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محمد األعـــرج
وزير الـثـقافة
واإلتصال
كرس دستور اململكة مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف مامرسة جميع الحقوق ،و بذلك فرض تحديات جديدة
تخص مبدأ املساواة ،حيث أرىس الحجر األساس ملرشوع مجتمع حدايث ينبني عىل مساواة يتمتع فيه الرجال
والنساء بنفس الحقوق والفرص لرتسيخ التنمية املستدامة لبلدنا.
وبالرغم من هذه املكتسبات والحقوق القيمة ،فإن الواقع اإلجتامعي ال يرقى لتفعيلها و تنزيلها عىل أرض
الواقع ،بسبب جيوب مقاومة التغيري التي تظل قامئة و جلية ،وال تزال نفس التحديات الكبرية تعرتض تحقيق
املساواة بني الجنسني واملتمثلة أساسا يف التمييز القائم عىل النوع اإلجتامعي ،وهو ما ينعكس عىل الكثري من
جوانب التنمية املستدامة.
ويصطدم تكريس املساواة كحق دستوري بعدة قيود وعراقيل ،فال تزال املرأة ضحية للقوالب النمطية
املتواجدة بشكل مضطرد يف الحياة العامة ،التي تصوغ معامل التمييز عىل أساس الجنس والتي يتعني عىل
وسائل اإلعالم مكافحتها.
إن جميع الدراسات التي أجريت يف املغرب خلصت إىل أن وسائط اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية
والرقمية تحث عىل مترير صورة عادلة و غري مجحفة للمرأة املغربية ،تتامىش مع الواقع ومع التقدم الذي
أحرزته يف هذا املجال ،و عىل نقل القيم التي تكرس املساواة بني الرجال والنساء.
كام أن تحرير قطاع اإلتصال ،الذي بادرت السلطات العمومية بالتأسيس له ،رافقه عمق وإدراك ألهمية صورة
املرأة يف وسائل اإلعالم .وأسفرت التدابري التي اتخذتها وسائط اإلعالم بهذا الصدد عىل نتائج ميكن السعي
إىل تحسينها ،مع مراعاة إدماج آراء وتطلعات الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين والجمعيات النسائية اعتبارا
لدورها األسايس يف تشكيل تصور املتلقي ،و آراء وسلوكيات الفرد واملجتمع .و وسائل اإلعالم تعترب من الوسائط
والقنوات التي تلعب دورا كبريا يف تعزيز مكافحة القوالب النمطية ،وقياس التقدم املحرز يف مجال تحقيق
املساواة ،وتأطري الرأي العام.
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إن دستور اململكة و كل القوانني املؤطرة ملجال اإلتصال تحث وسائل اإلعالم عىل نقل صورة عادلة و
منصفة ومتوازنة يف إنتاجاتها ،و تساؤلها عن مسؤوليتها يف مرافقة التطور الذي عرفته وضعية املرأة يف
املجتمع يف كل امليادين.
و تلعب وزارة الثقافة واإلتصال دورا مهام يف تفعيل املبادئ الدستورية ضمن السياسات العمومية ،باعتبار
املسؤولية امللقاة عىل عاتقها يف تطبيق النصوص القانونية ،مبا فيها تلك التي تنص عىل مكافحة القوالب
النمطية يف وسائل اإلعالم .كام أنها كقطاع حكومي تدعو جميع وسائل اإلعالم عىل تكثيف الجهود من
أجل الدفع باملساواة وتعزيزها.
و يأيت دليل مكافحة القوالب النمطية القامئة عىل التمييز عىل أساس النوع اإلجتامعي يف وسائل اإلعالم
كمساهمة يف هذا اإلتجاه ،وهو ميثل قاعدة تبادل معلومات ويأيت كأداة تشاركية إلدماج فعيل ،تطوعي
وتدريجي ملقاربة النوع اإلجتامعى يف املامرسة اإلعالمية يف مضامينها املصاغة .وهو يؤكد إن اقتىض
األمر أن للجهات الفاعلة يف املشهد اإلعالمي مسؤولية يف هذا الباب أمام املجتمع ويذكر بأسس املساءلة
املجتمعية التي يخضع لها.
و إذ أتوجه بالشكر لإلتحاد األورويب ملساهمته يف إصدار هذا الدليل كوثيقة مرجعية تشكل مثرة قناعات
حول القيم املشرتكة ،أود ختاما أن أناشد جميع الفرقاء والرشكاء يف بناء املغرب املتكافئ واملنصف وجميع
الجهات الفاعلة يف قطاع اإلعالم من أجل حشد جهودنا جميعا ،وتكثيفها بغية مواصلة تعزيز املساواة
بني الرجل واملرأة يف وسائل اإلعالم و عن طريقها .ال شك أن التحديات التي يجب التغلب عليها من أجل
تحقيق املساواة الفعلية بني النساء والرجال يف وسائل اإلعالم وفقا للمعايري الدولية ،كثرية ولكن ال شك
كذلك يف أننا سنتمكن معا من الوفاء بها.
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1

مقدمة

يدخل إنجاز هذا الدليل يف إطار تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة بني النساء والرجال «إكرام»*
 2016 - 2012وتحدي ًدا يف اإلجراءات املتعلقة بتحقيق الهدف الرابع من محور «مأسسة مبادئ اإلنصاف
و املساواة ونرش قواعد التكافؤ» والذي يستهدف «نرش مبادئ املساواة وتحسني صورة املرأة يف اإلعالم».
ويأيت إعداد هذا الدليل عقب تعديل اإلطار القانوين والتنظيمي لقطاع اإلعالم وفقا لألحكام الدستورية
الضامنة للمساواة بني الرجل واملرأة (الديباجة واملواد  171و  )165 ،28 ،19متامشيا مع ما تم اعتامده يف هذه
النصوص مبا يف ذلك:
• القانون  66-16لسنة ( )2016و القانون  83-13الذي تم نرشه يف الجريدة الرسمية رقم 6389
بتاريخ  24غشت ( )2015القاضيان بتعديل وإكامل القانون املتعلق باإلتصال السمعي البرصي
 77-03واللذان يُفرض مبوجبهام عىل وسائل اإلتصال السمعية البرصية:
« oتعزيز ثقافة املساواة بني النساء والرجال ،فضال عن مكافحة التمييز القائم عىل أساس
النوع اإلجتامعي ،مبا يف ذلك الصور النمطية الحاطة من كرامة املرأة» (املادة )8؛ «احرتام
مبدأ التكافؤ يف مشاركة الرجال والنساء يف الربامج التي تتناول القضايا السياسية واإلقتصادية
واإلجتامعية والثقافية» (املادة .)8
 oكام مينع« :أي برنامج ،يُراد بثه أو إعادة بثه ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،إن كان من شأنه التحريض بشكل
مبارش أو غري مبارش عىل التمييز عىل أساس الجنس أو التحرش ضد املرأة أو استغاللها أو
الحط من كرامتها» (املادة )9؛ و«أي إعالنات يحتمل أن تيسء للنساء أو تلك التي تقوم
برتويج القوالب النمطية القامئة عىل التحيز عىل أساس الجنس والتي تكرس النظرة الدونية
للنساء أو تحث عىل التمييز عىل أساس الجنس» (املادة .)2

* الخطة الحكومية للمساواة  :إطار لتحقيق إلتقائية مختلف املبادرات الحكومية املتخذة للنهوض باملساواة
بني الجنسني وإدماج حقوق النساء يف السياسات العمومية وبرامج التنمية ,انجزت من طرف القطاعات
الحكومية بتنسيق من وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية
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• وكذا القانون  ،88-13املتعلق بالصحافة والنرش ،والذي ينص يف املادة :64
 oمع مراعاة حرية اإلبداع ،مينع كل إشهار يف الصحافة املكتوبة واإللكرتونية يتضمن ( )...إساءة و
تحقري لألشخاص بسبب الدين أو الجنس أو اللون؛ إساءة و تحقري للمرأة أو ينطوي عىل رسالة
من طبيعتها تكريس دونية املرأة أو يروج للتمييز ضدها بسبب جنسها؛ إساءة و تحقري للنشئ
أو ينطوي عىل رسالة من طبيعتها أن تتضمن إساءة لشخص الطفل القارص أو تتضمن تغريرا به
أو ترويجا للتمييز بني األطفال بسبب الجنس؛
 oالقانون التنظيمي للهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي رقم  11-15الذي ينص يف املادة
 8و  2و  9أن الهيأة تسهر عىل إنشاء مشهد سمعي برصي يحرتم التعددية ( )...والكرامة
االنسانية ،كام تعمل عىل مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ،وتساهم يف تعزيز ثقافة
املساواة والتكافؤ بني الرجل واملرأة وعىل مكافحة جميع أشكال التمييز والصور النمطية الحاطة
بكرامة املرأة .كام يعزز هذا القانون اليقظة اإلجتامعية حيث يعطي ألي مواطن حق رفع
شكاوى ضد وسائل اإلعالم لهيأة الضبط مع الزام هاته األخرية بالفصل يف الشكاوى املرفوعة اليها
خالل فرتة أقصاها  90يو ًما وإبالغ املعنيني (املادة .)7
وقد تم اإلرتكاز يف صياغة هذا الدليل عىل نتائج األبحاث والدراسات التي استهدفت رصد القوالب
النمطية القامئة عىل النوع اإلجتامعي يف وسائل اإلعالم املغربية (انظر قامئة املراجع يف املرفقات) .وتؤكد
املصادر التي تم الرجوع إليها ،أن وسائل اإلعالم املغربية بكافة أنواعها ال زالت تبث محتوى يكرس
القوالب النمطية ويتجاهل اإللتزامات القانونية القاضية بإحرتام مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف
معالجة األخبار وتغطية النقاش املجتمعي و السجال العام.
تعد وسائل اإلعالم من أهم الوسائط الناقلة للتنشئة اإلجتامعية ،فهي تعطي يف تقاريرها ملحة عن
خصوصية و تعددية املجتمع الواحد و متثيال للوظائف و القدرات واملساهامت والتجارب ووجهات النظر
واملصالح املختلفة واملشرتكة للرجال والنساء داخله .وهي بذلك من أكرث الوسائط خطورة من حيث
قدرتها عىل تسويق الصور النمطية القامئة عىل التمييز عىل أساس النوع اإلجتامعي والرتويج لها .وتشكل
التمثالت اإلعالمية ،وفقاً للتشخيص املنجز باملغرب ،انعكاسا واستمرارية للعوامل التي تعمل خفيا عىل
ترسيخ التمييز حسب الجنس يف املخيال الجامعي بتكريس التقسيم التقليدي للفضاء املجتمعي بني عام
وخاص وحرص أدوار محددة سلفا متباينة لإلناث والذكور يرتتب عنه افرتاض اهتاممات متباينة لهم تباعا
وإتاحة فرص غري متكافئة للتعبري و للتطلعات الفردية تعزز مكانة الذكور وتكرس دونية اإلناث.
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ففي وسائل اإلعالم املغربية ،غالباً ما يرتبط ظهور النساء بالوظائف املنزلية ووظيفة األمومة بينام يتم
تهميشهن واستبعادهن عن املناقشات السياسية واإلقتصادية وعن طرح املوضوعات املتعلقة بالحياة العامة
وعن الوظائف القيمة املتعلقة بنقل معلومات أو آراء و رؤى تنطوي عىل خربة ونظرة معرفية لألمور .كام
تؤكد الدراسات عدم مسايرة وسائل اإلعالم يف صياغة مضامينها للواقع اإلجتامعي واالقتصادي والسيايس
املتحول الذي تعيشه املرأة حقيقة يف بالدنا .فقد تطورت وضعية املرأة ،كام توضح ذلك اإلحصاءات ،بوثرية
أرسع بكثري مام متثله وسائل اإلعالم .ومن املؤسف أن نالحظ أن وعي املقاوالت الصحفية والعاملني بها
بالدور املناط بهم يف ترسيخ ثقافة املساواة بدليل اعتامدهم مواثيق أخالقية رامية إىل احرتامها (كام هو
الحال بالنسبة للرشكات العمومية لإلعالم املريئ املسموع باملغرب) مل يرتتب عنه بعد تغيري فعيل يف املامرسة
اإلعالمية .وتسلط الدراسات الضوء عىل تناقضات أخرى من هدا القبيل فنجد مثال أن وسائط اإلعالم والصحافة
تبث أو تصوغ يف آن واحد ،أي يف نفس العدد أو شبكة الربامج ذاتها ،محتوى من شأنه تفكيك النامذج
التقليدية والقوالب النمطية القامئة عىل النوع اإلجتامعي وآخر من شأنه تكريسها .كام تشري الدراسات إىل
غياب أو تهميش قضايا حقوق املرأة والعنف املبني عىل النوع اإلجتامعي ومعالجتهام السطحية املحصورة يف
مناسبات خاصة وبرامج مخصصة ،وتخلص الدراسات إىل أن هذا إن دل عىل يشء فإمنا يدل عىل غياب رؤية
واضحة و تدابري مصاحبة توجيهية وتدريبية للعاملني يف الحقل اإلعالمي ملأسسة املساواة و مقاربة النوع
اإلجتامعي.
ويحاول هذا الدليل اعتبارا لهذا التشخيص طرح بدائل يف املامرسة اإلعالمية تستند يف صياغتها عىل الصعوبات
التي تم رصدها و االقرتاحات العملية التي تم التعبري عنها يف لقاءات خاصة أجريت قبال مع عينة من نساء
و رجال الصحافة واإلعالم والحقل السيايس واملجتمع املدين .كام يستند الدليل عىل ما ورد يف دالئل مرجعية
اخرى تستهدف مكافحة الصور النمطية يف وسائل اإلعالم عىل أصعدة وطنية ذات سياقات مامثلة أو عىل
الصعيد الدويل.
 1.1الهدف

