
 
 

  ماذا یجب أن نفعل كي ال تتحول جریمة التحرش الجنسي
 إلى أداة إلسكات الضحایا والمؤسسات اإلعالمیة؟

 
 آرتا لإلعالم والتنمیة

 ٢١ نیسان / أبریل ٢٠٢٠
 

 نشرت وكالة نورث برس قبل أیام تقریرًا إشكالیًا عن حاالت تحرش جنسي في وسائل إعالم محلیة في شمال شرقي سوریا. وبسبب من
 أهمیة وحساسیة الموضوع، إال أن التقریر والطریقة التي تناول بها المسألة لم یكن مهنیًا جدًا في رأینا. لقد أساء التقریر والبلبلة التي

 أحدثها، سواء عن قصد أو غیر قصد، لوسائل اإلعالم المستقلة في المنطقة، ولإلعالمیات واإلعالمیین العاملین في هذه المؤسسات. لكنها
 في الوقت نفسه فرصة للتحدث عن هذا الموضوع بعمق وجدیة.

 
 لسنا هنا بصدد نقد التقریر أو الطریقة التي تم بها التعامل معه من قبل الوكالة (وهناك الكثیر مما یمكن أن یقال في هذا الصدد)، بل لفتح
 باب نقاش جدي وبّناء عن بعض النقاط األساسیة المتعلقة بهذا الموضوع الهام، من النواحي الصحفیة، المؤسسیة، القانونیة والمجتمعیة.

 
 صحفیًا

 
 من أهم المبادئ المهنیة واألخالقیة في العمل اإلعالمي واجب العنایة الصحفیة، الذي یشمل الموضوعیة، الدقة، األمانة، المسؤولیة،

 واحترام حرمة األماكن واألشخاص. وتشمل المسؤولیة الصحفیة التفكیر بنتائج المنتج اإلعالمي، وعدم تقصد اإلساءة لآلخرین أو أذیتهم،
 وعدم المساهمة في نشر العنف والخوف وتأجیج الصراعات. كما تشمل هذه المسؤولیة حمایة هویة مصادر المعلومات إذا كان كشفها قد

 یعرضهم للخطر، أو عند تناول مسائل حساسة ومعقدة اجتماعیًا وقانونیًا مثل التحرش الجنسي.
 

 ال یكفي أحیانًا أن نغیر اسم المصدر أو الشخص المتهم، أو أن ال نذكره، إلخفاء هویته. كما ال یكفي أن نستمع إلى بضع أمثلة وشهادات
 من طرف واحد لنصل إلى تعمیمات واستنتاجات كبیرة یمكن أن تكون لها نتائج كارثیة. ال ینبغي أن تنسینا متطلبات العمل (االستقصاء،

  السبق الصحفي، ضیق الوقت، إلخ) هذه المبادئ األساسیة.
 

 في التعامل اإلعالمي مع ضحایا العنف والجرائم، أو ضحایا الحروب والنزاعات، یجب أن یفكر اإلعالمي/ة، أوًال وقبل أي شيء، بتأثیر
 إثارة الموضوع على الضحایا أنفسهم. هل هم مستعدون نفسیًا للحدیث علنًا عن الموضوع؟ هل هم مستعدون لمواجهة الجمهور أو

 المجتمع أو الجهات التي ارتكبت بحقهم تلك الجرائم؟ هل هم واعون للمخاطر التي قد یواجهونها إذا تحدثوا؟
 

 یعرف الصحفیون المحترفون كذلك أن الضحایا الذین یعانون من الصدمات، رغم ضرورة تعاطفنا معهم، لیسوا دائمًا مصادر موثوقة
 للمعلومات. ذلك أن حالتهم النفسیة، أو حتى رغبتهم في العدالة أو االنتقام، یمكن أن تؤثر على دقتهم ومصداقیتهم في نقل المعلومات. حتى
 إن كانوا صادقین، قد یمیل الضحایا أحیانًا إلى تهویل األمور لكسب تعاطفنا (ونتمنى أال یتسرع القارئ/ة في إساءة فهم هذا الكالم على أنه

 تقلیل من شأن التحرش الجنسي أو تشكیك في حق وأحقیة ضحایاه في الحدیث عنه).
 

