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ا�ستهالل
�إن اختيار م�ساواة النوع االجتماعي كواحدة من �أولويتني عامليتني �ضمن �إ�سرتاتيجية
منظم ��ة الأمم املتح ��دة للثقافة والرتبية العل ��وم (اليون�سكو) متو�سط ��ة املدى للفرتة
 2013 – 2008م ،و�ض ��ع ه ��ذا اله ��دف احلي ��وي يف �ص ��دارة االهتمام ��ات اال�سرتاتيجي ��ة
للمنظمة ،و�سيتم ال�سعي وراء �إجناز هذه الأولوية من خالل نهج ذو حمورين:
1 .1تخطيط يتعلق ب�أحد اجلن�سني (الذكور �أو الإناث).
�2 .2إدم ��اج الن ��وع االجتماع ��ي يف كل جماالت عم ��ل اليون�سكو وه ��ي ،الرتبي ��ة ،والعلوم،
والثقاف ��ة ،الإعالم واالت�صاالت ،و�سيتم تطبيق ذلك عل ��ى كل امل�ستويات ،من تطوير
النهج ورفع الوعي واملنا�صرة والبحوث� ،إىل التدريب وبناء القدرات امل�ؤ�س�ساتية.
وكم�ساهمة يف هذا االلتزام الإ�سرتاتيجي ،قدمت اليون�سكو وثيقة حول الإ�سرتاتيجية
متو�سط ��ة الأمد بعن ��وان "�أولوية خط ��ة عمل اليون�سك ��و مل�ساواة الن ��وع االجتماعي -2008
 ،"2013وهي تقدم خارطة طريق لرتجمة مبادئ اليون�سكو لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
�إىل ن�ش ��اط واقع ��ي قائم عل ��ى نتائج ملمو�س ��ة خالل �ست �سن ��وات تغطيه ��ا الإ�سرتاتيجية
املتو�سطة املدى.
وتعتقد اليون�سكو �أن كل �أ�شكال التمييز القائمة على �أ�سا�س حتيز للنوع االجتماعي هي
انتهاكات حلقوق الإن�سان وعائق كبري �أمام ال�سالم ،والتنمية امل�ستدامة وحتقيق كل �أهداف
التنمية التي �أقرها املجتمع الدويل� ،إننا حري�صون على االلتزام ب�إعالن بكني وخطة العمل
التي مت تبنيها بالإجماع يف م�ؤمتر الأمم املتحدة الرابع حول املر�أة (�15-4سبتمرب ،)1995
�ضم ��ن كثري من الق�ضاي ��ا احليوية املهمة الأخرى التي ت�ضمنها �إع�ل�ان بكني ،ومنها الدور
املتوقع من االعالم للم�ساهمة ب�شكل �أكرب يف حتقيق تقدم للن�ساء.
كم ��ا دع ��ا الإعالن احلكوم ��ات ومنظمات التنمي ��ة الدولية �إىل العمل م ��ن �أجل و�ضع
ح ��د لل�ص ��ورة النمطي ��ة للم ��ر�أة وع ��دم م�ساواته ��ا يف احل�ص ��ول وامل�شارك ��ة يف كل �أنظمة
االت�صال،خا�صة يف و�سائل الإعالم".
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ه ��ذا الكتيب"،حتقيق الت ��وازن ال�صحيح"،جاء يف الوقت املنا�س ��ب ،مو�ضحا بالأمثلة
ودلي�ل�ا �سهل القراءة ،ومادة مرجعية لل�صحفيني ،وانبثق يف الأ�سا�س من الرغبة يف تزويد
كل ال�صحفيني مبزيد من املعلومات والفهم لق�ضايا النوع االجتماعي يف عملهم ،وهو موجه
�إىل امل�ؤ�س�سات الإعالمية والنقابات املهنية واحتادات ال�صحفيني� ،سعيا وراء امل�ساهمة يف
حتقيق هدف امل�ساواة بني اجلن�سني.
وتدع ��و اليون�سكو و�شركاءها ال�صحفيني ال�ستخدام هذا الكتيب لكي يكونوا �أكرث وعيا
بق�ضاي ��ا الن ��وع االجتماعي عند التعامل معه ��ا يف جمال الإعالم ،و�سي�ساع ��د هذا الكتيب
العامل�ي�ن يف الإعالم على تقييم التقدم يف م�س ��اواة النوع االجتماعي ،وحتديد التحديات،
وامل�ساهم ��ة يف املناق�شات املحلية والإقليمية والدولي ��ة التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �صياغة
�سيا�سات عملية لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني وتقدم املر�أة يف العامل.
عبد الوحيد خان
م�ساعد املدير العام ل�شئون الإعالم واالت�صال يف اليون�سكو
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تقدمي
م ��ن �أكرب التحديات التي تواجه ال�صحفيني رجاال ون�ساء على حد �سواء ،هي مقاومة
ثقافة ال�صورة النمطية العر�ضية يف عملنا اليومي ،وهذه لي�ست باملهمة ال�سهلة عندما يكون
الإع�ل�ام ملئ بال�صور والقوالب النمطي ��ة للن�ساء والفتيات .ورغم �أن كثري من تلك ال�صور
النمطي ��ة غري �ضار ن�سبيا ،لك ��ن بع�ضها غالبا يكون كذلك وتكون حم ��ط اهتمام الرجال،
فتظه ��ر امل ��ر�أة �إما الفاتنة املثرية� ،أو الأم ال�شعثاء� ،أو ال�ساح ��رة املخادعة� ،أوال�صفيقة� ،أو
املت�سلقة �سيا�سيا.
ويف كل منطق ��ة وثقافة هناك �صور منطية ثابتة وحتيزات متجذرة ب�شدة وانعكا�سات
متحي ��زة متثل حتديات لل�صحفيني والإع�ل�ام ،هذا الكتيب يحثنا عل ��ى �أن نعمل �أكرث لكي
نواجه هذه الت�شويهات يف �صاالت �أخبارنا ويف نقاباتنا.
فعل ��ى الرغ ��م من التقدم الذي حتقق خالل الـ� 25سن ��ة املا�ضية ،حيث توجد ن�ساء يف
الإع�ل�ام ور�ؤ�س ��اء ومدراء تنفيذيني �أك�ث�ر من �أي وقت م�ض ��ى� ،إال �أن الإعالم اليزال ي�ضخ
�ص ��ور الأنث ��ى النمطية التي حتد من نف ��وذ الن�ساء يف املجتم ��ع .ووفقا لدرا�س ��ة دولية�،إذا
وا�صلن ��ا التقدم باملعدل احل ��ايل �سي�ستغرق الأمر � 75سنة �أخرى حت ��ى نحقق امل�ساواة بني
اجلن�سني يف جمال الإعالم ،وذاك �أفق قامت مبا �أنه م�ضى �أكرث من 40عاما منذ �أن و�ضعت
قوان�ي�ن تعاقب التمييز �ضد الن�ساء وتن�ص على من ��ح نف�س احلقوق ال�سيا�سية واالجتماعية
وحق ��وق عمل و�أج ��ور مت�ساوية .لكن التحيزات ال تختفي مبوج ��ب �إمالء م�شرعي القوانني،
فاملواجه ��ات من �أج ��ل امل�ساواة ال تزال م�ستمرة يف كل ال ��دول ،وتقت�ضي النزاع ،واجلدال،
والتدريب وااللتزام العملي مبواجهة التمييز يف �أي مكان كان.
ه ��ذا الكتي ��ب يق ��دم امل�ساعدة يف ه ��ذا املجال ،حيث �إن ��ه �إ�ضافة مفي ��دة �إىل ذخرية
العاملني يف ال�صحافة الذين يحاربون التمييز وينا�صرون القيم ال�صحفية.
ورغ ��م �أن الن�س ��اء ميثلن بقوة يف كثري م ��ن البلدان يف �صاالت الأخب ��ار� ،إال ان هناك
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هيمن ��ة ذكورية عل ��ى االعالم عندما يتعلق الأم ��ر باملنا�صب العليا .كم ��ا تهم�ش الن�ساء يف
الأخب ��ار يف م�ضم ��ون الوظائف التي يقم ��ن بها ويف فر�صهن ل�شق طريقه ��ن املهني املتاحة
الت ��ي ينبغي �أن ي�شقن م ��ن خاللها طريقهن يف املهنة ،كما يتم تهمي�شهن حتى يف النقابات
التي متثلهن.
�إن ت�صوير النوع االجتماعي ب�شكل عادل يعد طموحا مهنيا و�أخالقيا �شبيه باالحرتام
للدق ��ة ،والعدال ��ة والنزاهة� ،إنه اجلهة الأخ ��رى من العملة التي تق ��ول �إن الن�ساء يجب �أن
يك ��ن موجودات �أكرث يف م�ستويات �أعلى يف مهن ��ة ال�صحافة ،يف العمل ويف االحتادات على
ح ��د �سواء .ويف عامل الت ��زال الأخبار الهامة تنقل وتقدم ب�ش ��كل �أ�سا�سي بوا�سطة الرجال،
على ال�صحفيني �أن ينادوا بامل�ساواة بني اجلن�سني ،فامل�ساواة لي�ست ق�ضية الن�ساء فقط،بل
�سي�ستفيد اجلميع من �إزالة التمييز.
ويق ��دم ه ��ذا الكتيب حجة �إ�ضافي ��ة وديناميكية �إىل احلملة التي يج ��ب �أن يتم تبنيها
يف كل �ص ��االت الأخب ��ار ،وكل م�ؤ�س�سة �إعالمية ،ويف كل اجتماع م ��ن اجتماعات االحتاد �أو
النقابة.
لطاملا كان لل�صحافة جذورا يف الن�ضال من �أجل النزاهة و التقدم واحلقوق للجميع،
ويف ح ��ال طبقت الأف ��كار والإر�شادات والن�صائح املوجودة يف ه ��ذه ال�صفحات فهي بذلك
�ستحرتم ذلك التقليد الن�ضايل و�ستعمل على جتديد املهنة.
�إيدن وايت
الأمني العام لالحتاد الدويل لل�صحفيني
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"م�ساواة النوع االجتماعي ال تعني �أن الن�ساء والرجال يجب �أن يكونوا
ال�ش��يء نف�س��ه ،لكن حقوقهم وم�س���ؤولياتهم وفر�ص��هم لن تعتمد على ما
�إذا كانوا قد خلقوا ذكورا �أو �إناثا" ا.بي�.سي :حقوق الن�ساء

مـــقـــدمـــة
�إذا كان الإع�ل�ام مر�آة للمجتمع �أو هكذا يجب �أن يكون ،فعليه �أن يعك�س ب�شكل �أف�ضل
حقيق ��ة �أن امل�ساواة ب�ي�ن اجلن�سني هي حق �أ�سا�سي من حقوق الإن�س ��ان ،و�إنها ق�ضية تتعلق
مبعاملة مت�ساوية للرجال والن�ساء ،وتت�ضمن ق�ضايا مثل �أجر مت�ساوي مقابل عمل مت�ساوي،
وو�ص ��ول مت�س ��اوي �إىل هيئ ��ات �صنع الق ��رار ،والتوظي ��ف ،والتقاعد ،والرعاي ��ة ال�صحية،
والرتقية ،و�إجازة الأمومة والأبوة.
ويف ال�صحاف ��ة تعن ��ي امل�ساواة ب�ي�ن اجلن�سني �أي�ض ��ا ت�صوير عادل للن ��وع االجتماعي
يف الأخب ��ار ،واحليادي ��ة يف ا�ستخدام لغة غري حم ��ددة للنوع االجتماع ��ي ،و�أال ي�ؤطر عمل
ال�صحفيات يف كتابة التقارير املتعلقة بالأخبار اخلفيفة و�أ�سلوب املعي�شة.
ل ��ذا من ال�ض ��روري �أن ي�ضطلع الإعالم مبهمة ت�شجيع امل�س ��اواة بني اجلن�سني يف بيئة
العم ��ل ويف التمثيل ،ويقوم مبناق�شة هذه الق�ضي ��ة وت�سليط ال�ضوء عليها يف �أجندة الأخبار
من �أجل زيادة وعي املجتمع وامل�ساعدة يف التغلب على ال�صور النمطية للنوع االجتماعي.
كما �أن للنقابات واالحتادات ال�صحفية دور كبري ليقوموا به يف هذا املجال،على الأقل
م ��ن خالل �ضمان �أن تبقى املعاملة املت�ساوية جلميع العاملني يف الإعالم مدرجة يف �أجندة
و�سائل الإعالم.
وي�شج ��ع كل م ��ن االحتاد ال ��دويل لل�صحفي�ي�ن ،ومنظمة العم ��ل الدولي ��ة ،واليون�سكو
ومنظم ��ات الأمم املتح ��دة الأخرى هذه املب ��ادئ� ،إال �أن امل�س ��اواة الكاملة بني اجلن�سني مل
تتحق ��ق بع ��د يف �أي م ��كان يف العامل .يق ��ول الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة ب ��ان كي مون" ال
زل �أمامن ��ا طريق طوي ��ل يف هذا املجال ،فال ت ��زال الن�ساء يعرقلن ب�ش ��دة ب�سبب التمييز،
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ونق� ��ص املوارد والفر�ص االقت�صادية ،والو�ص ��ول املحدود �إىل �صنع القرار وبالعنف القائم
على �أ�سا�س اجلن�س".
ال�صحافة لي�ست م�ستثناة من ذلك ،ففي جمال الإعالم و�أثناء عمل ال�صحفيني جند
الدلي ��ل على �أنه الزال هناك الكثري ينبغي القيام به لتحقي ��ق حقوق مت�ساوية للن�ساء ،هذا
الكتي ��ب يقدم �إر�ش ��ادات لل�صحفيني ونا�شطي االحتادات ح ��ول �أ�ساليب طرح امل�ساواة بني
اجلن�سني يف ال�سياق العام ملهنتنا.
الكتيب ينق�سم �إىل �أربعة �أق�سام:
الق�س ��م الأول‘ :الن�س ��اء ال�صحفيات يف الإعالم‘ يحدد الو�ض ��ع الراهن للإعالميات
املحرتفات ،من حيث م�ستوى وجوانب عدم امل�ساواة والإجراءات املتبعة ملعاجلتها.
الق�سم الثاين" :القوالب النمطية يف الإعالم" يدر�س �أداء الإعالم يف ت�صوير الن�ساء
ويع ��زز �أو يحط ��م ال�صور النمطية املوج ��ودة ويثري بع�ض التحديات املهني ��ة الرئي�سية التي
تواجه ال�صحفيني عند �أداء مهمتهم.
الق�س ��م الثالث" :الن�ساء يف النقاب ��ات واالحتادات" يتناول الدور الذي ميكن �أن تقوم
ب ��ه االحت ��ادات واملنظمات املهني ��ة ونا�شطو االحت ��اد ،يف ت�شجيع امل�ساواة ب�ي�ن اجلن�سني و
�ضمان �أن متثل الن�ساء ب�شكل منا�سب يف هيئات �صنع القرار فيها.
الق�س ��م الرابع" :امل�ص ��ادر واجلهات املعنية" ي�ش�ي�ر �إىل الأدوات التي ت�ساعد يف �أداء
املهمة -امل�صادر التي تعالج م�ساواة النوع االجتماعي يف الإعالم ويف مكان العمل ،وكذلك
جمموعة من اجلهات املعنية بدعم حقوق الن�ساء وامل�ساواة بني اجلن�سني يف الإعالم.
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جزء :1
ال�صحفيات يف الإعالم
ع ��دد الن�س ��اء العامالت يف جمال الإع�ل�ام اليوم �أكرث من �أي وق ��ت م�ضى ،ففي دول
مث ��ل رو�سيا وال�سويد ميثلن �أكرثية العاملني ،لكنه ��ن ال يلعنب دورا م�ساويا لدور الرجال يف
عملية �إعداد الأخبار والتقارير ،وفقا لـم�شروع الرقابة الإعالمية العاملية  -درا�سة عاملية
تت ��م كل خم� ��س �سنوات منذ عام  -1995يف ع ��ام  2005كان  %57من كل مقدمي ن�شرات
الأخب ��ار ن�ساء ،غ�ي�ر �أن  %29فقط م ��ن املواد الإخباري ��ة كانت مكتوبة م ��ن قبل حمررات
�إن ��اث ،بينم ��ا  %32فقط من الأخبار املهم ��ة مت كتابتها �أو تغطيتها من قب ��ل الن�ساء ،بينما
تعمل الن�ساء "ال�صحفي ��ات" يف �أكرث الأوقات يف تغطية املوا�ضيع "اخلفيفة" مثل الق�ضايا
االجتماعية،الأ�سرة ،الفنون و �أ�سلوب املعي�شة (حوايل  %40ن�ساء)
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ويف حني تظهر الإح�صائيات �أن �أعدادا متزايدة من الن�ساء يتدربن ويلتحقن باملجال
الإعالم ��ي ،ال يزال عدد الالتي يعملن كمنتجات ومدي ��رات ورئي�سات تنفيذيات ورئي�سات
حتري ��ر ونا�شرات منخف� ��ض ب�شكل خمجل ،ففي ع ��ام � 2002أفاد تقري ��ر رابطة ال�صحف
الكندي ��ة �أن  %8فق ��ط من ر�ؤ�س ��اء التحرير و %12من النا�شرين كن ن�س ��اء ،وذكرت رابطة
�صحفي ��ي �ش ��رق �أفريقيا ع ��ام � 2008أن �أقل من  %20من الوظائ ��ف التحريرية يف املنطقة
كانت ت�شغلها الن�ساء.

