتّخذ مؤسسة تومسون رويرتز موقفاً بشأن محتويات هذا املورد أو اآلراء ّ
فيه.
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مقدمة
تلعب الصحفيات ،مبا يف ذلك املستقالّت
واملساعدات والعامالت يف مجال اإلعالم،
دورا ً أساسياً يف جمع األخبار وإعداد
التقارير ،إالّ أ ّن الفضاءات التي يعملن
فيها ،سواء كانت يف الفضاء الرقمي أو
خارجه ،قد تتّسم بالعدائية .إذ تتع ّرض
العامالت يف مجال اإلعالم يف جميع أنحاء
العامل للتح ّرش الجسدي والنفيس والرقمي
بسبب جنسه ّن

48 %

من الصحفيات املجيبات
تع ّرضن إىل العنف خارج الفضاء

اإللكرتوين

73 %

من الصحفيات املجيبات تع ّرضن
إىل العنف داخل

الفضاء اإللكرتوين

...
أبرز تقرير
اليونسكو كيفية
تقاطع الجنسانية
مع الهويات
امله ّمشة األخرى
لجعل الصحفيني
.أكرث عرضة للخطر

وأظهرت دراسة استقصائية أجراها االتحاد الدويل للصحفيني يف عام  2017وشملت زهاء
 400صحفية يف  50بلداً أنّ  %48من املجيبات قد عانني من العنف الجنساين يف عملهم
وأنّ الثلثني منه ّن ( )%66مل يتقدمن بشكوى رسمية .وأصبح التح ّرش الجنيس يف غرفة
التحرير مشكلة منترشة وعاملية متنامية يف السنوات املاضية .وتفاقم هذا الوضع بسبب
ارتفاع منسوب الهجامت عىل اإلنرتنت :إذ ب ّينت دراسة استقصائية صادرة يف عام 2020
عن اليونسكو واملركز الدويل للصحفيني أ ّن  %73من املشاركني يف االستطالع من النساء
ذكرن إنه ّن تعرضن للعنف عىل اإلنرتنت يف إطار عمله ّن ،لكن  %25منه ّن فقط أبلغن
مشغّله ّن بتلك الحوادث .كام أبرزت دراسة استقصائية تابعة لليونسكو أنجزها املركز
الدويل للصحفيني يف عام  2021كيفية تقاطع الجنسانية مع الهويات األخرى لجعل
الصحفيني أكرث عرضة للخطر .يف حني تتص ّدى بعض غرف التحرير للتح ّرش الجسدي
والنفيس والرقمي للعامالت ،ال يبدو هذا حال معظم املنظامت اإلعالمية .إذ ذكرت غالبية
الصحفيات ،مبا يف ذلك املستقالت منه ّن ،نقصاً يف املساعدة املق ّدمة من طرف املديرين
وأ ّن ثقافة غرفة التحرير ترتكه ّن دون دعم وتجعله ّن ال يعرفن إىل من يتو ّجهن لطلب
املساعدة
يُعدّ تغيري ثقافة غرفة التحرير ح ّتى تصبح بيئة العمل آمنة وإنشاء أفضل املامرسات
وسياسات السالمة من منظور جنساين أحد سبل معالجة هذه املشكلة .ومتلك الدول
السلطة األساسية لحامية حقوق اإلنسان ملواطنيها ويتو ّجب عىل منصات وسائل التواصل
االجتامعي معالجة املحتوى املح ّرض عىل الكراهية الذي يت ّم مشاركته عىل مواقعها .رغم
ذلك ،تتأث ّر غرف التحرير بشكل مبارش بالعنف الجنساين ضد الصحفيني ،وتحتاج بالتايل
أن تكون عىل أهبة ملواجهة هذا التحدي .يق ّدم هذا الدليل الذي يتو ّجه للمح ّررين
واملديرين نصائح لخلق ثقافة السالمة يف مكان العمل ،سواء عىل اإلنرتنت أو خارجه،
ويتمحور حول املواضيع الرئيسية الخمسة الواردة أدناه .وتكتيس هذه املواضيع أهمية
خاصة للمنظامت اإلعالمية الكبرية أو متوسطة الحجم .ويوفّر الدليل العميل املتعلّق
بالتحرش عىل اإلنرتنت بدوره مزيدا ً من النصائح العملية والقانونية حول السالمة
للصحفيات.