الغاية من هذا الدليل هي مواكبة تطبيق االلتزامات القانونية والتنظيمية الجديدة الهادفة ملكافحة القوالب
النمطية يف وسائط اإلعالم باملغرب وذلك بتوجيه العاملني والعامالت يف اإلعالم نحوسبل إدماج تلقايئ ودائم
ملقاربة النوع يف مامرساتهم اليومية.
ويستند الدليل من حيث املنهجية إىل مساءلة زوايا املعالجة يف صياغة مختلف املضامني اإلعالمية (األخبار،
اإلبداعات واإلنتاجات الدرامية والوصالت اإلشهارية )...واقرتاح بدائل أو حلول من أجل إبراز أدوار وإسهامات
النساء والرجال بالتساوي.
ويحاول الدليل تناول الحاالت املختلفة التي يختربها مهنيوا القطاع يف الوسط املهني كام يف تصور وصياغة
املحتوى اإلعالمي املراد نرشه أو بثه وما يرتتب عنها ،ويطرح أسئلة تطبيقية وحاالت توجيهية من أجل فهم
عملية إغفال املساواة وكيفية تفاديها وسبل التعامل مع مختلف املواضيع ذات الصلة بإشكالية التمييز القائم
عىل النوع اإلجتامعي موطأة ببيانات توضيحية أومعطيات تفصيلية واقرتاحات منهجية مصحوبة مبوارد
مرجعية وروابط مفيدة للتعمق يف املوضوع.
8

 1.2الجمهور المستهدف

يتوجه هذا الدليل إىل مهنيي و مهنيات اإلعالم وصانعي وصانعات القرار يف املؤسسات اإلعالمية اإلذاعية
والتلفزية واملطبوعة واإللكرتونية ،ممن يتوجب عليهم و عليهن مبوجب اإلطار القانوين ،وضع وتنفيذ
منهجية ملكافحة القوالب النمطية املتحيزة جنسيا يف املامرسة اإلعالمية ،كام يتوجه إىل رشكائهم يف صياغة
وإنتاج ونرش املحتوى اإلعالمي ويشمل الجمهور املستهدف:
املهنيني و املهنيات يف مواقع صنع القرار يف وسائط اإلعالم املرئية املسموعة و يف الصحافة املقروءة
الورقية واإللكرتونية:
ممتليك وممتلكات املقاوالت اإلعالمية ونارشي ونارشات الصحف والخدمات اإلذاعية والتلفزية ،ومدراء
النرش و يف مواقع املسؤولية داخل هياكل وسائط اإلعالم (من إدارة ومجالس إدارة) ،وداخل التكتالت
املهنية و النقابية ؛
الصحفيني والصحفيات والعاملني والعامالت يف الوسائط اإلعالمية داخل املديريات التنفيذية ومصالح
البث والربمجة واقتناء الربامج واألخبار وأقسام التحرير ووكاالت اإلشهار.
الرشكاء يف عملية اإلنتاج والتزويد باملحتوى اإلعالمي (مبا يف ذلك عرب األنرتنيت) من معلنني و معلنات و
مستشهرين ومستشهرات ومخرجني ومخرجات ومنتجني ومنتجات وكتاب السيناريوهات...
كام قد يفيد األشخاص والجهات التي تناط بها أدوار إسرتاتيجية ومؤسسية يف القطاع ككل.
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اإلطار المعياري والمفاهيمي للمنهجية
المعتمدة في مكافحة القوالب النمطية
المتحيزة جنسيا في وسائط اإلعالم

شهدت وضعية املرأة تطورا كبريا يف املغرب ال تعكسه جليا وسائل اإلعالم كام تؤكد ذلك
الدراسات التي أجريت حول صورة املرأة يف اإلعالم ورصدت الفجوة التي تفصلها عن الواقع املعاش
حيث تشري إىل:
ال تزال النزعة األبوية واألدوار المحددة هي الغالبة في المضامين اإلعالمية.

يف املحتوى اإلخباري

املساحة املخصصة ملواضيع عن املرأة أو لقضايا تهمها ضئيلة ،قليلة
القيمة أو غري مجزية .فتغيب املواضيع املتعلقة بحقوق املرأة
طوال السنة ما عدا يف  8مارس والنساء نادرا ما يتم تصويرهن
كفاعالت وأعاملهن ال تبدو حاسمة أو ذات جدوى يف حياة ومصري
املجتمع ومسار البالد.

يف الصحافة املكتوبة واإللكرتونية

النساء هن أساسا ضحايا العنف أوفئة ضعيفة تحتاج للمساعدة
والدعم ،أو من فئة املجرمني الخارجني عن نطاق القانون واملسيئني
للنظام العام .وحني تحرض املرأة بشكل ايجايب يكون تكرميا لها
مقابل خدمات تسدى لآلخر ونادرا ما تحرض املرأة الفاعلة يف
الحقل السيايس والشأن الوطني يف الصحف اللهم كموضوع سخرية
ونقد متحامل وغري بناء.

يف التلفزيون واإلذاعة

تظهر املرأة كصحفية ومقدمة برامج أو فنانة ،وتظل مهمشة من
مناقشة القضايا املجتمعية والسياسية واإلقتصادية والرياضية ،كام
تستبعد من فئة املتدخلني يف املنابر اإلعالمية كمراقبي الشأن العام
وعارفني وأصحاب الرأي ،ناقيل خربة وحمولة معرفية أوتصاريح
رسمية.

بني البحث عن اإلثارة يف الصحافة والتهميش يف التلفزيون وصياغة التصادم بني الجنسني يف قالب هزيل،
تتم معالجة العنف املبني عىل النوع بطريقة غري مسؤولة والهادفة ودون ربطه باملجتمع الذكوري
والثقافة األبوية التي تفرزه وباألرضار الناجمة عنه.
ثالثية البيت ،األرسة ،الزواج واإلنجاب التزال تستحود عىل املادة اإلعالمية املوجهة للنساء وعىل شخصيات
اإلناث يف الدراما ،كام ال تزال النظافة والتجميل والطبخ و اإلعتناء باألطفال والزوج لصيقة باملرأة يف
اإلعالنات اإلشهارية ،وال يتم تقديم أي مناذج بديلة أو أدوار طالئعية يف أي من هذه املحتويات.
اللوحة  :1الثوابت اللصيقة بصورة املرأة يف اإلعالم يف املغرب
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تعكس التمثالت اإلعالمية التفاوت املوجود فعليا بني الرجل واملرأة داخل املجتمع ولكنها كذلك تغذيه
باملقابل .فالتمثالت اإلعالمية شأنها شأن األمناط اإلجتامعية ترتكز عىل اإلختالفات الجنسية لتحديد مراكز
اهتامم ومساحات تعبري متباينة للجنسني تكون يف غالبيتها تقييدية للمرأة .
 2.1ما معنى الهوية الجنسية وكيف تعمل ؟

بخالف التباين البيولوجي الفطري بني الرجل واملرأة ،فإن الهويات الجنسية تكتسب ثقافيا .فهي عبارة عن
تركيبات اجتامعية تتشكل من خاللها األدوار املنسوبة إىل الرجال والنساء وتحدد جراءها العالقات بينهم
وسلوكات كل منهم.

الجنس

اختالفات بيولوجية وخصائص فيزيائية غري قابلة للتغيري
ومشرتكة عامليا تبني عالقة تكاملية بني الجنسني

النوع

تنشئة اجتامعية وتحديد مجتمعي للمؤنث واملذكر تختلف من ثقافة
إىل أخرى وهي متطورة وقابلة للتغيري تستبقي موازين قوى غري متوازنة
ومجحفة تجاه النساء وتؤثر سلبا عىل قدرتهن يف الوصول إىل املوارد
اللوحة  :2فهم الفرق بني معنى الجنس ومفهوم النوع

تنتج القوالب النمطية عن التمثالت اإلجتامعية فهي تسلك نفس املنحى التبسيطي الذي مييل إىل نسب
سامت وسلوكيات معينة لألفراد وفقا إلنتامئهم إىل جامعة من حيث لون البرشة ،الجنس ،األصل ،السن...

التمييز :رفض منح شخص أو جامعة
ما حق الوصول إىل شكل من أشكال
املوارد أو الخدمات أو القوانني عىل
أساس عرقي ،جنيس ،ديني ،اجتامعي
أو ثقايف.

التحيز أو التحامل:
أحكام قيمة تتكون
من القوالب النمطية.

الصورة النمطية :تصنيف لألفراد
حسب اقرتانهم املزعوم واملفرتض بأدوار
وترصفات وخصائص وسامت معينة
تحديدا ملجرد انتامئهم لفئة اجتامعية.

اللوحة  :3الدورة املعرفية إلعادة فرز التمييز
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فالقوالب النمطية ومن جملتها القوالب النمطية القامئة عىل أساس الجنس (تنتج عن متثالت افرتاضية) وتولد
بداهة (ترتجم إىل مواقف و ترصفات) تؤدي إىل سلوك متييزي ينجم عنه حيف.
والواقع أن خطر القوالب النمطية يكمن يف تصديق األفراد والجامعات لها مام ينجم عنه إميانهم اعتباطا
بتفوقهم الجوهري أو دونيتهم الفطرية فيترصفون وفقا لذلك .حيث ينتهي األمر من جهة بالنساء إىل تصديق
عدم متكنهن من بلوغ مهارات ومراتب معينة مام يحد من توقعاتهن وطموحهن ،كام يخلص باملجتمع من
جهة أخرى إىل التسليم بقدرات وتطلعات متباينة لإلناث والذكور .وهكذا تجعل هذه املسلامت املكتسبة
فرص األشخاص يف الحياة مرهونة بنوع جنسهم مام يقلص اإلمكانات املتاحة للنساء.
املرأة ال تهتم
بالسياسة والرياضة

تنظيف البيت
ليس للرجل

عىل املرأة أن تكون
جميلة ،ناعمة وأنيقة

الرجل ال يبيك ،يجب
ان يكون قويا وشجاعا

الصورة النمطية هي اإلميان
بهوية جنسية للرجل واملرأة
و تشجيعهم عىل الترصف
وفقا لها
اللوحة  :4أمثلة عن قوالب منطية شائعة

وتعمل التمثالت القامئة عىل النوع اإلجتامعي عىل نفس الشاكلة ،فتولد توقعات ومواقف متباينة عىل أساس
الجنس تنتهي بوسائط اإلعالم إىل الرضر باملرأة بحرمانها رصاحة من حقوق معينة (حق التعبري وإبداء الرأي،
حق الولوج إىل املعلومة) أو بإدامة آثار التمييز املبني عىل النوع املاضية (بالتسويق للثقافة الذكورية وتثبيتها
يف املخيال الجامعي).
إعالن ومنهاج بيجينغ 1979

اتفاقية سيداو الدولية للقضاء عىل جميع أشكال العنف ضد املرأة 1995

يعني مصطلح التمييز ضد املرأة أي
تفرقة عىل أساس الجنس ويكون من

نحن الحكومات املشرتكة يف املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة ( )...نحيط 1-
علامً بتنوع النساء وأدوارهن وظروفهن ( )...ونؤكد مجددا ً التزامنا بـ ()...
متكني املرأة والنهوض بها )...( ،عىل نحو يسهم يف تلبية االحتياجات املعنوية
واألخالقية والروحية والفكرية للنساء والرجال )...( ،وتكفل لهم إمكانية
إطالق كامل طاقاتهم يف املجتمع برسم مجرى حياتهم وفقاً لتطلعاتهم هم
أنفسهم؛ ( )...متكني املرأة ومشاركتها الكاملة عىل قدم املساواة يف جميع
جوانب حياة املجتمع )...(،يف الحقوق ،والفرص ،والوصول إىل املوارد ،وتقاسم
الرجل واملرأة املسؤوليات عن األرسة بالتساوي

آثاره أو أعراضه النيل من اإلعرتاف للمرأة،
عىل أساس تساوي الرجل واملرأة ،بحقوق
اإلنسان والحريات األساسية واإلقتصادية
واإلجتامعية والثقافية واملدنية أو يف ميدان
آخر ،أو إبطال االعرتاف للمرأة بهذه
الحقوق أو متتعها بها ومامرستها لها

اللوحة  :5اإلطار املعياري الدويل ملكافحة التمييز ضد املرأة

باملقابل فإن وسائل اإلعالم عند سامحها للمواطنني واملواطنات بالتعبري عن أنفسهم وبتعريفها ،يف النظرة
التي تعطيها عن العامل ،عن وجهات نظرهم ومشاغلهم املختلفة ،تكفل أخد رؤى واهتاممات الرجال والنساء
باإلعتبار عىل حد سواء عند تشكيل اإلرادة الجامعية .باإلضافة إىل كون هذه املعاملة املتساوية بني الرجل
واملرأة رشطا للعيش املشرتك والتوافق اإلجتامعي ،فإنها حق أسايس من حقوق اإلنسان العاملية ومن الحقوق
الدستورية للمواطنني واملواطنات املغاربة.
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الدستور املغريب
الفصل 19

»لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري ،ويشمل
هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء ،ويف التامس األنباء
واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين ،بأية وسيلة ودومنا
اعتبار للحدود«
«يتمتع الرجل واملرأة عىل قدم املساواة ،بالحقوق املدنية
والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية والبيئية،
الواردة يف الدستور واإلتفاقيات واملواثيق الدولية كام صادق
عليها املغرب ( )...تسعى الدولة إىل تحقيق مبدأ املناصفة
بني الرجال والنساء .وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز«

اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان املادة 19

اللوحة  :6اإلطار املعياري للمساواة بني الجنسني يف وسائط اإلعالم

إن عدم املساواة يف املجتمعات البرشية يرتبط دامئا بعالقة الهيمنة والوصول إىل املوارد .تربز املعطيات
التالية وفقا لبيانات املجلس اإلقتصادي اإلجتامعي والبيئي مدى استبعاد املرأة عن املوارد األساسية يف
املغرب (العمل والتعليم وما إىل ذلك) رغم كل ما تم اتخاذه من تدابري لتحقيق املساواة يف جل امليادين.
 50%من النشيطات الحرضيات ليس
لديهن عقد عمل أو تغطيه صحي

تساهم النساء ب 21%
من الرثوة الوطنية
معدل نشاط النساء اقل
بثالث مرات منه بالنسبة
للرجال
 3/4من النساء يف سن
العمل عاطالت

 +75%من العامالت الريفيات
من األعوان املنزلية وبدون تغطية صحية
يشكل عدم املساواة عجزا
يوازي  27 %من الناتج
املحيل اإلجاميل

أقل من  1%من النساء النشيطات يدرن
رشكاتهن ،أويعملن لحسابهن الخاص

اللوحة  :7الفجوة اإلقتصادية بني الرجال والنساء عن بيانات املجلس اإلقتصادي و اإلجتامعي

إذا كان لعدم القدرة عىل تحقيق املساواة آثارا سلبية عىل وضعية املرأة بشكل خاص فإن لها باملقابل
كلفة يدفعها املجتمع ككل ،متثل يف املغرب  27 %من الناتج املحيل اإلجاميل وتنعكس عىل الرتتيب العاملي
للمغرب .حيث يحتل من حيث «رأسامله البرشي» (أي ما يتعلق باملعارف واملهارات التي تخول للمواطنني
إمكانية خلق قيمة مظافة يف النظام االقتصادي) املركز  118عىل مجموع  130بلدا (برتاجع قدره  10نقاط
مقارنة بعام  )2016وفقا للتقرير األخري للمنتدى اإلقتصادي العاملي (املؤرش العاملي للرأس املال البرشي
 )2017ويؤثر هذا عىل مستوى النمو والتنمية والقدرة التنافسية للمغرب .فنجد املغرب يف املرتبة الحادي
والسبعني عامليا وفقا ألحدث تقرير للتنافسية العاملية (الذي يصدره املنتدى االقتصادي العاملي لدافوس)
والخامسة إفريقيا ،وراء بلدان كجزر موريس ،رواندا ،جنوب افريقيا وبوتسوانا.
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وتحديدا ،احتل املغرب املرتبة  133يف مؤرش الحد من الفارق بني الجنسني بحسب البلد والرتبة  135فيام
يتعلق بتقليص الفجوة اإلقتصادية بني الرجال والنساء.
كام أن املساواة رضورية للتنمية اإلقتصادية والتامسك اإلجتامعي .يشري املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي والبيئي
إىل أنه عىل الرغم من اإلصالحات الدستورية والقانونية ،فإن وظائف النساء والرجال والعالقات بينهام ال زالت
«منمطة» اجتامعيا و «هرمية» وهذه األعراف اإلجتامعية ال زالت تجيز العنف ضد املرأة وتربره.
بيان أكده املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حيث شدد يف تقريره عن عدم التساوي الذي تعاين منه النساء
من حيث التمتع بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية رغم الجهود التي يبذلها البلد يف مجاالت التعليم
والتكوين ،والصحة ،والوصول إىل املوارد ومواقع القرار .كام يؤكد التقرير الحيف املضاعف الذي تعاين منه
فئات من النساء عىل وجه الخصوص حيث يتم انتهاك حقوقهن بسبب جنسهن باإلظافة إىل عوامل استبعاد
األخرى مثل :السن ،واملجال ،وحاالت العجز ،والوضع اإلجتامعي (كالعزوبة والعنوسة ،واإلحتجاز ،والهشاشة
اإلجتامعية واإلقتصادية.)...
وهذه اإلستنتاجات املنبثقة عن مؤسستني عموميتني وطنيتني شديدة األهمية لعدة اعتبارات فهي تعطي
توضيحا أكرب لوضعية انتهاكات حقوق املرأة .ومن املعلوم أن الحالة املعرفية (بتوفري وتحيني بيانات
وإحصاءات وطنية حسب الجنس وتحليلها ونرشها) تكتيس أهمية بالغة ملعالجة مشكل التمييز واإلفتقار إليها
ال يعني انها غري موجودة بل إنها باألحرى ال تربز مبا فيه الكفاية.

موارد مفيدة

حالة املساواة والتكافؤ يف املغرب،
CNDH, http://www.cndh.ma/sites/default/filescndh_-_r.e_web_-_parite_egalite_fr_-.pdf
تعزيز املساواة بني النساء والرجال يف الحياة اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Rapport-egalite-Volet1-VF.pdf
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اإلطار القانوني لمكافحة القوالب النمطية
القائمة على التمييز على أساس النوع
اإلجتماعي في وسائط اإلعالم

تعترب اإلصالحات القانونية العميقة التي شهدها السياق الوطني يف مجال اإلعالم باعتامد نصوص ومواد
مفصلة ملكافحة القوالب النمطية املتحيزة جنسيا فرصة سانحة ملأسسة املساواة بني الجنسني.
 3.1اإلطار المرجعي الوطني والدولي لمكافحة القوالب النمطية القائمة على
التمييز على أساس النوع اإلجتماعي في وسائط اإلعالم

تلخص القامئة التالية ،بالرتتيب التنازيل ،األحكام الرئيسية التي يرتكز عليها إدماج مقاربة منصفة يف
اإلعالم ويحتكم إليها هذا الدليل كمرجعية :انطالقا من املعاهدات والصكوك الدولية إىل املواثيق
األخالقية واإللتزامات التعاقدية للمهنيني اإلعالميني ،مرورا بالدستور والقوانني القطاعية الوطنية:

اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية :سيداو ،امليثاق العاملي والعهدين
الدوليني لحقوق اإلنسان ،إعالن بيجني ،التوصيات األوروبية

اللوحة  :8اإلطار املعياري ملكافحة
القوالب النمطية القامئة عىل
النوع اإلجتامعي يف املغرب

الدستور :الديباجة ،املواد  19-28و  165و171
والقوانني  )2015( 13.83 )2016( 16.66املعدلة واملكملة
للقانون  03.77لإلتصال السمعي البرصي
القانون رقم  88.13بشأن الصحافة والنرش املادة 64
القانون  11.15القايض بإلغاء الظهري املنشئ للهيئة :املادة  8 ،2و 9
دفاتر تحمالت متعهدي السمعي البرصي خاصة ميدي  1تيفي
املواثيق األخالقية للصودياد دوزيم والشبكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

باإلضافة إىل اإلشارة إىل املبادئ العاملية للمساواة ،وحظر التمييز ضد املرأة ،والحق يف الحصول عىل املعلومة
وحرية التعبري ،فإن اإلطار القانوين الوطني الجديد يستعمل بالتحديد مفاهيم «التكافؤ» و«مكافحة
القوالب النمطية املهينة للمرأة» و«التمييز املبني عىل النوع اإلجتامعي» و«التمييز ضد املرأة» .كام أن
هذا اإلطار املعياري يدخل يف املنظومة القانونية الوطنية مبدأ مساءلة وسائط اإلعالم بجعلها مسؤولة أمام
املجتمع (مواطنني وهيئات املجتمع املدين) فضال عن هيئات الضبط والجهات التنظيمية املرشفة.
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 3.2كيف نتمكن من تطبيق مقتضيات المراجع السالفة الذكر ؟

إذا كان املبدأ األسايس يف القوانني العاملية والوطنية هو إلزام اإلعالم باحرتام «املساواة بني الرجل واملرأة»
فإنه عىل بداهته الظاهرة ال يخلو من ضبابية يف أذهان املتلقي واملتدخل يف اإلعالم.
تقيض املعاملة بالتساوي بني املرأة و الرجل
أن يتم ولوجهم للمنابر اإلعالمية بالتكافؤ
و أن يكون متثيلهم مصداقا للواقع و مرآة
صادقة إلسهاماتهم وإسهاماتهن املتنوعة يف
مختلف أبعادها وتجلياتها وليس صورة مقزمة
ومختزلة لهذا الواقع .

ال تعني املساواة بني املرأة و الرجل تشبيههم أو
هضمهم لبعض بقدر ما تعني تنزيل حقوقهم
املكفولة عىل أرض الواقع بالتساوي ،كالحق يف التعبري
والحصول عىل املعلومة كام ولوج الصحة والتعليم
.ومراكز القرار و املوارد اإلقتصادية و ما إىل ذلك.

وإذ يعيد اإلطار املعياري التأكيد عىل اإللتزام «مبكافحة القوالب النمطية املتحيزة جنسيا يف
وسائط اإلعالم» ،تبقى كيفية ومعايري تطبيق هذا اإللتزام موضوع تساؤل ،رغم أن منهاج عمل
بيجني تطرق لها جزئيا .فكيف نتمكن من مكافحة القوالب النمطية القامئة عىل النوع اإلجتامعي
يف املامرسة اإلعالمية ؟
يقتيض ذلك أساسا اإلنتباه إىل:
مدى ولوج املرأة إىل قطاع اإلعالم كنشاط اقتصادي؛
الفرص املتاحة للنساء عموما للتعبري عن آرائهن وإبراز وجهات نظرهن وخرباتهن وكذا كفاءاتهن
الفردية املتنوعة؛
الوظائف واألدوار املوكولة حرصا لجنس الرجال أو النساء يف املضامني اإلعالمية ومراكز اإلهتامم
املنسوبة لهم افرتاضا وعالقتها بالنظم اإلجتامعية والثقافية.
أخذ هذه األمور بعني اإلعتبار من شأنه اقتالع جدور استنساخ وسائط اإلعالم للقوالب النمطية
القامئة عىل النوع اإلجتامعي والعمل تدريجيا عىل تفكيكها يف مامرسة مهنيي و مهنيات القطاع ولدى
املتلقي.
ويستند ترسيخ مقاربة النوع يف اإلعالم إىل الفهم وتبادل املعلومات ومسائلة املواقف الذاتية وطرق
التعامل الروتيني اليومي لتحديد القوالب النمطية ،كام يعتمد عىل وضع تدابري للحد منها تدريجيا.
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مثال على تدابير بسيطة وفورية

اللغة العربية غري مجحفة يف طبيعتها يلزم فقط عدم التغايض
عن تأنيث املصطلحات قدر اإلمكان خاصة عند الحديث
عموما بالجمع أو الفرد :مهنيوا ومهنيات القطاع ،السيدات
الوزيرات والسادة الوزراء ،كتاب التلميذة والتلميذ ،تنصيب
مسؤول ومسؤولة جدد ،فنانون و فنانات ،خرباء و خبريات.

أستاذ (ة)
المؤلف (ة)
الكاتب (ة)
الطبيب (ة)

أو استعامل كلامت محايدة ال توحي باألنوثة وال بالذكورة قدر
املستطاع :مالبس ،األطفال ،النشطاء...

موارد مفيدة

أساسيات النوع ووسائل اإلعالم ،باسكال ماهلر ،انيك هونور ،اديالي ميغيل سيريا ،اليسيا نوفليس ،العامل وفقا للمرأة،
www.mondefemmes.org ،2008
غابرييل سان ايف« ،التأنيث اللغوي :قيادة تحرير املرأة الكندية الفرنسية يف السنوات  ،»1890اجتامعات البحوث
النسوية الفرانكوفونية .2005
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كيف ننظر لألمور بعين مجردة من النمطية ؟

اعتياد التدقيق يف مامرستنا املهنية وتقييم تأثريها املحتمل عىل املتلقي واملتدخل يف وسائل اإلعالم يساعدنا
عىل النظر لألمور بعني مجردة من القوالب النمطية فلنعتمده كعدسات واقية يف:
مساءلة الجوانب الروتينية من الطرح اإلعالمي ووضعها تحت املجهر :ما الذي نقوم به من أجل املساهمة
يف مكافحة القوالب النمطية ؟ هل نطبق ذلك وهل نطبقه بشكل سليم ؟ ما الذي ميكننا تحسينه يف هذا
الباب ؟ ما الذي يتوجب علينا القيام به للميض أبعد من ذلك ؟
تثمني مامرساتنا الحميدة ،سواء داخل املقاولة اإلعالمية أو كمبادرة فردية ملهنيي ومهنيات اإلعالم (ما
املبادرة أو املبادرات التي تم سنها ؟ هل آتت أو تأيت أكلها ؟ هل تستوجب أو تحتمل التحسني ؟ من يعلم/
يعمل بها داخل املؤسسة ؟ من يعلم بها خارجها ؟ هل ميكن تطبيقها يف نطاق أوسع ؟) والسعي لتعميمها
داخل املؤسسة اإلعالمية الواحدة و التعريف بها لتبادل التجارب الناجحة يف املحيط اإلعالمي داخل وخارج الوطن.