تقارير اخلط الأول جلبهة القتال ن�ساء يعملن يف مناطق احلروب
تو�صيات املعهد الدويل لل�سالمة املهنية()INSI
يجب ت�شجيع الن�ساء ال�صحفيات على مناق�شة احتياجاتهن اخلا�صة للدعم واحلماية
مع زمالئهن  -الذكور والإناث -و�ضمان �أن يتم تلبية تلك االحتياجات.
يجب على الزمالء واملدراء �أن ينتبهوا لل�ضغط الذي ميكن �أن تتعر�ض له الن�ساء دون
مربر لكي يثبنت �أنهن قادرات على القيام باملهمة.
يج ��ب التو�ضيح ب�شكل �صريح ل ��كل �شخ�ص �أن امل�ضايقة اجلن�سي ��ة وحماوالت �إقامة
العالق ��ات اجلن�سية غري املرغوب بها لي� ��س مقبوال ،وعلى ر�ؤ�ساء العمل "الذكور" �أن
يدركوا ويعرتفوا باخلطر واخلوف من االغت�صاب.
يف ح ��ال العم ��ل كمرا�سل يف جبه ��ة القتال ال تتحم ��ل م�س�ؤولية �أي �ش ��يء بخ�صو�ص
�سالمت ��ك ال�شخ�صية .وعليك �أن تعرف م�سبقا الظروف التي �ستواجهها يف اجلبهة،
ب� ��أن ت�س�أل م ��ن �سيقابلك� ،أين �ستنام وغريه من الأم ��ور التي جتعلك تعرف ما الذي
تتوقعه.
�إذا كان ممكن ��ا ،يج ��ب �أن ي�سم ��ح لل�صحفيات باختيار الأ�شخا� ��ص الذين يرغنب يف
العمل معهم �ضمن الفريق.
عل ��ى ال�صحفيات (مبا فيهن ال�صحفيات العام�ل�ات بالقطعة) �إذا كان ممكنا تلقي
تدريبات على الدفاع عن النف�س.
دورات تدري ��ب البيئ ��ة العدائية يجب �أن تلبي حاجات الن�س ��اء -التي بدورها ت�ساعد
على رفع الوعي يف �أو�ساط زمالئهن الذكور.
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الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني
يف كث�ي�ر م ��ن الدول ال ت ��زال هناك فجوة �أجور ب�ي�ن اجلن�سني حي ��ث تختلف مرتبات
الذك ��ور ع ��ن االن ��اث ،ويف معظ ��م ال ��دول ي�ستخ ��دم م�صطل ��ح(“)”sticky floors
و(“ glass ceilingsويعن ��ي �أن هناك"مواق ��ف وممار�س ��ات متن ��ع الن�ساء �أو جماعة
معين ��ة من النا�س من �شغل منا�صب رفيعة ،رغم �أن ��ه ال تواجد قوانني ر�سمية متنع ذلك".
وي�ستخدم هذا امل�صطلح لو�صف كيف وملاذا تت�سع الفجوة يف الأجور بني اجلن�سني مع تقدم
العمر .وترى من �أ�سباب ذلك جتاهل الن�ساء �أثناء الرتقية ل�صالح زمالئهن الذكور ،وكذا
حتت ��اج الن�ساء �سرتة واقية من الر�صا� ��ص �أ�صغر ومالئمة ميكن لهن ارتدائها ب�شكل
مريح.
يجب على الزمالء -ذكورا و�إناثا� -أن يبادروا ب�س�ؤال الن�ساء الالتي يعملن معهم �إذا
كن بحاجة �إىل مزيد من الأدوات الن�سائية.
قب ��ل �أي تكليف ،عل ��ى املوظفات ومدرائهن �أن تكون لديهم معرف ��ة بالعادات املحلية
املتعلقة بالن�ساء.
ال�صحفي ��ون العامل ��ون بالقطعة� -إناثا وذكورا -ي�ستحقون نف� ��س الدعم الذي يتلقاه
زمالئهم املوظفني.
بالن�سب ��ة للرجال والن�ساء على حد �سواء ،لي�س مفيدا �أن تكبت املعاناة العاطفية ،بل
ابح ��ث عمن ميك ��ن �أن تثق يف التحدث معه.اقرتح �أن ت�ستمع �إىل هموم زمالءك دون
�أن تعطى �آراءك فيها.
يج ��ب توفري ا�ست�شارة جمانية وموثوق ب�سريته ��ا للن�ساء -والرجال – الذين يرغبون
يف اال�ستعانة بها بعد التعر�ض ل�صراع �أو معاناة �آثار نف�سية نتيجة �أحداث قا�سية.
بع�ض الن�صائح العملية "من مر�أة �إىل مر�أة":
•احملي �أداة التنبيه من االعتداء ال�شخ�صي.
•لب�س خامت زفاف ميكن �أن يردع اهتماما غري مرغوب.
•يف حال زيارة بلدان �إ�سالمية ،خذي غطاء الر�أ�س فقد حتتاجني اليه.
•علي ��ك االنتباه قبل اخلروج ب�شعر مبلول لأنه يف�سر يف بع�ض الثقافات على �أنه �إ�شارة
جن�سية.
م�ساواة النـوع االجـتماعي فـي ال�صحافة
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ممار�سات العمل التي التراعي كون املر�أة �أم وربة بيت،
مثل ع ��دم املرونة يف �ساع ��ات العمل �أو معاقب ��ة الن�ساء
ال�ستغراقهن وقتا خارج العمل لرتبية الأطفال.
ومتث ��ل �أ�شي ��اء مث ��ل الإجه ��اد املرتف ��ع ،وامل�ضايقة
واملعامل ��ة الفظة،وكمي ��ات العمل الزائدة غ�ي�ر املقبولة
Outside court, three journalists and the
publisher of India’s Midday speak out against
و�ساع ��ات العمل غري امل�شجع ��ة اجتماعيا ،عوامل �ضغط
their conviction for “contempt of court”.
© Midday Publications, Delhi
على الأمه ��ات العامالت وت�ضطره ��ن �إىل العمل ن�صف
دوام� ،أو البح ��ث عن عمل م�ؤق ��ت �أو العمل بالقطعة ،وهذا ب ��دوره ي�ضعهن يف �أو�ضاع �أكرث
عر�ض ��ة للمعاناة من الرج ��ال من نواحي الأم ��ن الوظيفي ،والرتقي ��ات ،والو�ضع القانوين
والقدرة على تقا�سم نف�س احلقوق كالرجال.
وتفي ��د رابطة �صحفيي �ش ��رق �أفريقيا �أن بع�ض دور الإع�ل�ام يف �شرق �أفريقيا تنتهك
حقوق ال�صحفيات مثل تقدميهن ك�أ�شياء جن�سية ،وم�ضايقتهن جن�سيا ،وتخويفهن ،و�إ�ساءة
معاملته ��ن ،والتجاه ��ل �أو التقلي ��ل من قيمة عمله ��ن ،وجناحاتهن ،وجهوده ��ن وحقوقهن
والقيام ب�إحباطهن �أو تدمريهن رمزيا.
وتبقى امل�ضايقة اجلن�سية م�شكلة غري معلنة ،وتعترب �أمور مثل اللم�س غري ال�ضروري،
و�إر�س ��ال ر�سائ ��ل الكرتونية ال داع ��ي لها ،ور�سائ ��ل كتابية ،وعر�ض �ص ��ور خليعة يف �أماكن
العمل ،والقي ��ام بتعليقات جن�سية�...إلخ �أ�شكاال من امل�ضايقة اجلن�سية التي ميكن �أن يكون
ت�أثريه ��ا مدمر عل ��ى ال�شخ�صية ،واحلياة العملي ��ة ،وال�سلوك االجتماع ��ي لل�شخ�ص الذي
يتعر�ض للم�ضايقة .ويف بع�ض الدول ،هذه امل�شاكل غالبا تزداد �سوءا ب�سبب �ضعف �إمكانية
احل�صول على التدري ��ب والتعليم ووجود ممار�سات متييزية خفية �أو منظمة (مثل احلظر
وغياب رعاية الطفل) ،امل�ضايقة والتحيز العلني للجن�سانية يف ممار�سات التوظيف.
خالل ال�سنوات الأخرية مت حتقيق تقدم مهم باقتحام الن�ساء لنادي مرا�سلي احلروب،
ال ��ذي كان يف ال�ساب ��ق مق�صور عل ��ى الرجال .ويف حني �أن هذا �أم ��ر مرحب به ،يجب على
ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمية �أن ي�أخذوا باالعتبار املخاطر الإ�ضافية التي تواجهها الن�ساء
يف مناط ��ق احلروب ،فه ��ن ل�سن فقط مثل زمالئه ��ن الرجال معر�ض ��ات لنف�س املخاطر،
ب ��ل �أي�ضا يواجهن تهدي ��دات �إ�ضافية بالعنف اجلن�سي ،والتخوي ��ف والتمييز النوعي ،حتى
حينما يتعلق الأمر باحلماية من املخاطر ت�ضطر الن�ساء �إىل ا�ستخدام �أدوات ال�سالمة غري
املالئمة لهن لأنها �صممت لأ�شكال و�أحجام الرجال فقط.
ووفق ��ا لدرا�س ��ة املعهد الدويل لل�سالم ��ة املهنية حول ن�ساء يغط�ي�ن حرب عام ،2005
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�أكرث م ��ن  %82من املبحوثات ذكرن �أنهن تعر�ضن العتداء بدين �أو تخويف �أثناء تغطيتهن
ال�ص ��راع ،كم ��ا يتم االع�ت�راف الآن وعلى نطاق وا�س ��ع �أن ال�شخ�ص ال ��ذي يغطي �أحداث
م�ؤمل ��ة ب�شكل منتظم �أو يعمل مع �أ�شخا�ص تعر�ض ��وا لتجارب قا�سية ب�شدة هو �أي�ضا معر�ض
خلط ��ر معاناة م�شاكل �صحية عقلية على امل ��دى الطويل ورمبا يحتاج �إىل م�ساعدة من قبل
اخت�صا�صني حمرتفني.
�إر�شادات لل�صحفيني لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف الإعالم
القيادة�:ضع خريطة ملكان عملك للح�صول على فهم معقول مل�ستوى القيادة الن�سائية يف
و�سيلت ��ك الإعالمية،جرب التمرين �أدناه وتقا�سم النتائج م ��ع زمالئك ونقابتك .كلما كان
هناك ن�شر �أكرث من املتوقع �أن يكون هناك تغري �أكرث يف اجتاهات الآراء.
الرتبة
�إدارة
حمرر
مرا�سل
م�صور
موظف �إداري