الفهم
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اإلبالغ

التمكني

االستجابة

الدعم

UNESCO

ما هي املقاربة التي
تراعي الخصوصيات
الجنسانية وتستجيب
لقضاياها وملاذا يجب أن
تفكّر فيها غرفة التحرير؟
تأخذ املقاربة التي تراعي الخصوصيات
الجنسانية وتستجيب لقضاياها فيام
يتعلّق بأمن غرفة التحرير يف االعتبار أ ّن
الجنسانية غالباً ما تح ّدد كيف يعيش
الصحفي يف بيئة عمله
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وتتم ّيز غرف التحرير اليوم بانتشار عدم املساواة بني الجنسني .إذ مييل الرجال إىل شغل معظم املناصب اإلدارية العليا.
وهذا يعني أ ّن بيئة غرفة التحرير وسياساتها ومامرساتها واستجابتها للعنف الجنساين قد تعكس معايري متحيّزة للذكور .وقد
تكون مستويات اإلدارة العليا غري مدركة النتشار التحرش الجنساين واالعتداءات ضد الزميالت .واعرتف ممثّلو وسائل اإلعالم،
عىل غرار رابطة الصحافة األمريكية ،بقضية التمييز والعنف ضد الصحفيات .وبيّنت دراسة استقصائية صادرة عن اليونسكو
وأنجزها املركز الدويل للصحفيني يف عام  2021أنّه ت ّم ،يف بعض الحاالت ،إلقاء اللوم عىل الصحفيات اللوايت أبلغن عن
“يتحلي برباطة
عم فعلنه للتسبّب يف الهجوم .كام قيل له ّن يف أحيان كثرية أ ّن
التح ّرش عىل اإلنرتنت حيث سألته ّن اإلدارة ّ
ّ
الجأش” أو يك ّن “أكرث صالبة”( .انظر ،عىل سبيل املثال« ،التقرير العاملي عن وضع املرأة يف وسائل اإلعالم لعام ”2018
الصادر عن املؤسسة الدولية لوسائل اإلعالم النسائية).
رض االعتداءات ضدّ الصحفيات عىل اإلنرتنت أو خارجه بالنساء فحسب ،بل لها كذلك تأثري سلبي طويل املدى عىل
ال ت ّ
وسائل اإلعالم .وفقاً لتقرير الرابطة العاملية لنارشي األخبار ،يؤ ّدي التح ّرش الجنيس يف مكان العمل إىل انخفاض اإلنتاجية
وضعف العمل الجامعي والثقة وارتفاع معدل استبدال العاملني .كام له تأثري مايل عىل غرفة التحرير من حيث انخفاض أداء
العاملني وتكلفة استبدال املوظفني الذين قد يستقيلون نتيجة لبيئة العمل العدائية .وميكن أن يؤث ّر ذلك أيضاً عىل سمعة
الوسيلة االعالمية التي يعملن فيها.
باإلضافة إىل ذلك ،قد تؤدّي االعتداءات عىل الصحفيات إىل اتخاذ تدابري قانونية تقع تحت طائلة العديد من التوصيفات
الجنائية مثل التح ّرش النفيس والتح ّرش الجنيس والتمييز .يف مثل هذه الحاالت ،ميكن اعتبار استهداف الضحية بسبب
رب العمل مل يتّخذ التدابري املناسبة للتصدي لالنتهاكات (الجنسانية)
جنسها ظرفاً من ظروف التشديد .وإذا بيّنت الضحية أ ّن ّ
رب العمل الذي يقع عىل عاتقه واجب العناية مبوظفيه
وملنعها ووقفها ومعاقبتها ،فقد تطال اإلجراءات القانونية أيضاً ّ
لحامية صحتهم وسالمتهم.
يعدّ إنشاء وسيلة إعالمية أكرث شموالً ووضع الجنسانية يف صميم سالمة غرفة التحرير خطوة مهمة نحو معالجة هذه
املسألة .ويتض ّمن ذلك إنشاء سياسات وقواعد داخلية ومامرسات جيدة غري متح ّيزة لتجارب الرجال ومح ّررة بصياغة محايدة
وشاملة ،باإلضافة إىل توفري التدريب وآليات اإلبالغ الفعالة .ويجب تصميم هذه السياسات مبشاركة نشطة من الصحفيات
تتوسع هذه السياسات بشكل منهجي لتشمل جميع مستويات غرفة التحرير واملستقلني ،وأن
يف غرفة التحرير .ويجب أن ّ
تحصل عىل دعم مستويات اإلدارة العليا وإدارة املوارد البرشية .ويجب أن تتض ّمن سياسات السالمة املراعية للخصوصيات
الجنسانية واملستجيبة لقضاياه تدابري وقائية ،إىل جانب التخطيط للحوادث ومبادئ توجيهية لالستجابة .ويق ّدم دليل موارد
تابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا أمثلة ملموسة عن املامرسات الجيدة التي ت ّم تطويرها يف غرف التحرير املختلفة يف
منطقة أوروبا وآسيا وأمريكا الشاملية.
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سيشمل تعزيز بيئة شاملة يف غرفة التحرير ادخال تغيريات .ويق ّدم القسم التايل توجيهات ألرباب العمل ومديري وسائل اإلعالم من خالل
خطوات ميكنهم اتخاذها لضامن حامية ودعم الصحفيات بشكل أفضل يف مكان العمل وأثناء اعدادهن للتقارير خارج مق ّر العمل