الغاية من هذه التساؤالت هو السعي تدريجيا نحو ترسيخ املساواة ومكافحة التمييز يف وسائل اإلعالم بتحديد
املفيد فيام نقوم به والقابل للتحسني منه ،وتحديد ما علينا إضافته من أجل تحقيق املساواة والدفع بها يف
املامرسة اإلعالمية:

ما الذي نقوم به ؟

ما الذي نستطيع
القيام به ؟

ما الذي يتوجب علينا
القيام به ألداء أمثل ؟

مناذج لضوابط بسيطة ويف متناول مختلف املتدخلني:
• يف أقسام تحرير :التحقق من توفر مبادئ توجيهية داخلية ومن تضمنها ضوابط للمساواة يف املعاملة
بني الرجل واملرأة.
• يف اإلدارة :التحقق من وجود تكافؤ يف املوارد البرشية حسب نوع الجنس ،من حيث العدد اإلجاميل
ملستخدمي ومستخدمات املؤسسة ،و من حيث الرتب والوظائف ومناصب املسؤولية والقرار ،و
الحرص عىل متابعة تطور املؤرشات من طرف املسؤولني داخل املؤسسة اإلعالمية ،ومساءلتها بإجراء
مقابالت مع العامالت والعاملني لتحديد السقف الزجاجي.
• يف اإلنتاج و اقتناء برامج الخيال والدراما :التحقق من جنس الشخصية املركزية للفيلم أو املسلسل .إذا
كانت شخصية نسائية ،هل الخصائص املقرونة بها ،ونوعية املشاكل ،و العقدة و الحلول املقرتحة ،كام
املواقف تنأى عن الصور النمطية أم ال.
• يف لجان قراءة السيناريوهات ،تنويع تكوين اللجنة بدمج رجال ونساء بأعداد متساوية (بخلفيات
وأعامر متنوعة) تضم خرباء وممثلني وممثالت عن مختلف فئات الجمهور.
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من يريد التغيير ؟
من يستطيع التغيير ؟
الكل معني بإدماج مقاربة النوع اإلجتامعي داخل الحقل اإلعالمي واملؤسسة اإلعالمية ،كل حسب موقعه
ودوره يستطيع تفعيل أوعرقلة مأسسة ثقافة املساواة.
مناذج إجراءات يتعني عىل الفاعلني والفاعالت بوسائط اإلعالم القيام بها:
• بإمكان املدراء وصناع القرار باملقاوالت اإلعالمية العمل عىل دمج مقاربة النوع داخل املقاولة
اإلعالمية بأجرأتها يف مديريات وأقسام التحرير واإلنتاج والربمجة واإلدارة و يف املعامالت مع
الرشكاء ؛
• بإمكان مدراء التحرير والربمجة واإلنتاج سن واعتامد مبادئ توجيهية وقواعد تفعيلية تخص
مجال تدخلهم وتدخلهن ،وتسهرعىل ضامن احرتام العاملني والعامالت باملؤسسة وعمالئها
للمساواة بني الجنسني ؛
• باستطاعة مهنيي ومهنيات اإلعالم خاصة املريئ املسموع (من صحفيني وصحفيات ،مراسلني
ومراسالت ،مذيعني ومذيعات ،منشطي ومنشطات برامج اإلذاعة والتلفزيون ،مخرجني
ومخرجات ،كتاب سيناريوهات ،منتجني ومنتجات و غريهم وغريهن) تغيري طرق تناول ومعالجة
املواضيع الدرامية واملضامني اإلخبارية وصياغة وتنظيم و تسيري الربامج الحوارية والتفاعلية؛
• باستطاعة مجالس اإلدارة و التكتالت املهنية تضمني و نرش قواعد الحكامة الجيدة الكافلة
للمساواة وإعاملها يف قطاع اإلعالم؛
• بإمكان القطاعات الرشيكة يف إنتاج املحتوى الذي تتوىل وسائط اإلعالم بثه ونرشه (من
رشكات الخدمات واملستشهرين ،واملستشهرات ورشكات تنفيد اإلنتاج وصناعة السينام ووكاالت
اإلشهار )...السهر عىل مواءمة ومالمئة مامرساتها و أساليبها مع اإلطار القانوين الجديد.
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ترسيخ مقاربة النوع في وسائل اإلعالم
اإلخبارية و المضامين الوقائعية :أي منهجية ؟

يفرتض اإلشتغال عىل التمثالت اإلعالمية وضع تصنيف أويل للامدة اإلعالمية .يتطرق هذا الباب لوسائل اإلعالم
اإلخبارية ،إذاعية و تلفزيونية ومقروءة ،وللمواد اإلخبارية والوقائعية من مقاالت وتقارير صحفية وبرامج
حوارية.
 5.1المعالجة العامة لألخبار

عمل املرشوع العاملي لرصد صورة املرأة يف وسائل اإلعالم عىل وضع أساليب ومنهج تحلييل يتم بناء عليه منذ
 1995قياس مدى بروز الرجال والنساء يف املحتويات اإلخبارية عىل الصعيد الدويل ،تجمع خالصاته يف تقرير
دوري يصدر كل  5سنوات تحت عنوان «من الذي يصنع الخرب ؟» .وتخلص نتائج هذا الرصد العاملي بانتظام
منذ تم وضعه عىل الجزم بشمولية إغفال املرأة يف وسائط اإلعالم عىل الصعيد العاملي ويف جل الوسائط
واملحتويات اإلخبارية .وتوضح هذا اإلستنتاج األرقام التالية املستقاة من التقرير الدويل األخري ()2015
متثل فئة النساء يف األخبار

 20%فقط من إجاميل
القوة العاملة الظاهرة
يف األخبار

مقابل فقط  20%ممن
يعربون عن آرائهم من
منطلق خربة ونظرة
معرفية أو تعبريا عن
وجهة رأي شخصية

 80%من األشخاص الذين يعربون
عن رأي شائع ،تجربة شخصية
أو كشاهد عيان

 24%من مجمل األشخاص
املسموعة واملرئية وتلك التي
يتم الحديث عنها

اللوحة  :9ظهور املرأة يف األخبار عىل الصعيد العاملي (برنامج الرصد الدويل) 2015

وعىل الصعيد الوطني ،شدد تقرير الهيئة العليا لإلتصال السمعي البرصي «من يصنع الخرب ؟» يف نفس السنة
عىل أن املرأة يف املغرب ال متثل سوى  20%من مجموع «املتدخلني» يف األخبار أو الذين هم موضوع الخرب
يف اإلذاعة والتلفزيون و يف الصحف الورقية و اإللكرتونية ،أي جملة الشخصيات املرتبط ظهورهم بنشاطهم أو
بإبداء تعليق عىل الخرب .تشكل النساء  20%فقط من نسب الظهور حسب الجنس كموضوع أو مصدر خرب يف
الراديو والتلفزيون والصحافة الورقية و الإلكرتونية ،كام يوضح ذلك الرسم البياين التايل.
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الظهور حسب الجنس
و التموضع أو مصدر الخرب يف الراديو
و التلفزيون و الصحافة الورقية

80 %

20 %

النساء
الرجال
(تقرير الهيأة العليا لإلتصال السمعي البرصي “من يصنع الخرب” )2015

يف هذه التدخالت نفسها ،ال تشارك النساء فعليا يف الخرب كمتدخلة يتم التعريف بهويتها ،سواء كخبرية
لتحليل وضع أو إعطاء وجهة نظر مستنرية أو كمتحدثة ناطقة باسم جهة معنية لتوضيح موقف رسمي أو
اإلدالء ببيانات رسمية إال بنسبة  .30%فغالبا ما تظهر النساء (أي بنسبة  70%من مجموع النساء) للتعبري
عن رأي شائع أو شهادة عينية أو واقع معاش (مقابل  30 %بالنسبة للرجال يف هذه الوظائف الثانوية يف
صناعة الخرب).
وظائف النساء املتدخالت يف األخبار يف كل الوسائط اإلخبارية
8%
6%
19 %

3%

19 %

26 %

19 %

موضوع
شاهد عيان
متحدث رسمي
غري محدد
خربة معرفية
تجربة شخصية
رأي شائع

(تقرير الهيأة العليا لالتصال السمعي البرصي “ من يصنع الخرب” )2015

باملقابل يتم اللجوء للرجال بنسبة  81 %كخرباء و  92 %كناطقني باسم جهة رسمية ،وتحديدا بشأن
مواضيع تهم السياسة واإلقتصاد بينام ال يعتمد عىل النساء يف هذه الوظيفتني اإلخباريتني إال مبعدل
تراكمي ال يتعدى  25 %وحرصا يف مواضيع ذات صلة بالقضايا اإلجتامعية أو بحقوق املرأة أو التعليم أو
الصحة .وغالبا ما يكون الرجال من كبار املسؤولني والشخصيات السياسية وصانعي القرارات السياسية
واإلقتصادية.
ومن جهة أخرى ،ووفقا لنفس املصدر ،فإن املرأة ال تظهر إال يف أدوار ووظائف اجتامعية غري محددة أو
تتعلق بوظيفتها العائلية كأم و ربة بيت ،أو كناشطة يف املجتمع املدين.
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ما هو الخطأ في هذا الوضع ؟

من املفروض أن تسمح لنا العدسات الواقية من التحيز عىل أساس نوع اإلجتامعي أن نرى الخلل يف هذا
الوضع كام يصوره اإلعالم ،حيث مييز بني عاملني منفصلني:

عامل النساء غري مريئ،
غري منظم :األدوار
والوظائف اإلجتامعية:
أم ،ربة بيت

عامل الرجال مريئ و
مهيكل :الخرباء ،القادة
السياسيني ،صانعوا
القرارات يف مختلف
املجاالت

عامل ظاهر ومنظم يعمل فيه الرجال ذوي السلطة واملسؤولية الرسمية والقادة السياسيني ،وصناع القرار يف
القطاع العام والخاص والخرباء ذوي الدراية املعرفية باألمور ،وعامل منفصل غري ظاهر وغري منظم حيث تتحرك
النساء.
املسؤولية املهنية والتحدي بالنسبة ملمتهن اإلخبار ،املكلف بالتنقيب يف أحوال املجتمع والشأن العام لصياغة
املادة التي يشكل من خاللها املتلقي نظرته لألمور هو سد الفجوة بني هذين العاملني ،وتقريبهام من بعض
إلعطاء صورة أقرب للواقع.
كيف يتم ذلك ؟ بالتساؤل الدائم عن مواطن بروز النساء إن كن يرين ويسمعن آرائهن ،املساحة التي يشغلن،
وظيفتهن يف الحياة و يف املادة اإلخبارية ،موقع الحديث ومضمونه.

أين هن وأي وظيفة إخبارية يؤدين ؟
فيما يتدخلن وعما يتحدثن ؟
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ملحوظة
هامة

بينام تفرض أخالقيات املهنة عىل وسائط اإلعالم توخي الدقة
والصدق والنزاهة و تعدد وتوازن اآلراء.
العامل الذكوري الذي يسكنه صانعوا القرار الذكور كام يصوره
اإلعالم ليس حقيقيا ،وال واقعيا ،وال متوازنا ،وال دقيقا.

يرمز لإلعالم عادة بالسلطة الرابعة ملا يفرتض فيه أن ميثل املصلحة العامة وحقوق املجتمع والفرد وأن
يحميها باإلضطالع بدور الرقيب اتجاه صانعي القرار .وعدم اهتامم اإلعالم بآراء النساء وعدم اكرتاثه لنقل
احتياجاتهن ومنظورهن لألمور وإبراز مساهامتهن يف الحياة العامة هو:
• انحراف عن املصالح التي يفرتض به أن يدافع عنها،
• كام أنه انتهاك للقانون وللحقوق التي يفرتض به أن يحميها،
• ورقابة فعلية عىل أكرث من نصف املجتمع لحرمانه من التعبري عن ذاته.
لنتدرب عىل استعامل العدسات الواقية من القوالب النمطية يف املامرسة الصحفية:
• عند االشتغال عىل موضوع عام أو عند تغطية حدث هل نحرص عىل تقديم قراءة ،رأي أو خربة من
منظور رجايل أو نسايئ عىل حد سواء ؟ املفروض أن يكون الجواب نعم وإال فمعالجتنا لألخبار ال تزال
منطية وغري متكافأة.
• هل يقترص األمر عىل اللجوء إىل خرباء اعتدنا التعامل معهم ليس ملجرد كونهم ذكورا وإمنا لدرايتهم
باألمرولسهولة تجاوبهم أو ألنهم ضمن الئحة شبه قارة من الضيوف الذين نلجأ إىل استشارتهم من أجل
مقال أو برنامج حواري ،هذا الروتني منوذج لقوالب منطية ال واعية .
• هل حاولنا إرشاك النساء للتدخل يف موضوع عام أو برنامج حواري فرفضن أو اعتذرن ألسباب تخصهن
كتخوفهن من التدخل ،أو عدم قدرتهن عىل تلبية الدعوة إلنشغالهن أو بسبب إلتزاماتهن العائلية أو
إلحتياجهن ملوافقة الرؤساء وما إىل ذلك؟ نحن نعي أهمية املساواة بدون شك يبقى السؤال كيف كانت
ردة الفعل املهنية اتجاه هذه األعذار املألوفة وكيف علينا الترصف الحقا ؟
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عدم الحرص عىل التكافؤ حسب جنس املتحدث عند
معالجة مواضيع عامة ينتج عن تفكري ذكوري شائع
يحتاج لتغيري ،فالذكور واإلناث يتأثرون يف حياتهم
اليومية باملستجدات السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية
والبيئية وغريها ويتقاسمون اإلهتاممت واإلنشغاالت.

