
 
 

 (C4JR)  ةالعادل اتتع��ضلل التحالف
 

ي  التواصل  �شأن داخل�ة إرشادات
ن  مع األخال�ق    العنف من الناجني

 جتما�ي اإل  الن�ع ع� القائم والعنف الجن�ي 
 

ن مع    تفاعلأن  ،   للتع��ضات العادلة  التحالف �درك أعضاء     �وسائل اإلعالم �مكن أن  و   الجمهور الناجني
�
خدم أغراضا

ي ذلك توف�ي من�ب 
ن للفت    عد�دة، بما �ن ي تعرضوا لها  إ� الفظائع    الخاصة  بط��قتهم   ەاالنتباللناجني ي    و�ي ز�ادة ال، و اليت

بالحق �ن
ي آل�ات التع��ض الالموجودة    الثغراتالتع��ض، وتحد�د  

، والضغط ع�    وض�ح، وز�ادة  حال�ة�ن ن مطالب واحت�اجات الناجني
ي هذا الخصوص.  الحكومات أو المجتمع الدو�ي للتحرك

 �ن
 ما ورد من تقار�ر عن ممارسات غ�ي أخالق�ة   (C4JR)التحالفالحظ  �ومع ذلك،  

�
  مقصودة وغ�ي مقصودة من   سواء كانت   أ�ضا

ن من العنف الجن�ي    قبل ي التعامل مع الناجني
ي ذلك وسائل اإلعالم والمنظمات اإل�سان�ة، �ن

العد�د من الجهات الفاعلة، بما �ن
ي س�اق  (SGBV)الن�ع االجتما�ي العنف القائم ع�  و 

ي العراقالدولة األسالم�ة �اع �ن
 .(داعش) �ن

 
األخالق�ة الممارسات غ�ي  اإلعالم، �شمل  ي وسائل 

أسماء    ،�ن ، و��ث  ن الصحفيني إ�  للتحدث  ن  الناجني الضغط ع� 
ن  ي تُ   ، و وصور الناجني ن وععرّ اليت ي   مقابالتالمن قبل الجناة، و�جراء  األنتقام  مخاطر  ل  وائلهم ض الناجني  النفس�ة   صدمة التع�د    اليت

ن ل    ةلغالو�ن و عناالإ�  باألضافة، 1لناجني
�
ة والمتلصصة، غالبا .  لال��حة  رادة إلاضد ما تكون   المث�ي ن  لناجني

 تكون  
�
ي ذلكأح�انا

، كما أنها    ، الجهات الفاعلة اإل�سان�ة متواطئة �ن ن ي �سهل إجراء المقابالت مع الصحفيني باعتبارها الجهات اليت
ي كجزء من 

ي سلوك غ�ي أخال�ت
ات�ج�اتها المتعلقة بال تنخرط �ن و�ــــجالتوثيق، اس�ت  .2أو االتصاالت �ت

 
ن  تعاملالمن خالل   جنيها بعدم وجود فائدة ُيؤمل   C4JR تحالف قر � ء بتلك الط��قة و�أنه مع الناجني ي

فوق سالمة  �  ال �ث
ن وكرامة   .  الناجني

الج العنف  عن  باإلبالغ  المتعلقة  التوجيه�ة  والمبادئ  األخالق�ة  المبادئ  ع�  ع�  باالعتماد  القائم  والعنف  الن�ع  ن�ي 
ي دارت خالل     ،3  (SGBV)االجتما�ي    تحالف   تبين ي،  4�شأن هذە المسألة   للتحالف  عمل داخل�ة  ورشةوتوث�قه والمناقشات اليت

 
، ج. إ 1 ي 2018. ، مينواال، س. ( يفوس�ت

داعش.  مارسه الذي �العنف الجن�ي تغط�ة ). أصوات النساء اإلي��د�ات: تصورات الممارسات الصحف�ة �ن
 . 64-53، 67المنتدى الدو�ي لدراسات المرأة، 

وتوثيق  د السلوك العالم�ة للتحقيق مدونة قواع سودة). م 2020، وزارة الخارج�ة وال�ومنولث. (ا ت الجنائ�ة الدول�ة، مبادرة ناد�معهد التحق�قا 2
اعات العن ن  code-murad-https://www.muradcode.com/draft.("مدونة مراد")،  ف الجن�ي المرتبط بال�ن

ي حاالت 2007منظمة الصحة العالم�ة ( 3
). توص�ات منظمة الصحة العالم�ة األخالق�ة والمتعلقة بالسالمة لبحث وتوثيق ورصد العنف الجن�ي �ن