عدد الرجال

ن�سبة الرجال عدد الن�ساء

ن�سبة الن�ساء

ج��رب وحل��ل النتائج :ماذا تريد �أن حتقق؟ ملاذا؟ كيف؟ م ��ا هي الو�سيلة التي لديك؟
كيف ت�ستطيع �أن توحد القوى؟
ت�شريعات الفر�ص املت�ساوية:
•يج ��ب �أن يكون هناك قانون ي�ضم ��ن �أن حت�صل ال�صحفيات على نف�س احلق كزميلها
الرجل من حيث احل�صول على الوظيفة والرتقية وفر�ص التدريب.
•ت�أك ��د م ��ن الت�صديق م ��ن قبل ب�ل�ادك على اتفاقي ��ة �إزال ��ة كل �أ�ش ��كال التمييز �ضد
املر�أة(�سيداو) التي ت�ضمن �أن يح�صل كل املوظفني على فر�ص مت�ساوية.
التدقي��ق يف ك�ش��ف الرواتب :يع ��د الطريقة الوحيدة ملعرفة م ��ا �إذا كان هناك فجوة
يف الأج ��ور ب�ي�ن اجلن�سني داخل امل�ؤ�س�س ��ة ،امل�س�ألة الأ�سا�سية هنا ه ��ي ال�سرية والت�ضامن،
والأ�سلوب املثايل لإثبات ذلك يجب �أن يت�ضمن – ما امكن� -أكرب عدد ممكن من املوظفني
والعاملني بالقطعة.
تقييمات ال�س�لامة وال�ص��حة :هي و�سائل مفيدة لتقييم درجة وم�ستوى املخاطر التي
م�ساواة النـوع االجـتماعي فـي ال�صحافة
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يواجهه ��ا املوظف ��ون �أثناء العم ��ل ،كم�شاكل ال�صحة مث ��ل �أمل الظهر والر�ؤي ��ة والإجهاد ،و
ال�ضغ ��ط الناجت عن العمل لف�ت�رات طويلة �أو �أكرث مما ينبغ ��ي .و�سالمة ال�صحفيني ميكن
�أن ت�شم ��ل احلماي ��ة من كل املخاطر التي يواجهونها ،ابت ��داء من املخاطر التي يتعر�ض لها
املرا�سل ��ون احلربيون� ،إىل الإ�ض ��اءة ال�ضعيفة يف موقف �سيارات املوظفني �أو ارتخاء �شبكة
الأ�سالك حول املكتب .ويف بع�ض الدول البد من الدخول يف مواجهات مع الإدارة من �أجل
توفري خدمات حمام للن�ساء!
العم��ل امل��رن :وهو الذي ي�سمح لل�شخ� ��ص �أن يكمل عددا من امله ��ام لكن �ضمن �ساعات
العم ��ل املتفق عليها .كم ��ا يتيح مرونة �أكرب لكال الوالدين لق�ض ��اء مزيد من الوقت للعناية
ب�أ�سرهم.
تقا�س ��م العمل ب�ي�ن �شخ�صني �أو �أكرث ملهام وظيفة واحدة لفرتة كامل ��ة ،ويكون �إما بتق�سيم
املهام بني ال�شركاء فيه حيث يقوم كل واحد ب�إجناز اجلزء اخلا�ص به� ،أو �أن يكونا م�س�ؤولني
عن �إكمال نف�س النوع من املهام.
وت�شجع �إتفاقية منظمة العمل الدولية حول العمل لفرتة واحدة ،احل�صول على عمل لفرتة
واح ��دة ،وت�ش�ت�رط �أن تتخذ الإجراءات الالزم ��ة ل�ضمان معاملة مت�ساوي ��ة ملوظفي الفرتة
الواحدة(ن�ص ��ف دوام) والفرتة الكاملة ،وي�شمل ذلك امل�شاركة يف مكان العمل ،وال�سالمة
وال�صحة املهنية ،والتقدير يف املهنة والوظيفة ،ومعدالت الأجر الأ�سا�سي بال�ساعة ،و�أنظمة
الأمان االجتماعي القانونية ،و�إجازة الأمومة ،والإجازة ال�سنوية مدفوعة الأجر ،والإجازات
العامة و�إجازة املر�ض.
كم ��ا تعط ��ي �إتفاقي ��ة منظمة العم ��ل الدولي ��ة  183حول الأموم ��ة ،جميع الن�س ��اء احلق يف
احل�صول على �إجازة �أمومة مدفوعة الأجر ملدة �14أ�سبوعا كحد �أدنى ،ف�إذا كانت بلدك قد
�صادق ��ت على اتفاقية  ،183يجب �أن يكون هناك قانون وطني نافذ من �أجل �ضمان تطبيق
ذلك ،و�أي�ضا �ضمان احلق بالعودة �إىل العمل لنف�س املن�صب �أو ما يعادله ،وميكن للأمهات
املطالبة بفرتات ا�سرتاحة خالل �ساعات الدوام الر�سمي من �أجل �إر�ضاع �أطفالهن.
رعاي��ة الطف��ل قبل وبع��د املدر�س��ة ،رعاية الأطفال حت ��ى �سن املدر�س ��ة ،ويف بع�ض
احل ��االت رعاية ما بعد املدر�سة يتم دعمه ��ا �أو يدفع مقابلها جزئيا من قبل احلكومات و/
�أو �أرباب العمل.
تكاليف وردية الليل املت�أخرة يجب �أن يتم دفعها عن طريق احت�ساب بدل موا�صالت
للن�س ��اء والرج ��ال ح�سب الأجور املتعارف عليها يف الوق ��ت املت�أخر من الليل ،وهذا ال�شرط
يجب �أن يحدد بو�ضوح يف لوائح دور الإعالم.
8
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اح�ترام ال��ذات يف �شروط عقد العم ��ل ي�ساعد يف حماربة التهدي ��د ،امل�ضايقة والتمييز
ال ��ذي يواجهه كثريون يف �صاالت الأخبار حيث يكون ال�ضغط عادة مرتفع ،ومن ال�ضروري
يف امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة �إيجاد مدون ��ة �سلوك حول املقبول واملرفو� ��ض يف العمل ،وتقدمي
�إج ��راءات وا�ضحة للتعامل م ��ع ال�شكاوي والإجراءات الت�أديبية ،الت ��ي يجب و�ضعها بعناية
لكي حتمي ال�ضحية واملتهم� .أي�ضا عقد ور�ش العمل حول التهديد وامل�ضايقة يف مكان العمل
ميكن �أن تكون فعالة جدا يف رفع الوعي بامل�شكلة يف �أو�ساط العاملني وت�شجع ال�ضحايا على
اتخ ��اذ الإجراءات ملواجه ��ة وحل الو�ضع قب ��ل �أن ي�صبح اللجوء �إىل الإج ��راءات الر�سمية
�ضروريا.
امل�ضايق ��ة اجلن�سي ��ة ويف �أكرث الأوقات من ال�صع ��ب اثارتها �أو اثباتها ،ف�ل�ا ت�شعر/ي �أنك
مذنب/ة ،وال تتجاهل/ي امل�شكلة وا�ستمر/ي يف تدوين متى ،و�أين وكيف حتدث امل�ضايقة.
حاول/ي �أن ت�ضم/ي امل�ساعدة من ال�شهود ،اح�صل/ي على الدعم من الزمالء والأ�صدقاء،
درا�سة حالة الأجور املت�ساوية (اململكة املتحدة وايرلندا)
نا�ض ��ل الإحت ��اد القوم ��ي لل�صحفي�ي�ن يف اململك ��ة املتح ��دة و�أيرلن ��دا منذ زم ��ن طويل من
�أج ��ل احل ��ق يف �أجر مت�ساوي ،ويف الع ��ام  1918ك�سبت ال�صحفي ��ات العامالت يف �صحف
وطنية(حكومي ��ة) يف لندن دعوى حق احل�صول على �أج ��ور مت�ساوية مع زمالئهن الذكور،
لكن للأ�سف حتى عام  2009ال تزال الفجوة يف الأجور احلكومية حوايل .%17
د�ش ��ن االحتاد م�ؤخ ��را حملة عرب موقعه عل ��ى الإنرتن ��ت( )www.nuj.orgبهدف
اب ��راز جناحات الأج ��ور املت�ساوية وت�شجيع الأع�ضاء على ط ��رح الق�ضية يف �أماكن عملهم.
وتت�ضم ��ن �صفح ��ات املوقع جمموعة من ق�ص� ��ص النجاح التي حتقق ��ت ،ومعلومات واقعية
ومقرتح ��ات ب�أن�شطة ،مبا يف ذلك جمموعة من املعلوم ��ات والن�صائح حول م�س�ألة م�ساواة
الأج ��ور به ��دف �إقناع الأع�ضاء الذين ي�شع ��رون �أن لديهم دعوى حول م�س ��اواة الأجور ب�أن
يثريوه ��ا مع �إداراتهم وزمالئهم يف االحت ��اد وتزويد ممثلي االحتاد باحلجج لتقدميها �إىل
�إداراتهم.
وم ��ن الإجراءات الت ��ي ت�ضمنتها حملة االحت ��اد االلكرتونية ا�ستبيان ق�ص�ي�ر �صمم ملمثلي
م ��كان العمل لكي ي�ستخدمونه للح�صول على املعلومات من الأع�ضاء حول �أجرهم ،وما �إذا
كانوا يعتقدون �أنهم �ضحية فجوة الأجر املت�ساوي ،ومت ا�ستخدام اال�ستبيان بنجاح من قبل
�أع�ض ��اء االحت ��اد يف ال�صحف امل�ستقلة ،حيث تلقي �أكرث م ��ن� 30إجابة على اال�ستبيان قام
االحتاد بتحليلها لتحديد تفاوت الأجر.
م�ساواة النـوع االجـتماعي فـي ال�صحافة
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ن�صائح لتجنب تعر�ض ال�صحفيات النتهاك جن�سي
.1
.2
.3
•
•
•
•
•
•
.4
.5
•
•
•

1كوين حمرت�سة عند عودتك �إىل غرفتك يف الفندق ،واخطري عمال الفندق �إذا كنت
ت�شكني �أن �شخ�صا ما يتبعك.
2ال تتناويل الكحول �أثناء املقابالت ،ب�ص ��رف النظر عن ثقتك يف امل�ص ��در ،فكثري من
حوادث االغت�صاب �أثناء العمل تقع عندما تكون الن�ساء ثمالت.
3ملنع �شخ�ص ما من اقتحام غرفتك يف الفندق:
ال تقيمي يف غرفة جماورة لفناء خارجي مفتوح( اجللو�س فيه متاح للجميع).
انقلي الأثاث مقابل الباب عندما تنامني.
انقلي ال�سرير بعيدا عن النافذة.
�أغلقي الأبواب والنوافذ من الداخل.
ا�ستخدمي منبه مقب�ض فتح الباب.
احتفظي بعلبة �إزالة رائحة العرق يف ال�سرير ،لر�شها يف عيون املهاجم.
4لتف ��ادي التعر�ض للم�س يف الزحام(املعروف بـ"�إزعاج حواء" يف جنوب �آ�سيا) ام�شي
بجوار زمالء ذكور موثوق بهم.
5يف حال تعر�ضت للتهديد باالعتداء اجلن�سي عليك:
تربزي ،تبويل �أو تقيئ على نف�سك.
يف بع�ض الثقافات ،ميكن �أن تبعدي املغت�صبني عنك بالقول �إنك حامل ،حائ�ض �أو
م�صابة بالإيدز.
حاويل تثبيط همة املهاجم ،غريي املو�ضوع ،ا�صرخي ،اجرى.

�6 .6إذا كنت ال ت�ستطيعني �إيقاف املهاجم:
• حاويل �إقناعه �أن ي�ستخدم الواقي.
• ال تقاوم ��ي بدني ��ا ،لأن اجلرح النازف ميكن �أن يزيد �إمكاني ��ة الإ�صابة بالإيدز �أو
العدوى.
7 .7قب ��ل املغ ��ادرة �إىل مهمة خط ��رة ،خذي رقم تلف ��ون خط اال�ست�ش ��ارة العاجل ،اعريف
�أي ��ن حت�صلي عل ��ى �أدوية فريو�س نق�ص املناعة يف ح ��ال االغت�صاب من قبل �شخ�ص
ي�شتبه �أنه حامل للفريو�س ،اعقدي اتفاقا وديا مع رئي�س التحرير من املتوقع �أن يكون
10
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متفهما يف حال �أنك تعر�ضت العتداء جن�سي.
.8
•

�8إر�شادات عامة:
كوين على عل ��م بالأعراف الثقافية .الب�سي دائما ب�شكل حمافظ ،بنطلون مربوط
ب�أزرار �أو حزام ،وحذاء يربط بخيط لي�س �سهل اخللع.
ال تربطي �شعرك لأن ذلك يجعل الأمر �أ�سهل للمهاجم �أن ي�شدك نحوه.
يف بع�ض الثقافات الن�ساء العازبات الالتي ال يرافقهن رجال �أكرث عر�ضة لالعتداء،
لب�س دبلة زفاف ،حتى �إذا كنت عازبة ،ميكن �أن ي�ساعد يف �صد االعتداءات.
ام�شي بثقة.
كوين يقظة لكل �شيء حولك ،هذا �سبب �آخر كي ال ت�شربي الكحول�-إنه يجعل ردود
الأفعال لديك بطيئة.
جتنبي ال�سفر مبفردك يف �أماكن ميكن �أن تكوين فيها عر�ضة لالعتداء.
جتنبي ال�سري يف الأزقة ال�ضيقة.
راجعي �سرية ما�ضي املوظفني امل�ساعدين لك.
جتنبي �إجراء مقابالت مع جماعة من رجال م�سلحني مبفردك ،خ�صو�صا �إذا كانوا
ثملني.

.9
•
•
•

9يف حال االعتداء عليك جن�سيا:
ال تلومي نف�سك.
اطلبي م�ساعدة طبية( ورمبا عن معاجلة فريو�س نق�ص املناعة) فورا.
ا�ست�شريي زميل موثوق به.

•
•
•
•
•
•
•
•

جوديث ماتوف :ع�ضو جمل�س �إدارة املعهد الدويل لل�سالمة املهنية
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Sarah Rainsford reporting for the BBC in Israel just to the south of the border during the Lebanon
war in the summer of 2006. © Chris Cobb-Smith, Chiron Resources.

الذي ��ن رمبا كان ��وا �ضحايا �أي�ضا .حتدث/ي مع ممثل نقابتك من �أجل اال�ست�شارة �إذا كنت
م�ضطر/ة لتقدمي �شكوى.
تدريب��ات النوع االجتماع��ي املتفهمة يجب �أن تكون متاح ��ة للمرا�سالت واملرا�سلني
كمرا�سل�ي�ن ،وحم ��رري الأخبار ومع ��دي الربامج الذين يجب �أن يلعب ��وا دورا �أكرب يف �إزالة
اللغ ��ة غري املبالية والقوالب النمطية من الأخبار ،وهناك قائمة ببع�ض التدريبات املتوفرة
توجد يف ق�سم امل�صادر من هذا الكتيب.
املعهد الدويل لل�س�لامة املهنية ( )INSIيقدم تدريب ال�سالمة للمرا�سلني املحليني
يف مناطق ال�صراع ��ات ،وي�شمل ذلك التدريب الن�ساء ،وين�شر املعهد �أي�ضا قدرا كبريا من
املن�ش ��ورات ابت ��داء من كيفي ��ة التعامل مع املراقب ��ة والتهديدات بامل ��وت (ق�ضايا ال�سالمة
ال�شخ�صي ��ة)�،إىل التغطي ��ة لل�صراع والك ��وارث الطبيعية .ماذا تفعل يف ح ��ال االعتقال �أو
اخلطف وكيف ت�ؤمن �صالة الأخبار.www.newssafety.com .
مركز دارت( )DARTلل�صحافة واملعاناة ،وهو �شبكة عاملية تعمل من �أجل حت�سني
الطريق ��ة التي تغط ��ى بها الأحداث امل�ؤمل ��ة ،والت�أثريات الناجتة عن تغطي ��ة هذه الأحداث
على ال�صحفيني ،وتن�شر ال�شبكة �إر�شادات املمار�سة املثلى ،وهناك �أنواع خمتلفة من قوائم
تت�ضمن �إر�شادات حلماي ��ة ال�صحفيني.،ميكن احل�صول عليها من موقع املركز على �شبكة
الإنرتنت( .)//www.dartcenter.org//
12
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جزء :2
النمطية يف الإعالم
اال�ستخ ��دام املتكرر لأمن ��اط الن ��وع االجتماعي امل�شوه ��ة (مثل �إظه ��ار الن�ساء فقط
كرب ��ات بيوت �أو �أ�شياء جن�سية) ي�ؤثر على فهم اجلمهور للواقع ،وتوجد ال�صور النمطية يف
كل مكان ،يف �صور ن�ساء فاتنات لرتويج �أدوات التجميل �أو يف ق�ص�ص الن�ساء كربات بيوت
يقمن بالأعمال املنزلية من تنظيف وطبخ.
وق ��د انتقد الإعالن الذي مت تبنيه يف م�ؤمت ��ر الأمم املتحدة العاملي الرابع حول املر�أة
يف بكني 1995،هذه املظاهر ،ودعا مالكي و�سائل الإعالم وحمرتيف الإعالم لتطوير وتبني
ت�شريعات و�إر�شادات لتعزيز ت�صوير دقيق ونزيه للن�ساء يف الإعالم.
و�أ�ش ��ار تقري ��ر م�شروع الرقاب ��ة الإعالمية العاملي ��ة لع ��ام� ، 2005إىل تهمي�ش الن�ساء
الالتي مثلن  %21ممن مت �إبرازهم يف الأخبار.
ن�سبة الن�ساء يف الأخبار ،م�شروع الرقابة الإعالمية العاملية 2005
٣٠
٢٦

٢٦
٢٣

٢٥
٢١

٢٥
١٩

١٨

١٥

%

١٥

٢٠

١٠
٥
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يق ��ول م�ش ��روع الرقاب ��ة الإعالمي ��ة العاملية �إن
الن�س ��اء اك�ث�ر ح�ض ��ورا يف الأخب ��ار اخلفيف ��ة حيث
يتناول ��ن موا�ضيع مثل ال�شهرة والفنون ،وميثلن %28
م ��ن موا�ضيع الأخبار ،يف حني �أنه ��ن �أقل تواجدا يف
الق�ص� ��ص الإخبارية املهمة مثل موا�ضي ��ع ال�سيا�سة
واحلك ��م واالقت�صاد� .إن ا�ستخ ��دام ال�صور النمطية
يعك�س عائقا ذهني ��ا لي�س فقط مبفاهيم ماذا ميكن
�أن يتوق ��ع املجتمع من الن�ساء ،بل �أي�ضا  -وهو الأكرث
خط ��ورة -مبفاهيم ماذا ميك ��ن �أن تتوقع الن�ساء من
�أنف�سهن.

