
 
 

 (C4JR)  ةالعادل اتتع��ض لل  التحالف
 

اإلعالم  وسائل  لمشاركة مرجع�ة   قائمة  
 

ن اإلعتبار اع�   ) C4JR(   ال  تحالف يتم �شجيع أعضاء ي تو أدناە  الواردة  األسئلة    جميعبعض أو    آلخذ بعني م  اليت
ي تحد�د  لتصم�مها  

التعامل مع وسائل اإلعالم  عند  المحتملة    غ�ي أخالق�ةال  ) القضا�ا(   المشا�للمساعدة �ن
.    �شمل الذي   ) C4JR(   ال  تحالف أثناء عمل ن  ألي عمل عام    مف�دة  �مكن أن تكون هذە األسئلةالناجني

�
أ�ضا

، مثل المناسبات العامة أو تقار�ر  يتضمن مقابالت مع  ) C4JR( للتحالف  ن  .إستشار�ة الناجني
 

ي أسأل إ
 لصح�ف

 
؟  ص�اغةشك�ل أو ؟ ك�ف سيتم �مقالةما هو موض�ع ال � ي  مدخالت النا��
ي   � اليت القائم ا  ستطرحها ع�ما �ي األسئلة  إذا كانت تجارب األ�/العنف الجن�ي والعنف  ؟  ي لنا��

ي  ب  صلة ذلك    مدى، ما  (SGBV) ع� ن�ع الجنس ؟ هل �مكنك  طلبستُ القصة؟ ما �ي التفاص�ل اليت
ي ت  من مكان آخر؟بحث عنها الحصول ع� المعلومات اليت

ا � �ي  ي  أل ما  اليت الإحت�اطات  لضمان  ن   نفس�ةوال  الجسد�ةصحة  تخذتها  بتعيني قمت  هل  ؟  ي للنا��
ي �مكنك   اليت ن   إحالةالخدمات  إليها  الناجني )  إذا لزم األمر، مثل    النف�ي العقل�ة والدعم   ( الصحة 

MHPSS) ( ؟ 
ي المخاطر المحتملة �

ي وعائلتا ع� هل فكرت �ن ي قد تنشأ لنا�� ن مشاركتهم مه والمجتمع األوسع اليت
ي هذە ال

ي اتخذتها؟  المخففةحت�اطات أل ؟ ما �ي التداب�ي أو امقالة�ن  اليت
ي من هذە المقابلة؟ ك�ف س�ستف�د المجتمع من هذە المقابلة؟  �  ك�ف س�ستف�د النا��
ي أّي  تمأين ست  �

ك ؟ من إعداد المقابلة؟ �ن ؟ غ�ي
�
ا� أ�ضا  س�كون حا�ن

ي مجهولهل  �  ؟اله��ة سيب�ت النا��
اإلجابة   � افنعم،  إذا كانت  ي  إل ما �ي  اليت ه��ة إحت�اطات  عن  ال�شف  عدم  لضمان  تخذتها 

؟ ي  النا��
ها؟ هل سيتم ��ش  ما �ي المعلوماف،  كانت اإلجابة "ال"إذا   � ي سيتم ��ش ي أو أت اليت سم النا��

م أو  إذا كان كانهوجهه  ذلكالغرض    فما نعم،  ب   اإلجابة  ت؟  هلمن  المخاطر   فكرت ؟  ي 
�ن

ي قد تنشأ عن ��ش مثل هذە المعلومات  ع� االمحتملة   ي وعائلته والمجتمع األوسع اليت لنا��
ي هذە المقالة؟ 

ي ما �ي التدا�ن  تخذتها؟إب�ي أو األحت�اطات المخففة اليت
ي   � ي تخذتها لضمان ��ة المعلومات المتعلقة  إما �ي التداب�ي اليت د حدو ؟ ما �ي  والمقدمة من قبل النا��

 ال��ة؟



 

