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مركز وفريق البحث
الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة 

مسيرة ثالثة عشر عاما في مكافحة العنف في لبنان )2010-1997(

بهدف   1997 سنة  آذار  املرأة في  ضد  العنف  ملناهضة  اللبنانية  الهيئة  تأسست 

تسليط الضوء على إشكالية العنف ضد املرأة الذي يعتبر من احملّرمات، والعمل 

على إنشاء بنية اجتماعية وقانونية للوقاية من هذه املعضلة االجتماعية. وقد قامت 

نظرة  بتغيير  املاضية،  السنوات  املرأة خالل  العنف ضد  ملناهضة  اللبنانية  الهيئة 

املرأة وكسر جدار الصمت من خالل  العنف ضد  اللبناني حول إشكالية  املجتمع 

حشد القوى املجتمعية ملناهضة اإلساءة ضّد املرأة. للهيئة مركزان األول في بيروت 

والثاني في طرابلس.

تقوم استراتيجية الهيئة على ركيزتني أساسيتني تعمالن بشكل متواز:

)أ( اإلستجابة املباشرة ومعاجلة حاالت العنف ضد املرأة

)ب( التخفيض واحلّد من عدد حاالت العنف ضد املرأة من خالل رفع مستوى 

التوعية وبناء قوى ضاغطة باجتاه تعديل القوانني ذات الصلة 

 

ولتحقيق أهدافها، تعمل الهيئة على أربعة محاور تتمثل كالتالي:

اإلستماع  مراكز  خالل  من  العنف  ضحايا  للنساء  املباشرة  املساعدة  )أ( تقدمي 

واإلرشاد

)ب( رفع مستوى الوعي حول قضايا العنف ضد املرأة من خالل املشاريع اجلماعية

)ج( العمل على إحداث اصالحات قانونية على مستوى قوانني األحوال الشخصية 

وقانون العقوبات والقوانني التمييزية 

)د( القيام بأبحاث ودراسات 

فريق البحث

د. نهوند القادري عيسى: أستاذة في اجلامعة اللبنانية، إعداد البحث

سونيا الياس، رنا جنار، نسرين ناصر، ناديا فهد: فريق البحث املساعد

الياس  اقليموس،  ناتالي  فاعور،  عال  تغريد سميري،  جباعي،  مايا  النجار،  سارة 

قطار، منال عزالدين، وسيم كاملة: فريق البحث املتطّوع

محمد طراف: املعالج اإلحصائي

أفعال وسلوكات وأقوال  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  يتمظهر 

وإشارات كفيلة باستيالد أفعال أخرى تتفاعل معها بحيث يصعب حصرها واإلحاطة 

بها، وألنه يتغّذى من ظواهر عديدة ويعود ليغذيها من جديد، كان ال بد من البحث 

عن املعاني التي يحملها هذا املصطلح لدى مرجعيات عديدة . عرَّف صندوق األمم 

أّنه:  على   )1998( االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  للسكان  املتحدة 

في  التوازن  عدم  عن  ينتج  والذي  معنيان  واملرأة  الرجل  فيه  يكون  الذي  »العنف 

املرأة ألّنها  العنف موجهًا مباشرة ضد  يكون  املرأة والرجل.  السلطة بني  عالقات 

النفسية  املمارسات  يتضّمن  فيما  متفاوتة، ويتضّمن  بصفة  املرأة  أو ميس  امرأة 

داخل  احلرية  من  احلرمان  االغتصاب،  التعذيب،  )التهديد،  واجلنسية  واجلسمية 

األسرة وخارجها(. وقد يتضّمن أيضًا املمارسات التي تقودها الدولة أو اجلماعات 

السياسية«.1 وقصد اإلعالن العاملي ملناهضة العنف ضّد املرأة )1993( مبصطلح 

العنف ضد املرأة »أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع اجلنس يترتب عليه 

إيذاء بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة مبا في ذلك التهديد بالقيام بأعمال 

القبيل أو اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك في  من هذا 

احلياة العامة أو اخلاصة«.2

أمام ظاهرة تضّخم املشهد اإلعالمي اللبناني وتنّوع وتعّدد وسائلة ومضامينه، وأمام 

االجتماعية،  والقضايا  للمواضيع  املخّصصة  والزوايا  والصفحات  البرامج  تكاثر 

النوع  أساس  على  مبني  منها  كبير  بجزء  عنف  أعمال  حدوث  استمرار  ظّل  وفي 

االجتماعي، وفي ضوء التحركات املطلبية لعدد من منظمات املجتمع املدني للحّد من 

أشكال التمييز التي تشجع على العنف وتسّهل أمر حدوثه، كان من املفيد البحث في 

أوجه معاجلة اإلعالم اللبناني ملوضوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، 

الخلفية 
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وفي مدى مساهمته في أشكلة هذا املوضوع، آخذين بعني االعتبار األمور التالية : 

)أ( تعّدد وتنّوع اجلهات القائمة باملعاجلة اإلعالمية، وتنّوع وتعّدد وتضارب أهدافها 

ومنطلقاتها.

)ب( ضبابية مفهومي العنف والنوع االجتماعي، وصعوبة ربط أحدهما باآلخر لدى 

من يعمل حتت ضغط املشهدية واآلنية وامللّح والسريع.

تنّوع  وبالتالي  اإلعالمية،  املضامني  لهذه  املستقبلة  اجلهات  وتنّوع  )ج( تعّدد 

االستراتيجيات املعتمدة من قبلها لفّك رموز الرسائل واإلشارات التي حتملها 

هذه املضامني. 

أهداف التقرير

كمنت وراء رصد أوجه معاجلة اإلعالم اللبناني ملوضوع العنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي، جملة أهداف، من أبرزها:

 - أواًل، االّطالع على ما كتب بخصوص هذه املعاجلة من بحوث ودراسات وتقارير 

ومقاالت بهدف البحث عن وظيفة هذه الكتابات في أشكلة املوضوع وفي فتح 

آفاق جديدة له.

 - ثانيًا، اإلضاءة على املعاجلة اإلعالمية بتنّوعاتها ومتايزاتها، ملعرفة مكامن القوة 

ومكامن اخللل ومكامن املراوحة فيها، وعالقة ذلك بالسياقات احمليطة من ناحية، 

وبأساليب وطرائق وآليات العمل اإلعالمي املعتمدة، من ناحية ثانية. 