). اإلبالغ عن 2011؛ مركز دارت ( https://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdfالطوارئ ، 
). إرشادات وسائل 2013؛ كتلة الحما�ة العالم�ة ( https://dartcenter.org/content/reporting-on-sexual-violenceالعنف الجن�ي ، 

ي الس�اقات اإل�سان�ة ، 
؛   https://www.refworld.org/pdfid/5c3701d27.pdfاإلعالم لإلبالغ عن العنف القائم ع� الن�ع االجتما�ي �ن

ن ( ن لإلبالغ عن العنف ضد المرأة ، ). إرشا2014االتحاد الدو�ي للصحفيني دات االتحاد الدو�ي للصحفيني
https://www.ifj.org/fileadmin/images/Gender/Gender_documents/IFJ_Guidelines_for_Reporting_on_Violence_Ag

ainst_Women_EN.pdf ) ي األوضاع اإل�سان�ة ، ). اإلبالغ عن العنف القائم ع� الن�ع االجت2020؛ صندوق األمم المتحدة للسكان
ما�ي �ن

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Journalists_Handbook_-_March_8_-_English.pdf  وع قانون ؛ م�ث
  مراد. 

ي ورشة عمل العضاء و األ   C4JRجمعت 4
اء �ن ي  ع�ب خ�ب

ن �ن ي مع الناجني
نت حول التفاعل األخال�ت  ر و ضش الح، ح�ث ناق2020يونيو  9-8اإلن�ت

ي س�اق
 C4JRعمل  األخالق�ات اإل�سان�ة والصحف�ة �ن

https://www.muradcode.com/draft-murad-code
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(C4JR)   ي ن  المبادئ التوجيه�ة الداخل�ة التال�ة �شأ
ن   التواصل االخال�ت الن�ع  والعنف القائم ع�    من العنف الجن�ي   مع الناجني

ي    االجتما�ي  اليت التوجيه�ة")،  ي    تحكمت س("المبادئ 
أ�شطة     (C4JR) تحالف   مشاركة أعضاء�ن ن ألغراض  الناجني تحالف  مع 

(C4JR)   عن ذلك : ناشئة أو دعا�ة أعالم�ة وأ�ة مشاركة 
 

ام  ب  C4JR  ال  تحالف  س�قوم 1 ن ي جماألل�ت
ر يع األوقات بمبدأ عدم  �ن ام،  الحاق ال�ن ي  وح��ة  استقالل�ة    واح�ت

ن �ن الناجني
ن وكرامتهم وسالمة ه�ةلرفااألول��ة �عطاء  اتخاذ قراراتهم الخاصة، و   .الناجني

، ل  تعامالأثناء    2 ن ، وأ  المبادئ االرشاد�ة للنهج المرتكز   األعضاء   يتبين س    مع الناجني ن �ز بيئة إ� تع�   يهدفن  ع� الناجني
ن ضد الضح�ة ، و�تم الحفاظ ع� ��ته �شكل صارم و داعمة   ام والراحة  جعلهم  ال يتم التمي�ي �شعرون باألمان واالح�ت

   للتعب�ي عن احت�اجاتهم ومخاوفهم وتطلعاتهم. 

ن ب  C4JR  تحالف س�قوم   3 ي قد   والمجتمع األوسع    وائلهم وع  تحل�ل وتقي�م جميع المخاطر المحتملة ع� الناجني واليت
ئ من تواصل التحالف  ن   C4JR تن�ث   وع� التحالفوضع تداب�ي وه�ا�ل لمواجهة هذە المخاطر.    إضافة ا�مع الناجني

ر  أو االستجابة  تقل�ل    ،كل جهد ممكن لمنعبذل   ي ذلك من خالل اإلحاالت إ� خدمات الدعم  المحتمللل�ن
، بما �ن

ر كان إذا   فورا� �جب ا�قاف العمل و   ذات الصلة ، أن  C4JR. س�ضمن المناسب شكلالب تقل�لهأو ال �مكن منعه  ال�ن
ي الوقت المناسب أو    يتواصلونأولئك الذين  

ن اإلحاالت �ن ن لديهم معرفة بالخدمات المحل�ة لتمكني   الق�ام مع الناجني
ي المساعدة أو طلب خدمة معينة.  باإلحالة ي حال طلب النا�ب

 �ن

، س 4 ن ي ما إذا كان هذا االنخراط س�حقق أي فائدة لل  C4JR  تحالف فكر  �قبل التعامل مع الناجني
، وما إذا  فرد ال�ن ي نا�ب