الوعي والتثقيف

تتمثّل إحدى طرق بناء بيئة عمل أكرث أماناً للنساء يف تثقيف أرباب العمل واملوظفني بشأن
ما يشكّل تح ّرشاً جنسياً .وهذا يعني كرس السلوكيات التي قد يُنظر إليها عىل أنّها القاعدة
ووضع سياسة عدم التسامح اطالقاً تجاه التح ّرش يف مكان العمل .فمن الرضوري معالجة
التح ّيز الضمني واملعايري الجنسانية املتج ّذرة يف االجتامعات الدورية والدورات التدريبية
من خالل تبيان أنّ الثقافة السائدة قد تكون متح ّيزة ضد املرأة فيام يتعلّق بالنكت أو
يتم فيها استبعاد النساء.
التعليقات أو الفضاءات واملناسبات االجتامعية التي ّ
يجب طرح قضايا التح ّرش يف اجتامعات التحرير اليومية لإلشارة بشكل متك ّرر إىل أ ّن اإلدارة تأخذ
املسألة محمل الج ّد .وتويص الرابطة العاملية لنارشي األخبار بعقد اجتامعات غري رسمية مع املوظفني
للتحدث معهم حول التح ّرش وتبعاته .ومن الرضوري تدريب أعضاء اإلدارة واملح ّررين بشأن التح ّرش
الجنيس وكيفية الر ّد عليه وكيفية دعم املوظفني .باإلضافة إىل ذلك ،من الرضوري إرشاك ممثيل املوظفني
وتدريبهم عىل تحديد التح ّرش الجنيس واإلبالغ عنه ،حتّى يتمكّنوا من تقديم املساعدة لزمالئهم عند مواجهة
التح ّرش ورفع منسوب الوعي يف غرفة التحرير .وقد يرغب املديرون يف االطالع عىل توجيهات Press Forward
بشأن التح ّرش الجنيس.
من املحتمل جدا ً أن تكون اإلدارة غري مدركة لحجم املشكلة داخل غرفة التحرير أل ّن النساء قد ال يبلغن عن
االعتداءات أو غريها من املشاكل التي تع ّزز عدم املساواة بني الجنسني .وقد يكون مر ّد ذلك عدم وجود آلية فعالة
لإلبالغ أو ألنه ّن يخشني التداعيات ،مثل سحب قصة أو فقدان وظيفته ّن .لفهم املشكلة بشكل أفضل ،تقرتح
الرابطة العاملية لنارشي األخبار إجراء دراسة استقصائية مغفلة لجمع البيانات عن االعتداءات الجسدية والنفسية
والرقمية يف مكان العمل .وينبغي إنشاء هذه الدراسة االستقصائية بدعم من املوارد البرشية واإلدارة ،وإرسالها
إىل جميع املوظفني ،وليس النساء فقط ،وينبغي استخدام النتائج إلنشاء سياسات تحمي املوظفني وتعالج التح ّيز
املؤسيس للذكور .وأخريا ً ،ميكن أن تشمل الدراسة االستقصائية طيفاً واسعاً من قضايا التحرش الجنساين ،وليس
التحرش الجنيس فقط .وميلك نادي القلم مجموعة من األسئلة النموذجية لدراسات استقصائية مغفلة حول
التح ّرش عىل اإلنرتنت.
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إنشاء سياسة تتعلّق بالتح ّرش الجنيس