 - ثالثًا، التمييز بني تغطية اإلعالم لبعض ما يجري على أرض الواقع من وقائع 

عنف وبني اإلنتاجات اإلعالمية واإلبداعية املعاجلة لهذا املوضوع.

 - رابعًا، الذهاب أبعد من اإلضاءة على أشكال املعاجلة نحو مساءلتها بقصد تلمس 

طرائق وآليات عمل إعالمية مغايرة. 

وهذه املساءلة كي ال تقع في منزلقات األحكام املعيارية إدانة أو متجيدًا ال بّد وأن 

تتوّزع على الشكل التالي: 

)أ( مساءلة املضامني اإلعالمية بقصد تبيان ما حتمله، عن وعي أو عن غير وعي، 

أو  لفظية  كانت  سواء  مبّطنة،  عنف  أشكال  عن  تنّم  متييزية  أفكاٍر وآراء  من 

أساليب  املنمطات وبني  هذه  بني  العالقة  أو رمزية، وتبيان  معنوية  أو  نفسية 

العمل اإلعالمي التي تعززها، وتلك التي تخفف منها.

عمل  لسياقات  احملددة واملؤطرة  اللبنانية  اإلعالمية  البنى واألنساق  )ب( مساءلة 

االقتصادية  األنساق  مع  تداخلها  مدى  وتبيان  واإلعالميات،  اإلعالميني 

واالجتماعية والثقافية التي تعمل في ظلّها.
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)ج( مساءلة اإلعالميني واإلعالميات في طرائق عملهم/هن وفي اجلهود املبذولة من 

قبلهم/ن للخروج من أسر النمطية »اجلندرية« السائدة، وفي مدى حتكمهم/ن 

بهامش املناورة املتاح لديهم/ن.

مدى  وفي  املضامني،  لتلك  وتقّبله  وعيه  مدى  في  املتلقي  اجلمهور  مساءلة  )د( 

مساءلته لها، وفي مدى محاكاته لنمطيتها.

)ه( مساءلة البنى الفكرية واألكادميية والبحثية في مدى عملها على وضع موضوع 

العنف املبني على أساس النوع االجتماعي على األجندا البحثية، وفي مدى 

عملها على أشكلته وعلى حتويله موضوعًا جاذبًا ألهل اإلعالم. 

ناحية،  من  الباحثني  مع  تفاعلها  مدى  في  املدني  املجتمع  فعاليات  مساءلة  )و( 

املوضوع  إلبقاء  ثالثة،  ناحية  من  والقانونيني  ثانية،  ناحية  من  واإلعالميني 

مطروحًا للجدل والنقاش في حقل الفضاء العام. 

المنهجية وخطوات العمل

المنهجية

قة، سواء كانت على عالقة بسياق العمل  كمنت وراء هذه األهداف جملة أسئلة ُمؤرِّ

اإلعالمي أو باملضامني اإلعالمية أو مبنتجيها وناقليها أو مبستهلكيها. أسئلة دفعتنا 

الفتراض ما يلي: 

رؤية  أي  مرئي،  هو  ما  رؤية  إشكالية  أمام  واقعان  القانون  كما  اإلعالم  إن  )أ( 

اخلبيث  العنف  أما  املجردة،  بالعني  وامللموسة  احلسية  آثاره  البادية  العنف 

املدمر املستولد ألشكال أخرى والذي يرتدي أشكااًل نفسية ومعنوية ورمزية فإنه 

غير مطروح كإشكالية تستدعي معاجلات خاصة فيها الكثير من عناء البحث 

والتقصي.

)ب( معاجلة اإلعالم ملوضوعات العنف املبني على أساس النوع االجتماعي ال تتم 

من منطلق وقائي ألّنه غالبًا ما تكون هذه املعاجلة ظرفية مرتبطة باألحداث التي 

حتصل، أو مبا توفر.

)ج( أساليب العمل اإلعالمي احملكومة مبنطق السبق الصحفي من ناحية، واإلثارة، 

من ناحية ثانية، غدت أساليب منطية جتارية جتّر معها عنفًا رمزيًا. هناك عالقة 

جدلية بني املشهدية والسر، فلوال السر ملا ركبت املشهدية، واملشهدية اجلموحة 

تعزز السر وتعيد إليه اإلعتبار. أضف إلى ذلك، إّن األسلوب اإلعالمي املمسرح 

اجلاذب للجمهور العريض وبالتالي للمعلن يوظف الكالم من ناحية، للتنفيس عن 

العنف، ويوظفه من ناحية ثانية، لتعنيف الذات من خالل تعريتها، ومن ناحية 

ثالثة، لتجهيل الفاعل وتسخيف املوضوع.
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االجتماعي  النوع  أساس  على  املبني  العنف  عن  اإلعالم  في  الكالم  )ث( يضيع 

بسبب التداخل بينه وبني العنف املبني على أساس الفروق الطبقية واملعيشية 

واملناطقية واملذهبية. وما يرد في املضامني اإلعالمية وما يغيب خير ُمعبِّر عن 

سيما  ال  املُعنَّفة  للمرأة  املُعنِّفة  االجتماعية  الذهنية  حتمله  الذي  العنف  ذاك 

املُغتَـصبة واملَُتَحرش بها. كذلك، إّن خصوصية املجتمع اللبناني الذي تتعايش 

أساليب  مع  مخملية،  عنف  بذور  من  احلديثة وما حتمله  احلياة  أساليب  فيه 

احلياة التقليدية وما حتمله من تقسيم وتنميط لألدوار يشرعن العنف ويحوله 

النوع  أساس  على  املبني  العنف  يجعل  ما  وهذا  طبيعي،  عمل  مجرد  إلى 

االجتماعي عنفًا مركبًا مستندًا إلى ذهنية اجتماعية محكومة بالعنف املزدوج 

بوجهيه احلداثي والتقليدي.