نلجأ يف التعامل مع
مواضيع تهم حقوق املرأة
بينام قضية املساواة تهم
الجميع

خطوات من أجل إرشاك النساء يف إبداء الرأي:
• نشكل قامئة خرباء وخبريات ذوي وذوات مهارات
وكفاءات متنوعة يف مختلف القطاعات
• نستعني لتزويدها مبنظامت نسائية وبأي مصادر
مفيدة لتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بنا.
• نستهدف املحارضات واملناظرات العامة للبحث عن
الخربات النسائية يف شتى امليادين
• نعمل عىل تنويع شبكة “ املخربات” من مصادر
مؤسسية ووسيطة وعرضية.
• اتجاه املصادر املؤسسية والوسيطة نقوم بارسال
طلب اعتامد رسمي لصحفي(ة) ونطلب تحديد
محاور ومحاورة بشكل شبه قار لتعزيز اإلتصال
اليومي.
• اتجاه باقي املصادر املحتملة نسعى لتأكيد البيانات
و مجال التخصص.
• نربط اتصال شخيص بهن ،و نسعى إلقامة عالقة
مبنية عىل اإلحرتام املتبادل
• نعتاد أن نبادلهن أطراف الحديث حول مواضيع
الساعة خارج أي تعليق أو ترصيح «رسمي» لتوفري
رشوط املعرفة الشخصية واإلرتياح عند إبداء الرأي
متكننا من اللجوء إليهن عند الحاجة.
• نتصل ،نرشح ظروف التدخل املطلوب وكيفية
معالجة املعلومات وظروف نرشها
• نحاول مرة تلو األخرى ،مع نفس الشخصية و مع
غريها ،نرص ،هناك من ستجرؤ وهناك من ستحذو
حذوها.
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متييز موقع املتحدث(ة) كمصدر للرأي والخرب
املصادر املؤسسية تكون مفوضة للحديث بإسم
السلطات الوزارية الحكومية.
املصادر الوسيطة (نقابات ومجتمع مدين) تتمتع
باملرشوعية اإلجتامعية تعطي إيضاحات قيمة غري
رسمية.
املصادر الشخصية ،مصادر رسمية موثوقة ال تكشف عن
هويتها ،تعطي الصحفي\ة معلومات قيمة جرى طمسها
أو تجاهلها.
املصادر العرضية هي الشهادات العفوية وهي ليست
موثوقة وتنرش عىل بساط التفكري الجامعي والنقدي.

مواقع مفيدة:
خبريات
experte.ma

 5.2عن كيفية استخدام وسائط اإلعالم واألجناس الصحفية لمكافحة القوالب
النمطية القائمة على التمييز على أساس النوع اإلجتماعي في معالجة األخبار

كيف نستطيع إدراج وجهات نظر النساء عند تغطية حدث أو إعداد موضوع أو تقرير إخباري باإلذاعة أو
التلفزيون أو كتابة مقال صحفي ؟ كيف نستخدم الفرص التي تتيحها شبكة اإلنرتنت لذلك ؟
يطرح هذا الجزء حلوال وأساليب ممكن اعتامدها ،مستلهمة من دليل املامرسة الصحفية «  24ساعة يف قاعة
التحرير» وهو موقع االكرتوين أعدته املدرسة العليا للصحافة يف ليل وقناة فرنسا الدولية  24بهدف تدريب
مهني للصحفيني والصحفيات يف العامل وفق املعايري املهنية الدولية ،ويتضمن أربع ملفات عملية للتصفح
والتحميل مجانا.
 5.2.1تمييز وظائف التدخل في موضوع إخباري

تعمل الحوارات اإلخبارية عىل تعزيز املقاالت الصحفية وتقارير اإلذاعة والتلفزيون ،لكن قبل التامس أي تدخل
ال بد من فهم الوظائف اإلعالمية التي يؤديها املتحدث إىل الصحفي والصحفية أو املتحدث عنه يف مواكبة
الحدث.
عرف بالمتحدث

تعرف على وظيفته اإلخبارية

املشارك :شارك يف الحدث طوعا
أو بدون إرادته

من قلب الحدث يروي ما عاشه

شاهد العيان :شاهد أو سمع

عىل هامش الحدث يقدم وجهة نظر باعتبار املسافة التي تفصله عن
الحدث ،ال يطلب منه التعليق أو تعترب شهادته حقيقة ميكن تعميمها

الخبري :يعرف

يقدم تقييام موضوعيا للحدث و ميكنه بناء تحليل أو حكم مجرد
يعتمد عىل خربته وال يفرتض سؤاله عن انطباعه الشخيص أو توقعاته

املفوض ،املسؤول :يرصح

شخصية تتفاعل مع الحدث من خالل ترصيح لتقديم رشوح
واستفسارات من واقع مسؤوليتها

امللحق الصحفي املتحدث باسم
باألمراملؤسسة كوسيط
يحل محل املعتمد املكلف
ميثل املستجوب رشيحة من األشخاص ،منوذج لواقع اجتامعي أو تيار
رأي عام
سيايس ،يعطي وجهة نظر ورد فعل من جملة اآلراء املعاكسة
الشخصية موضوع الحدث

شخصية معروفة تتقمص الحدث بإنجاز ،قرار ،أو واقعة

استجوابات من الشارع

ال تفيد بأي معلومة إمنا تؤكد اتجاهات معروفة و رأي شعبي أو شائع
 “ /https://www.24hdansuneredaction.comمقتبس بترصف عن  24ساعة يف قاعة التحرير”
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باستثناء وظائف املفوض و الخبري وامللحق فوظيفة املتدخل يف وسائط اإلعالم هي إبداء الرأي ،ولكل مواطن
ومواطنة الحق يف ذلك .غري أنه عادة ما يتم حرص الوظائف اإلخبارية املوكولة للنساء والرجال يف قوالب
محددة:
الرجال

وظائف معرفية
و آراء موضوعية
وجهات نظر ذات قيمة
مضافة عالية يف تشكيل
الرأي العام
شخصيات عامة تصنع الحدث
وتشكل الرأي العام بالحديث يف
ميع املواضيع العامة التي تهم
جالشأن املحيل والوطني و الدويل

النساء

اآلراء التي تعرب عن
عموميات واآلراء
الشعبية
غياب الشخصيات العامة يف
الحديث عن مواضيع عامة
اللهم عن قضايا تهم املرأة
و الطفل وحقوق اإلنسان

الوظائف اإلخبارية املوكولة للنساء تظل محصورة يف اآلراء التي تعرب عن عموميات واآلراء الشعبية بينام يؤدي
الرجال الوظائف املعرفية واملوضوعية التي تنقل وجهات نظر ذات قيمة مضافة عالية يف تشكيل الرأي العام.
كام تدعى الشخصيات العامة من الذكور للتحدث يف مواضيع عامة بينام يقترص ظهور الشخصيات العامة من
النساء عىل املواضيع التي تهم مجال تدخلهن كام غالبا ما تثار وضعيتهن الخاصة واملشاكل التي يعانني منها يف
إنجاز عملهن أكرث من إنجازاتهن.
ما يجب القيام به هو السعى لتحقيق التكافؤ وفقا للرسم التايل:
السعي لبلوغ
التكافؤ بني النساء والرجال يف

الوظائف املعرفية و
املوضوعية تحديدا يف فئة
)الخبري(ة) واملفوض(ة
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الشخصية العامة التي
تصنع الحدث بأعاملها اليومية

الشخصيات العامة التي
تدعى للحديث يف املوضوعات
العامة التي تهم الشأن املحيل
والوطني و الدويل

الشخصيات العامة والخرباء
املدعوة للحديث عن قضايا
املساواة بني الرجل واملرأة و
حقوق اإلنسان والطفل

 5.2.2التعبير بالصورة وأهمية زوايا التقاط الصورة

اللقطات هي مجموعة الصور امللتقطة حول حدث أو يف مكان ما كلام اشتغلت الكامريا ثم توقفت حصلنا
عىل لقطة ومجموع اللقطات املركبة مع بعضها يشكل مشهدا و تتشكل التقارير اإلخبارية من حوايل  20لقطة
مركبة (أو  60لقطة مصورة) .نعتمد إلنجاز مونتاج حيوي عىل لقطتني عامتني ،و  8لقطات متوسطة ،و10
لقطات مقربة .تفيد الصورة التقرير باإلجابة الفعلية عن األسئلة األساسية أين ؟ من ؟ ماذا ؟ كام تفيد زوايا
التقاط الصورة املوضوع بتمرير معاين أخرى للجمهور ،فمثال تركز اللقطة املقربة جدا ( )gros planعىل جزء
معني من الجسد أو مكان يراد إثارة انتباه املشاهد(ة) له أوعىل حركة ما لتمرير رسالة معينة.
وبالتايل فبزوايا التصوير ميكن نقل املزيد من املعلومات الهامة ولدى يتعني توخي الحذر من املعاين غري
املقصودة واإليحاءات الغري مقبولة عند املونتاج.
• فعىل سبيل املثال ميكن بصورة مقربة جدا لحركة عصبية ليدي معتدى عليها جنسيا تبليغ الجمهور محنة
املعنية باألمر دون الخوض يف تفاصيل اعتداء دنيئة.
• كام يستحب تفادي التلميحات التي تؤدي إىل انشغال الجمهور بتفاصيل جسدية أو مادية (مجوهرات
ومالبس أوأثاث) قد توحي مبعاين ال عالقة لها بالحدث وال تخدم الشخصية الظاهرة خاصة فيام يتعلق
بالنساء.
اللقطات

معانيها

اللقطة عن بعد ()plan large

تخدم اإلطار العام للحدث

اللقطة الجامعية ()plan d’ensemble

تحدد الشخصيات

اللقطة األمريكية

تصف الشخديات أثناء تعاطيهم لنشاطهم

اللقطة نصف القامة ()plan taille

تظهر شخص أو عدة أشخاص يف مكان ما

اللقطة املتوسطة أو املقربة عىل الصدر
()plan moyen ou rapproché

تنطلق من الرؤية الطبيعية للعالقة مع اآلخرين

اللقطة املقربة جدا () gros plan
إدراج الصورة يف مكان معني من اللقطة ()L’insert

تركز عىل جزء معني من الجسد أو جزئية مادية
أو حركة معينة
تجلب اإلهتامم إىل مؤرش برصي له عالقة
باملشهد املصور

منقول بترصف عن زوايا اللقطات املدرجة يف “ 24ساعة يف قاعة التحرير” يف الرابط أعاله
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توحي إجامال اللقطات عن بعد والجامعية بالرسمية بينام توحي اللقطات املقربة بالحميمية و املتوسطة
بعمومية القصد .وهناك مؤثرات خاصة مختلفة ميكن أن تدعم رسد الحدث يف األخبار املصورة ،ميكن
استعاملها أثناء التصوير واملونتاج مع رضورة اإللتفات إىل ما نريد اإليحاء به و اإلمياء إليه حيث يتعني التدقيق
يف طرق استخدامها خاصة إن كان موضوع الحدث أو الظاهر عىل الشاشة رجال أو امرأة:
• فمثال أخذ الصورة بوضع سفيل أو علوي لعدسة الكامريا ( ) des plongées et contre-plongéesيرمز إىل
هيمنة الشخص الذي يوجه نظره إىل الكامريا أو الذي تتجه األنظار إليه والعكس.
• األصوات و الصور خارج نطاق الصورة امللتقطة ( )hors champs sonores et/ou visuelsقد ترمز ملا ال
نشاهد ولكننا ندركه فمثال زر كم قميص يجعلنا ندرك وجود رجل وكعب عايل وجود امرأة ،تعابري الجسد
قد ترتجم اإلحساس بالتفوق أو الخزي والقلق فمن الرضوري اإلنتباه للمعاين التي يتم متريرها.
• التحركات أو الخدع البرصية :الغامض\الواضح ( )flou/netميكن من اإلندماج يف خط الرسد مع رؤية
الشخص الظاهر مام يجعل الجمهور يندمج معه ويعطيه اإلنطباع بأنه يعيش تجربته.
• الكامريا البانورامية متكن من إظهار سياق الحدث و تحديد مكانه والفضاء الذي جرت فيه الوقائع.
• يف الرتافلينغ «أو الوقت عىل سكة حديدية» الكامريا تتحرك وتتبع مسلكا متواصال متوازيا مع الشخص
أو اليشء الذي يتم تصويرهام مام يعكس منعرجا يف القصة أو تطورات معينة.
• يعطي الصوت واملوسيقى التصويرية إيضاحا وإيقاعا للتقارير املصورة كام يقرب الجمهور من سياق
الحدث حني تكون األصوات مسجلة من أرض الحدث أواملقابلة أو من الفضاء املحيط أثناء التعليق (صوت
ترانزستور ،نبار كلب).
كل هذه األساليب وغريها تفيد التقرير والحوار املصور ،يجب استعاملها دون درامية الوقوع يف التهويل
الدرامي وإثارة الشفقة املبتذلة إن كان موضوعهام تتبع مسار امرأة أو تغطية العنف ضد املرأة .
 5.2.3زاوية المعالجة