. قبل تقد�م أي طلبات للحصول ع� معلومات  بالفعلكان الهدف المأمول تحق�قه من هذە المشاركة �مكن تحق�قه  
ي من ال إذا  ، إليها اللجوء  حال�ة و مصادر المعلومات ال عن لبحثل  س� أوً�  �أن     (C4JR)الـ  تحالف ع�   �جب ،   نا�ب

 
�
 . التواصل/ االرتباط من هذا و�جب أن �دير أي توقعات غ�ي واقع�ة قد تنشأ  ، كان ذلك متاحا

ن ع� الموافقة ال�املة  الحصول ب    (C4JR)الـ  تحالف  س�قوم 5 ة عند طلب المعلومات من أحد الناجني  .والمستن�ي

a    لهذە محتمل  استخدام  وأي  المعلومات،  جمع  وك�ف�ة  ومحتواە،  الطلب  من  الهدف  توضيح  �جب 
الب�انات تخ��ن  وك�ف�ة  اإلفصاح  المعلومات،  ومتطلبات  االلزا�ي  ذلكوالتبليغ  إ�  وما  لغة    .،  استخدام 

 معقدة/غ�ي تقن�ة. مبسطة وغ�ي 

b تك أن  لها �ي وأ�تها المحتملة  بالمخاطر    درا�ة كاملةع�  الناج�ة  ون  �جب  تتعرض  قد  ي  والمجتمع    اليت
 ،
�
ي قد تنشأ من المشاركة  األوسع نطاقا ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح�،  اليت

أو الرفض،   وصمة العار بما �ن
االنتقام االقتضاء، سوف  �عو   خطر  الصدمة. وعند  الحصول ع�       (C4JR)  لفاتحس�  �ادة  إ�   

�
أ�ضا

ي تقي�م المخاطر المرتبطة بمداخالت 
ن �ن  .هذە المشاركةمثل الناجني

c   ي ي يتوقع أن تنشأ وائد المحددة بالف �شكل ملموس وواق�ي �جب إبالغ النا�ب  .من هذا التواصلاليت

d    ،الموافقة حاألعضاء    س�قومعند طلب  أن    بال�ث  خ�ار لبوض�ح 
�
دائما ي  �شأن إ  لنا�ب  المشاركة  تخاذ قرار 

احة  حق التوقف  انه لهو ،  �ة المشاركةوك�ف ي أي وقت  أو اخذ اس�ت
دون الحاجة إ� إبداء األسباب ودون   ،�ن

ي الحصول ع� الخدماتمن ضمنها حقه    أي عواقبوجود  
جهدا� لمواجهة أي ضغوط قد   وا وأن يبذل  ،�ن

ي لإلجابة  .ةمعين  بط��قة  �شعر بها النا�ب
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e يتجاوز النطاق الذي تم الموافقة  الذي  الحصول ع� موافقة إضاف�ة ألي جانب من جوانب المشاركة    سيتم
ي البدا�ة، 

ي البدا�ة عل�ه �ن
ي ذلك ع�  أو مشاركة المعلومات مع أي ك�ان بخالف ما تم الموافقة عل�ه �ن

  بما �ن
 .أو اإلحالة إ� خدمات الدعمكة وسائل اإلعالم أو الدعا�ة سب�ل المثال ال الح�، مشار 

ي أ�شطة    التحالفي  ُيبدس 6
ن �ن ن المشاركني أق� قدر من العنا�ة واالهتمام لضمان عدم ال�شف عن ه��ات الناجني

ي ظروف استثنائ�ة، مثل أعالمعلن عنها   التحالف
ن �ن العامة   منا�ة (التأي�د)مال ال. و�ذا تم ال�شف عن ه��ة الناجني

ة  الحصول ع� موافقة  �جب  فالجار�ة،   الناشئة عن تحد�د  التخاذ  � كاملة، و مستن�ي المخاطر  تداب�ي للتخف�ف من 
ي من االه��ة   .وصمة العارنتقام و إل وحما�ة النا�ب

وتوكوالت الالزمة    التحالف �جب ع�   7 ن ووضع التداب�ي وال�ب وأعضاؤە ضمان ��ة جميع الب�انات المتعلقة بالناجني
ي قد تنشأ عن قيود  . عند مشاركة المعلومات  جائحة كورونا لهذا الغرض ، من خالل مراعاة التحد�ات والمخاطر اليت