للخطاب  التفكيكي  التحليلي  املنهج  اعتماد  من  بّد  ال  كان  الفرضيات  هذه  إلدارة 

اإلعالمي، في ضوء املقاربة البنائّية التي ُتظِهر: أّن العنف املبني على أساس النوع 

اإلجتماعّية  األقطاب  دينامّية  إمّنا  اجتماعّية،  مشكلة  بذاته  يشّكل  ال  االجتماعي 

ذلك  املشكلة.  هذه  وتطّور  بانبثاق  تسمح  التي  الشروط  توجد  التي  هي  الفاعلة 

يستدعي اإللتفات إلى األمور التالية:

النوع  أساس  على  املبني  العنف  موضوع  أشكلة  على  الباحثون/ات  عمل  )أ( كيف 

االجتماعي؟

)ب( كيف ترددت أصداء هذه األشكلة في أوساط املنظمات واجلمعيات املعنّية 

باملوضوع؟

)ج( كيف تفاعلت هذه األشكلة مع اإلعالم وكيف انعكست على طرائقه وأساليبه 

في العمل؟

خطوات العمل

من  متطوعني/ات  معظمهم  من طالب/طالبات،  فريق  العمل  ُشِكل  هذا  إلجناز 

املوضوع، وحتسيسه  التي سيتضّمنها  املفاهيم  على  تدريبه  اللبنانّية ومّت  اجلامعة 

على مكامن العنف املبّطنة واملخفية، متوليًا القيام باخلطوات التالية:

املبني  العنف  لقضايا  اإلعالمّية  التغطية  كتب بخصوص موضوع  ما  )أ( مراجعة 

لغات  على  موّزعة  مساهمة   49 رصد  مّت  إذ  االجتماعي.  النوع  أساس  على 

ثالث: العربّية تضّمنت 22 مساهمة والفرنسّية 17 مساهمة، واإلنكليزّية 10 

ومقابالت.  وحتقيقات  وتقارير  ودراسات  كتًبا  املساهمات  شملت  مساهمات. 

قاربت املوضوع جزئيًا أو كلّيًا بشكل مباشر وغير مباشر. هذه املراجعة كانت 

بهدف اإلطالع على مقاربات الباحثني/ات، الكّتاب/الكاتبات ملوضوع التغطية 

النوع  أساس  على  املبني  )العنف  ومرّكب  معّقد  إشكالي  لعنوان  اإلعالمّية 

والعائدة  املوضوع  لهذا  مقارباتهم/هن  حكمت  التي  والتباينات  االجتماعي(، 

املتباينة  واجلندرّية  والسياسّية  والقانونّية  واالجتماعّية  اإلعالمّية  للسياقات 

بتباين املكان والزمان، كذلك اإلطالع على اإلجتاهات البحثّية املطروحة، واملوقع 

الذي يشغله الذين/اللواتي كتبوا/كتنب )بني صحافيني- ناشطني اجتماعيني- 

باحثني- منظمات دولّية ومنظمات محلّية( .

)ب( حتضير معطيات تتعلّق باملشهد اإلعالمي اللبناني والتي تضّمنت إعداد جداول 

بأبرز الصحف اليومّية املكتوبة، واملجاّلت، ومحطات التلفزة واإلذاعة، ونسب 

العاملني والعامالت موّزعة على الوسائل اإلعالمّية. أضف إلى ذلك، مّت القيام 

بجولة على أبرز اجلمعّيات العاملة في لبنان ملعرفة ما أصدرته من كّراسات 

ودراسات بخصوص املوضوع املطروح.

إلى رصدها،  التي سيصار  البرامج واجلرائد واملجاّلت  عّينة  اختيار  )ج( مّت 

نشرات  على  موّزعة  اإلعالمّية  املضامني  لرصد  إعداد شبكات  إلى  باإلضافة 

املسلسالت   – الترفيه  برامج   – اإلجتماعي  شو«  »التولك  برامج  األخبار- 

اللبنانّية - املجالت – الصحف املكتوبة – البرامج اإلذاعّية. من ثم، مّت توزيع 

العمل على أعضاء الفريق، ومّتت عملية الرصد خالل املّدة الزمنّية املتراوحة 

بني أواخر شباط لغاية أوائل نيسان 2010. وقد مّت تدريب الفريق على كيفّية 

الرصد واختبار الشبكات.

اإلعالميني واإلعالمّيات  من  عّينة  مع  إلجرائها  موّجهة  نصف  مقابلة  )د( حتضير 

املوضوع،  على  حتّسسهم/هّن  ملعرفة  املرصودة  باملضامني  صلة  ذوي/ذوات 

اإلعالمية  التغطية  حول  وآرائهم/هّن  بالعمل،  مقارباتهم/هّن  على  واإلطالع 

بشكٍل عام ملوضوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. وحددت العّينة 

املكّونة من حوالي 30 إعالمي/إعالمّية.

اللبنانيني/اللبنانّيات  من  مع مجموعات  مرّكز  نقاش  حلقات  التحضير إلجراء  )ه( 

من مختلف احملافظات اللبنانية ملعرفة تفضيالتهم/هن وآرائهم/هن بخصوص 

اإلعالمية.  املعاجلة  لتحسني  واقتراحاتهم/هن  للموضوع،  وتغطيته  اإلعالم 

ملعرفة  ومخرجني  سيناريو  كتبة  لـفّنانني/ات،  نقاش  حلقة  خّصصت 

مقاربتهم/هن وحتّسسهم/هن على املوضوع وكيف يعملون/تعملن على إدراجه 

في أعمالهم/هن.

الواردة  باملعطيات  لتزويدنا  الشباب  اإلعالميني/ات  من  مبجموعة  االستعانة  )و( 

لتحقيق  وذلك  مبوضوعنا،  الصلة  والوثيقة  األخيرة  الفترة  في  الصحف  في 

إزاء  باملسؤولية  وإشعارهم/ن  املوضوع،  على  حتسيسهم/ن  األول  هدفني: 

ما يكتبون/يكتنب ووضع أعمالهم/ن باستمرار أمام احتمال املساءلة من قبل 

اجلهات الباحثة.
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الصعوبات، التحّديات 
والعوامل الميّسرة

إّن تتبع أوجه املعاجلة اإلعالمية ملوضوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

في ضوء شبكات الرصد السبع التي ُأعدت خصيصًا لذلك كان عماًل شاقًا ألعضاء 

فحوى  مستوى رصد  على  النواقص والتمايزات  من  العديد  كافة، واعترته  الفريق 

وتشعبات وامتدادات وخلفيات املعاني التي حتملها الرسائل اإلعالمية، نظرًا لألمور 

التالية:

)أ( التمايزات على مستوى حتّسس أعضاء الفريق على املوضوع، ودرجة جهوزّيتهم 

اجلميع  لدى  توّفره  يصعب  عاليًا،  تيّقظًا  يتطلب  األخير  هذا  لكون  للرصد، 

باملستوى عينه، وحتى أحيانًا يصعب توّفره بالزخم نفسه لدى الفرد الواحد في 

كّل األوقات، فكيف به على صعيد مجموعة أفراد؟ 

)ب( اّتساع العمل وانفالشه بطريقة يفوق اإلمكانات املتاحة أمام الفريق:

في  االجتماعي وضياعه  النوع  أساس  على  املبني  العنف  إلتماس   - صعوبة 

متاهات العنف بشكل عام وتعالقه مع العوامل اإلثنية والعرقية والطبقية، ومع 

عوامل اجلذب واإلثارة كما هو حاصل في نشرات األخبار.

