
 

 

التغطية   الفلسطينية  المراعيةتعزيز  اإلعالم  وسائل  في  االجتماعي  للنوع 

 
 .الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة / محمد الريفي  .19-كوفيد في مركز تطوير اإلعالم في غزة، قبل جائحة الشباب  والصحفيات الصحفيينهداية شمعون )يسار( تدرب  

 

المشترك، يتلقى   حياة حيويًا في تشكيل تصورات العنف ضد النساء والفتيات وتأثيره. كجزء من برنامجيلعب اإلعالم دوًرا 

مبنية على النوع  ال مساواةعلى التقارير األخالقية وغير التمييزية حول ال تدريباتالعاملون والعامالت بالصحافة واإلعالم 

 .والعنف ضد المرأة االجتماعي

ي  
ا لحقوق اإلنسان حيث تتعرض امرأة من كل ثالث نساء ف  ً ا خطير

ً
يعد العنف ضد النساء والفتيات انتهاك

ي الضفة الغربية وقطاع غزة، 
. ف  ي  29جميع أنحاء العالم للعنف الجسدي والجنسي

من النساء  المئةف 

ي الم 44وتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، 
  ئة من الفتيات تعرضن للعنف الجسدي،ف 

ً
دراسة  لا وفق

ي  ا أجراه استقصائية
 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf


 
ي عرص وسائل التواصل 

،ف  تفّرع هذا العنف إىل ساحات جديدة، ليشمل التنمر والمضايقة عير   االجتماعي

نت. تتطلب األشكال الجديدة من العنف لغة جديدة ومقاربات جديدة لمعالجتها بشكل فعً  ي  و ال. اإلنير
ف 

ي زيادة الو  ا مهمً دوًرا واإلعالميات واإلعالميون والصحفيات يلعب الصحفيون  هذا الصدد،
عي ليس فقط ف 

ي تديمه  ،حول العنف ضد المرأة
ي تحدي التقاليد والمواقف والصور النمطية السلبية النر

ا ف 
ً
 .ولكن أيض

ك من قبلوتنفيذ   ،بتمويل من حكومة كندا  وصندوق األمم المتحدة   ،هيئة األمم المتحدة للمرأة مشير

ية،و  ،للسكان ي بالمخدرات مكتب و  مكتب األمم المتحدة الخاص بالمستوطنات البشر
األمم المتحدة المعن 

ك إىل دعم  حياة والجريمة، يسىع برنامج كاءالمشير للقضاء عىل العنف ضد  عىل الصعيد المحىلي   الشر

ي الضفة الغربية وقطاع غزة. من خالل 
ي هذه الالنساء والفتيات ف 

نامج، يعمل مكتب األمم المتحدة المعن  ير

ي الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان اإلعالميات و ير  اإلعالمي مع والجريمةبالمخدرات 
اماف  التقارير  حير

،من العنف، و  العنف ضد المرأة حقوق اإلنسان األساسية للناجيات حولاإلعالمية  وإبراز  دون تميير 

ا مع طالب الجامعات   ات قصص الناجيات كمناص 
ً
. تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة أيض ي للتغيير اإليجابر

بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي وكيفية إنتاج مواد وتقارير تراعي النوع االجتماعي  الوعي اإلعالمية لزيادة 

ي الضفة الغربية وقطاع غزة
 .ف 

ا ل
ً
ي والمحاص  سعيد أبو معال، ووفق

العنف داخل  ثقافة إخفاءفإن   من مدينة جنير  بالضفة الغربيةلصحف 

ات المعقد، و العائىلي المجتمع ال ي التغطية اإلعالمية الفلسطينية الخاطئة  دينية التفسير
ي ديمومةف 

  تساهم ف 

ر العنف ضد النساء   ، ما يسىم بالخطاب التقليدي الذي يير
ً
ي أصداء   قلة الوعي ويزيد هذا خطورة

ف 

 ".رسيحول حقوق المرأة والعنف األ  الصحافة

زيت،  ي جامعة بير
عىل ما تتفق الصحفية هداية شمعون، رئيسة مجلس إدارة مركز اإلعالم المجتمىعي ف 

ي  وتشدد عىلسبق 
ي أن هناك حاجة إىل مزيد من الحوار الثقاف 

اإلعالمية  تغطية الالمراعي للنوع االجتماعي ف 

ي عودة التفكير التقليدي للعديد من الفئات "ي :وتضيفالقصص.  ا النوع منهذل
تمثل أبرز التحديات ف 