اللقطات أكرث ما يتوجب العناية به يف تغطية األحداث والوقائع هو زاوية املعالجة .فلنأخد عىل سبيل املثال
كموضوع قضية الفتيات الاليت تعرضن لهجوم جامعي من طرف الباعة املتجولني يف أحد األسواق بضاحية
أكادير بعد اشتباك مع أحد الباعة بسبب تعليقه عىل ارتدائهن تنانري يف رمضان ( 16يونيو  .)2015ميكننا
كأمثلة عن زوايا املعالجة املحتملة القيام بتقرير عن املوضوع يف عني املكان؛ تقييم الوضع من خالل إدراج
مقابالت مع املسؤولني\الت واملراقبني\بات والشهود ،أو رشح ما حدث يف ملف أكرث تفصيال ...وتبقى أفضل
طريقة للتعامل مع هذه الواقعة هو ربطها برواسب العقلية الذكورية.
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علينا دامئا اإلنطالق من الخاص إىل العام ،فغالبا ما ترتبط األحداث وما يرتتب عنها فيام يخص النساء بآثار
العقلية الذكورية .ومن تم علينا نقل آراء النساء يف هذه القضية فردود أفعالهن ذات أهمية قصوى لوضع
الجمهور يف السياق كام من األهمية مبا كان تسليط الضوء عىل الوضع القانوين للواقعة (للتذكري فقد قام
النائب العام مبتابعة الفتيات الاليئ تم اإلعتداء عليهن عوض املعتدين عليهن) وعلينا ختاما الحرص عىل
مواجهة وجهات النظر املختلفة لشخصيات عامة و فاعلني\فاعالت ومراقبني\مراقبات للشأن العام ونشطاء
من الذكور واإلناث يف الدفاع عن حقوق املرأة.
كقاعدة عامة:
ينبغي دامئا الحرص عىل ربط الحدث أيا كان
بوضعية املرأة والتساؤل دامئا عن الجوانب
التي يف املوضوع تستدعي اإلضاءة من منظور
يراعي الفوارق بني الجنسني سواء

كيف ننرش التوعية لدى جمهور املواطنني
و املواطنات للدفع بعجلة التقدمية و احرتام
حقوق املرأة و حقوق اإلنسان ؟

كيف ننري الرأي العام ونثري انتباهه انطالقا من حدث
معني إىل آثار ومخلفات التمييز عىل أساس النوع عىل
وضعية املرأة يف املجتمع و تحقيق املساواة و العدالة
اإلجتامعية ؟

ويتعني عموما الحرص ،يف جميع املواضيع ،عىل تضمني املقال أو التقرير ترصيحات لفئتني من املحاورين
و املحاورات :الجهات الفاعلة التي تشارك مبارشة يف الحدث ،التي سوف تصف الحدث والتدابري املتخدة
جراءه ،من جهة ،و من جهة ثانية فئة الخرباء الذين سيحللون الوضع من منطلق معارفهم مع السعي
لتحقيق التوازن بني الرجال والنساء يف هاتني الفئتني .كام علينا أن نحرص عىل تجنب إبداء أي رأي شخيص
أو تعليق أو تقمص دور الناشط(ة) الحقوقي(ة) وأن نحرص عىل اختيار الكلامت بدقة و تفادي التهويل.

تطبيق عميل لتغطية كارثة (زلزال الحسيمة عىل سبيل املثال):

• تحليل العواقب بالنسبة للنساء وتقيص حالة النساء من الضحايا عىل وجه الخصوص هل استفدن من اإلعانات والتدابري
املتخدة من أجل تعويض املنكوبني ؟ ما هي االحتياطات التي تم اتخاذها للحفاظ عىل كرامتهن أثناء اإلقامة املؤقتة يف
مخيامت اإليواء ؟ مساهمتهن يف اإلغاثة والتأقلم الجامعي مع الوضع ؟
• للموازنة إعطاء الكلمة للنساء املسؤوالت واملناضالت للتأكيد عىل تنوع أدوار النساء حيث يشكلن جزءا من ضحايا الكارثة
وجزء من املتدخلني يف إدارتها من قبل السلطات وجزءا من الناشطني الحقوقيني الذين يتولوا مساءلة السلطات والتعبري عن
حقوق املنكوبني.
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 5.2.4التحقيق إلعطاء عمق للمعالجة اإلعالمية للخبر

باإلضافة إىل إبراز النساء كمحاورات ومتدخالت ،يجب اإلرتقاء بهن إىل الصفحات واألجناس الصحفية املهمة
(الروبورتاج ،البورتري ،التحقيق ،العمود )...من أجل حشد الجمهور واستاملته لإلهتامم و السعي لفهم
األوضاع والسياقات و اإلستفسار عنها:
 فأجناس التعليق :تسمح بالتعبري عن رأي تحلييل للتنبيه لواقعة معينة أو متكررة ولجذب املتلقي(ة) إىلوجهة نظر مغايرة ملا قد يكون عليه اعتقاده الخاص؛
 التقرير :يسمح بتسليط الضوء عىل حقائق املجتمع؛ التحقيق :هو األسلوب الصحفي األمثل ملعالجة الوقائع واألحداث املتعلقة بوضعية املرأة ألنه يتجاوز مجرداإلبالغ عن الحقائق لفضح املعامل الخفية للحقائق اإلجتامعية.
قواعد التحقيق حول وضعية املرأة وحالة املساواة بني الرجل واملرأة:
• نتساءل حول فائدة املوضوع والغاية منه :الننطلق من مجرد الرغبة والقناعة الشخصية ولكن باسم
حق اآلخرين يف املعلومة.
• نطرح عىل أنفسنا السؤال الصحيح :ذاك السؤال الفرعي ينبع من حصولنا عىل اإلجابات لألسئلة
الرئيسية حول موضوع ما أو وضع معني.
• نضع إطارا لإلشكالية التي سوف يتعني حلها للعثور عىل النقطة التي سوف يتم اإلنطالق منها يف كتابة
املوضوع أومعالجته :ال بد قبل اإلشتغال حول موضوع حقوق املرأة جمع الوثائق واملعلومات حول
املوضوع بصفة عامة ودراستها ،اإلملام بقواعدها الفرعية ومظاهرها واآلثار ،وقراءة كل ما متت كتابته
حول هذا املوضوع ،وجرد األسئلة املطروحة والشخصيات الرئيسية حسب فروع املوضوع ،ومن ثم
تقديم قامئة للقضايا التي مل يتم الرد عليها أو ال زالت تطرح نفسها بحدة.
• يعمل عىل تحديد املدخل الذي ينبغي معالجته يف هذه اإلشكالية العريضة (هل يتعلق األمر بالوصول
إىل املوارد ،بإحرتام الكرامة اإلنسانية ،بالعنف املبني عىل النوع و سالمة الفرد ،بانتهاك الحريات
الخاصة ،تهديد سالمة الفرد )...زوايا املعالجة متعددة ال بد أن نأخد الوقت للتعرف عليها ،ومن تم
تحديد كيفية التعامل معها ومنطلقها .بعدها نرشع يف العمل دون ترسع أو استعجال لالنتقال ضمن
زوايا املوضوع من جوانبه للوصول تدريجيا إىل جوهر اإلشكالية.
• نقلم املعلومات التي تم الحصول عليها ،نقوم بفرزها ثم تجميعها لإللتفاف حول املوضوع ،نتحقق من
األرقام ونحدد التسلسل الزمني للمعالجة واإلسناد الرتافقي للشهادات املحصلة.
• ننجز عملنا بشفافية بالسامح للجهات املعنية بالتعليق عىل الحقائق املكتشفة ورشحها وللرشائح
املستهدفة بالتعبري عن واقعها.
• نعمل عىل بناء حجة دامغة :الوقائع واألدلة عىل الوقائع والشهادات التي يجب ان تكون متسلسلة
يف ترتيب منطقي كام هو الشأن يف معادلة رياضية .نضع جانبا كل ما من شأنه أن يرصف االنتباه عن
املنطق األسايس الجوهري للتحقيق ،وخاصة عن أحكام القيمة والتضخيم اللفظي.
منقول بترصف عن قواعد التحقيق الصحفي املدرجة يف “ 24ساعة يف قاعة التحرير”www.24hdansuneredaction.com
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 5.2.5اإلنترنت :طريقة بديلة للدفاع عن حقوق المرأة ونقل صوتها ؟

تفتح شبكة اإلنرتنت آفاقا جديدة يف إمكانية الحصول عىل أخبار متفردة أو التحقق منها والربط بينها ،كام
يف إمكانية اإلتصال بالجمهور مبارشة اللجوء إليه والتامس الرأي أو مساهمته.
 كام تسمح الصحافة اإللكرتونية بتنويع املعالجة (باملزج بني الكتابة والرسوم اليبانية للمعطيات والصوتوالصورة) وتعطي عمقا للموضوع (بإمكانية إضافة روابط داخلية وخارجية تصل املوضوع مبصادر متكن
من إغنائه أو تحيل الجمهور عىل مقاالت سابقة لتتبع تطوراته أو فهمها).
 ولكن اإلنرتنت وسيط يختلف عن باقي وسائل اإلعالم لكون تدفق املادة اإلعالمية والخرب ال يتوقففيه أبدا ،فاألخبار تسقط فيه باستمرار مام يعني من جهة أنها تنرش من دون وقت كاف للتحقق
من صحتها وأنها من جهة ثانية تظل موجودة عىل شبكة اإلنرتنت حتى إن كانت خاطئة .لذلك فمن
الرضوري أن نكون حذرين جدا يف ما نكتبه ،وخاصة حني ميس املوضوع سمعة أو كرامة الفرد أو حامية
هويته أوعندما تكون صحة الظروف املحيطة باملوضوع عىل املحك.
 وعليه فيجب التمسك بالحقائق ،واستخدام مصطلحات تفيد اإلفرتاضية واحرتام قرينة الرباءة ،والنقل عناملصادر املوثوقة واإلستشهاد بالشهادات املتضاربة ،وتصحيح األخطاء ،وتحديث املعلومات مع اإلشارة
لذلك والربط بني املقاالت ذات الصلة.
من أجل احرتام مقاربة النوع اإلجتامعي:
• وضع قامئة تتبع ( )flux RSSملصادر موثوقة ذات الصلة (عبارة عن مواقع إلكرتونية ملتتبعني\عات
من أشخاص وجهات) يتم الرجوع إليها باستمرار كشبكة مراقبة دامئة لألخبار املتعلقة بأوضاع املرأة
وحقوقها ومستجداتها.
• دعوة جمهور القراء وضيوف املوقع للتحقيق واستقراء الرأي أو لإلدالء بشهادات إلثراء املواضيع املعالجة
أو تلك املزمع إنجازها بعالقة مع واقعة معينة ( )divers-faitsأو مامرسة اجتامعية ...يجب تجنب
طرح األسئلة املغلقة من صنف «مع أو ضد تقاسم األشغال املنزلية ؟» وتفضيل األسئلة املفتوحة مثل
«هل تقوم بالعمل املنزيل أم أن زوجتك تعتني بذلك ؟» وسوف تجذب هذه األسئلة تعليقات وتجارب
شخصية و ردود فعل مضادة لتسليط الضوء عىل الزاوية املتناولة ميكن استغاللها يف مقال نعتزم كتابته.
• دعوة املتابعني عىل الشبكات اإلجتامعية للمشاركة بنرش شهادات تخصهم حول موضوع عام« :حشد
املعلومات من خالل الجمهور» ( ،)crowd sourcingو كمثال عىل ذلك «املبادرة الدولية لشجب
املضايقة والتحرش الجنيس املبني عىل النوع « .»me too#ومتكن مثل هذه املبادرات من توعية
الجمهور ،توضيح حجم املشكل ،التأثري من أجل اتخاذ تدابري زجرية وحامئية وقد تساهم يف سن وتغيري
السياسات الوطنية واملحلية لتعزيز املساواة وحقوق املرأة.

موارد مفيدة
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 5.3معالجة المشاركة السياسية ومواكبة اإلنتخابات

ال زال الحقل السيايس يشكل الحصن األخري املنيع للهيمنة الذكورية ،مع أنه مجال جوهري من حيث إدماج
وتقبل فكرة تقاسم املسؤولية والسلطة .وال تزال املواطنة السياسية املكتسبة واملكفولة يف النصوص القانونية
والترشيعية والدستورية محدودة األثر عىل أرض الواقع فيام يخص النساء ،حيث يضل العمل السيايس شبه
حكر عىل الرجال والزال بروز النساء عىل الساحة السياسية يصطدم بجدار العقليات املتحجرة.
وتظهر الدراسات السوسيولوجية يف املغرب ،أنه رغم تقبل املجتمع
الواضح لفكرة ولوج املرأة مجال العمل والتكليف السيايس ،إال أن
أفراده ،رجاال ونساء ،يعتربون أن هناك حقائب أكرث مالمئة للنساء
من غريها (كوزيرة الشؤون اإلجتامعية بدال عن رئيسة الحكومة أو
وزيرة الداخلية).