كانت  إذا  فيما  البت  العنف وإيحاءاته، وصعوبة  في رمزية  البحث   - صعوبة 

البرامج  مع  كما حصل  ال،  أم  جندريًا  محايدة  البكاء  أو  الضحك  موجات 

الترفيهية.

 - صعوبة إلتقاط مدى إعطاء الوسيلة اإلعالمية األهمية للموضوع بالنظر إلى 

الهرمية  التراتبية  وبني  املعتمدة،  الصحافية  األعمال  طبيعة  بني  التداخل 

املشيدة لألجندا اإلعالمية وبني التراتبية على مستوى الوسائل عينها )تراتبية 

اإلعالمية،  الوسائل  تراتبية  مع  الصحافية  األعمال  تراتبية  مع  املوضوعات 

مع تراتبية إيالء املهمات( كما هي الفروقات بني اجلرائد واملجالت ونشرات 

األخبار.

أبرز النتائج

بخصوص المعالجة الخبرية المكتوبة والمرئية

مما  أكثر  عليها  احلصول  مّت  التي  األرقام  حتميل  وعن  الدقة  إدعاء  عن  وبعيدًا 

حتتمل، فإّنه ميكن القول أّن اتساع شبكات الرصد الذي جعل الفريق يعمل فوق 

أمدنا مبؤشرات مكنتنا من رسم صورة واضحة  املادية  البشرية وإمكاناته  طاقته 

إلى حد ما ألوجه هذه املعاجلة، وأضاء على جوانب املراوحة في املعاجلة اإلعالمية 

وعلى جوانب التقّدم التي ميكن البناء عليها لتحقيق نقلة نوعية في هذا املجال، ال 

به اإلعالميون/ات وكتبة  تقدم  إذا ما عملنا على ربط هذه اجلوانب مع ما  سّيما 

حملتها  التي  احلراكات  ومع  ورجااًل،  نساء  واجلمهور  واملمثلني/ات،  السيناريو 

السياقات احمليطة باملعاجلة كما سبق وتقّدم في التقرير، سعيًا منا إلكمال الدائرة 

التي تساعدنا قدر اإلمكان على فقه معاني املعاجلة اإلعالمية احملاطة بالكثير من 

املفارقات، املتميّزة بالكثير من التشعبات. 

وتسهياًل للعمل وإلضفاء معاٍن أعمق على النتائج التي مّت التوصل إليها كان ال بّد 

من تقسيم املعاجلة إجرائيًا إلى أنواع ثالث: األول له عالقة بكّل ما هو خبري من 

جرائد ومجالت ونشرات أخبار، الثاني له عالقة بالبرامج املعّدة خصيصًا ملوضوعات 

محّددة ومنها البرامج اإلذاعية برامج التولك شو االجتماعية وبرامج الترفيه، الثالث 

يخّص الدراما.

العنف  ملوضوع  اخلبرية  اإلعالمية  املعاجلة  على صعيد  مشترك  هو  ما  بخصوص 

املبني على أساس النوع االجتماعي، يتبني:

)أ( ضآلة احليز املعطى مكانيًا أو زمانيًا ملوضوع العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي وإبعاده عن الواجهة ودفعه إلى اخللف.
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)ب( طغيان الطابع اخلبري البسيط على هذه املوضوعات، فاألعمال الصحافية 

أو  تقارير  أو  بسيطة  أخبارًا  إما  بغالبيتها  كانت  املوضوعات  لهذه  املرافقة 

تغطيات.

)ج( ارتباط التباين على مستوى جندرية إيالء أمر هذه املوضوعات بالتراتبية الهرمية 

البطريركية لألجندا اإلعالمية.

)د( مصادر املعلومات املعتمدة ملعاجلة هذه املوضوعات على األغلب تدور على 

مراسلني، وكاالت،  األغلب  على  فهي  عينها،  الصحافية  الدائرة  نفسها ضمن 

وسائل إعالم أخرى، إنترنت، ونادرًا ما تلجأ إلى مصادر أمنية وقضائية.

)ه( معاجلة هذه املوضوعات غالبًا ما تعاني من نقص على مستوى التقّيد بأخالقيات 

العنف  بحادثة  املعنية  األطراف  تسمية  يخص  فيما  اإلعالم  وبقوانني  املهنة 

بوضوح.

 )و( إبراز شكل أحادي للعنف اجلندري، إلى حد ما منطي، يخال الناظر إليه وكأّنه 

أمر  انطباعًا وكأّنه  يعطي  نفسها  الوتيرة  على  تكراره  السياق، ولشّدة  خارج 

طبيعي أو جزء من عاديات احلياة اليومية. 

)ز( انحياز املعاجلة إلى الضحية أواًل وفعل العنف ثانيًا بشكل أدى إلى إهمال 

اجلاني، إن لم نقل إلى جتهيل الفاعل، وأدى إلى حتريك املشاعر أكثر منها إلى 

حتريك األفكار. 

)ح( إيالء األهمية لرؤية ما هو مرئي على مستوى إبراز أنواع العنف، فكانت األولوية 

في موضوعات نشرات األخبار إلى العنف اجلسدي، وفي اجلرائد إلى العنف 

اللفظي، وفي عناوين أغلفة املجالت إلى اللفظي والقانوني. 

التعمق  وبني  واإلجتزاء،  واإلثارة  والتسرع  البساطة  بني  املعاجلة  تراوح  )ط( 

املوضوع والبحث في أبعاده وخلفيته، وإن كانت الكفة مالت أحيانًا إلى  في 

الصنف األول. احلراك اإليجابي البارز أحيانًا واخلجول أحيانًا على مستوى 

املعاجلة اإلعالمية ملوضوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، متثل 

في التالي:

 -  النظر إلى أعمال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي على أّنها ظواهر 

اخلبري  العمل  منطية  أسر  من  للخروج  بالصحافيني/ات  دفع  إجتماعية 

البسيط، مكثفني جهودهم/ن، ساعني إلى إبراز معطيات وإحصائيات، وإلى 

استشارة املنظمات املعنية، وإلى شرح خلفيات املوضوع.