 



 

 لهذه األسباب وغیرها، طّورت مهنة اإلعالم أدوات أساسیة لنقل القصص والمعلومات بموضوعیة ومصداقیة، منها حمایة المصادر،
 التحقق من المعلومات، مطابقة المصادر، حق الرد، وغیرها من أساسیات العمل اإلعالمي.

 
 من هذه المبادئ أیضًا استقاللیة اإلعالم واإلعالمیین، وعدم تحولهم إلى أدوات بید السلطات والقوى السیاسیة لتصفیة الحسابات أو

 التشهیر باألشخاص والمؤسسات. لذلك ال تقل طریقة الحصول على المعلومات أهمیة عن المعلومات نفسها، ولذلك یسأل الصحفیون
 المحترفون أنفسهم دائمًا: لماذا یرید المصدر أن یخبرني بهذه المعلومات اآلن؟ ما مصلحته في ذلك؟ (وال نتحدث هنا عن ضحایا التحرش

 الجنسي، ألن مصلحتهم واضحة - االعتراف بقضیتهم ومحاسبة المذنبین - بل عن جهات أخرى یمكن أن تنشر معلومات بحوزتها عن
 األشخاص أو المؤسسات لغایات أخرى).

 
 مؤسسیًا

 
 من واجب كل مؤسسة تحترم نفسها والعاملین فیها (إعالمیة كانت أو غیرها) أن تضع سیاسات وآلیات واضحة تضمن تمّكن العاملین فیها

 من تقدیم شكوى ضد أي زمیل أو مدیر یسيء لهم أو یتحرش بهم، بطریقة تضمن لهم حقهم وتحافظ على خصوصیتهم وكرامتهم.
 

 من واجب المؤسسات أیضًا وضع آلیات عملیة تضمن التعامل مع هذه الشكاوى داخلیًا بسرعة وجدیة، ومحاسبة المذنبین بشكل صارم
 وعادل وفقًا لسیاسة عقوبات واضحة، بما في ذلك آلیة التحقیق، تحدید األشخاص الذین ینظرون في الشكوى وحیادیتهم، تدرج العقوبات،

 التوثیق، وإبالغ السلطات المعنیة إن لزم األمر.
 

 من واجب المؤسسات أیضًا توعیة جمیع العاملین فیها بحقوقهم وواجباتهم، وتشجیعهم وتمكینهم لممارسة هذه الحقوق والواجبات. ویشمل
 ذلك تعمیم السیاسات الداخلیة على جمیع العاملین ومناقشتها، وتنظیم ورشات دوریة عن معناها وآلیات تطبیقها.

 
 من هذا الباب، ننشر أدناه السیاسات الداخلیة في مؤسسة آرتا لإلعالم والتنمیة الخاصة بالتحرش الجنسي، عّلها تفید المؤسسات المحلیة

 األخرى في تطویر سیاسات مماثلة، وتحّفز الخبراء والمختصین على مساعدتنا في تطویر سیاساتنا أكثر.
 

 قانونیًا
 

 التحرش الجنسي جریمة یعاقب علیها (أو یجب أن یعاقب علیها) القانون. لذا فالمكان األنسب للتعامل مع حاالت التحرش الجنسي هو
 المحاكم، ولیس الصحافة.

 
 لكن حتى یتحقق ذلك، یجب أن یكون هناك نظام قضائي عادل وصارم یتعامل مع قضایا التحرش الجنسي بجدیة. كما یتطلب ذلك وضع

 آلیات فعالة لتمكین النساء من التقدم بشكاوى ضد المتحرشین بهن بطرق تحافظ على خصوصیتهن وكرامتهن، وتمنع الوصم والصور
 النمطیة. یمكن االستفادة من تجارب كثیرة حول العالم في هذا الصدد (مع أن أغلب دول العالم مقصرة في هذا المجال وال تأخذ موضوع

 التحرش الجنسي بجدیة كافیة).
 

 من واجب اإلدارة الذاتیة أیضًا أن تضمن عدم إساءة استخدام أي من مؤسساتها (أمنیة كانت أوعسكریة أو مدنیة أو إعالمیة) للمعلومات
 التي بحوزتها عن األشخاص والمؤسسات ألغراض أخرى غیر األسباب الموجبة لجمع هذه المعلومات. یتطلب ذلك بنودًا واضحة

 وصریحة في قانون إعالم عصري، ومحاسبة المخالفین بحزم وحیادیة.
 