متثل النساء  23 %من
الحكومة املغربية الحالية
(من ضمنهن وزيرة واحدة)
و  21 %من أعضاء الربملان

لنستعمل عدسات واقية من التمييز حسب النوع اإلجتماعي
في صياغة المادة اإلخبارية ذات الطابع السياسي:

من يظهر ؟
من يعبر عن رأيه ؟

مترين تطبيقي:
• هل تم تحديد أية تدابري داخلية إلعطاء مساحة للتعبري واملشاركة املتكافئة للنساء والرجال العاملني
يف املجال السيايس أو املرشحني لدخوله يف املقاالت والربامج الحوارية ؟
• عند تغطية اإلنتخابات ،هل تجرى مقارنات بني األحزاب فيام يخص لوائحها اإلنتخابية ملعرفة من
يعمل عىل إدماج مقاربة النوع و مينح النساء فرص للرتشيح للمقاعد والدوائر اإلنتخابية ،خاصة
الرئيسية منها ؟
• هل يتم القيام بتحليل مقارن للربامج التي تقدمها األحزاب السياسية عىل أساس النوع اإلجتامعي
وحقوق اإلنسان ؟
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• عند تشكيل الحكومة هل يتم اإلنتباه لعدد الرجال والنساء الذين تم تعيينهم كوزراء ؟ هل
يتم اإلنتباه للحقائب الوزارية املوكولة للنساء من حيث القطاع و التسلسل الهرمي (رتبة
وزيرة أو كاتبة دولة أو وزيرة منتدبة)؟ هل تتم مساءلة زعامء أحزاب األغلبية و املعارضة
ورئيس الحكومة عن أسباب تعيني عدد قليل من النساء يف الحكومة ؟ هل يتم عرض
اإلجابات املحصلة عىل النساء العامالت يف الحقل السيايس والحزيب لتقييمها و الرد عليها ؟
• هل يتم تحليل الربنامج الحكومي عىل ضوء العناية بحقوق اإلنسان ومقاربة النوع ؟
• الحكومات املتعاقبة تكاد تخلو من النساء والقادة السياسيون يربرون ذلك بأن ما يحكم
اختياراتهم هو تعيني األنسب للمناصب املتوفرة ،هل يف تحليلنا الشخيص رفض لهذا التربير
إلمياننا بوجود نساء كثريات اكفأ لحمل تلك املسؤوليات السياسية من الرجال الذين تم
اختيارهم ؟
• يف تغطية مناقشة قانون املالية ،هل نقوم بتقييم تدابريه من منظور مقاربة النوع و العناية
بحقوق املرأة وتحقيق املساواة ؟
• لقد شكلت مراجعة الدستور خطوة محورية يف تكريس حقوق املرأة باملغرب ،ومع ذلك
فإن هناك حقوقا أساسية تم إغفالها يف الدستور أو مل تخول رصاحة .هل نعرف ما هي هذه
الحقوق ؟

اإلجابة:

إذا متت اإلجابة بنعم عىل كل هذه االسئلة ،فنحن ال نحتاج لعدسات واقية من الصور
النمطية لقدرتنا عىل التدقيق يف الساحة السياسية من زاوية تكافؤ الفرص واملساواة بني
النساء و الرجال.
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ما هي القواعد التي يجب احترامها أثناء تغطية اإلنتخابات ؟

 .1املعاملة باملثل

 .2الرتكيز عىل اإلشتغال ،اإلختيارات
وصنع القرار السيايس للمرأة كام للرجل

 .3تفادي الخصوصيات والنمطية

كيف نفعل قاعدة المعاملة بالمثل في ممارستنا:

تفادي ما نتحاشاه
مع الرجل يف تعاملنا
مع املرأة

املعاملة باملثل

التعامل مع املرأة
كام نتعامل مع
الرجل

تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل:

نطبق على النساء ما نقوم به اتجاه الرجال

نقوم باستدعائهن للنقاش حول جل املواضيع كام نستدعي الرجال
نجري معهن حديثا أو حوارا بصفتهن مرشحات لإلنتخابات كام نفعل مع
املرشحني من الرجال
منكن املواطنات من التعبري عن آرائهن حول القضايا اإلنتخابية والسياسية كام
نفعل مع املواطنني الذكور
ما نفكر فيه فيام
يخص الرجل

ينطبق عىل املرأة
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نستجوب السياسيات النساء كام نستجوب الساسة الرجال
كام نستشري املناضالت من أجل حقوق املرأة حول اإلنشغاالت التي
تهم النساء نعطي الكلمة للرجال الحقوقيني املناضلني عن املساواة
بني الرجل واملرأة
عندما نخصص مقاال او برنامجا عن امرأة تخوض غامر السياسة نسعى
لتوسيع اآلفاق عن مرشوعية وصولها ملنصبها وإعطاء نبذة عن حياتها املهنية
وإبراز مسارها الحزيب أو النقايب أو نضالها يف جمعيات املجتمع املدين متاما
كام نفعل مع الرجل

ال نقول عنها

بينما نقول عنها

ليست لها خربة يف املجال السيايس اتجه للسياسة بعد مسار مهني
متنوع
مل تتلقى تكوينا أو تعليام خاصا

رجل عصامي

إمرأة مرشحة

ألننا لن نقول عنه مرشح رجل

ال نصف لباسها أو شكلها أو
سنها ألننا لن نصف لباس الرجل وال
أو أنها تبدو أصغر أو أكرب
التجميليةأو أنها شكله وال أي يشء من هذا القبيل
خضعت للجراحة
ما ال نفكر فيه
فيام يخص الرجل

نتفاداه يف تعاملنا
مع املرأة

ال نركز عىل صلتها باألفراد ضمن بينام نقول عنه ينحدر من عائلة
مناضلة و لها تاريخ سيايس أو
الساحة السياسية أوعالقاتها
نذكر تتلمذه عىل يد زعامء
العائلية وروابطها اإلجتامعية
لتربير وصولها للربملان أو الحكومة محنكني يف نضاله الحزيب
ال نقول قامئة النساء بل الالئحة الوطنية
نتفادى النعوت الزائدة ذات
الداللة النمطية كامرأة حديدية،
مبائة رجل ،عجوز ،شابة ،جميلة،
شمطاء ،صوتها رخيم ،متأنقة،
ناعمة ،عنيفة أو مزاجية

مبا أن هاته األوصاف ال تخطر
ببالنا حيال الرجل

ما الغاية من هذه اإلحتياطات ؟

الطرح اإلعالمي التقليدي لعمل املرأة السيايس هو نتيجة للنزعة الذكورية.
من تجليات هذا الطرح اإلعالمي التقليدي:
• التقليل من قدرات النساء عىل حمل املسؤوليات السياسية؛
• تكريس لإلعتقاد السائد بأن السياسة عامل الرجل؛
• الحرمان من فرص التدخل املخصصة للنساء العامالت يف مجال السياسة بإغفالهن من جهة؛
• تقليص فرص نقل آرائهن حول القضايا ذات األهمية وبشغلهن من جهة اخرى بالحديث عن أمور
جانبية ال قيمة مضافة لها (كحياتهن الخاصة بدل الحديث عن تجربتهن السياسية)؛
• هدر إلمكانية التعريف بوجهات نظر النساء لألمور وأخذها بعني اإلعتبار يف تدبري الشأن العام؛
• حرمان باقي النساء من حقهن يف معلومات متكنهن من التوعية وتكوين رأي خاص بهن.
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وعموما في المعالجة اإلخبارية

• يجب السعي لضامن التوازن بني النساء والرجال يف برامج النقاش يف التلفزيون واإلذاعة كام يف االستجوابات
الصحفية.
• الحرص عىل تقديم وجهات نظر زعامء الرأي من النساء والرجال يف الحوارات واملوائد املستديرة حول
القضايا التي تهم وضعية املرأة ألنها تهم الجميع كام أن فتح باب النقاش أمام السياسيني والسياسيات ميكن
من أخذ رؤى النساء بعني االعتبار حني البث فيها وسن الترشيعات بشأنها.
• تعزيز معرفتنا بالنصوص الترشيعية والقانونية املتعلقة باملشاركة السياسية للمرأة وبلوغها املهام اإلنتخابية.
• البحث عن جمعيات ونشطاء املجتمع املدين املدافع عن حقوق املرأة السياسية و التمثيل اإلنتخايب (عىل
الصعيد الوطني واملحيل) وخلق دليل املحاورين واملحاورات أصحاب الخربة يف هذا املجال.
• تسليط الضوء عىل املجاالت املرتبطة باملشاركة السياسية للنساء واملجاالت والوظائف التي ال زالت حكرا
عىل الرجال .مقارنة الوضع الوطني باإلحصاءات الدولية ،إعطاء أمثلة عن التوازن بني الجنسني يف تشكيلة
الحكومة يف بلدان أخرى.
• تقديم إحصاءات عن عدد النساء الاليت يشغلن مناصب سياسية هامة والتعريف باملبادرات التي اقرتحنها.
• ربط عمل املرأة السيايس بجذوره التاريخية بتبيان مساهمة النساء يف املقاومة من أجل اإلستقالل ،يف صنع
التاريخ (شخصيات كخناتة بنت بكار.)...

قامئة التحقق والنقد الذايت اليومية:

• ما هي األدوار التي ظهرت فيها املرأة يف أخبار اليوم ؟ هل تنقل هذه األدوار صورا منطية متحيزة
جنسيا ؟
• ما هي الصور والقيم التي تنقل املقاالت واملواضيع التي همت أشغال الحكومة وموقع القرار
واملجتمع املدين والنساء يف األسبوع املنرصم ؟
 5.4معالجة المواضيع المتعلقة بحقوق المرأة عموما

نعتمد نفس القاعدة املعتمدة يف الوثيقة السابقة يف املعالجة :فنعمل عىل جمع و دراسة املعلومات والوثائق
لإلملام باملوضوع ،ثم التساؤل لتقييم الوضع ثم اإلخبار وفتح باب النقاش.

رابط مفيد

«سمه غريه!» التحيز الجنيس واملساواة ال تخلط بينهام! ،دليل وسائل اإلعالم للتغطية املحايدة من حيث نوع الجنس .املركز
اإلعالمي للمرأة ،راشيل جوي الرريس و روزايل ماجيو Https://wmc.3cdn.net/d70ffb626bbc4b58d8_ecm6vgfl1.pdf
دراسة من أجل إدماج النوع يف التغطية الصحفية اإلنتخابات ،املجلس االورويب https://rm.coe.int/etude-pour- 2017
une-meilleure-prise-en-compte-de-l-egalite-de-genres-dans-l/168077c1d
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إعداد المادة الصحفية ينبغي أن نسعى

• لتعزيز معرفتنا باإلطار القانوين املتعلق بحامية حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وبالصكوك الدولية و
اآلليات التطبيقية ذات الصلة.
• لتجميع اإلحصاءات الوطنية والعاملية واإلقليمية يف قاعدة بيانات خاصة باملوضوع ودراستها و تحيينها
باستمرار.
• للتعرف أكرث عىل التحديات التي تعرتض تحقيق املساواة وتكافؤ الفرص وعىل شبكات تقييم الربامج
اإلمنائية الرامية لتمكني النساء.
• للبحث عن املامرسات الجيدة الدولية و الوطنية ومناذج عن نجاحات النساء املغربيات من األكرث
شيوعا لألكرث استثنائية (مثال نساء قرويات يشكلن تعاونية ناجحة ،العاملة املغربية التي تشارك يف
بعثة استكشافية يف البحر املتجمد ،املغربية الحائزة عىل امليدالية الذهبية للمسابقة الدولية لالكتشاف
العلمي يف كوريا الجنوبية يف  ،2017الخ.).
استغالل وتبادل المعارف

اغتنام أي فرصة ،يف مناقشات الشأن العام ووقائع املجتمع ،يف املقاالت والتقارير واألخبار ،لطرح مسألة
نجاعة املساواة للمناقشة وجعلها موضوعا قارا ومتجددا للنقاش والتحليل املستمر واملعالجة الوقائعية
لتثقيف وتنبيه وتوعية الجمهور .وال نجعل من قضايا حقوق املرأة و املساواة موضوعا مناسبا يرد مرة يف
السنة إحتفاال بيوم  8مارس أو برنامجا ثانويا مللء حصص إجبارية أو ثغرات شبكة الربامج.
ولجعله موضوعا حيويا يخدم الفائدة العامة يف صياغته علينا دامئا:
• طرح اإلشكالية بوضوح باستخدام املصطلحات الصحيحة واملفهومة.
• تحليل اإلشكالية برمتها بتقييم السياق وتحدياته وإبراز عواقب عدم املساواة بني الجنسني عىل التنمية
البرشية ومؤرشات التنمية الوطنية.
• تقديم قراءة نقدية للنصوص ولعمليات وآليات التطبيق باإلشارة بوضوح لحدود مسؤوليات الدولة
واملجتمع واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم.
• دعوة الخرباء وصانعي القرار للمناقشة مع تسليط الضوء عىل نشطاء املجتمع املدين وجمعيات الدفاع
عن حقوق املرأة واملنظامت غري الحكومية الدولية ملواجهة وجهات النظر املتضاربة وتحسني استيعاب
املجتمع لخلفيات اإلشكالية وتشعباتها والنتائج املرتتبة عنها مع إمكانية اقرتاح حلول تصحيحية.
• اإلستشهاد ببيانات توضيحية وتقارير ميدانية ومامرسات حميدة ومناذج تطبيقية واقرتاح حلول ناجعة
وختاما تلخيص القصد بتوليف األفكار الهامة واإلستنتاجات العملية.