 - الذهاب في املعاجلة إلى ما هو أبعد من حوادث العنف لفتح آفاق جديدة 

للمعاجلة.

 - بوادر انتقال املعاجلة اإلعالمية من الصيغة اخلبرية املبسطة والظرفية نحو 

طرح املوضوع للنقاش في حقل الفضاء العام.

وهذه البوادر تعود إلى ارتباط املعاجلة اإلعالمية بالسياقات احلاملة جلملة حراكات، 

من أبرزها احلراكات احلاصلة على مستوى التحركات والدراسات الهادفة لتفعيل 

القوانني وتعديلها.

بخصوص المعالجة القائمة على اإلعداد البرامجي

تستند  أّنها  بينها  فيما  املشترك  املعاجلات،  من  أنواع  ثالثة  العنوان  هذا  يشمل 

إلى تخطيط مبرمج يصمم ويحدد أولويات وأجندة املوضوعات التي ستتناولها هذه 

البرامج، وقد أمكن من خالل شبكات الرصد املخصصة لهذا الغرص استخالص 

التالي:

1. البرامج اإلذاعية
 - إيالء مهمة املعاجلة اإلذاعية القائمة بغالبيتها على برامج البث املباشر الصباحي 
احلامل معه سلة منوعات من يوميات حياة الناس العادية املتكررة واملستجدة 

والقدمية بشكل كبير للنساء. أضف إلى ذلك، ضعف احلّيز املعطى للعنف املبني 

على أساس النوع االجتماعي في املعاجلة اإلذاعية. 

 - انعكاس احلراكات احلاصلة على األرض من قبل اجلمعيات واملنظمات الناشطة 

وما تالها من حراك قانوني على هذه املعاجلة، ولو جزئيًا . فلقد حاز العنف 

القانوي على االهتمام األبرز منها، وكان التركيز على الضحية التي هي على 

األغلب من النساء، ومت إهمال اجلاني إلى حد كبير.

 - كالم املقدمني/ات عن أصحاب املشكلة وبإسمهم؛ وتضخيم بعض املقدمني/ات 

أجهض  باألصل  لهم/ن  ليست  ملهمات  تصديهم/هن  خالل  من  ألدوارهم/ن 

املعاجلة وحّورها عن مسارها األساسي .

2. برامج التولك شو االجتماعي المتلفزة
أتت أولويات املعاجلة البرامجية متقاربة من أولويات املعاجلة اخلبرية، وبالتالي لم 

تتمكن من الذهاب بعيدًا في عمق هذه املوضوعات وفي اخلوض في أنواع العنف. 

وما زالت تفتقر املعاجلة البرامجية إلى الكثير من املعطيات واإلحصائيات. رغم ذلك، 

مّت استخالص ما يلي: 

 - معاجلة برامج احلوارات االجتماعية ملوضوع العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي كانت غير مباشرة وليس من عنوان واضح وصريح لها. 

اإلناث  بدأت  إذ  املوضوعات،  هذه  معاجلي  صعيد  على  جندري  حراك   - هناك 

تشغل حيزًا مساويًا للذكور على صعيد التقدمي واإلعداد، وبقي الرجل متحكمًا 

بالصورة البصرية للمرأة لكونه بقي محتكرًا اإلخراج.

األشخاص  حساب  على  واملشهدية  املسرحة  لصالح  البرامجية  املعاجلة   - ميل 

املعنيني بها وعلى حساب املوضوع املطروح. ففي املعاجلة البرامجية، لم تكن 

االستعانة بالضيوف املختصني بهدف اإلستفادة املعرفية بقدر ما كانت بهدف 

تعرية أصحاب املشكلة أمام الشاشة املرآة والتي بالنهاية بدا كل شيء يصّب 

في خدمتها. 
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 - وقوع املعاجلة البرامجية بني حدي املشهدية القائمة، من ناحية، على ترسيخ 

ما هو معياري ومثالي إمّنا منطي مبرزًا صورة املرأة الصبورة املتفهمة لزوجها 

والذاهبة  الضعف  من  املتفلتة  للمرأة  جديدة  عّنفها، وإيجاد صورة  حتى وإن 

باجتاه االستبداد املبالغ به خدمة لإلثارة. 

 - اتسمت املعاجلة البرامجية بتشتيت األفكار ومبعاكستها بعضها للبعض اآلخر 

بدا  املعاجلة  هذه  في  قائم.  هو  ما  على  باحملصلة  واحلفاظ  املشهدية  لتفعيل 

وتضخيم  املشهدية،  بتحريك  الكفيلة  املتعاكسة  باخليوط  ممسكًا  املقّدم/ة 

دوره/ها ليصبح هو/هي املوضوع على حساب معاجلة املوضوع املطروح.

3. البرامج الفكاهية المتلفزة
 -  هذه البرامج ما زالت ممسوكة من الذكور حُتركها العقلية البطريركية األبوية، 

وإن كان النساء يبدون فيها من حيث الشكل متحررات، متجرئات على اخلروج 

عن احملظورات، راميات خلفهنَّ الصورة النمطية السائدة عنهن أّنهن رمز احلياء 

يعطي  بشكل ساخر وعفوي  الرمزي  النظام  إنتاج  البرامج  هذه  ُتعيد  والعفة. 

االنطباع بأّن العنف املبني على أساس النوع االجتماعي هو أمر طبيعي ميكن 

التعايش معه واستلطافه والتمّتع به. 

-  هذه املعاجلة الفكاهيـة كثيـرًا ما تستخدم املشاهير جلذب اجلمهـور ولتسهيـل 

عملية التماهي مع هؤالء وإسقاط األحالم والرغبات عليهم. 

والصور  اللغوية  الدالالت  لتمرير  اخلصب  املكان  كانت  الفكاهية  املعاجلة   - هذه 

اجلندرية التمييزية بحق النساء، ومختلف الفئات املهّمشة، وبالتالي هي افتقدت 

للحّد االدنى من أخالقيات العمل اإلعالمي القائم على احترام إنسانية اإلنسان 

بغض النظر عن عرقه وجنسه ودينه، ووضعه الصحي واالجتماعي والعقلي.