يتو ّجب عىل مديري غرفة التحرير العمل مع املوارد البرشية وممثيل املوظفني ومحاميي التوظيف لوضع سياسة
تتعلّق بالتح ّرش الجنيس تح ّدد بوضوح ماهية التحرش الجنيس وكيفية اإلبالغ عنه وعواقب ارتكابه .وتويص الرابطة
العاملية لنارشي األخبار برضورة أن تتض ّمن السياسة أمثلة عىل التح ّرش باإلضافة إىل تفاصيل حول مسؤوليات املدير
والتظلّم .ويجب أن ت ُكتب الوثيقة بصياغة غري تقنية ويجب إتاحتها عىل نطاق واسع وبسهولة للموظفني يف نسق
إلكرتوين وورقي .ويقرتح املعهد الدويل للصحافة إنشاء قسم يسهل الوصول إليه متاح للموظفني عىل اإلنرتانت.
ووفقاً للرابطة العاملية لنارشي األخبار ،يتو ّجب عىل الفريق القانوين لوسيلة اإلعالم مراجعة الوثيقة للتأكّد من
أنّها قابلة للتطبيق من الناحية القانونية .من املهم أيضاً وجود سياسة عامة واضحة تؤكّد أ ّن غرفة التحرير تدين
االعتداءات عىل الصحفيات .ويجب مواصلة يف التحقيقات التي أجراها الصحفيون املستهدفون والتحقيق مع
الجناة.
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تقييامت املخاطر الشاملة

لحامية الصحفيني بشكل أفضل أثناء أدائهم ملهامهم ،من امله ّم أن يقوم املح ّررون
والصحفيون بتقييم للمخاطر .سيساعد تقييم املخاطر النموذجي العاملني يف مجال اإلعالم
عىل التفكري يف املخاطر الشائعة ،الجسدية والنفسية والرقمية ،التي قد يواجهونها أثناء
تواجدهم يف امليدان .وغالباً ما تفتقر تقييامت املخاطر هذه إىل أسئلة أساسية قد تساعد
يف حامية سالمة املرأة عندما يتعلّق األمر بالتعامل مع التح ّرش واالعتداء الجنيس من
طرف الزمالء وأشخاص من خارج غرفة التحرير عىل ح ّد سواء .غالباً ما ترت ّدد الصحفيات يف
التط ّرق إىل هذه املواضيع خوفاً من أن ت ُسند القصة إىل شخص آخر .يف حال تضمني أسئلة
تتناول االستعداد لالعتداء الجنيس يف تقييامت املخاطر وتعميمها ،من املر ّجح أن تشعر
النساء براحة أكرب عند مناقشتها.

يق ّدم تقرير لليونسكو ومراسلون بال حدود لعام  2015مزيدا ً من التفاصيل عن أنواع
املخاطر التي قد تواجهها الصحفيات عند تكليفه ّن مبه ّمة .ورغم أهمية االعرتاف باملخاطر
املحددة التي قد تتعرض لها مجموعات معينة من الصحفيني (مثل النساء) عند تغطية
موضوعات بعينها ،من الرضوري كذلك االعرتاف بصفة الصحفي عند القيام بعمل محفوف
باملخاطر .فال ينبغي استخدام تقييامت املخاطر كذريعة للتوقّف عن إسناد أعامل مكثفة
للصحفيني الذين قد يواجهون بالفعل حواجز متعددة يف تقدمهم املهني .يجب أن يكون
كل صحفي .ويجب أن ميت ّد
تقييم املخاطر عملية تعاونية تصغي الحتياجات ومخاوف ّ
هذا األساس املنطقي إىل العاملني للمستقلني؛ وط ّور تحالف ACOS (A Culture Of
 )Safetyتوجيهات محددة يف هذا الشأن.