 قبل ذلك وبعده، تتطلب مواجهة التحرش الجنسي وعیًا مجتمعیًا بماهیة التحرش الجنسي وأشكاله، بالتنمر وثقافة لوم الضحیة، وبأضرار
 التحرش وتأثیراته النفسیة واالجتماعیة على ضحایاه وعائالتهم ومجتمعاتهم. وال شك أن لمنظمات المجتمع المدني، ال سیما تلك المعنیة

 بقضایا الجندر وحقوق المرأة، دورًا كبیرًا لتلعبه في هذا المجال.
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 ال بزال التحرش الجنسي، مع األسف، موجودًا في أغلب مجتمعات العالم، ولیس فقط داخل مؤسسات إعالمیة في شمال شرقي سوریا.
 تناول الموضوع من هذه الزاویة الضیقة یعطي انطباعات خاطئة ویقّزم المشكلة. كما أنه یفتح الباب الستخدام قضایا كهذه لالنتقامات

 وتصفیة الحسابات (الفردیة والمهنیة والسیاسة)، أو إلسكات الخصوم والمنافسین.
 

 غالبًا ما سیساهم التعامل الخاطئ والمتسرع مع مواضیع حساسة ومعقدة مثل التحرش الجنسي في تسخیفها أو حصرها في حاالت فردیة
 أو مؤسسات معینة، بدًال من التعامل معها كمشاكل مجتمعیة عامة یجب مواجهتها وحلها بتضافر جهود جمیع الجهات واألفراد المعنیین

 بها.
 

 ملحق - سیاسات آرتا الخاصة بالتحرش الجنسي
 

 تأخذ آرتا مسألة التحرش الجنسي بجدیة كبیرة، وهي حریصة على بذل كل الجهود لمنع التحرش الجنسي ومعاقبة المتحرشین بالتنسیق
 مع الجهات المعنیة في المنطقة.

 
 تنص "سیاسة الموارد البشریة" في آرتا، والتي توزع على جمیع الموظفین عند توقیع عقد العمل، على البندین التالیین:

 
 «ُتفرض عقوبة التسریح التأدیبي في احدى الحاالت التالیة:

 9. إذا اعتدى الموظف على أحد زمالئه أو الضیوف خالل العمل أو بسببه، بما في ذلك التحرش الجنسي.»
 

 «یمكن لإلدارة أن تتجاوز تدرج العقوبات المذكور أعاله وتفرض عقوبة فوریة إذا كان الضرر الذي تسببت به المخالفة كبیرًا وفقًا
 لتقدیر اإلدارة، أو في أحد الحاالت التالیة:

 3. إذا اعتدى الموظف على أحد زمالئه أو الضیوف خالل العمل أو بسببه، بما في ذلك التحرش الجنسي.»
 

 كما تنص "مدونة السلوك" الخاصة بآرتا، والتي توزع على جمیع الموظفین عند توقیع عقد العمل، على بند خاص بالتحرش الجنسي،
 فیما یلي نصه:

 
 «تسعى آرتا لإلعالم والتنمیة إلى خلق بیئة عمل تضمن معاملة جمیع الموظفین باحترام وكرامة، بغض النظر عن أصلهم وشكلهم

 وجنسهم. وال تتساهل آرتا مع أي تصرف یقوم به أي من الموظفین أو اإلداریین یهدف إلى إزعاج أي موظف آخر، خالل أو خارج
 العمل، أو التحرش به أو االنتقاص من احترامه أو النیل من كرامته أو معاملته بشكل غیر الئق.

 
 وُیعّرف اإلزعاج بأنه أي قول أو تصرف مهین یهدف ألذیة الشخص أو االنتقاص من قدره واحترامه أو یسبب له االنزعاج الشدید

 وعدم القدرة على أداء عمله بشكل جید. وُیعّرف التحرش بأنه أي قول أو تصرف ینتهك حرمة أو خصوصیة الشخص، خاصة
 األقوال والتصرفات ذات الطبیعة الجنسیة.