للعنف  اإلعالمية  المعالجة  واقع  بين  المسافة 
الجندري وبين مرتجى اإلعالميين/ات

من خالل املقابالت نصف املوجهة التي ُأجريت مع عينة من اإلعالميني واإلعالميات 

الذين/اللواتي يعملون/ن في مجاالت ذات صلة بالعينة املرصودة، أمكن استخالص 

اخلصائص اجلندرية للعينة والتي ميكن تلخيصها على الشكل التالي: 

)أ( منطية احلضور اجلندري لإلعالميني/ات املشمولني في العينة موضوع الدراسة، 

احلاملة معها جملة دالالت رمزية تناغمت مع منطية املعاجلة اإلعالمية ملوضوع 

العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. 

)ب( بخصوص املصادر املعتمدة في موضوعات العنف املبني على أساس النوع 

الدائرة  خلرق  الذكور  من  أكثر  واستعدادًا  مياًل  اإلناث  أبدت  االجتماعي، 

النمطية اجلندرية التي تعيد إنتاج نفسها، لكونها تتغّذى من املجتمع والثقافة 

السائدة وتعود لتغذيها من جديد. 

)ج( إيالء املعاجلة اإلعالمية األهمية لرؤية ما هو مرئي على مستوى العنف املبني 

على أساس النوع االجتماعي، تالقت مع املنحى الذكوري في عدم احلماسة 

للنظر فيما يجري في بواطن األمور في األمكنة احلميمة وفي احليز اخلاص 

م للنساء. كذلك، إّن إبراز املعاجلة اإلعالمية لشكل أحادي من العنف  الذي لُزِّ

منحى  مع  تالقى  منطي،  ما  حد  إلى  االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبني 

ذكوري جتلّى في معظم أجوبة اإلعالميني حول توقعهم بخصوص األمكنة التي 

قد يحصل فيها ارتكاب عنف واألطراف املرّشحة الرتكابه وتلك املرشحة لتلقي 

مفاعيله، والتي متيّزت بالتعميم لدى الذكور. 

)د( تراوح املعاجلة بني البساطة والتسّرع واإلثارة وبني التعّمق في املوضوع والبحث 

مستوى  على  اإلعالميني/ات  أذهان  في  مثيلها  لها  كان  أبعاده وخلفيته،  في 

جندرية اخلروج عن النمطية السائدة في املعاجلة، مبدين أفكارًا وآراء بعضها 

جاهز، وبعضها اآلخر متفاعل مع احلراكات احلاصلة على أرض الواقع. 

)ه( ما حملته املعاجلة اإلعالمية من موقف منطي ضمني مفاده أن العنف املبني على 

أساس النوع االجتماعي هو موضوع يخص النساء وبالتالي ليس من األهمية 

مبكان لوضعه في الواجهة وعلى الصفحات األولى وفي املقدمات كان له نظيره 

في أذهان بعض اإلعالميني. 

املهنـي واألخالقـي  املعاجلـة اإلعالميـة على املستوى  اعترى  الذى  النقص  إّن  )و( 

واملعرفي كان له تفسيره الضمني في كالم اإلعالميني/ات عن عوامل اجنذاب 

اإلعالم ملوضوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. 

)ز( احلراك اإليجابي البارز أحيانًا واخلجول أحيانًا على مستوى املعاجلـة اإلعالمية 

ملوضوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، كانت له انعكاساته في 

املعاجلة وإخراجها من أسر  لتفعيل  تصورات وآراء واقتراحات اإلعالميني/ت 

النمطية السائدة.

)ح( ضبابية املعاجلة اإلعالمية ملوضوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

العائدة لضياع املسؤولية بني اإلعالم واملجتمع وتداخل كل منها باألخرى، كان 

لها ارتداداتها في أذهان اإلعالميني/ات. 
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الدراما بين تصورات ورؤى عينة من كتبتها وممثليها 
وواقع معالجتها لموضوع العنف المبني على أساس 

النوع االجتماعي

من خالل مجموعة النقاش املرّكز التي أجريت مع عّينة من القّيمني على الدراما من 

كتبة وفّنانني، أمكن استخالص املالحظات التالية: 

)أ( رسمت الدراما املالمح العامة لشخوصها بشكل بدا مصطنعًا، وخارجًا عن أي 

سياق وال يحاكي واقع وتطلعات وأحالم النساء املعنفات. 

)ب( رسم الدراما ملالمح العنف املبني على أساس النوع االجتماعي بشكل منطي 

مبّسط ومجتزًا جعلها غير قادرة على التغلغل في معيوش الناس العاديني، وغير 

متآلفة مع أمناط حياتهم اليومية. 

)ج( بدت احلبكة من حيث اجلوهر ضعيفة مسارها خطي، غير قادرة على مواكبة 

إيقاع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي امللتوي املتعرج اخلبيث واملعيد 

انتاج نفسه على مختلف املستويات. 

)د( بدا احلل مفبركًا ومصطنعًا لعدم استناده إلى أسس ومقومات على أرض 

الواقـع، وبالتالي كان مصيره إعادة إنتاج العنف. 

النــوع  أساس  على  املبنـي  العنف  أّن  جدليـة  إبراز  من  الدرامـا  تتمكن  )ه( لم 

االجتماعي هو حالة فردية واجتماعية بآن معًا. 

)و( اصطناع الدراما صورة للمرأة القوية ال الصلبة مبعزل عن أية مقومات على 

أرض الواقع.

ف من إمكانية  )ز( حتول الدراما إلى عمل صناعي خاضع للعرض والطلب ضعَّ

تعقيدات  في  اخلوض  عن  فعوضًا  اإلنسانية،  ملوضوعات  معاجلة  في  تعّمقها 

موضوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي وفي صعوبة متّثله، مال 

كتبة السيناريو والفنانني نحو الكالم عن هموم الدراما ومعاناتها والعنف الرمزي 

املسلط عليها من قبل االحتكارات اإلعالمية واملالية من ناحية، ومن قبل النظام 

السياسي الطائفي اللبناني من ناحية ثانية.

)ح( بحسب عّينة من القّيمني على الدراما من كتبة وفّنانني، هناك تباين جندري في 

النظر إلى أسباب العنف املبني على أساس النوع االجتماعي، وميل الصطناع 

عند  األرض  على  الفعلية  مقّوماتها  للمرأة مبعزل عن  القوة واإليجابية  صفات 

املعاجلة الدرامية ملوضوع العنف املبني على أساس النوع االجتماعي. أضف 

إلى ذلك، تظهر الدراما الواقع احملصور باألغنياء.