ا تواطؤ مخيف من خالل الصمت الجماعي ألولئك 
ً
 ." للعنف نأو تعرض نقتل ممناالجتماعية. هناك أيض

ي المجتمع، تشارك فيه وسائل اإلعالم  
وأكد السيد معال أن هذه القصص الفردية تدل عىل وضع عام ف 

. مسؤولي "يجب أن تكون وسائل اإلعالم منصة لعرض قضايا المرأة والدفاع عن   ويقول:  ة التفكير

 ."حقوقها

اكة مع مركز تطوير اإلعالم 2019منذ عام  ي بالمخدرات والجريمة بالشر
، قام مكتب األمم المتحدة المعن 

ي جامعة بير زيت
وصحفًيا وإعالمية ا  إعالميً  167بتدريب  ،والشبكة اإلعالمية لوزارة شؤون المرأة  ،ف 

المرأة والفتيات بشكل  د تناول اإلعالم لقضايا العنف ضوسيلة إعالمية عىل أهمية  17من وصحافية 

، ي
ي و  مهن 

ي.   وغير  ،أخالفر بالخدمات العامة  ات /الصحفيير  زادت هذه التدريبات من معرفة كما تميير 

ي تسليط الضوء عىل هذه الخدماتما سيعزز دور  ف،العنمن   ين/ اتلناجيالمتاحة ل
وتعريف   ،اإلعالم ف 



 
لضحايا العنف المقدمة تحسير  الخدمات بها، كذلك ليكون اإلعالم أداة ل ناتوالمواط المواطنير  

 .منه ات والناجير  والناجي

ي عن عدالة النوع االجتماعي والعنف ضد  
( يتحدث عن أهمية اإلبالغ األخالفر ي جامعةسعيد أبو معال )يمير 

زيت المرأة. الصورة: بإذن من مركز تطوير اإلعالم ف   .بير

اإلبالغ عن  و  عند  الالزمة  والمعايير  األخالقيات  إىل  معال  السيد  والفتيات  حاالت  أشار  النساء  العنف ضد 

ي جعل أصواتهن مسموعة. 
 "  وأضاف:   ومسؤولية وسائل اإلعالم ف 

ً
ا  ا شجاعً يجب أن تتبن  وسائل اإلعالم موقف

ونأمل    ، أكير وعًيا  التدريب سيكون  هذا  تأثير  أن  أعتقد  المرأة.  العنف ضد  يحدثتجاه  ي   أن 
ف  أكير  تغيير 

 ." وسائل اإلعالم جزء أساسي من هذا التغيير فالمجتمع. 

دور   تعزيز  و   اإلعالمإن  أصوات  سماع  يتيح  المرأة  ضد  العنف  عن  واإلبالغ  االستجابة  ي 
رسائل إيصال  ف 

ي وأقرب إىل تحقيق الهدف  
من    5الناجيات. مثل هذه الجهود هي خطوة أخرى إىل األمام نحو تغيير حقيفر

مساواة بير  الجنسير  ، "تحقيق ال2030من خطة التنمية المستدامة لعام   (SDG) أهداف التنمية المستدامة

خدمات مكافحة العنف يرجر االطالع عىل دليل  ،  وتمكير  جميع النساء والفتيات". لمزيد من المعلومات

ك  حياة وقراءة برنامج القائم عىل النوع االجتماعي   .هناالمشير

 

 

ك من قبل بتمويل حدة للسكان ،  هيئة األمم المتحدة للمرأة ، وصندوق األمم المت من حكومة كندا وتنفيذ مشير
ية األمم المتحدة وبرنامج  ي ب للمستوطنات البشر

مج  المخدرات والجريمة ، يسىع برنا، ومكتب األمم المتحدة المعن 
ك إىل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خ  حياة لزيادة    ، الل مختلف أنشطة التوعية والوصول المجتمىعي المشير

ورية الناجيات من العنف والمسؤوالت  ، وكذلك لتعزيز القدرة المؤسسية للمسؤولير  الوصول إىل الخدمات الرص 
ي مأمن من  

ي العيش ف 
ي تعزز وتحىمي حقوق النساء والفتيات ف 

الحكوميير  لتطوير وتنفيذ األطر القانونية والسياساتية النر
 العنف. 
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