 
 في حال تعرض أي عامل أو موظف لإلزعاج أو التحرش من قبل أي موظف آخر في اإلذاعة ولم ُتحل المشكلة من خالل القنوات

 غیر الرسمیة، على الشخص أن یتقدم بشكوى لمدیر الموارد البشریة، وستقوم اإلدارة باتخاذ اإلجراءات المناسبة بحق الشخص
 المسيء وفقًا للنظام الداخلي ودلیل السیاسات واإلجراءات.»

 
 أخیرًا، تنص سیاسة الجندر (النوع االجتماعي) في مؤسسة آرتا، التي تم تطویرها قبل سنتین، على قسم كامل خاص بالتحرش الجنسي،

 فیما یلي نصه:
 

 «ال تتساهل آرتا في موضوع التحرش الجنسي، وتنص مدونة السلوك بشكل صریح على بند خاص بالتحرش الجنسي.
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 تضمن اإلدارة وجود آلیة للشكوى بما یضمن حمایة سریة وخصوصیة المشتكي/ة، ووجود سیاسة للعقوبات واتخاذ العقوبات المناسبة
 وفقًا للنظام الداخلي ودلیل السیاسات واإلجراءات.

 
 وُیعّرف التحرش بأنه أي قول أو تصرف ینتهك حرمة أو خصوصیة الشخص، خاصة األقوال والحركات والتصرفات ذات الطبیعة

 الجنسیة التي قد ُتشعره بعدم االرتیاح أو اإلهانة أو التهدید أو أنه مجرد جسد. وُیعتبر التحرش الجنسي شكًال من أشكال العنف
 الجنسي. والتحرش الجنسي لیس خطأ الشخص المتحرَّش به أو المعتدى علیه، وهو غیر مسؤول عنه أبدًا، بغض النظر عن شكله أو

 تصرفاته أو مظهره، وال یجوز استخدام أمور كهذه من قبل المتحرِّش كعذر أو تبریر للتحرش.
 

 من األشكال الشائعة للتحرش:
 التحدیق أو النظر بشكل غیر الئق إلى جسم شخص ما أو أجزاء معینة من جسده بشكل یشعره باالنزعاج أو االنتهاك؛●
 الحركات والتعابیر واألصوات ذات الطبیعة الجنسیة أو اإلیحاء الجنسي التي تشعر الشخص باالنزعاج أو االنتهاك؛●
 التعلیقات غیر الالئقة على جسد الشخص أو مالبسه؛●
 إرسال صور أو رسائل أو فیدیوهات أو نصوص ذات طبیعة جنسیة لشخص آخر دون رغبة منه في استقبالها؛●
 اللمس أو اإلمساك أو االقتراب كثیرًا من الشخص بما ینتهك حرمته وخصوصیته ویشعره بعدم االرتیاح؛●
 التعري أو إظهار األجزاء الحمیمة من الجسد أمام شخص آخر ألغراض جنسیة؛●
 مالحقة أو تتبع الشخص بشكل یشعره باالنزعاج والتهدید، بما في ذلك اإللحاح فى طلب التعارف أو رقم الهاتف أو الخروج●

 سویة على الرغم من رفضه المتكرر؛
 االهتمام غیر المرغوب به، أي التدخل في عمل الشخص أو شؤونه ألغراض جنسیة بشكل یشعره باالنزعاج والتهدید على●

 الرغم من رفضه المتكرر لهذا االهتمام؛
 الترغیب والترهیب، أي طلب أداء أعمال أو تقدیم فوائد أو خدمات أو هدایا ألغراض جنسیة، بما في ذلك التهدید العلني أو●

 المبطن بأن الشخص قد یخسر وظیفته أو حقوقه إذا لم یستجب للطلبات الجنسیة.
 

 ُترسل الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي إلى مدیر الموارد البشریة، الذي یقترح على اإلدارة اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة أو العقوبات
 المناسبة بحسب نظام العقوبات المتضمن في دلیل السیاسات واإلجراءات.

 
 إذا كانت الشكوى ضد أحد أعضاء اإلدارة األعلى منصبًا من مدیر الموارد البشریة، ُتحال الشكوى مباشرة إلى مجلس اإلدارة، الذي

 یتولى مهمة النظر فیها في اجتماع طارئ واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحسب النظام الداخلي ودلیل السیاسات واإلجراءات.»
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