وثيقة �سيا�سات �إعالمية ح�سا�سة و�آمنة للنوع االجتماعي
فل�سطني2016 -
مقدمة
تتخذ غالبية امل�ؤ�س�سات الإعالمية موق ًفا علن ًّيا منا�ص ًرا حلقوق املر�أة ومراع ًيا للنوع االجتماعي ،وت�ضع يف
�أهدافها بنودًا تتعهد بتبني نهج امل�ساواة بني اجلن�سني ،واحلر�ص على �إبراز دور املر�أة الريادي ،ومتابعة
ق�ضاياها و�إبراز همومها ،غري �أن هذه املواقف تبقى �شفهية تعلن على �أل�سنة �أ�صحاب ومدراء و�سائل
الإعالم ،وناد ًرا ما تكون مكتوبة يف الن�شرات التي ت�صدرها و�سائل الإعالم للتعريف بر�سالتها ور�ؤيتها
ومهامها و�أهدافها.
وقد ال تتحقق هذه املواقف ال�شفهية وما ت�صاحبها من النوايا الطيبة على �أر�ض الواقع بال�شكل الكايف ،ال ك ًّما وال
نوعً ا ،لتبقى ال�صورة على ما هي عليه :متثيل �ضعيف للمر�أة يف �سوق العمل الإعالمي ،وخا�صة يف مواقع �صنع
القرار داخل امل�ؤ�س�سة الإعالمية؛ حيث يعترب �أم ًرا ناد ًرا وجود امر�أة يف من�صب رئي�سة التحرير �أو كاتبة مقال �أو
كاف للن�ساء يف التغطيات الإخبارية� ،سواء ما يتعلق منها بالنوع االجتماعي �أو جممل
عمود �صحايف ،وظهور غري ٍ
مناحي احلياة ،ويعترب �أم ًرا ناد ًرا � ً
أي�ضا ظهور امر�أة يف دور املحلل ال�سيا�سي �أو املتحدث اخلبري.
و�إىل جانب هذه املظاهر الكمية التي ميكن قيا�سها ،هناك مظاهر �أخرى تتعلق مب�ضمون وطبيعة التغطية
وما ينتج عنها من �أثر جمتمعي ،غري �أن قيا�س هذا الأثر التنموي يحتاج �إىل نظرة نقدية متفح�صة لطبيعة
املعاجلة التحريرية للم�ضمون الإعالمي والأثر النا�شئ عنه ،وميكن يف هذا ال�سياق ر�صد املظاهر التالية:
ا�ستمرار ال�صورة النمطية التي حت�صر دور الن�ساء يف الإجناب والرتبية ،وا�ستغالل �صورة املر�أة ك�ضحية
لك�سب التعاطف ال�سيا�سي ،وا�ستخدام ج�سد املر�أة للرتويج لل�سلع اال�ستهالكية ،والتعامل مع الن�ساء
با�ستخفاف �أحيا ًنا ،والتعاطي مع حقوقهن وك�أنها منحة� ،أو التعامل مع جناحاتها با�ستغراب وا�ستهجان،
عموما ،ف�ض ًال عن ال�ضرر
وهذا ال ينعك�س �سل ًبا على املر�أة فقط ،و�إمنا على الرجل واملر�أة والأ�سرة واملجتمع ً
الذي يلحق بهدف التنمية ال�شاملة.

تنطلق هذه الوثيقة من:
 �إدراك جوهر قوانني ومبادئ و�أخالقيات املهنة ،وروح ون�صو�ص املواثيق الدولية الإن�سانية والقانونمراع للنوع االجتماعي يف كافة التغطيات الإعالمية.
الأ�سا�سي الفل�سطيني ،وفهم ٍ
 املمار�سات الف�ضلى يف تغطية �أخبار ال�ضحايا ،والتمييز بني حق اجلمهور يف املعرفة وحق ال�ضحايا يفالأمن واخل�صو�صية واحلفاظ على ال�سمعة.
ً
 خطاب غري منحاز للذكورة �أو الأنوثة عرب حتييد لغة اخلطاب ،لتكون �أكرث توازنا وم�ساواة و�أقل حتيزً ا. تفهم االحتياجات اخلا�صة بالن�ساء �أثناء العمل ،وخا�صة يف امليدان وقت الأزمات ،وكذلك يف امل�شاركةالنقابية.