اإلعالمية  المعالجة  إزاء  الجمهور  تموضع  أشكال 
لموضوع العنف المبني على أساس النوع االجتماعي

 إّن حلقات النقاش املرّكز حملت معها مجموعة آراء ووجهات نظر متنوعة بتنوع 

املشاركني/ات بها على مختلف املستويات، وهذا ما ميكننا من استخالص التالي:

عاكسة  كانت  وملضامينها  اإلعالم  لوسائل  املشاركني/ات  تفضيالت  جندرية  )أ( 

جلندرية املعاجلات اإلعالمية عينها. ففي تفضيالت اجلمهور املشارك نرى شيئًا 

من احملاكاة بني املرسل واملتلقي، أي بني واقع املعاجلة ومفارقاتها والتباساتها 

وبني ما اتى به اجلمهور من تناقضات، فيها من التعقيدات ما يبرهن على أّن 

تعقيدات املشاهدة وفّك الرموز ال تقل تعقيدًا عن عملية الترميز.

)ب( قد يكون االستماع إلى اجلمهور بتمعن كفيل بأن يقّدم مؤشرات على مكامن 

النوع  أساس  على  املبني  العنف  ملوضوع  اإلعالمية  املعاجلة  في  املراوحة 

اإلعالمي  العمل  في  اإلشكاليات احمليطة  عن  منها  بجزء  الناجتة  االجتماعي 

بشكل عام نتيجة وقوعه بني قطبي اجلدية واإلثارة، بني اإلعالن واإلعالم، بني 

اخلاص والعام. فهم يريدون من اإلعالم أن يقّدم حاًل من ناحية، وال يريدونه 

أن يتدّخل من ناحية ثانية، يرون في طرحه ملوضوعات تعد من احملرمات عماًل 

جريئًا ومفيدًا وبالوقت عينه يتهمونه بأّنه يستغل الضحية لتحقيق سبق صحفي.

)ج( كذلك القراءة بني السطور ملا تقّدم به املشاركون واملشاركات من آراء ومواقف 

اإلناث  مقاربات  بني  الفروقات  تلمس  على  يساعدنا  بأن  كفيل  واقتراحات 

للموضوع ومقاربات الذكور له. 

)د( ما تقّدم به املشاركون/ات من آراء ومالحظات ال تقل أهمية عما تقّدمت به عينة 

اإلعالميني واإلعالميات يبرهن أّن املعاجلة اإلعالمية بجزء كبير منها هي على 

صورة املجتمع والناس الذين تتوجه إليهم، فهي في حالة حراك مستمر إمّنا 

داخل دائرة مقفلة ُتعيد إنتاج ذاتها، بحيث يصعب معرفة من هو الطرف الكفيل 

بأن يغّير في اآلخر. 

للخوض  كثيرًا  تنجذب  لم  التي  منها  الذكورية  خصوصًا  اإلعالمية  )ه( املعاجلة 

الرمزي  العنف  بعيدًا في معاجلة  الذهاب  تتمكن من  النفسي، ولم  العنف  في 

واالقتصادي، وكانت حذرة في مقاربة العنف اجلنسي، وجدت أصداًء لها في 

الذي  املشارك  على اجلمهور  اجلندرية  التباينات  فبدت  املشاركني/ات،  أذهان 

أغفل العامل االقتصادي وملّح ملامًا إلى القانوني، وكان ميل الذكور أكثر إلى 

اعتبار العنف اجلسدي من أخطر أنواع العنف، مقابل ميل اإلناث إلى اعتبار 

العنف النفسي هو األخطر، وميل الطرفني إلى ترحيل العنف اجلنسي إلى أدنى 

مراتب اخلطورة. 

)و( اقتراحات اجلمهور لتفعيل األداء اإلعالمي في سبيل معاجلة أفضل تالقت إلى 

حد كبير مع أقتراحات أهل املهنة، ومع جندرية هذه اإلقتراحات. 
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نقاش جدي  بّد من فتح  للتفكير، ال  آفاق جديدة  التقرير من فتح  يتمّكن هذا  كي 

وحقيقي في حقل الفضاء العام، ووضع موضوع العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي على أجندا الذهنية االجتماعية، بتالوينها وتنوعاتها كافة. ويتطلب ذلك 

توّفر خطة صادرة عن اجلهات املعنية باملوضوع، قوامها املبادرة والعمل على إيجاد 

اجلمعيات  من  ناشطني  أكادمييني،  إعالميني،  من  مجموعة  من  مكونة  صلبة  نواة 

األهلية واملنظمات الشبابية، نقابيني، موظفني حكوميني، قانونيني ومشرعني، رجال 

الدين، وتربويني... وذلك إلطالق الشرارة األولى واإلبقاء على الشعلة مستمرة، عبر 

القيام باخلطوات التالية:

)أ( مبا أّن املنطلق هو مفاهيمي في األساس، فإّنه ال بّد من االنفتاح على اجلامعات 

ومراكز األبحاث، وحتفيزها على بلورة ومناقشة املفاهيم، ال سّيما العنف املبني 

مناهجها، وبرامجها  في  إدراجه  على  االجتماعي، والعمل  النوع  أساس  على 

البحثية. 

النواة  لهذه  بّد  ال  الواقع،  أرض  على  حقيقية  سلوكات  إلى  التفكير  لترجمة  )ب( 

أن تصّوب عملها بالبداية على منظمات املجتمع املدني نفسها، متبعة املسار 

التالي:

- توعية أفراد هذه املنظمات على املفاهيم ومساعدتهم على هضمها وعلى وعي 

تعقيداتها، وتشابكها مع مفاهيم أخرى، وعلى ترجمتها في سلوكهم وداخل 

مجموعاتهم.

- العمل على تفعيل وتكوين املهارات التواصلية واإلعالمية في داخل كل جمعية 

ومنظمة من منظمات املجتمع املدني، وفيما بينها، وفيما بينها وبني اخلارج 

ال سّيما اإلعالم.

- االنفتاح والتواصل بني اجلمعيـات واملنظمـات الناشطة للعمـل على مناهضة 

من  مزيد  على  تعمل  كي  االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبني  العنف 

التنسيق فيما بينها.

أساس  على  املبنـي  العنـف  بخصوص  مشتركــة  داتا  بناء  على  العمل   -

النـوع االجتماعي تساهم فيها مختلف اجلهات املعنية باملوضوع وتغذيها 

باستمرار باملعلومات. 