Tara Tamang, of Pathibhara FM Radio, leads a
practical navigation session in a safety training
workshop in Birtamod, Nepal, in May 2008.
© Deborah Muir

البن ��ى االجتماعي ��ة يف كث�ي�ر م ��ن املجتمع ��ات
ارتك ��زت على افرتا�ضات لأدوار متحيزة �إىل الن ��وع االجتماعي ،وهي متجذرة وظاهرة يف
ا�ستخ ��دام اللغة ،وعندما ت�ستخدم اللغة املتحي ��زة للجن�س يف ق�صة �إخبارية التي ت�ستخدم
كث�ي�را ال�صيغ ��ة الذكورية ( على �سبيل املثال،رجل حريف ،رج ��ل �أعمال ،رجل �إطفاء ،رجل
�شرط ��ة ) فان ال�صحفيني بذلك يدعمون حتيزا هداما يدل �أن الن�ساء م�ستبعدات �أو �أنهن
موا�ضيع الن�ساء الإخبارية ،م�شروع الرقابة الإعالمية الدولية 2005
٢٨

٢٨

٣٠
٢٥

٢٢

٢٢

٢٠

٢٠

١٤

١٠
٥

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﳊﻜﻢ

14

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ

م�ساواة النـوع االجـتماعي فـي ال�صحافة
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Inside Al Aan Television, during one of the hourly news break, Dubai UAE. © Pamela Morinière.

غري قادرات على القيام ب�أدوارهن.
امل�ساواة احلقيقية بني اجلن�سني يجب �أن حترر كال من الرجال والن�ساء من قيود مثل
هذا التفكري ال�ضيق ،فلي�س م�ستحيال �إنتاج ق�ص�ص �إخبارية �آخذة م�س�ألة النوع االجتماعي
بعني االعتبار .تق ��ول مارجريت جالالغري،النا�شر ملوقع م�شروع الرقابة الإعالمية العاملية
�إن" امل�س�أل ��ة تعني فقط التفكري ب�شكل �أكرث �إبداعا حول املو�ضوع املتناول—من املعني به،
من يجب �أن يكون م�شموال يف تغطيته ،ب�أي طريقة ولأي هدف"
بع� ��ض الإر�ش ��ادات العامة لل�صحفيني لتف ��ادي النمطية القائمة على الن ��وع االجتماعي يف
الإعالم
االمتناع عن ا�ستخدام �أو�صاف للن�ساء تت�ضمن الو�صف اجل�سدي ،احلالة االجتماعية
م�ساواة النـوع االجـتماعي فـي ال�صحافة
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و�/أو و�ضع العائلة ،ما مل يكن ذلك �ضروريا للخرب.
م ��ن امله ��م �أن تعرف من ال ��ذي تري ��د �أن توجه له ق�صت ��ك الإخباري ��ة و�أن تت�أكد من
حتقي ��ق توازن النوع االجتماعي� ،أخذا ذلك بعني االعتب ��ار عند اختيار "اخلرباء" �أو
ال�شه ��ود .واعم ��ل على تقوية الق�ص� ��ص التي حتقق التوازن القائم عل ��ى ا�سا�س النوع
االجتماع ��ي ،من خالل �إعداد قوائم ات�صال بالن�س ��اء الالتي هن م�ستعدات للحديث
والالتي ميكن الو�صول �إليهن.
ت�أك ��د م ��ن اعط ��اء الن�س ��اء �ألقابه ��ن اخلا�ص ��ة وال ت�ستخ ��دم "زوجة/ح ��رم ف�ل�ان
لتعريفها".
جتن ��ب ا�ستخدام �أو�صاف من �ش�أنها �أن تر�ضي تطلع ��ات جمتمعية للن�ساء هي مقيدة
ب�شكل فطري( ك�أن تقول �أم ل�ستة �أطفال) �أو بطرق �أخرى تقلل ،ت�ست�صغر� ،أو ت�ستغل
الن�ساء .وكن حذرا من نقل �أدوار النوع االجتماعي التي تر�ضي التحيز ،ف�أو�صاف مثل
"ممر�ض رجل" و "طبيبة �إمر�أة" هي دالة على اجلن�س ب�شكل متوارث يف حني �أنها
تدل �ضمنيا �أنه لي�س طبيعيا بالن�سبة للمر�أة �أن تكون طبيبة و�أنه لي�س من غري امل�ألوف
�أن يعمل الرجال يف مهنة الرعاية.
حاول جاهدا �أن تقدم كال اجلن�سني كمخلوقات ب�شرية كاملة وال يقت�صر و�صفك على
جمموعة من ال�صفات املحددة م�سبقا .وعند تو�سيع النقا�ش ب�شكل عام وامل�ساهمة يف
رفع الوعي بامل�ساواة بني اجلن�سني ،من ال�ضروري �أن تنا�ضل من �أجل تغطية مت�ساوية
لق�ضايا حقيقة مهمة للن�ساء يف جمالك.
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ت�صوير النوع االجتماعي :بع�ض الروابط املفيدة
م�شروع الرقابة الإعالمية العاملية.
�أك�ب�ر و�أه ��م م�شروع رقاب ��ة مو�سعة لتمثيل الإع�ل�ام للن�ساء يف الع ��امل يف الوقت احلا�ضر،
وبن�ش ��ره ثال ��ث درا�سة عاملية عام منذ ع ��ام � ،1995أ�صبح �أي�ضا �أك�ب�ر م�شروع منا�صرة يف
العامل حول تغيري متثيل النوع االجتماعي يف الإعالم.
http://www.whomakesthenews.org/who_makes_the_news/report_2005

مهمة ممكنة :النوع االجتماعي و معلومات منا�صرة �إعالمية
ميكنك حتميل الإر�شادات الإعالمية لتدريب النا�شطني لتنظيم حمالت �إعالمية وحمالت
الن ��وع االجتماعي من موقع م�ش ��روع الرقابة الإعالمية العاملية ،با�ستخدام نتائج الدرا�سة
الت ��ي قام به ��ا املركز لعام  .2005الكتي ��ب يو�ضح كيف تعمل ب�شكل جي ��د مع الإعالم ومن
خالله على و�ضع النوع االجتماعي يف �أجندة الأخبار.
http://www.whomakesthenews.org/get_involved/advocacy_training_modules

التناول الإخباري املتفهم للنوع االجتماعي
كل ال�صحفي�ي�ن ،ذك ��ورا و�إناثا ي�ستطيع ��ون القيام بدور مهم يف تغ�ي�ر الآراء حول الن�ساء و
ال�ص ��ور النمطية املرتكزة على النوع االجتماعي .يقدم املق ��ال �إر�شادات مفيدة حول كيف
ت�صبح �أكرث تفها لق�ضايا النوع االجتماعي يف تناولك الإخباري للمو�ضوع.
_http://portal.unesco.org/ci/en/files/14373/10769353041S-9_Gender-sensitive
reporting.doc/S-9%2BGender-sensitive%2Breporting.doc
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�إر�ش��ادات االحت��اد ال��دويل لل�ص��حفيني للكتاب��ة ع��ن
العنف �ضد الن�ساء
الي ��زال العن ��ف �ضد الن�ساء والفتيات يحظ ��ى بقدر من التناول الإخباري �أق ��ل مما هو مطلوب �أو
يت ��م تناوله بطريقة �سيئة يف الأخب ��ار� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،تك�شف درا�سة م�شروع الرقابة الإعالمية
العامل ��ي عام �،2005أن العنف الداخلي والعن ��ف اجلن�سي هي املوا�ضيع الأقل ورودا يف الأخبار من
بني تلك املوا�ضيع التي ت�صور فيها الن�ساء ك�ضحية.
ويق ��ول �إي ��دان وايت الأمني الع ��ام لالحتاد الدويل لل�صحفي�ي�ن ،ان "التناول الإخب ��اري ملثل هذه
الق�ضي ��ة احل�سا�سة ال ميكن �أن يتح�س ��ن ،فهو يتطلب مهنية و�إن�سانية واحرتام ،فالف�شل يف تطبيق
�أعل ��ى املعاي�ي�ر املهني ��ة يف التعامل مع �أولئ ��ك املت�ضررين مثل �إج ��راء مقابالت رديئ ��ة ميكن �أن
ي�ضاع ��ف الأثار النف�سية للتجربة القا�سية التي تعر�ض له ��ا ال�ضحية ،ورمبا يزيد املعاناة ويفاقم
ت�أثري حمنة ال�ضحايا على املدى الطويل"

1
2

حدد العنف �ضد الن�ساء بدقة بوا�سطة التعريف املتفق عليه دوليا يف �إعالن الأمم املتحدة
حول �إزالة العنف �ضد الن�ساء ،ال�صادر عام . 1993
ا�ستخ ��دم لغة دقيق ��ة ال تت�ضمن حكما ،فمث�ل�ا ،االغت�صاب �أو االعت ��داء اجلن�سي ال يرتبط
ب� ��أي حال من الأح ��وال بن�شاط جن�سي طبيع ��ي؛ واملتاجرة بالن�ساء لن تلتب� ��س مع الدعارة.
ال�صحفي ��ون اجليدون �سي�سع ��ون لتحقيق الت ��وازن يف مقدار التفا�صيل الت ��ي يجب تت�ضمن
الق�ص ��ة اخلربية ،فو�ض ��ع قدر كبري جدا من التفا�صيل رمبا تكون مثرية و م�سيئة ،وقدر قليل جدا
م ��ن التفا�صيل ميك ��ن �أن ت�ضعف ق�ضية ال�ضحي ��ة ،ويف كل الأوقات ،لغة الأخب ��ار يجب �أن تتجنب
الإ�شارات �إىل �أن ال�ضحايا قد يالمون �أو كانوا م�س�ؤولني عن االعتداء �أو �أعمال العنف �ضدهم.
النا� ��س الذي ��ن يعانون حمنة كهذه ال يودون �أن يو�صفوا "ك�ضحي ��ة" ما مل ي�ستخدموا الكلمة
ب�أنف�سه ��م ،ا�ستخدام الأو�صاف ميكن �أن يكون م�ضرا ،واللفظ الذي ميكن ان ي�صف ب�شكل
�أف�ضل واقع ال�شخ�ص الذي قا�سى حمنة بهذه الطريقة هو" الناجي" ولي�س "ال�ضحية".
التن ��اول الإخباري املتفهم يعني �ضمان �أن التوا�صل من �أجل مقابالت الإعالم يلبي حاجات
الناج ��ي ويراعي ظروفه ،فيجب �أن تكون هناك �صحفية لإج ��راء مقابلة –يف حال احلاجة
لوجوده ��ا -ويج ��ب �أن يكون مكان �إجراء املقابلة �آمن و�س ��ري �أو خا�ص�،إدراكا �أنه قد يكون
هناك عيب اجتماعي ُيعَري به ال�شخ�ص ،كما يجب على ممثلي الإعالم �أن يفعلوا كل ما يف و�سعهم
لتحا�شي تعري�ض ال�شخ�ص الذي يتم �إجراء املقابلة معه مزيدا من االنتهاك ،ويت�ضمن هذا جتنب
الأعمال التي ميكن �أن ت�ؤثر على منط حياتهم �أو ت�ضعف موقفهم يف املجتمع.

3
4
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عام ��ل "الناجي" باحرتام ،وبالن�سب ��ة لل�صحفيني هذا يعني اح�ت�رام اخل�صو�صية ،تقدمي
معلوم ��ات مف�صل ��ة وكاملة حول املوا�ضيع الت ��ي �سيتم تغطيته ��ا يف �أي مقابلة ،وكيف �سيتم
ذكره ��ا .وللناج�ي�ن احل ��ق يف رف�ض الإجابة ع ��ن �أي �أ�سئل ��ة �أو �إعطاء معلوم ��ات �أكرث مما
يرغبون .كما على ال�صحفيني �أن يكونوا م�ستعدين لتلقي االت�صال حتى يف وقت مت�أخر من الليل،
وعليه ��م تقدمي معلومات حول الطريقة التي ميكن التوا�صل معه ��م بها ( عناوين� ،أرقام هواتف،
وغريها) �إىل الأ�شخا�ص الذين يتم �إجراء املقابالت معهم ل�ضمان التوا�صل معهم.
ا�ستخدم �إح�صاءات ومعلومات عن اخللفية االجتماعية لو�ضع احلادثة �ضمن �سياق العنف
يف املجتم ��ع� ،أو ال�ص ��راع ،و�إط�ل�اع القراء على ال�ص ��ورة الأكرب والأ�شم ��ل للحدث ،كما �أن
ر�أي اخل�ب�راء واجلهات املخت�صة حول العنف �ضد الن�ساء ،مثل مركز دارت� ،سيزيد تعميق
الفه ��م بتقدمي معلومات مفيدة ومرتبطة باملو�ضوع ،هذا �سي�ضمن �أي�ضا �أن ال يعطي الإعالم �أبدا
االنطباع ب�أن العنف �ضد الن�ساء مرتبط مب�أ�ساة عوي�صة ال ميكن حلها.
انق ��ل كل الق�ص ��ة� :أحيان ��ا يحدد الإعالم ح ��وادث معينة ويرك ��ز على اجلوان ��ب امل�أ�ساوية
منه ��ا ،لكن يح�سن ال�صحفيني �صنع ُا حني يدركوا �أن االعت ��داء رمبا يكون جزء من م�شكلة
اجتماعية طويلة الأمد ،ك�صراع م�سلح� ،أو جزء من تاريخ املجتمع.
حافظ على ال�سرية :كجزء من واجبهم الإعالمي ،لدى ال�صحفيون م�س�ؤولية �أخالقية بعدم
ن�شر �أو اذاعة �أ�سماء �أو حتديد �أماكن ميكن ب�أي طريقة �أن تزيد من تعري�ض �سالمة و�أمن
"الناجني" �أو ال�شهود للخطر ،وهذا الأمر مهم ب�شكل خا�ص عندما يكون �أولئك امل�س�ؤولني
ع ��ن العنف هم ال�شرطة� ،أو �أط ��راف يف ال�صراع� ،أو عنا�صر ا�ستخب ��ارات الدولة �أو احلكومة� ،أو
نا�س لهم �صالت مع منظمات �أخرى �أكرب و�أقوى.
ا�ستخ ��دم امل�صادر املحلي ��ة :الإعالمي الذي يتوا�صل مع اخل�ب�راء ،كاجلماعات الن�سوية
واملنظم ��ات العاملة ب�ش�أن تقنيات املقابلة املنا�سب ��ة ،الأ�سئلة املفرو�ض طرحها والأماكن
التي يجب �أن تتم فيها املقابلة� ،سينجز دائما عمال جيدا ويتجنب �أو�ضاعا مثل الأماكن
الت ��ي ال ي�سم ��ح �أن يدخلها الرجال ،الأمر الذي ميكن �أن ي�سبب حرجا �أو عداوة ،ولذا من املهم �أن
يثقف ال�صحفيون �أنف�سهم حول ال�سياقات الثقافية اخلا�صة باملجتمعات ويحرتمونها.
ق ��دم معلومات مفيدة :التقارير التي تت�ضمن تفا�صيل عن امل�ص ��ادر وبيانات االت�صال مب�ؤ�س�سات
الدع ��م املحلية واخلدم ��ات �سوف تقدم معلوم ��ات مفيدة لل�ضحاي ��ا الناجني/ال�شه ��ود و�أ�سرهم
و�آخرين رمبا يكونوا مت�ضررين.