التغطيات ال�صحافية الر�شيدة لق�ضايا النوع االجتماعي
لقد حان الوقت لكي يدرك الإعالميون �أهمية ا�ستخدام النوع االجتماعي كعد�سة مكربة ينبغي �أن تُفح�ص
من خاللها جميع الأحداث والق�ضايا ،و�صو ًال �إىل تغطية �أكرث �شمو ًال وتواز ًنا وخدمة لأهداف التنمية
املجتمعية ال�شاملة .ولأجل حتقيق هذا الهدف ،نتعهد ب ــ:
فر�ض املعايري الأخالقية الأ�سا�سية ،ومنها ك�سر منطية التعاطي مع ق�ضايا النوع االجتماعي منمنظور الإثارة وطرق التفكري النمطية ،والت�صوير العادل لكال اجلن�سني ،و�إيجاد �آليات تنظيم ذاتي
يف مواجهة التحيز �ضد املر�أة ،الذي يتم يف كثري من الأحيان بح�سن نية م�ستمد من الثقافة الذكورية.
فتح �أو�سع جمال لتعددية الآراء وال�سعي املتوا�صل لإبراز الكفاءات واخلربات من اجلن�سني ،وال�سعياحلثيث حل�ضور الن�ساء كمتحدثات خبريات ومتكينهن من �إي�صال �أ�صواتهن و�آرائهن يف خمتلف
الق�ضايا التي تواجه املجتمع.
النظر بعمق فيما وراء الق�ص�ص ،والبحث عن فروقات ت�أثري نوع اجلن�س كدور ولي�س كاختالفف�سيولوجي ،فمث ًال ،هل �سيكون ال�ضرر على الرجال والن�ساء مت�ساو ًيا ودون �أي فروق خالل الكوارث
الطبيعية �أو احلروب �أو الأزمات االقت�صادية؟

التخل�ص من النهج التقليدي يف تقدمي التقارير ،الذي يتلخ�ص يف �أن املرا�سل يعترب جمهوره منالذكور ،حتى عندما تكون ق�صته عن الن�ساء.
�إ�شراك �أو�سع للن�ساء كم�صادر للمعلومات؛ فالن�ساء ل�سن ًمتجان�سا ،ووجود �أكرث من امر�أة قد
خليطا
ً
يعني �أكرث من ر�أي ،و�سيقود �إىل جوانب خفية غري متوقعة.
الأخذ مببد أ� ال�شفافية والتجرد العلمي يف فهم �أو�ضاع املر�أة والرجل الراهنة ،ودرا�سة الثقافةوالتقاليد والطقو�س املكبلة لتطور املر�أة والرجل ،بحيث ت�أتي الر�سالة الإعالمية مرتبطة بال�سيا�سة
العامة للدولة ،وحتى يتحقق الهدف املن�شود يف �إحداث التنمية ال�شاملة.
تقدمي و�إبراز النماذج الناجحة التي ت�شكل مث ًال �أعلى يف جمال حتقيق التوازن اجلندري يف �شتى املجاالت.تعميم ثقافة حترير الن�ساء من التبعية ،لأنها حق �إن�ساين وجزء من تنمية الهوية الوطنية واحل�ضارية لل�شعوب.الوقوف �ضد هدر القيم الأخالقية للب�شر عامة والن�ساء خا�صة يف الإعالن التجاري ،حيث ت�ستخدم�صورة املر�أة كو�سيلة لرتويج ال�سلع.
العدالة يف التغطية بني املر�شحات واملر�شحني لالنتخابات ،ومنح الن�ساء متييزًا �إيجاب ًّيا كاف ًيا لتحقيقالعدالة و�إدراك �أن امل�ساواة وحدها ال تعني العدالة.
جتنب �إعطاء �صفة الذكورة االهتمام الأكرب يف احلديث عن ال�سمات ال�شخ�صية ،فالرجوع امل�ستمرً
مرتبطا
ل�صفة الرجولة ي�ضيق �إمكانيات عمل الن�ساء ،ويوحي ب�أنه يتوجب على املر�أة �أن تعك�س �سلو ًكا
بالذكورة كي ت�صبح من �صناع القرار.