 2 

ء مقابل هذە المقابلة؟  � ي
ي بأّي �ش  هل تّم وعد النا��

ە؟ � ي مراجعة المقال قبل ��ش اح تعد�الت بعد الطباعة هل �حق للنا�� ي اق�ت  ؟وهل �ستطيع النا��
ي المخاطر المحتملة الناشئة عن    فكرتهل   �

ي  (عبارات تنطوي ع� الوصم)  وصم  الستخدام لغة  أ�ن
�ن

عن   و  اإلبالغ  الجن�ي  الجنس  العنف  ن�ع  ع�  القائم  علم   (SGBV)العنف  ع�  أنت  هل 
ي �فضلها الناجون؟ هل   ي النص الخاص بك وكذلك  فكرت  بالمصطلحات اليت

ي    الرئ��ي   عنوانال�ن
�ن

؟ ن  ضوء المعاي�ي الدول�ة ورغبات الناجني
ي اإلبالغ عن �

ة �ن  ؟ هل  (SGBV)العنف القائم ع� ن�ع الجنس  العنف الجن�ي و   هل لد�ك أي خ��
ة لدى ي أبلغت  مقاالت؟ هل �مكنك مشاركة الرئ�س تح��رك هذة الخ�� العنف  عن فيها السابقة اليت

 ؟ (SGBV)العنف القائم ع� ن�ع الجنس الجن�ي و 
 

 :سأل نفسكإ
 

؟ هل تعرف ما  مسبقمناقشته؟ هل تم تزو�دها باألسئلة    سيتملما    عمل    إطار   ة لديها هل الناج� �
�
ا

 تتحدث عنه؟ هل �ي مرتاحة لهذا اإلطار؟توقع أن الذي يُ 
ي  ةالناج� توقعتماذا  �

؟ عل�ه الحصول �ن  من هذە المقابلة؟ هل هذا توقع واق�ي
�شكل كامل   � الناج�ة  إبالغ  تم  وعائلتها    نعهل  نفسها  ع�  المحتملة  والمخاطر  العواقب  جميع 

الناشئ المقالة؟ هل   تها عن مشارك  ةوالمجتمع األوسع  ي هذە 
�شكل كامل    إبالغ  تم    �ن عن الناج�ة 

المحتملة   والمخاطر  العواقب  نفسها جميع  لن�ش  وأ�   ع�  نت�جة  األوسع  والمجتمع    ، سمها  أتها 
  بهموجهها أو مكانها؟ هل ُسمح لها بالتفك�ي 

�
 قرار؟القبل اتخاذ مل�ا

ي  تخذنا خطوات لتخف� أهل   � مع وسائل اإلعالم أو    عامللتعند اف الضغط الذي قد �شعر به النا��
 الفرصة ل�قول ال؟ ل ؟ هل أت�حتجمهور( العامة) ال

�
ي حقا  قرر ك�ف؟ �للنا��

ي مرتاح مع اإلعداد والموقع والتوق�ت للمقابلة    له � ي النا�� جم فوري، هل النا�� ؟ إذا كان هناك م�ت
جم؟   مرتاح الخت�ار الم�ت

أي أسئلة    ُطرحت عليها المقابلة إذا    إ�قاف  �مكنها   أنه  تدرك علم بحقوقها؟ هل  هل الناج�ة ع� �
ي تجعلها غ�ي مرتاحة؟ هل    خارج ي البدا�ة، أو اليت

التقاط    �مكنها رفض  أنه  تدركاإلطار المتفق عل�ه �ن
ي  �مكنها و صورتها 

 الغرفة؟ تحد�د األشخاص اآلخ��ن الموجودين �ن
ي للمقابلة ؟ هل   تجسد هل   �

ي ت��د الناج�ة إ�صالها؟ هل �ي سع�دة بالشكل النهائئ المقابلة الرسالة اليت
ها؟ ي الحصول ع� �سخة عند ��ش

 ترغب �ن
 