6
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Two reporters covering a protest of unemployed people in the favellas,
Rio de Janeiro, Brazil, October 2006. © Adrien Collin/INSI

جزء :3
الن�ساء ال�صحفيات يف النقابات
مت �إقرار خطوة مهمة نحو االعرتاف بدور النقابات املهنية يف تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
يف خط ��ة عمل امل�ؤمت ��ر العاملي الرابع حول املر�أة(بكني ،)1995ال ��ذي دعا احلكومات وكل
املمثل�ي�ن االجتماعي�ي�ن �إىل"�إق ��رار اتفاق جماعي كح ��ق وك�آلية مهمة لإزالة ع ��دم م�ساواة
الأجر للن�ساء وحت�سني ظروف العمل؛و ت�شجيع االنتخاب مل�س�ؤويل احتادات الن�ساء املهنية،
و�ضم ��ان �أن يتم منح م�سئوالت النقابة املهني ��ة املنتخبات لتمثيل الن�ساء احلماية الوظيفية
واحلماية البدنية املرتبطة بتفريغهن من وظائفهن.
وق ��د �أدى تفعي ��ل احلرك ��ة الن�سائي ��ة يف جمال ال�صحاف ��ة �إىل زي ��ادة ع�ضوي ��ة الن�ساء يف
نقاب ��ات واحتادات ال�صحفيني ،ووفقا لدرا�سة احتاد ال�صحفيني الدويل حول و�ضع الن�ساء
ال�صحفي ��ات ،الت ��ي مت �إجرا�ؤها يف  ،2001مثلت الن�س ��اء  %28،75من ع�ضوية االحتاد و�أن
متثيله ��ن يف هيئ ��ات �صنع القرار يف االحتاد كانت �أعل ��ى يف كل املناطق من عدد الن�ساء يف
مراكز �صنع القرار يف الإعالم ،و�شكل عام مثلت الن�ساء  %17من �أع�ضاء الهيئات القيادية
لالحتاد.
واحلاج ��ة �إىل زي ��ادة ع�ضوية الن�س ��اء يف نقابات واحتادات ال�صحفي�ي�ن �ضرورية لتح�سني
فر� ��ض امل�ساواة بني اجلن�س�ي�ن يف املهنة ،كما �أن املكانة التي ي�شغلنها يف االحتادات �سيكون
له ��ا ت�أثري قوي على موقف االحتاد نحو الن ��وع االجتماعي .تقول منظمة العمل الدولية" ما
مل تمُ ث ��ل الن�س ��اء بق ��در كاف يف هيئات �صنع الق ��رار ،ال ميكن �أن تك ��ون االحتادات مو�ضع
ثق ��ة لدى الأع�ضاء الإن ��اث يف امل�ستقبل و ال ميكن �أن تكون م�ستع ��دة لال�ستجابة للمخاوف
اخلا�صة بالن�ساء العامالت".
وحتى الآن اليزال هناك الكثري يجب القيام به يف ال�شرق الأو�سط و �شمال �أفريقيا و�إيران،
فقد ك�شفت درا�سة لالحتاد الدويل لل�صحفيني عام � ،2008أن الن�ساء ي�شغلن فقط %11،7
من املنا�صب يف هيئات �صنع القرار ،ورغم �أن كثري من االحتادات تخلت عن عقلية "نادي
الرج ��ال" القدمي ��ة ،فهناك عدد كبري جدا منها مل يفعل ذلك بع ��د ،و�إنها يف الواقع مهمة
كبرية يف بع�ض املناطق �أن تتخل�ص من التقاليد التي هي يف احلقيقة لي�ست �أكرث من حتيز
ثقايف.
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الن�ساء ال�صحفيات يف النقابات (درا�سة االحتاد الدويل ل�صحفيني عن و�ضع
ال�صحفيات )2001
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وق�ضاي ��ا مث ��ل الفجوة يف الأج ��ور بني اجلن�س�ي�ن ،وال�صعوبات يف اجلمع ب�ي�ن العمل وحياة
الأ�س ��رة ،والق ��درة املحدودة عل ��ى احل�صول على التدري ��ب والو�ص ��ول �إىل مراكز القيادة،
وامل�ضايق ��ة والتهدي ��د يف م ��كان العم ��ل واجلدال الع ��ام حول ق ��درة الن�ساء عل ��ى املواجه،
والطريق ��ة الت ��ي يقدم بها الن ��وع االجتماعي يف الأخب ��ار هي بع�ض الهم ��وم التي يجب �أن
ت�ضطلع مبعاجلتها احتادات ال�صحفيني.
نا�شطو االحت ��اد ،من الرجال والن�س ��اء ،ميكن �أن
ي�ستخدموا عددا من الأدوات الأ�سا�سية للدفع نحو
تعزي ��ز امل�ساواة بني اجلن�س�ي�ن ،يف كل من االحتاد
والإعالم :
�أجم ��ع املعلومات،رف ��ع الوع ��ي بق�ضاي ��ا امل�س ��اواة
ب�ي�ن اجلن�سني يف �إط ��ار االحت ��ادات يقت�ضي جمع
معلومات دقيقة واح�صائيات حول ع�ضوية الن�ساء
يف االحتاد ،والن�ساء يف الهيئات القيادية ،وكذلك
معلوم ��ات ح ��ول الأج ��ور والتوظي ��ف يف الإعالم،
Journalists and press workers shout slogans at the
و�ساع ��ات العم ��ل الفعلية،وامتي ��ازات الأموم ��ة
Dhaka Press Club in Bangladesh, protesting the
closure of a leading Newspaper, the Daily Ittefaq on
والت�سهي�ل�ات للن�س ��اء يف الإعالم �أم ��ور �ضرورية
December 12, 2007. © Firoz Ahmed, Drik News.
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لإحداث التغيري ،و�سوف ت�ساعدك الأرقام يف القيام بالتحليل املنا�سب وطرح حججك
وك�س ��ب الت�أييد له ��ا وكذلك يف حتديد امل�س ��اواة بني اجلن�سني ك�أولوي ��ة يف االحتاد �أو
النقابة.
اع ��رف ما يتعل ��ق بحقوق الن�ساء املن�صو�ص عليها يف القان ��ون ،يف جمال الإعالم ويف
لوائ ��ح النقابات ،و�إذا كان االحت ��اد �أو النقابة ع�ضو يف االحت ��اد الدويل لل�صحفيني،
ف�إنه ��م قد وافقوا عل ��ى عدد من وثائق خط ��ة العمل املتعلقة بامل�س ��اواة بني اجلن�سني
الت ��ي طبعت يف نهاية هذا الكتيب .ا�ستخدم هذه لكي حتمل احتادك امل�س�ؤولية وتقيًم
�أعماله مبوجبها.
نظ ��م الن�ساء يف االحتاد� ،ضع خمططا تو�ضيحيا لدور الإعالم واجمع املعلومات حول
الأع�ض ��اء احلاليني واملحتمل�ي�ن ،نظم زي ��ارات �إىل دور الإعالم ،وكلي ��ات ال�صحافة
واجلامع ��ات لرف ��ع الوعي ح ��ول االحتاد وت�س ��اءل ع ��ن الق�ضايا حم ��ل االهتمام ،قم
الن�ساء ال�صحفيات يف الهيئات القيادية يف ال�شرق الأو�سط� ،شمال �أفريقيا
و�إيران ،احتاد ال�صحفيني الدويل .2008
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برقاب ��ة منتظم ��ة لع�ضوية االحتاد ،مب ��ا يف ذلك �أع ��داد الرجال والن�س ��اء الأع�ضاء،
فذل ��ك �سي�ساعد يف تقدمي تقييم مفيد عن التطورات التنظيمية� .ستكون الن�ساء �أكرث
مي�ل�ا لالن�ضم ��ام �إىل االحتاد �إذا كانت ق�ضايا الن�ساء ت�ؤخ ��ذ بجدية ،لذلك حاول �أن
جتع ��ل الن�ساء �أكرث بروزا يف االحتاد وتبنى الق�ضايا التي تهمهن .ويف �أوقات كثرية ال
ت�ستطي ��ع الن�س ��اء �أن ت�شارك يف �أن�شطة االحتاد ب�سب ��ب التزامات الأ�سرة ،قم برتتيب
االجتماعات يف وقت ومكان منا�سب لت�سهيل م�شاركتهن يف عمل االحتاد.
عملي ��ة االنتخابات� :شجع الن�س ��اء على امل�شاركة ،كناخب ��ات ومر�شحات ،و�أول خطوة
لعم ��ل ذلك هي جعل �أنظم ��ة االنتخاب وا�ضحة وت�ضمن �أن حت�ض ��ر الن�ساء املندوبات
م�ؤمترات االحتاد/النقابة .راجع عملية االنتخاب لتعرف ملاذا مل تتعاون الن�ساء �أو مل
يُنتخ�ب�ن ،والرد على امل�شكلة رمبا يوجد يف �أعمال �إيجابية وخطط لإ�شراك الن�ساء يف
الهيئات القيادية وكذلك تدريبات �أكرث يف جمال القيادة والثقة بالنف�س.
ا�ستخدم �شبكة النفوذ املوجودة بالفعل يف نقاباتكم �أو احتاداتكم.
ادف ��ع م ��ن �أجل ت�ضم ��ن �ش ��روط امل�ساواة ب�ي�ن اجلن�س�ي�ن يف االتفاقي ��ات اجلماعية،
التفاو� ��ض اجلماع ��ي يف كثري من ال ��دول �ضروري لتحدي ��د �شروط العم ��ل وظروفه،
فق�ضاي ��ا مثل الأج ��ور واالمتيازات ،واحل�ص ��ول على التدريب ،و�ساع ��ات العمل( مبا
يف ذل ��ك وقت عم ��ل مرن)،و�إجازة الأمومة والأب ��وة ،واملوظفني امل�ؤقت�ي�ن �أو العاملني
بالقطع ��ة بالتحدي ��د ،واالحرتام يف م ��كان العمل هي ق�ضايا يج ��ب �أن يتم دجمها يف
عملي ��ة التفاو� ��ض اجلماعي ،وحتديد م�ست ��وى �أهميتها يجب �أن يتم م ��ن قبل الن�ساء
�أنف�سهن من خالل اللجان الن�سائية �أو جماعات امل�ساواة بني اجلن�سني.

جمل�س النوع االجتماعي يف االحتاد الدويل لل�صحفيني

حمل ��ة االحت ��اد الدويل لل�صحفي�ي�ن ب�ش�أن امل�ساواة ب�ي�ن اجلن�سني يت ��م الإ�شراف عليها
م ��ن قبل جمل�س الن ��وع االجتماعي التابع لالحتاد ويتكون م ��ن ن�ساء ورجال نا�شطني مت
تر�شيحهم من قبل �أع�ضاء االحتاد الدويل لل�صحفيني من كل مناطق العامل.
يت ��وىل املجل� ��س تطوير �سيا�س ��ات االحتاد ال ��دويل لل�صحفيني حول الن ��وع االجتماعي،
ويدف ��ع �إىل تبنيه ��ا وتطبيقها من جان ��ب �أع�ضاء االحت ��اد مقدما حلقة و�ص ��ل �أ�سا�سية
لأن�شط ��ة االحت ��ادات الوطنية  ،و يعت�ب�ر املجل�س م�صدرا �أ�سا�سيا للخ�ب�راء البارزين يف
جمال تنظي ��م احلمالت من �أجل حقوق مت�ساوية وم�ص ��درا للمدربني لأن�شطة االحتاد
ال ��دويل لل�صحفيني .يجتم ��ع املجل�س مرة واحدة يف العام ،يق ًي ��م حملة �أن�شطة االحتاد
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الدويل لل�صحفي�ي�ن ،ويقر برنامج العمل القادم وحتدي ��د امليزانية ،كما يقدم التقارير
�إىل اللجنة التنفيذية لالحتاد الدويل لل�صحفيني.
ملزي ��د م ��ن املعلوم ��ات ميكن التوا�صل م ��ع من�سق الن ��وع االجتماعي يف االحت ��اد الدويل
لل�صحيني ،باميال موريرني على العنوان التايل )Pamela.moriniere@ifj.org(:
(http://www.ifj.org/assets/docs/140/127/