6
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آليات اإلبالغ

ت ُع ّد آلية اإلبالغ الداخلية التي متكّن النساء من اإلبالغ بشكل آمن عن التح ّرش الجسدي
واإللكرتوين أمرا ً رضورياً ملعالجة التح ّرش الجنيس يف مكان العمل .وينطبق األمر نفسه عىل
الهجامت الرقمية مثل القرصنة واملراقبة .فهذه اآللية ال متثّل رادعاً فحسب ،بل تبني الثقة
يف قدرة غرفة التحرير عىل التعامل مع االعتداءات بطريقة جدية .ويجب أن يكون نظام
اإلبالغ مو ّحدا ً يف كامل غرفة التحرير ويجب أن يكون املوظفون عىل دراية بالخطوات
التي تيل تقديم الشكوى .وينبغي أن تفهم اإلدارة أ ّن الصحفيات قد يرغنب يف اإلبالغ عن
االعتداءات دون الكشف عن هوياتهن وينبغي وضع عملية متكّنهن من ذلك .كام ينبغي
أن تنشئ غرفة التحرير نظام ابالغ ميكّن الصحفيات من اإلبالغ بأمان عن املديرين الذين
قد يكونون متورطني يف التح ّرش الجنيس .وينبغي تطوير سياسة بشأن آليات اإلبالغ هذه
مع اإلدارة واملوارد البرشية ،وكام هو الحال مع سياسة التحرش الجنيس ،ويجب أن تكون
خطوات اإلبالغ عن االعتداءات متاحة عىل نطاق واسع للموظفني .وينبغي إنشاء آلية
إبالغ مامثلة لإلبالغ عن االعتداءات عىل اإلنرتنت .وميلك املعهد الدويل للصحافة توجيهات
إضافية حول كيفية القيام بذلك .كام ميلك نادي القلم توصيات بشأن آليات اإلبالغ عن
التح ّرش عىل اإلنرتنت.

ينبغي أن تقترص البيانات الشخصية التي تت ّم معالجتها يف سياق هذه اآلليات عىل ما هو رضوري لألغراض التي ت ُعالج من أجلها (أي املعلومات املتعلقة بهوية
الشخص املبلّغ عنه والشخص املشار إليه يف االبالغ والحقائق املبلغ عنها) .ومن امله ّم بشكل خاص التفكري بعناية يف معالجة البيانات الحساسة مثل البيانات املتعلقة
باألصل العرقي أو اإلثني أو الرأي السيايس أو الدين أو املعتقدات أو العضوية النقابية أو الحالة الجينية أو الصحية أو التوجه الجنيس رغم أ ّن هذه البيانات قد
أي حال من األحوال ،نرش املعلومات املتعلقة بهوية الشخص املشار إليه يف االبالغ دون موافقته ،ويجب إخفاء
تكون ذات صلة أيضاً بتقييم الهجامت .ال يجب ،يف ّ
الهوية أو حذف البيانات إذا تق ّرر عدم اتخاذ إجراء بشأن االبالغ أو يف حال انتهاء اإلجراء التأديبي (أو مبجرد انتهاء أجل تقادم التدابري التي ميكن إثارتها ضد هذا
اإلجراء التأديبي).

UNESCO
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خلق ثقافة سالمة يف غرفة التحرير

لدعم النفيس واالجتامعي وشبكات دعم األقران

يُع ّد تقديم الدعم النفيس واالجتامعي يف شكل مشورة مهنية خطوة مه ّمة أيضاً لغرف التحرير
التي تسعى إىل دعم الصحفيات الاليئ تعرضن للتحرش الجنيس أو النفيس أو االعتداء يف
مكان العمل .ويجب أن تحرص غرفة التحرير عىل منح الصحفيني وقتاً أثناء الدوام لحضور
الجلسات وعىل تلقي املديرين تدريباً عىل مزايا الدعم النفيس واالجتامعي .ويجب أن
تحرص غرفة التحرير عىل أن يكون لها العدد الكايف من املستشارين لتلبية الطلب .سيكون
ارتياد جلسات االستشارة ضعيفاً إذا واجه الناس عقوبة عند حضورها أو إذا كانت هناك
وصمة بشأن طلب املساعدة .لذا يجب أن يحرص أرباب العمل الحرص عىل أن تع ّزز ثقافة
غرفة التحرير االستشارة وتش ّجع عليها .وتتمثّل مامرسة ج ّيدة أخرى يف تدريب املوظفني عىل
تقديم الدعم النفيس واالجتامعي غري الرسمي .وميكن ملوظفي غرفة التحرير الذين أكملوا هذا
التدريب اإلشارة علناً إىل أنّهم متاحون للعمل كنقطة اتصال أوىل للحصول عىل الدعم .كام ينبغي أن
تضمن غرفة التحرير منح الصحفيني إمكانية إثارة هذه املسائل مع طبيب العمل بشكل دوري.