أ�شطة   نطاق  ومشاركالتحالفضمن  بال�امل  الب�انات  جميع  ه��ة  إخفاء  �جب  للس�اق ،  متأن�ة  دراسة  بعد  تها 
ن   وسالمةاهتمامات    مع اخذ والتوق�ت   ن االعتبار   الناجني . �جب أن يتعرف األعضاء ع� متطلبات اإلبالغ اإللزام�ة  بعني

ام بال�شف ن .  االفصاح/ و�جب أن يوازنوا بعنا�ة أي ال�ت ن  عن المعلومات مع النهج الذي يركز ع� الناجني

ن إلجراء المقابالت. عامة  العالم  األ وسائل  ل طلبات  � سهبت    (C4JR)  تحالف  ن �قومل 8 ي حالة   لتحد�د مكان الناجني
و�ن

يتعلق بعمل  وسائل  اتطلب التغط�ة اإلعالم�ة أل�شطة   ذي �شملال     (C4JR)  التحالف  اإلعالم ف�ما  أو   ، ن  الناجني
،       (C4JR)  التحالف  ن ن األعضاء أن �قدم الناج   س�ضمنمع حضور الناجني ة كاملة (انظر    ني الفقرة  ا�  موافقة مستن�ي

5 .( 

 أو   )من تأثیر التجربة  (للتقلیل  ستخدام لغة اختزالیةأعن  األمتناع  حترام مدى تعقید تجارب الناجین وأباالعضاء    سیقوم 9
على تنطوي  وإلىال  عبارات  الناجین  إلى  اإلشارة  عند  الجنسي  وصم  على  والعنف    العنف  االجتماعي القائم  النوع 

SGBV  .تحالفبذل  یوس  (C4JR)         ھذه  مثل  أیضاً  ال تستخدم    نشطتھألالتغطیة اإلعالمیة    أن قصارى جھده لضمان
 .اللغة

ن لحضور   10 الناجني ن    ارت�اح ، سيبذل األعضاء قصارى جهدهم لضمان     (C4JR) أ�شطةعند دعوة  تيبات ل الناجني ل�ت
اللوجست�ةالمتعلقة   الوجبات ورعا�ة األطفال،بالجوانب  السفر،  الموقع، اإلقامة،  التوق�ت،  ي ذلك 

بما �ن إذا كان   ، 
. و�جب أن تجعل خدمات الدعم متاحة. لن يتم دفع أي  

�
ن   فوائد مال�ةذلك مناسبا مقابل حضور أ�شطة    للناجني

ن �شكل كامل   التحالف  .قبل الق�ام بالنشاطبهذە التفاص�ل وسيتم إبالغ الناجني

ن من العنف الجن�ي  (C4JR) ال تحالفتعامل ين ل 11 إال من   (SGBV) الن�ع االجتما�ي القائم ع�  مع األطفال الناجني
ي العمل مع األطفالخب�ي يتمتع بالمهارات أو/و عن ط��ق التعاون مع خالل 

ة �ن  .والخ�ب

ا. قبل تقد�م أي طلبات    التحالف�جب ع�   12 ا وخارج�� ر داخل�� ي العمل المتعلق بج�ب ال�ن
ضمان التنسيق والتعاون �ن

ي ، �جب ع�   أوً� البحث عن مصادر المعلومات الحال�ة واللجوء إليها    التحالف للحصول ع� معلومات من النا�ب
ا.   إذا كان ذلك متاح�

ي أعمال  �جب   13
ن �ن ن المشاركني ي قد �سبب    C4JRع� األعضاء التأ�د من أن الموظفني ةنفس�ة  صدمة  لهم  اليت  ،غ�ي مبا�ث

لتط��ر   ن  الموظفني دعم  سيتم  واالجتماع�ة.  النفس�ة  والخدمات  العقل�ة  الصحة  خدمات  إ�  الوصول  �مكنهم 
ن العمل والح�اة.  ات�ج�ات الرعا�ة الذات�ة وتع��ز التوازن الص�ي بني  اس�ت

ن ضد أي 14 م األعضاء بالمبادئ المذكورة أعالە دون تمي�ي ن ي   �ل�ت ي صل األ ، الن�ع االجتما�ي ل مث  ع� أي أساس نا�ب
،  العر�ت

،  ن��ةالدين، الطائفة، الع ، الوضع اه��ة الن�ع االجتما�ي ، اللغة، التوجه الجن�ي ، الأل ، الرأي الس�ا�ي ، عمر جتما�ي
 .اإلعاقة أو األصل 
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