تبني �إجراءات �إيجابية لزيادة متثيل الن�ساء يف مراكز القيادة
بيان ��ات اخلطة النظرية لوحدها لي�س ��ت كافية لتحقيق امل�ساواة ب�ي�ن اجلن�سني ،خ�صو�صا
حيثم ��ا التميي ��ز املبا�شر وغري املبا�شر �ض ��د الن�ساء متجذر ج ��دا يف تنظيمات وممار�سات
االحتاد/النقاب ��ة ،لذل ��ك ،تبن ��ت كثري من االحت ��ادات العمل مبب ��د�أ التعي�ي�ن �أو �إجراءات
�إيجابي ��ة لزي ��ادة م�شارك ��ة الن�س ��اء يف مراك ��ز
القيادة تت�ضمن:
االحتف ��اظ �أو �إ�ضاف ��ة مقاع ��د للن�س ��اء يف
الإدارة �أو هيئات �صنع القرار.
نظ ��ام الكوتا �أو م�ستوي ��ات عددية مل�شاركة
الن�س ��اء يف امل�ؤمت ��رات ،ويف الإدارة هيئات
�صنع الق ��رار ،واللجان ،وفرق املفاو�ضات،
والتعليم وبرامج التدريب وغريها.
مبادئ الن�سبية؛
الرت�شيح امل ��زدوج ،لكي يت�سن ��ى �إدراج كل
م ��ن الن�ساء والرج ��ال يف قوائم املر�شحني
النتخابات االحتاد/النقابة.
تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني :م�صدر للمنظمات
التجارية – منظمة العمل الدولية.
Lili Dejam, head of the Editorial council. Won best
journalist award 2008 from the Association of Iranian
Journalists. Head of Women committee of the Association.
© Arash Baran
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تنظيم حمالت النوع االجتماعي
 ح ��دد الق�ضية �أو الق�ضاي ��ا :اجمع الإح�ص ��اءات ،البيانات ،درا�س ��ات احلالة وحدداملو�ضوع والر�سالة التي تريد �أن ت�ضعها فيه.
 �ض ��ع �إ�سرتاتيجية وا�ضحة� :ضع �أهدافا قابلة للتحقي ��ق ،حدد و ا�شرك �أولئك الذينه ��م �أي�ضا مت�ضررين و�أولئك الذين ميكن �أن ي�ؤثروا يف التغيري ،وافق على بيان وا�ضح
مب ��ا تريد �أن حتقق ��ه� ،أعد جدوال زمنيا ،ابحث يف ال�سيا�س ��ات والقانون التي ميكن �أن
تدعم حملتك.
 �أعد ميزانية :حدد م�صادر التمويل. توا�ص ��ل :ت�أك ��د �أن ق ��ادة النقابة/االحت ��اد� ،أع�ض ��اء االحت ��اد واجلماع ��ات الأخرىامل�ستهدفة على علم تام باحلملة ،ا�ستخدم الربو�شورات  ،املل�صقات واللوحات.
 اح�شد الدعم :اطلب الدعم من قادة االحتاد ،وال�سيا�سيني واملنظمات الأخرى التيلها نف�س الهموم.
 يح ��ب �أن تك ��ون ال�صحفي ��ات عل ��ى عل ��م ت ��ام ب�أنظمة االحت ��اد و�أن يك ��ن جاهزاتال�ستغالله ��ا من �أج ��ل م�صلحتهن� ،أحيانا ت�ض ��ع االحتادات �أو النقاب ��ات ،احلكومة �أو
منظم ��ات العمل �سيا�ساتها وخططها ب�ش�أن امل�ساواة ب�ي�ن اجلن�سني لكنها حتى الآن مل
تطبقه ��ا� ،أو مل تطبقها بالكامل ،يج ��ب اال�ستفادة من هذه اخلطط ،على �سبيل املثال،
كثري من االحتادات تتبنى مبادرات ذاتية يف هذا املجال و�سيكون مهما �أن تقدم �أرائك
لتو�سيع امل�ساواة يف هذا القالب من �أجل تبنيها.
 اب ��د�أ احلملة يف حال عدم وجود خطة م�ساواة بني اجلن�سني يف احتادك �أو �إذا كانتالن�ساء غري ممثالت وغري حمميات ب�شكل كاف.
 ت�أك ��د م ��ن �أن الن ��وع االجتماعي مت تعميم ��ه يف كل �أن�شطة احت ��ادك :يف ال�سيا�سات،والتكوين ��ات ،والأحداث ،ووف ��ود االحتاد/النقابة ،راقب التقدم الذي حتقق من خالل
جمع ون�شر الأرقام عن امل�شاركة من قبل اجلن�سني يف الع�ضوية ويف كل �أن�شطة االحتاد
وتكويناته.
�ش ��كل جمموع ��ات الن�ساء :ت�ش ��كل جلنة للن ��وع االجتماعي �أو جلنة ن�سائي ��ة قانونية يف
�إط ��ار االحت ��اد ي�ساعد يف حتديد ق�ضايا النوع االجتماع ��ي ،وت�أثريها على مكان العمل
واالحت ��ادات ،ومن ال�ض ��روري �أن تنظر �إىل �أبعد م ��ن الأفكار النمطي ��ة لق�ضايا النوع
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االجتماع ��ي لكي يُفه ��م �أن الن�ساء يعملن م ��ن �أجل نف�س الأه ��داف �أو �أهداف م�شابهة
لأهداف االحتاد( حت�سني معاي�ي�ر العمل،الأجر والظروف ،حت�سني معايري ال�صحافة،
قواع ��د ال�سل ��وك واتفاقيات م ��كان العمل ملكافح ��ة امل�ضايقة؛.توازن �أف�ض ��ل بني العمل
والأ�سرة؛�...إل ��خ) ،وت�أك ��د م ��ن �أن اللجن ��ة لديه ��ا التفوي�ض،واملوارد املالي ��ة والب�شرية
وال�سلط ��ة للقيام بوظائفها ب�شكل ف ًع ��ال ،اعمل على متكني اللجنة من التوا�صل املبا�شر
م ��ع هيئ ��ات �صنع القرار� ،إما برفع التقارير ب�شكل مبا�شر �إىل �إدارة االحتاد �أو �أن تكون
ممثلة فيها ،و�أن يتم التعامل مع ق�ضايا النوع االجتماعي يف كل �سيا�سات االحتاد.
 ال ت�سم ��ح لـ"ق�ضاي ��ا الن�ساء"�أن تكون منطي ��ة ،بل �أكد �أهميته ��ا وت�أثريها كل �أع�ضاءاالحت ��اد ،وال ب ��د �أن تك ��ون ال�صحفي ��ات جميع ��ا �أع�ض ��اءا يف املهن ��ة ويف االحت ��ادات
وم�ساهمتهن �ضرورية لتح�سني العمل ،والأجر والظروف للمجتمع ككل.
� -أن�شر النتائج:اطلع �أع�ضاء االحتاد على النجاحات التي حتققت.
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�إدماج النوع االجتماعي
"�إدماج ر�ؤية النوع االجتماعي هو عملية تقييم النتائج املرتتبة لأي عمل مزمع وت�أثرياتها
بالن�سب ��ة للن�س ��اء والرج ��ال ،وي�شمل ذل ��ك الت�شريع ،واخلط ��ط �أو الربام ��ج ،يف �أي جمال
وعلى كل امل�ستويات(…) حتى يت�سنى اال�ستفادة للن�ساء والرجال ب�شكل مت�ساوي ،وينتهي
التفاوت بني اجلن�سني " .املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة.
قائمة مراجعة وتقييم
خطة امل�ؤ�س�س��ة :ه ��ل لدى امل�ؤ�س�س ��ة الإعالمية خطة وا�ضحة ح ��ول جميع جوانب
امل�ساواة بني اجلن�سني مبا يف ذلك خطة لتعزيز �إدماج الن�ساء؟
ا�س��تخدام الأم��وال :ه ��ل يق ��دم متوي ��ل كاف لتنفي ��ذ كل جوان ��ب خط ��ة الن ��وع
االجتماعي؟
الإج��راءات ،وتنفي��ذ اخلط��ة :كي ��ف يتم تنفيذ خط ��ة الن ��وع االجتماعي؟ هل
اخلطة تقود كل �أن�شطتكم؟
التفه��م للحاجات :هل هناك فجوات كبرية يف الع�ضوية لديكم؟ كيف ت�ست�شريون
الأع�ضاء؟ هل عملية امل�شورة ت�ساعدكم على فهم حاجات الن�ساء؟
�ص��نع الق��رار :عند اتخ ��اذ القرارات �أو حتدي ��د الأولويات هل متث ��ل الن�ساء ب�شكل
جيد؟ هل تفكرون ب�شكل روتيني يف ت�أثري �أن�شطتكم على �أع�ضائكم الن�ساء؟
رقابة املعلومات :هل جتمعون معلومات كافية عن الن�ساء والرجال ملراقبة الأن�شطة
التي تتم وفقا للن ��وع االجتماعي؟ هل تطلبون مراجعة الأرقام عند اتخاذ القرارات؟
هل ت�ستخدمون هذه املعلومات ب�شكل منتظم لتقييم الت�أثري لأن�شطتكم الرئي�سية؟
الو�ض��وح :ه ��ل �صوت املر�أة ميك ��ن �أن يُ�سمع و يوج ��د يف كل تقاريركم ،خطاباتكم،
واجتماعاتك ومطبوعاتكم؟
حتطي��م احلواجز :هل تفهمون جيدا احلواجز الت ��ي تعيق الن�ساء من االن�ضمام،
وامل�شاركة ،واالحتجاج ،واملناف�سة على القيادة يف احتادكم؟
القي��ادة :هل القيادة ن�شيطة يف ت�شجي ��ع التغيري؟ كيف ت�ضمن �أن الرجال يتقدمون
يف تفهمهم لق�ضايا النوع االجتماعي؟
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التنظيمات الن�س��ائية :هل تنظيمات الن�ساء وممثلي الن�ساء الأع�ضاء مندجمني
متاما يف هيئات �صنع القرار يف النقابة؟
التوجي��ه :هل توجهون �أن�شطتكم وخدماتكم نحو �إدماج الن�ساء؟ هل تواجه الن�ساء
�صعوب ��ة يف االندماج؟ ه ��ل تدركون �أن حت ��ركا �إيجابيا رمبا يكون �ضروري ��ا �إذا كنتم
تريدون نتائج ملمو�سة يف هذا املجال؟
مقتب�س من دليل االحتاد الدويل لل�صحفيني ،حول م�ساواة النوع االجتماعي

Dhekra Saeed, Yemeni Journalists’ Syndicate’s vice president, interviewed at the IFJ regional seminar
on women journalists: trade union work and leadership, Tunisia, April 2008. © Mechtild Maesker
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Neli Mahjoob,Translator, Journalist, litrature critic for children publication, Iran. © Hossein Karim Zade.
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مكافحة امل�ضايقة اجلن�سية
ماذا ت�ستطيع �أن تفعل االحتادات؟
خلق وعي حول امل�ضايقة اجلن�سية يف مكان العمل ،واحلاجة �إىل مكافحتها ،وميكن
�أن يت ��م ذلك من خالل املل�صقات ،واملن�شورات،والكتيبات،والن�شرات ،وال�شعارات
واملالحظات(على �سبيل املثال :ممنوع امل�ضايقة اجلن�سية نهائيا يف هذا املكان).
�ضم ��ان وجود خطة ملواجه ��ة امل�ضايقة اجلن�سي ��ة يف مكان العم ��ل ،وت�شكيل جلنة
�شكاوي كما يقت�ضي الفانون.
�ضمان �أن امل�ضايقة اجلن�سية مدرجة ‘كجنحة‘يف لوائح ال�شركة.
تنظيم ور�ش عمل لن�شر الوعي حول النوع االجتماعي يف �أو�ساط �أع�ضاء االحتاد.
تنظي ��م ور�ش عمل يف جمال الدفاع عن النف�س وتطوير ال�شخ�صية من �أجل تعزيز
الثقة يف الن�ساء �أع�ضاء االحتاد.
�إن�شاء جمال�س للنوع االجتماعي لتويل مهمة �إبراز الق�ضية.
دع ��م �أي ام ��ر�أة ت�شتك ��ي م ��ن امل�ضايق ��ة اجلن�سي ��ة ،وم�ساعدتها يف �سعيه ��ا وراء
الإن�صاف عرب الق�ضاء.
الك�شم ��ي مرث ��ي ،مقتب� ��س م ��ن من�ش ��ور �أوروبا-الهند ح ��ول امل�ساواة ب�ي�ن اجلن�سني يف
ال�صحافة ،االحتاد الدويل لل�صحفيني
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Camerawoman at the 1st Congress of the Federation of African journalists, November 2008, Nairobi. © Paco Audije.

جزء :4
م�صادر وعناوين للتوا�صل
م�صادر
م�ساواة النوع االجتماعي
الأمم املتحدة
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

http://un.org/Overview/rights.html

اتفاقية �إزالة كل �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء(�سيداو) والربوتوكول االختياري امللحق بها
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

امل�ؤمتر العاملي الرابع للمر�أة ،بكني .1995
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm

�أهداف تنمية الألفية للأمم املتحدة

http://www.un.org/millenniumgoals/

م�ساواة النوع االجتماعي يف الإعالم
ن�ساء ورجال ي�صنعون الأخبار

http://www.genderlinks.org.za/page.php?p_id=236

بحث االجتاهات واملمار�سات التي متنع تويل الن�ساء منا�صب رفيعة

http://www.genderlinks.org.za/page.php?p_id=360

فريو�س نق�ص املناعة الإيدز ودرا�سة جندر مرجعية

http://www.genderlinks.org.za/page.php?p_id=308

مراجعة النوع االجتماعي يف �إعالم املنظمات غري احلكومية

http://www.genderlinks.org.za/page.php?p_id=320
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من ي�صنع الأخبار؟
م�شروع الرقابة الإعالمية العاملية2005

http://www.whomakesthenews.org/

االحتاد الدويل لل�صحفيني
و�ضع الن�ساء ال�صحفيات2001،

http://www.ifj.org/en/articles/ifj-survey-on-the-status-of-womenjournalists-2001

درا�سة االحتاد الدويل لل�صحفيني:ن�ساء �صحفيات يف عملية االندماج الأوروبية

http://www.ifj.org/assets/docs/118/144/bad0a76-d2b7b90.pdf

ت�صوير الرجال والن�ساء ال�سيا�سيني يف الإعالم
www.portrayingpolitics.net

�إر�شادات حول الكتابة عن العنف �ضد الن�ساء

http://www.ifj.org/assets/docs/185/063/c3093b9-8c8e63f.pdf

اليون�سكو
تفهم ق�ضي ��ة النوع االجتماعي:تدريب عملي للفت انتباه م ��دراء التعليم ،ووا�ضعي املناهج
والإعالميني املحرتفني لهموم النوع االجتماعي.
_http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=39252&URL
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

النوع االجتماعي  ،ال�صراع وال�صحافة ،كتيب جلنوب �آ�سيا

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001439/143925E.pdf

ق�ضايا النوع االجتماعي يف جمتمع املعلومات
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132967e.pdf

قــيــــادة
حا�ضرات حول تدريب القيادة

_http://leadershiptrainingtutorials.com/index.php?q=Women
Leadership_roles

تعليم الن�ساء امل�شاركة من �أجل احلقوق ،التنمية وال�سالم

http://www.learningpartnership.org/docs/engltcmanual.pdf

34

م�ساواة النـوع االجـتماعي فـي ال�صحافة

الكتابة عن ال�صراع والآثار النف�سية
مركز دارت
ال�صحافة وامل�أ�ساة
http://www.dartcenter.org/media/en_tnj.pdf

تغطية الأطفال والآثار النف�سية
http://www.dartcenter.org/media/covering_children_web.pdf

تعليمات حول كيف تغطي� :أطفال& و�آثار التجارب امل�ؤملة ،كوارث ،قتل ،انتحار ،معلومات
العن ��ف الداخلي ح ��ول :مقابلة ال�ضحايا ،ا�ضط ��راب قلق ما بعد التج ��ارب امل�ؤملة ،العناية
الذاتية لل�صحفيني ،العنف اجلن�سي ،منا�سبات م�أ�ساوية .
http://www.dartcenter.org/quick_tips/index.php

املعهد الدويل لل�سالمة املهنية
درا�سة حول ن�ساء يغطني احلرب

http://www.newssafety.com/images/stories/pdf/programme/
wrw/wrw_finalreport.pdf

بــــر�شــــــور  :تغطية اخلط الأمامي للجبهة:ن�ساء يعملن يف مناطق احلرب

http://www.newssafety.com/images/stories/pdf/programme/
wrw/wrw_brochure.pdf

حقوق الن�ساء العامالت
منظمة العمل الدولية
•�أعالن منظمة العمل الدولية حول املبادئ احلقوق الأ�سا�سية
•اتفاقي ��ة منظم ��ة العم ��ل الدولي ��ة ح ��ول عم ��ال لديه ��م م�س�ؤولي ��ات عائلي ��ة،1981،
رقم(.)156
•اتفاقية منظمة العمل الدولية حول العمل ن�صف دوام ،1994رقم(.)175
•اتفاقية منظمة العمل الدولية حول العمل املنزيل،1996،رقم(.)177
•اتفاقية منظمة العمل الدولية حول حماية الأمومة 2000 ،رقم()183

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
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ا .بي�.سي.حلقوق الن�ساء العامالت وامل�ساواة بني اجلن�سني

http://www.ilo.org/dyn/gender/docs/RES/68/F1962744474/
ABC%20of%20women%20workers.doc

الكونفدرالية الدولية لنقابات العمال
�إنهاء امل�ضايقة اجلن�سية يف العمل

_http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Harcelement_ENG_12pgs
BR.pdf

الكونفدرالية الدولية لنقابات العمال:التفاوت العاملي يف الأجور بني اجلن�سني.2008،
تقري ��ر الكونفدرالي ��ة الدولي ��ة لنقاب ��ات العمال:التف ��اوت العامل ��ي يف الأج ��ور ب�ي�ن
اجلن�سني2008،
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/gap-1.pdf

�أر�شفة النوع االجتماعي:دليل النقابة العمالية

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/manuel_ENGOK.pdf

روابط مفيدة:
مركز DART

www.dartcentre.org/global/europe/index.php

املعهد الدويل ل�سالمة املهنية
http://www.newssafety.com

حرية ال�صحافة
�سالمة ال�صحفيني ومعاناة �آثار التجارب القا�سية
املادة19
www.article19.org