احرتام حق اخل�صو�صية وحق احلفاظ على ال�سمعة الطيبة عند التعامل مع �ضحايا العنف املبني علىالنوع االجتماعي.
عدم ن�شر ال�صور �أو ذكر الأ�سماء احلقيقية �أو الأو�صاف التي تقود �إىل حتديد هوية ال�ضحايا ،حفاظاًعلى �سرية املعلومات اخلا�صة بالناجني ،وكذلك الأمر مع ال�شهود وم�صادر املعلومات.
عدم لوم ال�ضحية ،وجتنب �إيراد تفا�صيل ق�ص�ص العنف التي قد تلحق ال�ضرر بال�ضحايا �أو �أقاربهمم�ستقب ًال ،وتعيق �إعادة دجمهم �أو موا�صلة حياتهم ب�شكل طبيعي.

حتييد لغة اخلطاب لتكون �أكرث تواز ًنا وم�ساواة ،و�أقل حتيزً ا �ضد الن�ساء.جتنب الأو�صاف اجلمالية �أو التعاطفية مع الن�ساء ،وتقدميهن ب�شكل طبيعي ولي�س ا�ستنادًا �إىلعائلتهن �أو حالتهن املدنية ،بل كمواطنات م�ستقالت.
ا�ستخدام �صيغ بديلة للداللة على مهن ارتبطت بالذكورة مثل :رجل �أعمال ،رجل �إطفاء ،رجل قانون،رجل �شرطة ،رجل �أمن� ،أو نائب ،حتى لو كنا نتحدث عن نائبة.
جتنب ا�ستخدام �أو�صاف من �ش�أنها تنميط دور الن�ساء �أو �إعادة �إنتاج تق�سيم عمل تقليدي مبني علىاجلن�س بني الن�ساء والرجال ،مثل الرتكيز على تفا�صيل خا�صة بالن�ساء كاملالب�س والنظام الغذائي
وخزانة املالب�س واملظهر اخلارجي ،فهذا نهج ي�ستهني باملر�أة ويخف�ض من قيمة عملها يف الوظائف
العامة وي�ضر مب�صداقيتها.
التج�سيد العادل للنوع االجتماعي يف النقابة
ما زال التمثيل النقابي لل�صحافيات الن�ساء دون امل�ستوى املطلوب ،وهو ما �أدى �إىل فر�ض نظام الكوتة االنتخابي
كتمييز �إيجابي ل�صاحلهن ،غري �أنه ما زالت هناك حاجة لإيجاد بيئة م�شجعة وداعمة النخراط ال�صحافيني
عمو ًما وال�صحافيات
خ�صو�صا يف ج�سم وجلان و�أن�شطة النقابة ،وهو ما ي�ستدعي مراجعة الإجراءات ال�ضامنة
ً
لتمثيل ال�صحافيات عرب الكفاءة والتمييز الإيجابي ،ومزيدًا من العمل لتحقيق الت�ساوي يف الأجور واالمتيازات
طموحا مهن ًّيا
والتوزيع العادل للرتقيات واملهام والتدريبات� .إن جت�سيد النوع االجتماعي ب�شكل عادل يعد
ً
و�أخالق ًّيا ،وهذه لي�ست مهمة الن�ساء فقط ،و�إمنا مهمة الرجال والن�ساء على حد �سواء ،كونها مهمة �إن�سانية �أو ًال
وم�صلحة عليا للمجتمع وللطرفني ثان ًيا.
ولغايات �إحداث التطور امل�أمول يف هذا املجال ،ف�إننا نتعهد بـ ــ:
االهتمام بحقوق وظروف عمل و�أجور و�إجازات الزميالت وجدولتها على قائمة املطالب الدائمةواتفاقيات العمل اجلماعية.
�-إقرار نظام الكوتة الن�سائية يف االنتخابات وبن�سبة من�صفة وم�شجعة ،وت�ضمني اللوائح الداخلية بنودًا

�ضامنة لع�ضوية ال�صحافيات يف كافة اللجان والوفود التي ت�شكلها النقابة.