وميكن أن يكون بناء شبكات دعم األقران املخصصة ملجموعات قد تكون معرضة للخطر بشكل خاص يف غرفة التحرير طريقة ف ّعالة
لدعم املوظفني .وميكن أن تعمل شبكات الدعم كحلقة وصل بني املوظفني واملستشارين وكمصدر هام للدعم ،ال سيام للموظفني
كل من رويرتز وهيئة اإلذاعة
األصغر سناً الذين قد ال يشعرون بالراحة عند التحدث مع اإلدارة حول التح ّرش الجنيس .ومتلك ّ
الربيطانية شبكات عريقة لدعم األقران ترد تفاصيلها يف دليل املعهد الدويل للصحافة .كام نرش تحالف  ACOSومركز دارت ملنطقة
آسيا واملحيط الهادئ دليالً عن الدعم النفيس االجتامعي للعاملني لحسابهم الخاص.
REUTERS/ Simon Newman
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االستجابة لحادث عنف و/أو تحرش جنساين
باإلضافة إىل التدابري الوقائية ،من امله ّم إنشاء إطار لالستجابة لجميع أشكال العنف الجنساين .ويشمل ذلك االغتصاب واالعتداء الجنيس ،وهي
جرائم خطرية يعاقب عليها بعقوبات ثقيلة

إنشاء إطار
استجابة

سيتض ّمن ذلك إعداد بروتوكوالت
لالستجابة لحادث ما ،مبا يف ذلك
تحديد أعضاء اإلدارة الرئيسيني
الذين يجب أن يشكلوا جزءا ً من
الفريق املعني بالحادث .سيتمثّل
دورهم يف االتصال بضحية العنف
و/أو التح ّرش وأفراد األرسة والفرق
القانونية والسلطات .سيضمن
إعداد هذا اإلطار بشكل مسبق
تقديم الدعم للضحية بشكل
أفضل وأن تدرك اإلدارة الخطوات
التي يجب اتخاذها.

8

وضع احتياجات الفرد املستهدف يف
املقام األ ّول

يجب أن تعتمد غرفة التحرير مقاربة تعطي األولوية لحقوق
الشخص الذي استهدفه العنف الجنساين واحتياجاته ورغباته.
وينبغي أن تص ّمم إطاراً يدعم الصحفيات ويعاملهن بكرامة
مم يضمن تج ّنب إعادة اإليذاء .كام تساهم هذه
واحرتامّ ،
املقاربة يف تعزيز التعايف .وينبغي إرسال تقرير عن العنف
الجنساين إىل شخص معني داخل غرفة التحرير يقوم بدوره بتنفيذ
الربوتوكوالت املناسبة .وينبغي توفري الرعاية الطبية والنفسية
للفرد املستهدف يف أرسع وقت ممكن باإلضافة إىل معلومات
عن الحقوق القانونية .يجب أالّ يكون هناك ضغط عليه إلبالغ
الرشطة أو التعامل مع سلطات إنفاذ القانون ،ولكن ينبغي توفري
معلومات واضحة عن العملية .وميلك املنتدى العاملي لألمن
املشرتك بني الوكاالت عىل مزيد من التفاصيل عن هذا األمر يف
دليله إلدارة العنف الجنيس ضد عامل اإلغاثة.
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خطة طويلة األمد لدعم ضحية
العنف الجنساين

يجب أن تضع غرفة التحرير خططاً طويلة األمد لدعم
الصحفيني الذين تعرضوا للعنف أو التح ّرش الجنساين .وفقاً
للمنتدى العاملي لألمن املشرتك بني الوكاالت ،يجب أن
يشمل ذلك الدعم النفيس واالجتامعي والعودة التدريجية
إىل العمل بناء عىل احتياجات الفرد املستهدف .كام ينبغي
أن تجري غرفة التحرير تحقيقاً يف الحادث .تجدر مالحظة
أ ّن الصحفي الذي تع ّرض للعنف أو التح ّرش الجنساين ال
يجب أن يكون عىل اتصال بالجاين إذا كان الحادث يتعلق
بزميل يف العمل .وينبغي إجراء استعراض ألفضل املامرسات
والسياسات بناء عىل نتائج التقرير .
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القامئة املرجعية