جلنة حماية ال�صحفيني ()CPJ

http://www.cpj.org/

احلرية الدولية يف تبادل التعبري ()IFEX

http://www.ifex.org/
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االحتاد الدويل لل�صحفيني ()IFJ

www.ifj.org
معهد ال�صحافة الدويل ()IPI

http://www.freemedia.at/cms/ipi/

مرا�سلون بال حدود
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=20

الن�ساء يف الإعالم
الن�ساء الأمريكيات يف الإذاعة والتلفزيون
http://www.awrt.org/

مركز االعالميات العربيات
http://www.ayamm.org/index2.htm

�آ�سميتا(نيبال)
http://www.asmita.org.np/

رابطة الن�ساء يف الإعالم الريا�ضي(الواليات املتحدة)
http://www.awsmonline.org/

رابطة االعالميات (فرن�سا)
http://www.femmes-journalistes.asso.fr/

الن�ساء الكنديات يف الإعالم
http://www.cwc-afc.com/

فاميديف(�أفريقيا)
http://www.famedev.org/

جيندرلينك�س(جنوب �أفريقيا)
http://www.genderlinks.org.za/page.php?p_id=1
م�شروع الرقابة الإعالمية العاملي ()GMMP

http://www.whomakesthenews.org/
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الرابطة الدولية للن�ساء يف الإذاعة والتليفزيون
http://www.iawrt.org/

ن�ساء دوليات يف م�ؤ�س�سة الإعالم
http://www.iwmf.org

�إنرتنيوز

http://www.internews.org/

رابطة �إعالم البحر املتو�سط
http://www.medmedia.org/

ميديز(تركيا)
http://www.mediz.org/Kategori/13/1/English.aspx

�شبكة الن�ساء يف الإعالم ،الهند
http://www.nwmindia.org/

الرابطة العاملية للإعالم امل�سيحي
http://www.waccglobal.org/

املعهد الن�سائي حلرية ال�صحافة
http://www.wifp.org/index.html

الن�ساء ال�صحفيات يف فنلندا
http://www.kaapeli.fi/naistoimittajat/

الن�ساء يف الإعالم والأخبار(الواليات املتحدة)
http://www.wimnonline.org/

�شبكة �صورة الن�ساء
http://www.winfemme.com/

الن�ساء التي يتم �إبرازهن يف الأخبار
�أخبار الن�ساء

http://www.wfsnews.org/
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الن�ساء يف الأخبار

http://www.womensenews.org

)ن�ساء نت(جنوب �أفريقيا
http://womensnet.org.za/

�شبكة �أخبار الن�ساء
http://womennewsnetwork.net/

حقوق العمال
)ILO( منظمة العمل الدولية

http://www.ilo.org/gender/lang--en/index.htm
)ITUC( الكونفدرالية الدولية لنقابات العمال الدولية

http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1

م�صادر �أخرى
منظمة العفو الدولية
http://www.amnesty.org/en

)رابطة حقوق الن�ساء يف التنمية(مبا فيها حق الن�ساء يف الأخبار
http://www.awid.org/

بيوند ميديا �إديوكا�شن
http://www.beyondmedia.org

جماعة �ضغط الن�ساء الأوربيات
http://www.womenlobby.org/site/hp.asp?langue=EN

(�إح�صاءات من البنك الدويل) حول النوع االجتماعي

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
EXTGENDER/EXTANATOOLS/EXTSTATINDDATA/EXTGENDER
STATS/0,,menuPK:3237391~pagePK:64168427~piPK:64168
435~theSitePK:3237336,00.html
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قائمة عاملية باملنظمات الن�سائية
http://www.distel.ca/womlist/womlist.html

منظمة هيومان رايت�س وات�ش
http://www.hrw.org/

معهد تطوير ن�ساء ال�سكان الأ�صليني
http://www.iaaw.ca/

مكتبة مكتب الأمم املتحدة ،جنيف
http://www.unog.ch/library

اليون�سكو( :مدخل مل�ساواة النوع االجتماعي)
_http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=3160&URL
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
�صندوق برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ()UNIFEM

http://www.unifem.undp.org

مكتب الأمم املتحدة الإمنائي ()UNDP

http://www.undp.org/
�إدارة الأمم املتحدة لتطوير الن�ساء ()UNDAW

http://www.un.org/womenwatch/daw/

كفاح الن�ساء
http://www.womenaction.org
معهد الأمم املتحدة لتدريب وبحوث تقدم الن�ساء ()INSTRAW

http://www.un-instraw.org/

ومين وات�ش

http://www.un.org/womenwatch/
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ملحق �أ

مب��ادئ االحتاد الدويل لل�ص��حفيني ملواجه��ة التهديد
االحرتام والتقدير يف العمل :اتفاق منوذجي
مقدمة
م ��ن واج ��ب �سيا�سة امل�ؤ�س�س ��ة الإعالمية واالحت ��اد �أن توفر مكان عم ��ل منا�سب لل�صحافة
والن�ش ��اط الإعالم ��ي ،حي ��ث لكل �شخ� ��ص احلق �أن يقوم بعمل ��ه دون �أي �شكل م ��ن �أ�شكال
امل�ضايقة/التهديد .وعلى امل�ؤ�س�سة واالحتاد االقرار ب�أن التهديد وامل�ضايقة ظاهرة م�ضرة
و ميك ��ن �أن تعر�ض الأفراد للخوف ،والتوتر والقلق ،و�أن التهديد وامل�ضايقة ميكن �أن ي�ؤديا
�إىل م�شاكل �صحية خطرية ويت�سببا يف ا�ستقاالت،و�إقاالت ومقا�ضاة.
ه ��ذه اخلطة �أو ال�سيا�سة ت�ضم ��ن �أن كل ال�شكاوى �سيتم التعامل معها بجدية ويتم التحقيق
فيها فورا وب�شكل نزيه و �أن جميع الأطراف املعنية �سوف تعامل باحرتام.
وميك ��ن �أن ت� ��ؤدي �شكوى امل�ضايقة /التهديد  ،بعد التحقي ��ق�،إىل اتخاذ �إجراء ت�أديبي ،يف
مثل هذه احلاالت �سيليها �إجراءات ت�أديبية متفق عليها ،وهذه االتفاقية ت�شمل كل املوظفني
الدائمني وامل�ؤقتني ،املتقدمني لوظائف والعاملني بالقطعة وموظفي الوكالة.
تعريف امل�ضايقة/التهديد
�ستعتمد امل�ؤ�س�سة واالحتاد املبد�أ التايل حول التهديد وامل�ضايقة وهو كما يلي:
التهدي��د :ميكن �أن يو�صف على �أن ��ه" �سلوك عدواين تهديدي �شري ��ر �أو مهني ،وانتهاك
�أو �إ�س ��اءة ا�ستخدام ال�سلطة من خ�ل�ال و�سائل الهدف منها �أن ت�ضعف ،وتذل ،وتنتق�ص �أو
ت�ؤذي ال�شخ�ص امل�ستهدف".
امل�ض��ايقة :ميك ��ن �أن تو�صف عل ��ى �أنها"�سلوك غري مرغ ��وب فيه ي� ��ؤذي كرامة الرجال
والن�س ��اء يف م ��كان العم ��ل ،قد تكون مرتبط ��ة بالعمر ،اجلن� ��س ،العرق ،الإعاق ��ة ،الدين،
اجلن�سي ��ة ،املي ��ل اجلن�سي� ،أو �أي �سمة فردية لل�شخ�ص ،وميك ��ن �أن تكون متكررة �أو حادثة
عر�ضي ��ة ،والأ�سا�س �أن الأفع ��ال �أو التعليقات تعترب مهينة �أو غري مقبولة بالن�سبة لل�شخ�ص
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امل�ستهدف.
�أ�شكال من امل�ضايقة والتهديد
امل�ضايقة/التهدي ��د ميك ��ن �أن تت�ضمن تهديد لفظ ��ي� ،إميائي �أو مادي� ،إق�ص ��اء �أو ت�شويه،
الأمثلة التي تت�ضمنهم هذه القائمة لي�ست �شاملة كل �أ�شكال امل�ضايقة والتهديد
•ن�شر �شائعات حاقدة �أو مهينة ل�شخ�ص ما.
•ن�شر معلومات ح�سا�سة حول �شخ�ص ما �إىل الآخرين الذين يجب �أال يعرفوها.
•ال�سخرية �أو التحقري ل�شخ�ص ما.
•لوم �شخ�ص �أو التخطيط لف�شل جمموعة �أ�شخا�ص بتحديد �أهداف م�ستحيلة.
•حجز معلومات ب�شكل متعمد يحتاجها �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص للقيام بعملهم.
•الإق�صاء �أو اال�ستهداف.
•�إ�ضعاف �سلطة �شخ�ص.
•انتقاد �شخ�ص با�ستمرار ب�شكل غري من�صف.
•معاملة غري عادلة.
•عر�ض مواد مهينة عن�صريا.
•تعليقات غري مرغوب بها ،انطباعات �أو نكات منطية.
•�إ�شراف ت�سلطي �أو غريه من �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة.
•عر� ��ض �إقام ��ة عالقة جن�سي ��ة غري مرغ ��وب بها -اللم� ��س ،الوقوف قري ��ب جدا من
ال�شخ�ص الآخر ،وعر�ض مواد غري حمت�شمة.
•�إ�ساءة فا�ضحة ،اعتداء/عنف بدين �أو تهديد.
�إجراء ينبغي �أن يتخذ
•�سجل حوادث امل�ضايقة/التهديد وتاريخها وزمنها وتفا�صيل احلادثة.
•�أكد �إذا كان هناك �شهود على امل�ضايقة والتهديد.
•ارجع �إىل الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني املذكورين �أدناه.
�إجراء �أويل
�أي �شخ�ص يعتقد �أنه يتعر�ض مل�ضايقة �أو تهديد� ،أو �شهد م�ضايقة �أو تهديدا ،يجب عليه يف
البداية �أن يناق�ش امل�س�ألة مع امل�س�ؤولني املذكورين �أدناه �أو يحيلها �إليهم ،وهم:
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•مدير الإدارة امل�س�ؤول عنه.
•مدير املوارد الب�شرية.
•ممثل نقابته.
�إجراء �إ�ضايف
هن ��اك �إجراءان للتعامل مع ح ��االت امل�ضايقة/التهديد املدعى فيه ��ا� ،إجراء ر�سمي و�آخر
غري ر�سمي ،هذه الإجراءات ال تتجاوز احلقوق القانونية للفرد ،ف�إذا قرر �صاحب ال�شكوى
�أن يتاب ��ع الإج ��راء غ�ي�ر الر�سمي لكن امل�شكلة ظل ��ت قائمة ،ميك ��ن �أن التعامل مع الدعوى
مبوجب الإجراء الر�سمي.
الإجراء غري الر�سمي
كث�ي�ر من حوادث امل�ضايقة/التهديد ميكن التعامل معه ��ا بنجاح بطريقة غري ر�سمية ،لأن
امل�ضايق غالبا قد يكون غري مدرك لأثر ت�صرفاته.
�إذا كان ال�شخ� ��ص يف و�ض ��ع ي�ش ��ك في ��ه م ��ا �إذا كان الت�ص ��رف الذي يتعر�ض ل ��ه نوع من
امل�ضايقة/التهدي ��د ،يج ��ب علي ��ه �أن يتوا�ص ��ل مع واحد م ��ن الأ�شخا� ��ص املذكورين �أعاله
لال�ست�شارة على �أ�سا�س غري ر�سمي و�سري.
يف ح ��ال �أن تق ��ع حادثة م�سيئة  ،قد يكون ذلك كافيا ليق ��ال بو�ضوح لل�شخ�ص ال�صادر منه
مث ��ل هذا الت�صرف �أن ذلك غ�ي�ر مقبول�،إذا كان من ال�صعب ج ��دا �أو حمرج جدا القيام
بذل ��ك ،يجب عل ��ى الفرد املت�ضرر �أن يطلب امل�ساعدة من واح ��د من الأ�شخا�ص املذكورين
�أعاله.
الإجراء الر�سمي
يف �أي وق ��ت� ،س ��واء مت اتخ ��اذ �إجراء غ�ي�ر ر�سمي �أو مل يتخ ��ذ ،ال�شخ�ص ال ��ذي ي�شعر �أنه
يتعر�ض للم�ضايقة �أو التهديد ب�شكل ينتهك هذه االتفاقية ي�ستطيع �أن يثري امل�س�ألة مع مدير
التحري ��ر �أو مدير الإدارة التابع لها ،وميكن �أن يتم هذا ب�شكل لفظي �أو مكتوب ،ويجب �أن
تت�ضمن ال�شكوى املكتوبة تفا�صيل طبيعة ال�شكوى مبا يف ذلك تاريخ احلادثة وفيما �إذا كان
هناك �أي �شهود.
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�ستب ��ذل امل�ؤ�س�س ��ة والنقاب ��ة كل جهد ممكن ل�ضم ��ان �أنه �سيتم االلت ��زام بال�سرية من قبل
جميع املعنيني �أثناء التحقيق يف ال�شكوى.
�سيتم �إجراء حتقيق م�ستقل بوا�سطة رئي�س حترير تنفيذي/ممثل املوارد الب�شرية ،و�سيتم
االتف ��اق على ج ��دول زمني و�سيج ��ري رئي�س التحري ��ر التنفيذي/ممثل امل ��وارد الب�شرية
املقاب�ل�ات مع ال�شخ�ص املقدم لل�شكوى وال�شخ�ص املته ��م بامل�ضايقة ،و�إذا طلب ال�شخ�ص
املت�ضرر امل�ساعدة من ممثل النقابة،الذي �سيبقى مطلعا عن كل مراحل العملية ،ميكن �أن
يقدم امل�ساعدة ،الدعم والتمثيل ،ح�سب ما يقت�ضي الأمر.
�سيت ��م �إجراء التحقيق بطريقة م�ستقلة ومو�ضوعية م ��ع االحرتام حلقوق كل من ال�شخ�ص
�صاح ��ب ال�شك ��وى واملتهم ،املدع ��ي واملدعى عليه �سيك ��ون لهما احل ��ق يف �أن يتم متثيلهما
بوا�سط ��ة م�س� ��ؤول م ��ن النقابة خالل �إج ��راء كل املقاب�ل�ات معهما ،و�سيت ��م �إعطاء املتهم
تفا�صي ��ل كاملة عن طبيعة ال�شك ��وى ،و�سيمنح الفر�صة للرد على ذل ��ك ،و�سيبذل كل جهد
ل�ضمان �أن تتم اللقاءات ب�شكل متفهم .
�سيت ��م احلف ��اظ على �سري ��ة �صارمة خ�ل�ال التحقيق من بدايت ��ه �إىل نهايت ��ه وحيثما كان
�ضروري ��ا مقابلة ال�شه ��ود ،و�سيتم الت�أكيد عل ��ى �أهمية ال�سرية ،وعن ��د ا�ستكمال التحقيق،
�سيت ��م �إع ��داد تقري ��ر يت�ضمن طبيع ��ة و تفا�صيل ال�شك ��وى ،ورد املتهم بامل�ضايق ��ة ،ونتائج
التحقيق واال�ستنتاج ،ويتم �إر�سال ن�سخة من التقرير لكل من املدعي واملدعى عليه.
�إذا ا�ستنت ��ج التقري ��ر �أن امل�ضايقة/التهديد قد حدث بالفعل� ،سيتعر�ض الفاعل �إىل �إجراء
ت�أديب ��ي ر�سم ��ي ،يف ح ��ال االعتقاد �أن ا�ستخ ��دام هذا الإج ��راء لي�س منا�سب ��ا ،رمبا ت�صر
امل�ؤ�س�س ��ة على التدريب،الن�ص ��ح و�/أو فرتة مراقبة وتقييم ،ف� ��إذا كانت فرتة التقييم غري
مر�ضية ،ميكن تنفيذ الإجراء الت�أديبي.
اال�ستئناف
احلق يف ا�ستئناف احلكم �سيكون مكفوال با�ستخدام الإجراء املنا�سب �أو،يف حال �أن يعتقد
�أي ط ��رف �أن معاجل ��ة امل ��دراء للم�س�أل ��ة كانت غري �صحيح ��ة ميكن لهم ��ا �أن يقدما طلب
اال�ستئن ��اف ،ب�شكل مكت ��وب�،إىل املدير املنا�س ��ب يف غ�ضون �سبعة �أيام م ��ن تلقيهم نتيجة
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التحقي ��ق ،ويتم اال�ستم ��اع �إىل اال�ستئناف من قبل اثنني على الأق ��ل من كبار املدراء ،ومن
حق طالبي اال�ستئناف �أن ي�صطحبا معهما �أثناء اال�ستئناف ممثل النقابة �أو زميل عمل.
احلقوق القانونيةال �شيء يف هذا الإجراء ميكن �أن يغري حقوق املوظف القانونية.
الدعوى اخليالية �أو غري اجلدية
كل م ��ن يثب ��ت �أنه تق ��دم بدعوى غري جدية ،خيالي ��ة �أو ا�ستفزازية �س ��وف يتعر�ض لإجراء
ت�أديبي.
التطبيق واملراقبة
امل ��دراء م�س�ؤول ��ون عن �ضمان تطبيق ه ��ذه ال�سيا�سة كل يف جماله،وتتعه ��د الإدارة بتقدمي
التدري ��ب حول ق�ضي ��ة امل�ضايق ��ة /التهديد وحول حمتويات ه ��ذه ال�سيا�سية ل ��كل املدراء،
وت�ضمن �أن يكون لدى كل املوظفني وعي بالعواقب املرتتبة على الت�صرف غري املنا�سب كما
ه ��و مو�ضح يف ه ��ذه ال�سيا�سة ،و�أن يكون جميع املوظفني على عل ��م مب�سئوليتهم ل�ضمان �أن
حميط العمل خايل من امل�ضايقة/التهديد.
�إدارة املوارد الب�شرية �سوف تراقب هذه ال�سيا�سة لكي ت�ضمن �أنها تظل فعالة.
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امللحق ب
�سيا�سات احتاد ال�ص��حفيني الدويل حول اجلندر
املقرة يف امل�ؤمتر
�إعالن م�ؤمتر االحتاد الدويل لل�ص��حفيني الـ،24كوريا �،2002إدماج
النوع االجتماعي يف ال�صحافة.
حي ��ا امل�ؤمتر الـ 24لالحت ��اد الدويل لل�صحفيني� ،سيول  15-11يوني ��و ،2001،عمل الفريق
الن�سائ ��ي ،وح ��ث اللجنة الإدارية �أن تو�س ��ع �أن�شطة الفريق الن�سائ ��ي (امل�سمى الآن جمل�س
الن ��وع االجتماع ��ي) ،وعل ��ى نح ��و خا�ص م ��ن خ�ل�ال الهي ��اكل الإقليمية لالحت ��اد الدويل
لل�صحفيني ويف �إطار برنامج م�شروعه الذي يتبنى خطة العمل التالية:

خطة عمل

 .1الن�ساء يف ال�صحافة.
العم ��ل املطل ��وب :على جمل� ��س النوع االجتماع ��ي �أن يعد نب ��ذة عن �أف�ض ��ل �أمثلة ممار�سة
م�ستخدم ��ة من جانب االحت ��ادات من �أجل زيادة ع ��دد الن�ساء يف مراك ��ز �صنع القرار يف
الإع�ل�ام ،مث ��ل هذه الدرا�سة يج ��ب �أن تركز على �أف�ضل مناذج عمل ح ��ول �شروط م�ساواة
الن ��وع االجتماعي مت االتفاق عليه ��ا يف املفاو�ضات امل�شرتكة ،ويجب �أن يت�ضمن هذا �أف�ضل
ممار�سة عملية يف االتفاقيات امل�شرتكة حول � :إجازة الوالدين؛ احلماية االجتماعية؛ وقت
العمل؛ مناذج للتوفيق بني م�س�ؤوليات العمل والأ�سرة؛ الرتقية؛ احل�صول على التدريب.
وعل ��ى االحتاد الدويل لل�صحفيني دع ��م تنفيذ �أف�ضل املمار�سات من خالل التدريب وور�ش
العمل لالحتادات الوطنية ،و�أن يلبي ذلك حاجات تلك االحتادات يف مفاو�ضاتهم الوطنية
اجلماعية ،و�أن ترفع تقارير �إىل االحتاد الدويل لل�صحفيني حول تطبيق �أف�ضل املمار�سات،
وعلى جمل�س النوع االجتماعي و�ضع ميثاق عمل ملدراء الإعالم من الن�ساء.
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.2.الن�ساء يف االحتاد.
لي� ��س هن ��اك اتفاقية عامة بني االحت ��ادات فيما يخ�ص تنظيمات خا�ص ��ة للن�ساء ،لذا فان
تخ�صي�ص مقاعد لهن� ،أو اعتماد نظام الكوتا هي ال�سبيل لتح�سني متثيل وم�شاركة الن�ساء
يف االحتاد.
العمل املطلوب :يجب �أن يعد جمل�س النوع االجتماعي عر�ضا/تقييما للجان الن�ساء و�أنظمة
حمددة الأهداف لتمثيل الن�ساء ،تو�ضح كيف �ساهمت هذه التنظيمات يف حت�سني م�شاركة
الن�ساء يف االحتاد ،وعلى االحتادات الوطنية �أن ت�ستخدم الدرا�سة امل�سحية من �أجل �إيجاد
جلان و�أنظمة حمددة الأهداف لتمثيل الن�ساء ،و ترفع تقريرا لالحتاد الدويل ال�صحفيني
عن ت�أ�سي�س هذه التنظيمات.
وعل ��ى االحتاد الدويل لل�صحفيني �أن يحفز الن�ساء لتويل منا�صب قيادية من خالل برامج
تدريب و�أن�شط ��ة خا�صة ،ويقرر امل�ؤمتر �أن اللجنة التنفيذية يف االحتاد الدويل لل�صحفيني
عليها اعداد خطة �سنوية موجهة ال�صحفيات لتعزيز قيم ومبادئ احتادية.
� .3أجر مت�ساوي على عمل ذات قيمة مت�ساوية
العمل املطلوب :على جمل�س النوع االجتماعي �أن يبد�أ حملة حول �أجر مت�ساوي ،على على
امل�ستويني الوطني والإقليمي ،يتم الرتكيز فيها على حتقيق �أجر مت�ساوي للن�ساء يف العمل،
ويج ��ب على االحتاد الدويل لل�صحفيني �أن يعد درا�س ��ة م�سحية لأف�ضل املمار�سات مل�ساواة
الأجور و�أن يوزع املعلومات على �أع�ضاء االحتادات من �أجل العمل على امل�ستوى الوطني.
كل منطقة يجب �أن تر�شح من�سق حملة� .آ�سيا واملحيط الهادي:مكتب م�شروع االحتاد الدويل
لل�صحفيني�.أمريكا ال�شمالي ��ة� .)TNG-CWA(:أمريكا الالتينية :املكتب الإقليمي
لالحتاد ال ��دويل لل�صحفيني�.أفريقيا:رابطة �صحفيي غرب �أفريقيا( ً ،)WAJAرابطة
�صحفيي �شرق �أفريقيا (،)EAJAرابط ��ة �صحفيي جنوب �أفريقيا(� .)SAJAأوروبا:
فدرالية ال�صحفيني الأوروبيني(.)EUF
عل ��ى االحتاد الدويل لل�صحفيني تن�سي ��ق احلملة مع الفدرالية الدولية الحتادات النقابات
احلرة(ممثل�ي�ن الحتاد مراكز النقابات العمالي ��ة) ،ويجب �أن يكون �ضمن �أهداف احلملة
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مراجعة ك�شوفات املرتب املنتظم مع �أرباب العمل ،حقوق اال�ست�شارة لالحتادات حول �سلم
الرواتب ون�شر املمار�سة الف�ضلى يف االتفاقيات اجلماعية.
يج ��ب �أن تدعم احلملة بن ��دوات عملية واجتماعات ،وعلى االحت ��اد الدويل لل�صحفيني �أن
ي�ساعد االحتادات على تطوير �إ�سرتاتيجيات وحمالت وطنية ،يتم �إعدادها لتلبية حاجات
حم ��ددة يف البلد ،ويج ��ب �أن تهدف احلمل ��ة �إىل حتقيق تطبيق كل مواثي ��ق منظمة العمل
الدولية الأ�سا�سية حلماية حقوق الن�ساء يف الواقع العملي.
 .4ت�صوير الن�ساء يف الإعالم
العم ��ل املطلوب :عل ��ى جمل�س النوع االجتماع ��ي التعاون مع املنظمات الأخ ��رى العاملة يف
جم ��ال ت�صوير الن�س ��اء يف الإعالم ،ومبب ��ادرة من قبل االحتاد ال ��دويل لل�صحفيني �سوف
ترك ��ز على جمع خربة االحت ��ادات مع �أدلة لكيفي ��ة �صياغة التقاري ��ر وت�شجيع اال�ستخدام
ملثل هذه الإر�شادات يف التدريب ال�صحفي ،وعلى االحتاد الدويل لل�صحفيني �إعداد املواد
مل�ساعدة االحتادات يف معاجلة ق�ضية الت�صوير للمر�أة يف الإعالم �سعيا وراء تناول متوازن
ومن�صف.
� .5ش��بكة االحت��اد الدويل لل�ص��حفيني الن�س��ائية :توجد �شبكة بري ��د �إليكرتوين
لن�س ��اء االحتاد الدويل لل�صحفيني ،لكن يجب �أن يتم تو�سيعها ويجب �أن يتم تن�سيقها على
امل�ستوى الإقليمي بوا�سطة مكاتب االحتاد واالحتادات الإقليمية.
العمل املطلوب� :شبكة الربيد الإلكرتوين يجب �أن ت�شكل الأ�سا�س حلملة �أجر مت�ساوي لعمل
ذات قيم ��ة مت�ساوية ،و�أن تر�شح كل منطقة من�سقا ل�شبكة الربيد الإلكرتوين ،على ان يقوم
جمل� ��س الن ��وع االجتماع ��ي بالتن�سيق الكلي لل�شبك ��ة ،و�أن تقوم �سكرتاري ��ة االحتاد الدويل
واملكاتب الإقليمية بتوفري كاف ��ة املعلومات املتعلقة ب�أحداث و�أن�شطة و�أعمال االحتاد وتوزع
على ال�شبكة الن�سائية من �أجل �ضمان م�شاركة كاملة للن�ساء.
.6الن�ساء يف االحتاد الدويل لل�صحفيني
العمل املطلوب :يدعو امل�ؤمتر �أع�ضاء االحتاد الدويل لل�صحفيني لرت�شيح مندوبات ملنا�صب
يف اللجنة التنفيذية لالحتاد ،ويحث امل�ؤمتر اللجنة التنفيذية اجلديدة لتقدمي �إ�سرتاتيجية
بالتع ��اون مع جمل�س النوع االجتماعي ل�ضم ��ان �أن ق�ضايا الن�ساء �ست�شكل جزءا �أ�سا�سيا يف
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كل عمل االحتاد ،ويجب ادراج م�س�ألة امل�ساواة يف كل الق�ضايا التي ناق�شها امل�ؤمتر.
.7احل�صول على التدريب
عل ��ى فريق العمل الن�سائي لالحتاد الدويل لل�صحفيني �أن يطور �إ�سرتاتيجيات لالحتادات
من �أجل حت�سني ح�صول ال�صحفيات على التدريب ،و�أن يت�ضمن التدريب ال�صحفي الأويل،
وتدريب �إ�ضايف وتدريب متخ�ص�ص ،وعلى االحتاد الدويل ت�شكيل حتالفات مع اجلامعات،
وكليات ال�صحافة ،ومراكز التدريب�..إلخ ،من �أجل الو�صول �إىل الن�ساء ال�شباب.

�إعالن،امل�ؤمتر العاملي الـ 24لالحتاد الدويل لل�صحفيني �أثينا 2004
حقوق النوع االجتماعي
النا�شر للمبادرة :اللجنة التنفيذية لالحتاد الدويل لل�صحفيني
�أ�ش ��ار امل�ؤمتر الـ 24لالحتاد الدويل لل�صحفي�ي�ن  ،املنعقد يف �أثينا من 30-25مايو ،2004
�إىل تقرير جمل�س النوع االجتماعي واللجنة التنفيذية ،ورحب باجلهود التي بذلت لتطبيق
خط ��ة العم ��ل التي مت تبنيه ��ا يف م�ؤمتر �سيول ،وج ��دد التزامه بتمثيل مت�س ��اوي للن�ساء يف
كل جم ��االت العم ��ل التي ين�شط فيه ��ا االحتاد ال ��دويل لل�صحفيني واالحت ��ادات الأع�ضاء
في ��ه ،اميانا ب�أن االحتادات ت�ستطي ��ع �أن تعمل �أكرث من �أجل تنفي ��ذ الأهداف والطموحات
خلط ��ة العمل ،خ�صو�ص ��ا بدعم التع ��اون الإقليمي حلق ��وق عمل الن ��وع االجتماعي ،وحث
امل�ؤمت ��ر اللجن ��ة التنفيذي ��ة عل ��ى موا�صلة الدع ��م لأهداف خط ��ة العمل املتمثل ��ة جيدا يف
موا�صل ��ة �أن�شطة االحتاد الدويل لل�صحفيني ،وب�شكل خا� ��ص ،يف التطوير للم�شروع والعمل
الإقليم ��ي؛ جلع ��ل �أهم �أولويات االحت ��اد �إيجاد متويل لكل املناطق الت ��ي مل تنظم فيها بعد
ور�ش ��ة عمل لتحديد وتطوي ��ر خطط عمل خا�صة بها حتى يت�سنى لكل املناطق القيام بذلك
بحل ��ول عام 2007؛ لتحديد وتطوي ��ر دليل لكل االحتادات الأع�ضاء حول مفهوم" الإدماج"
لق�ضية النوع االجتماعي ،كيف يعمل وكيف ميكن تطبيقه ،ولت�ضمني نبذة خمت�صرة لأمثلة
حم ��ددة للم�ش ��اكل والق�ضاي ��ا املتعلق ��ة بالنوع االجتماع ��ي ،لإبالغ /تذك�ي�ر كل االحتادات
الأع�ض ��اء مب�س�ؤولياته ��م واالتفاقيات اخلا�صة بق�ضايا الن ��وع االجتماعي ،ولتعيني �شخ�ص
واح ��د على الأقل للتوا�صل �سيكون م�س�ؤوال عن هذه الق�ضايا؛ لإيجاد وتطوير نظام لت�شجيع
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االحت ��ادات الأع�ضاء عل ��ى تطبيق �إجراءات عملية ،ملراجعة تل ��ك الإجراءات ولرفع تقرير
�إىل امل�ؤمت ��ر عن التقدم الذي مت من قبل االحت ��ادات الأع�ضاء نحو حتقيق �سيا�سة االحتاد
ال ��دويل لل�صحفيني ب�ش� ��أن امل�ساواة بني اجلن�سني؛ ل�ضم ��ان ميزانية حمدودة لعمل جمل�س
النوع االجتماعي ال يتم تغطيتها بوا�سطة م�شاريع حمددة عدا التي تعترب �ضرورية من قبل
اللجن ��ة التنفيذية لتح�سني احل�صول على م�شاريع وبرامج ملجل�س النوع االجتماعي وجلنته
التنفيذية.
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