تن�شيط دور جلنة النوع االجتماعي داخل النقابة لت�سهيل التوا�صل مع ال�صحافيات واال�سرت�شادبر�أيهن يف كيفية �إ�شراك ال�صحافيات بالأن�شطة التي تنظمها النقابة.
االهتمام املبكر بطالبات ال�صحافة والإعالم يف اجلامعات واملعاهد لت�سهيل وتعجيل انخراطهن يفبرامج التدريب ويف النقابة عند التخرج.
ال�سعي لإقناع اجلامعات ب�إقرار م�ساق الإعالم والنوع االجتماعي كمتطلب درا�سي لطلبة الإعالم.�إ�شراك عدد �أكرب من ال�صحافيات يف الدورات وامل�ؤمترات الداخلية واخلارجية ،وكمتحدثات علىاملن�صة يف الندوات.
عقد دورات متخ�ص�صة لل�صحافيات حول الق�ضايا التي تهمهن ،مثل ال�سالمة املهنية للمرا�سالت.�إقامة دورات التمكني النقابي لت�أهيل ال�صحافيات ومتكينهن من خو�ض االنتخابات و�إثبات اجلدارةيف احل�صول على مقاعد قيادية يف الهيئات العليا للنقابة.
ت�سهيل م�شاركة الن�ساء يف كافة الفعاليات النقابية عرب اختيار الأماكن والأوقات املالئمة حل�ضورهن.خ�صو�صا للن�ساء املرا�سالت كالكمامة
العمل على توفري �أدوات احلماية اجل�سدية املالئمة وامل�صممةً
واخلوذة والدروع الواقية من الر�صا�ص ،بحيث ال ت�شكل عب ًئا �إ�ضاف ًّيا على الن�ساء عند ا�ستخدامها.
بذل �أق�صى اجلهود لإ�شراك ال�صحافيات يف مراكز �صنع القرار ،و�صو ًال �إىل م�ساواة حتقق مبادئحقوق الإن�سان وت�سهم يف التنمية امل�ستدامة.
الإدارة الإعالمية املراعية للنوع االجتماعي
حتتاج امل�ؤ�س�سة الإعالمية �إىل �سيا�سة حتريرية تنظر بعمق �إىل ق�ضية النوع االجتماعي كجزء ال يتجز�أ
من ق�ضايا املجتمع ،وتتجنب الف�صل التع�سفي الذي ي�ؤدي �إىل الوقوع يف �إطار النظرة التجزيئية �إىل و�ضع
املر�أة والرجل ،و�إغفال دورهما احلقيقي يف تنمية وتطوير املجتمع ،وتدمج ق�ضايا النوع االجتماعي يف كافة

الأن�شطة ال�سيا�سية واالقت�صادية املختلفة ،وت�ؤكد فكرة �أن النهو�ض باملجتمع والرقي به لن يتم �إال مب�شاركة
املر�أة والرجل معا دون �أدنى تفرقة.
ولغر�ض الو�صول �إىل هذا امل�ستوى من الوعي ،ف�إننا نتعهد ب ـ ــ:
العمل على تغيري املناخ الفكري والثقايف النمطي ال�سائد عن املر�أة والرجل ،وذلك عن طريق تغيرياالجتاهات والأفكار ال�سائدة عن �أدوارهما التقليدية يف املجتمع ،و�إعادة النظر �إىل �أدوارهما كمنتجني
وم�شاركني على قدم امل�ساواة يف التنمية املجتمعية امل�ستدامة.
�إعداد قوائم ات�صال بالن�ساء اخلبريات القادرات على التعاطي مع الإعالم لتقدميهن عرب املن�صاتالإعالمية كمتحدثات خبريات� ،أ�سوة بنظرائهن من الرجال.
احلر�ص على متثيل الن�ساء و�إبراز جناحاتهن ،والرتكيز على النماذج الإيجابية التي ت�صلح كمثل �أعلىلتج�سيد التفهم والتكامل والعدالة يف جمال النوع االجتماعي.
حماربة كافة النماذج واالجتاهات والآراء ال�سلبية التي حتط من قدر املر�أة �أو فر�صها �أو �إمكانياتهالكونها �آراء منافية ملبادئ حقوق الإن�سان وللقوانني الفل�سطينية وحقوق املواطنة.