04

ت ُستخدم القامئة املرجعية التالية كدليل ملديري غرفة التحرير واملح ّررين الذين يرغبون يف تنفيذ مقاربة تعالج القضايا الجنسانية لسالمة غرفة
التحرير .

01
02

03

عم يواجهه الرجال عندما يتعلّق األمر بالسالمة واألمن
فهم وإدراك أ ّن ما تواجهه الصحفيات يف العمل قد يختلف ّ
إدراك أ ّن كراهية النساء والتمييز عىل أساس الجنس يتقاطعان مع أنواع أخرى من التمييز مثل العنرصية والتعصب
الديني والطائفية والتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة وكراهية املثلية الجنسية وكراهية مغايري الهوية
مم يؤدّي إىل زيادة التعرض للعنف بشكل كبري وحدوث تأثريات أعمق عىل الصحفيات املتأثرات
الجنسانية ّ
أيضاً بهذه األشكال األخرى من التمييز
التع ّرف عىل األنواع املختلفة من التح ّرش الجسدي والنفيس والرقمي وكيف تؤث ّر عىل املرأة يف العمل
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إجراء دراسة استقصائية مغفلة تشمل جميع املوظفني لفهم حجم العنف الجنساين سواء عىل املستوى الشخيص أو
عىل اإلنرتنت يف غرفة تحريركم

05

معالجة التقاطع من خالل تفصيل البيانات بشكل أكرب حسب خصائص أخرى يف الدراسات االستقصائية املغفلة (انظر
األسئلة النموذجية الخاصة بنادي القلم للحصول عىل اقرتاحات) والنظر يف جميع جوانب هويات الصحفي
ومكانته عند إجراء تقييم املخاطر

06

10

تزويد املوظفني ببيانات االتصال بالجهات الفاعلة الخارجية مثل منظامت حرية الصحافة وشبكات النساء يف الصحافة
والخدمات مثل  Trollbustersوالنقابات أو املوارد األخرى لطلب الدعم من خارج غرفة التحرير

11

ادراج سياسات تضمن تقديم املعلومات بشأن الربوتوكوالت الحالية وآليات االبالغ/الدعم لجميع مك ّونات املنظمة ،مبا يف
ذلك املستقلون

12
13

08
09
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وضع سياسة ملكافحة التح ّرش الجنيس يف غرفة التحرير والحرص عىل أن تكون متوفّرة وشاملة ومتاحة عىل نطاق واسع
للموظفني

14

إنشاء إطار لالستجابة للحوادث لحوادث التحرش الرقمي والنفيس والجسدي وغريها من أشكال العنف الجنساين

15

إجراء تحقيقات متينة يف حوادث التحرش واستعراض أفضل املامرسات والسياسات بناء عىل النتائج

إنشاء وتنفيذ إجراءات صارمة لإلبالغ عن االعتداءات بشكل رسي

16
07

إنشاء خطط توجيه وتشجيع شبكات دعم األقران للصحفيات يف غرفة التحرير

تسهيل الدعم القانوين ،مبا يف ذلك التقايض االسرتاتيجي ،عند االقتضاء

تثقيف املوظفني بشأن التح ّرش الجنيس والعنف الجنساين وماهيته وكيفية اإلبالغ عنه
تدريب مديريكم عىل سياسة وإجراءات اإلبالغ عن التح ّرش الجنيس
تدريب موظفيكم ليكونوا قادرين عىل التحقيق يف االعتداءات التي تستهدف الصحفيات كجزء من العمل الصحفي للوسيلة
االعالمية
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تقديم الدعم النفيس للصحفيات ومنحهن الوقت لحضور الجلسات أثناء العمل إذا رغنب يف ذلك

18

متالك خطة طويلة األجل لدعم الصحفيات الناجيات من التحرش الرقمي أو النفيس أو الجسدي يف مكان العمل
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