)ج( لالنطالق من مرحلة النشاط على أرض الواقع ملرحلة تشكيل قناعات جديدة 

بني  اجلمود  كسر  على  العمل  من  بّد  ال  التهميش  ومن  التمييز  من  خالية 

الذكور، وذلك  اإلعالميني  ال سّيما  اإلعالم  ووسائل  املدني  املجتمع  منظمات 

عبر اخلطوات التالية :

القيام  على  املدني  املجتمع  منظمات  داخل  مجموعات  وتفعيل   - تدريب 

باالتصال، أي إيجاد مجموعات قائمة باالتصال تعمل ليس فقط على ربط 

اجلمعيات باإلعالم إمّنا مهمتها األساسية هي فرز اإلعالميني واإلعالميات 

كل  للتعاون، وحاجات  فئة  كل  استعدادات  فئات، ومعرفة  إلى  وتصنيفهم 

منها، ومستويات اقتناعها باملوضوع. ومن ثم ربط اإلعالميني واإلعالميات 

وأكادمييني،  ومشرعني،  وقضاة،  قانونيني،  نقابيني،  من  أخرى  بقطاعات 

وحاالت، ومصادر معلومات.

 - وضع آليات لالنفتاح على شرائح عريضة من املواطنني في مختلف املناطق، 

بالتعاون مع مجالس احلكم احمللي والنوادي واملنظمات الشبابية، قوامها 

اإلعالم  وسائل  بحضور  املواطنني/ات  من  مجموعات  مع  لقاءات  تنظيم 

واملبدعني ومنظمات املجتمع املدني، حتت عنوان اإلعالم ودوره في مناهضة 

إلى هؤالء  بهدف االستماع  النوع االجتماعي،  املبني على أساس  العنف 

وإلى مالحظاتهم واقتراحاتهم، سعيًا إليجاد جمهور مواطن مسائل متفاعل، 

قادر على إنشاء مراصد ومدونات ومواقع الكترونية، وإعالم بديل يصّوب 

على أماكن النجاح ويشجعها وعلى أماكن اخللل ويعمل على تعديلها.

 - إصدار أدلة تدريبية للمدربني على اإلعالم ودوره في مناهضة العنف املبني 

على أساس النوع االجتماعي، مبساعدة أكادمييني متخصصني في مجاالت 

االجتماعي،  النوع  أساس  على  املبني  العنف  في  ومتخصصني  عديدة 

وإعالميني متمرسني في العمل اإلعالمي.

لسان  على  وردت  أربع  حاجات  على  جتيب  وأن  بّد  ال  األدلة  وهذه 

اإلعالميني/ات، أال وهي:

من  األكادميني  مع  التواصل  قوامه  والذي  باملوضوع،  املعرفي  1. البعد 

واستيعابها  املفاهيم  ملعرفة  األبحاث  ومراكز  االختصاصات  مختلف 

وقراءة أبعادها وخلفيتها وسياقاتها، وقوامه أيضًا الذهاب عميقًا في 

أنواع العنف وأشكاله ومتظهراته، واألطراف املعنية به. 
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2. البعد املهني في مقاربة املوضوع، وقوامه اخلروج عن النمطية السائدة، 

على  قائمة  متجددة  إعالمية  مهارات  لتكوين  عمل  آليات  في  والبحث 

عمق  إلى  الذهاب  خالل  من  املعلومات  عن  التقّصي  ملكة  إكسابهم 

األشياء، وعلى إكسابهم مهارات فتح نقاش حول موضوعات حساسة 

في حقل الفضاء العام.

3. البعد األخالقي وقوامه اكتساب مهارات في كيفية التعاطي مع املصادر، 

أجل  من  استغاللهم  عدم  على  العمل  كيفية  في  املشكلة،  مع أصحاب 

لهؤالء  النفسية  الصحة  على  مدّمرة  مفاعيله  صحفي  سبق  أو  كسب 

وللجمهور املتلقي أحيانًا.

احلقيقي  التفاعل  وقوامه  املدني  املجتمع  منظمات  مع  التفاعلي  4. البعد 

القائم على مساءلة مستمرة ومتبادلة بني الطرفني، من خالل ورش عمل 

وجلسات استماع كل لآلخر. 

)د( العمل على إيجاد سياق قوامه احلراك املعتمل داخل املجتمع إزاء العنف املبني 

غير  بشكل  بيئة حاضنة ومعززة  لتوفير  االجتماعي، وذلك  النوع  أساس  على 

مباشر للعمل اإلعالمي املتجدد واملتحرك، وذلك يتحّقق في حال أدرجت النواة 

املذكورة أعاله في حسبانها التالي: 

إنساني  طابعه  حقيقي  نقاش  الدين، وفتح  على رجال  اإلنفتاح  من  املزيد   -  

التي  التحديات  على  ومرونة  بحيوية  اإلجابة  كيفية  حول  معهم  وحقوقي 

تعترض مجتمعاتنا نتيجة األوضاع املستجدة. إّن نقاشًا هادئًا كهذا كفيل 

في حال ترددت أصداؤه في وسائل اإلعالم أن يدفع قدمًا باملوضوع.

 - فتح نقاش مع أهل القانون ومع املشرعني من خالل مجموعة من احلقوقيني 

والقضاة املؤيدين والعاملني على مناهضة العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي، والبحث معهم أواًل في آليات قانونية للحّد من استغالل وسائل 

اإلعالم لضحايا العنف املبني على أساس النوع االجتماعي من أجل السبق 

الصحفي. 

 - فتح نقاش مع املبدعني والفنانني واألكادمييني حول أعمالهم واآلليات التي 

متكنهم من التفاعل واخلوض في هذا املوضوع اإلشكالي واملعقد.

 - فتح نقاش مع مختلف اجلهات احلكومية واإلدارات الرسمية حول آليات العمل 

التي متكنها من مواجهة أشكال العنف املبني على أساس النوع االجتماعي 

املواطنني  العدالة بني  املضمرة منه والعلنية. ألّن في ذلك حتقيق ملزيد من 

اإلدارات  غدت  الذي  املواطن  السلوك  من  مزيد  على  وحتفيز  واملواطنات، 

بأمس احلاجة إليه لتفعيل عملها.

 - فتح نقاش مع القطاعات االقتصادية اخلاصة واحلكومية حول ما ينتج عن 

نشاطاتها من أشكال متييز جندرية تولد عنفًا مباشرًا وغير مباشر، وفي 

اآلليات التي ميكن اعتمادها للحد من ذلك، ألّن العنف املبني على أساس 

النوع االجتماعي اآلخذ في التفاقم قد ينعكس سلبًا على إنتاجية األجيال 

اجلديدة وعلى االقتصاد عينه. 
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