انتهاج كافة ال�سبل لتحقيق الأمان املجتمعي عرب الدقة وعدم الت�سرع يف بث كل ما هو مثري لل�شكوالريبة ،وخا�صة يف الق�ضايا املتعلقة بالعنف الأ�سري.
مراعاة �أخالقيات العمل والت�شدد يف حتكيم ال�ضمري ومراعاة امل�س�ؤولية االجتماعية والتفكري يفامل�صلحة الف�ضلى لكافة �أطراف ق�ضايا العنف الأ�سري.
التعمق يف فهم الت�شريعات والقوانني املرتبطة بق�ضايا النوع االجتماعي ،وال�سعي الدائم ملناق�شتهابهدف تطويرها لتكون �أكرث عدالة وا�ستجابة ملتطلبات وم�ستجدات الع�صر احلديث.
التعامل مع �أحدث الإح�صائيات وا�ستطالعات الر�أي املتعلقة بق�ضايا النوع االجتماعي ،والإ�شارة�إىل �أي جناحات �أو �إخفاقات يف هذا املجال ،مع تقدمي �شروحات كافية لتكري�س النجاح واحلد من
الإخفاق.
-املتابعة اجلدية واحلثيثة لكافة ق�ضايا النوع االجتماعي و�صو ًال �إىل حلها ،فال يكفي �أن نفتخر ب�أننا

وح�سا�سا ،بل نريد �أن نفتخر ب�أننا قد �ساهمنا وكنا �سب ًبا يف احلل.
مو�ضوعا �صع ًبا
�أثرنا
ً
ً
عدم ال�سماح ل�ضيوف الربامج والأخبار مبمار�سة �أي نوع من �أنواع التحري�ض واحل�ض على كراهيةالآخرين �أو �إثارة الفتنة� ،أو حتميل امل�س�ؤولية لطرف دون الآخر ،كما يجري �أحيا ًنا عند معاجلة ق�ضايا
التحر�ش بالن�ساء ،حيث يحمل البع�ض الن�ساء كامل امل�س�ؤولية عن تعر�ضهن للتحر�ش �أو االعتداء ،حتت
مربر �أنهن يرتدين مالب�س مغرية.
عدم متجيد اجلرمية �أو ا�ستخدام ما ي�ؤدي �إليها ،كالتحري�ض على العنف واحل�ض على الكراهية،و�ضمن ذلك جرائم قتل الن�ساء واالعتداء عليهن ،خا�صة �أن البع�ض يربر هذه اجلرائم بالدفاع عن
(ال�شرف) ،ومبربرات و�صاية الرجال على الن�ساء ،وغريها من املوروث الثقايف للمجتمعات التقليدية.
عدم ن�شر ما قد يزيد من معاناة و�أحزان الأ�شخا�ص ،ك�صور ال�ضحايا ،وكذلك ما ي�شكل �إ�ساءة للذوقالعام ،و�ضمن ذلك �صور اجلثث والأ�شالء املمزقة والدماء ،وكل ما من �ش�أنه االنتقا�ص من كرامة
الإن�سان �أو االعتداء على قدا�سة اجل�سد واحلياة ،وكذلك ال�صور الفاح�شة والأج�ساد العارية.
حماربة العنف املبني على النوع االجتماعي ومالحقة قتلة الن�ساء وعدم ال�سماح ب�إفالتهم من العقاب.�إميا ًنا منا برت�سيخ الدميقراطية والت�سامح والتعددية والعدالة االجتماعية ،وانطال ًقا مما كفلته لنا القوانني
الفل�سطينية واملواثيق والأعراف الدولية من حقوق �إن�سانية وحرية ر�أي وتعبري ،ن�ؤكد �أن االرتقاء باملهنة
وحتقيق التنمية املجتمعية ال�شاملة وامل�ستدامة يحتاج حا�ضنة جمتمعية و�سيا�سية وثقافية و�إعالمية ،تقوم
على مبادئ احلرية وامل�ساواة بني اجلن�سني ،ومن �أجل ذلك ،نوقع هذه الوثيقة ون�ؤكد التزامنا ببنودها.