أسئلة للتدقيق يف املامرسة اليومية:

• كيف نعتزم إطالع الرأي العام عن وضعية املساواة بني املرأة والرجل يف املادة اإلعالمية املصاغة ؟
• هل تقوم بتقييم نجاعة السياسات عىل أوضاع املرأة ومتتعها وإسهامها يف التنمية ؟
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 5.5تناول موضوع العنف ضد المرأة

ما هو العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي ؟

يشري مفهوم «العنف ضد املرأة» أو «العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي» إىل العنف املامرس واملسوغ
بالنظر إىل التمثالت اإلجتامعية التي يلصقها املجتمع بالرجل واملرأة واملواقف والسلوكيات التي تنشأ عنها
يف املجال الخاص (األرسة) واملجال العام (مقر العمل أو الشارع  .)...العنف ضد املرأة عاملي وخصويص يف
آن واحد .عاملي من حيث أنه ال تخلو منطقة وال بلد يف العامل منه وخصويص ألن الرتتيب السلطوي لألدوار
اإلجتامعية يقوم عىل أسس عقائدية واجتامعية وثقافية وجغرافية وسياسية وتاريخية واقتصادية محددة
ترتبط بالسياقات واألمكنة املتنوعة.
تعرف األمم املتحدة العنف املامرس ضد املرأة بأنه :أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويرتتب عليه،
أذى أو معاناة للمرأة ،سواء من الناحية الجسامنية أوالجنسية أو النفسية ،مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا
القبيل أو القرس أو الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة .وتنوه إىل أن
هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كال الجنسني أو أعضاء يف األرسة أو العائلة أو حتى الدولة.
اإلعالن العاملي ملناهضة كل أشكال العنف ضد املرأة الصادر سنة .1993

مناذج عن تعابري تربز
املعايري اإلجتامعية القامئة
عىل النوع اإلجتامعي التي
تفرز العنف ضد املرأة.

■ الرجل الذي ال يفرض إرادته عىل زوجته
ليس رجال.
■ يجوز العقاب البدين ضد املرأة لحل
النزاعات بني الزوجني.
■ يجب عىل املرأة أن تطيع زوجها وأن
تتسامح مع العنف إذا رغبت يف الحفاظ
عىل تالحم أرستها.
■ الزواج حل مقبول لغسل عار االغتصاب.

تكمن خطورة ظاهرة العنف القائم عىل النوع يف استفحالها وتكاليفها اإلجتامعية واإلقتصادية ،وتشعب
عواقبها :اإلحساس باملهانة وقلة القيمة ،السلوك الهدام ،الجروح واإلصابات ،اإلعاقات البدنية والذهنية وقتل
النساء (.)féminicide
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ما يجب تذكره
الرجال هم أكرث عرضة للموت نتيجة للحوادث ،أورصاعات مع أغراب أو انتحار ،يف حني أن النساء
أكرث عرضة للموت عىل يد قريب (زوج ،رشيك حميم) ،وغالبا ما يكون لهن صلة باملعتدي عليهن
أويعتمدن عليه اقتصاديا.
البعد الجنساين للعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي.
يف العامل 70% ،من النساء هن ضحايا العنف 30 % ،منهن
من طرف الزوج.
وللعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي أشكال مختلفة قامت الهيئات الدولية كمنظمة الصحة العاملية
ومفوضية شؤون الالجئني ومكتب اإلجراءات الخاصة بتصنيفها ،آخذة يف اإلعتبار طبيعة أعامل العنف
وعواقبها ومرتكبيها وعالقتهم باملرأة املعنفة ومكان حدوث واقعة العنف.
اإلساءة النفسية:
إساءة املعاملة ،اإلذالل ،الشتائم
يف املجال العام أو الخاص ،تقييد
أو منع تحركات املرأة وعالقاتها
الشخصية.
العنف االقتصادي:
اإلقصاء أو الحرمان من الوصول
إىل املوارد كالسيطرة عىل
الراتب ،وامللكية ،ومنعها من
التعليم.

العنف الجسدي:
الرضب ،اإلصابة ،التشويه

املامرسات التقليدية
الضارة واملؤذية:
الزواج املبكر أو القرسي،
جرائم الرشف.

العنف الجنيس:
التحرش أو األفعال الجنسية
املفروضة وبغري الرتايض

اللوحة  :10تصنيف العنف ضد املرأة وفقا ملنظمة الصحة الخاصة
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ولنتذكر أن العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي يشكل إهانة ومساسا بكرامة املرأة وتهديدا واعتداء عىل
السالمة البدنية واملعنوية للمرأة وشططا يف استعامل السلطة ،وانتهاكا لحقوق اإلنسان ،وهو اعتبارا لذلك
موضوع خطري وجدي ينطوي عىل عواقب وخيمة وهو ظاهرة عاملية ال يسلم منها أي بلد .وعدم توفر
اإلحصاءات حول هذه الظاهرة ،ال يعني بأي حال من األحوال سالمة بلد أو مجتمع من العنف بل يرتجم فقط
غياب الوعي بها وعدم تجميع املعلومات وتحليلها.
ومثاال عىل ذلك تؤكد اإلحصاءات الصادرة عن هيئة األمم املتحدة للمرأة يف  2011فيام يتعلق بقتل اإلناث،
أن ثلث الحاالت من هذا النوع يف الواليات األمريكية يقعن عىل يد رشيك حميم ،وأنه تقتل امرأة كل ست
ساعات يف جنوب إفريقيا عىل يد رشيك حميم وامرأتان كل يومني يف غواتيامال .وفيام يخص اإلتجار باألشخاص،
عىل املستوى الدويل ،فتمثل النساء والفتيات  80 %من األشخاص الذين تم بيعهم كرقيق (من أصل 800000
شخص سنويا) و  79 %منهن يتم بيعهن لإلستغالل الجنيس.
ويف املغرب ،يقع العنف ،بدون متييز يف املناطق الحرضية واألرياف ،واألماكن العامة والخاصة ،وتنحدر الضحايا
كام املعتدين ،من جميع رشائح املجتمع مبختلف مستويات التعليم والطبقات اإلجتامعية والفئات العمرية.

حيث ينخفض إىل أقل من34 %
لدى النساء الاليئ يرتدين مالبس
تقليدية و جالبيب

يصل هذا املعدل
إىل  85 %يف املدن
والحوارض

 62.8 %من النساء املغربيات هن
ضحايا للعنف ()HCP-2009

أسئلة للتدقيق يف املامرسة الصحفية اليومية:
• توضح اإلحصائيات الواردة يف الرسم البياين أعاله أن اللباس التقليدي يقي نوعا ما من التعرض للعنف
القائم عىل النوع اإلجتامعي إلميان املجتمع املغريب بأن ولوج املرأة إىل أماكن عامة يفرتض من أجل
سالمتها أن يكون مقيدا بضوابط من حيث املظهر ورشوط زمنية ومكانية ؟ فهل هذا املعتقد السائد
صائب ومنطقي ؟

جواب:

• اإلجابة ال ،ألن تقييد املالبس أو التحرك يشكل تعديا عىل الحرية الفردية.
• وتحث القواعد الخاصة باملعالجة اإلعالمية املسؤولة التي وضعها اإلتحاد الدويل للصحفيني املدرج يف
ملحق هذا الدليل (صفحة  )63عند تغطية حاالت العنف ضد املرأة عىل عدم تقديم معلومات من
هذا القبيل (عن هيئة الضحية الظاهرة و مالبسها .)...
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 5.5.1المعالجة الصحفية للعنف ضد المرأة في المغرب

تظهر الدراسات أن الصحافة الوطنية تخصص ملوضوع العنف ضد املرأة معالجة متناقضة فهذه اإلشكالية
اإلجتامعية ال تظهر إال مبعدل  6 %يف األخبار يف اإلذاعة والتلفزيون والصحافة و ال متثل سوى  3 %من
التقارير حسب نتائج املرشوع العاملي لرصد اإلعالم ( )GMMPبينام تحرض بقوة يف الصحافة املكتوبة
واإللكرتونية عىل شكل وقائع مختلفة (.)faits divers
وبالنسبة لحضور العنف املامرس ضد املرأة بصفة عامة يف وسائل اإلعالم املغربية ال يحيد الوضع عن هذه
الصورة العامة:
شبه غياب يف اإلذاعة
و التلفزة

هيمنة يف الصحافة املقروءة
واإللكرتونية

عدا الوصالت التحسيسية

عىل شكل وقائع مختلفة

و الربامج اإلجتامعية

ومقاالت معمقة

والتناقض الكمي يعقبه تناقض يف كيفية صياغة املضمون حني معالجة موضوع العنف ضد املرأة يف وسائل
اإلعالم حيث يتم الرتكيز:
• يف الوقائع املختلفة عىل اإلثارة و التشويق الدرامي.
• بينام يف املقاالت املعمقة املخصصة لإلخبار وتوعية املواطن فيتم استعامل مفاهيم مرجعية عامئة
تنسف املغزى.
• و يف الوصالت التوعوية يتم التبليغ عن العنف ضد املرأة دون ربطه كظاهرة اجتامعية بالسياق العريض
والحلقة املفرغة التي تعيد فرزه وعواقبه وتكاليفه اإلجتامعية و اإلقتصادية.
• ويف الربامج املتعلقة بالقضايا اإلجتامعية يتم التعامل مع العنف القائم عىل النوع كحاالت منعزلة
ورصاع متكافئ بني اثنني كأي نزاع بني شخصني ،فيتم فحص مسؤولية كال الطرفني يف النزاع وأحيانا لعب
دور الوساطة من أجل املصالحة (كام يف برنامج «الخيط االبيض») عىل القناة الثانية والذي كان يحظى
بنسب مشاهدة عالية لسنوات و الذي مل يتم فيه قط معالجة العنف كظاهرة يف ابعادها الثقافية.
• وعموما ،نادرا ما تغتنم وسائط اإلعالم فرصة التطرق للموضوع للقيام بالتوعية من أجل مكافحة العنف
ضد املرأة ،كظاهره اجتامعية متفشية و يف ارتباطها بالنزعة األبوية (والتمييز املنهجي ضد املرأة عىل
أساس الجنس وأشكال التبعية األخرى يف عالقات القوى غري املتكافأة بني الرجل واملرأة) و ال حتى من
أجل مواكبة الحملة الوطنية والدولية ملكافحة العنف ضد النساء التي تجرى سنويا يف  25نوفمرب.

41

 5.5.2قواعد لمعالجة إخبارية مسؤولة لموضوع العنف ضد المرأة

وضع اإلتحاد الدويل للصحفيني وصايا عرش من أجل تغطية األحداث املرتبطة بالعنف القائم عىل النوع (ميكن
اإلطالع عليها يف املرافق):
قبل معرفة قواعد املعالجة علينا اإلستعداد للتعامل مع موضوع العنف ضد املرأة ألنه يتطلب قبل الرشوع
فيه تطوير معارفنا:
• لإلحاطة باإلطار القانوين والحقوقي ،فالتضليل والتعتيم أساسهام معلومات خاطئة غري كافية أو غري مالمئة.
لذا وجب علينا الغوص يف املفاهيم املرتبطة بالعنف ومتييز إشكاله (عدم الخلط عىل سبيل املثال بني اإلتجار
الجنيس بالنساء ومامرسة البغاء) وعلينا كذلك اإلستئناس واإلملام باملعطيات واإلحصاءات العاملية والوطنية
لإلستدالل بها.
• وإنشاء قاعدة بيانات للخرباء والنشطاء من الرجال و النساء ممن ميكن اإلستعانة بهم يف التحليل عند
الحاجة لربط الحاالت املنعزلة بالظاهرة اإلجتامعية ككل واستقراء البيانات وتحليلها وتفكيك املعتقدات
الشعبية ،فضال عن إعطاء املعلومات املفيدة حول آليات املساعدة و العناية بالنساء املعتدى عليهن.
لنرشع اآلن يف تسليط الضوء عىل العنف ضد املرأة:
• علينا تقييم النتائج التى قد ترتتب عن كيفية معالجتنا ملوضوع العنف والتمييز بني ما يجب إيصاله
للجمهور وما ال ينبغي الرتكيز عليه اعتبارا:
 oألهميته من حيث فهم مالبسات املوضوع،
 oلعالقته بالحقائق وليس برضوب التخمني واملزايدة،
 oولكونه ال يعرض الضحية ألذى مضاعف (يف حياتها الخاصة ،صحتها النفسية ،استقرارها اإلجتامعي،
كرامتها.)...
• التمسك بالحقائق ،ألن التعامل الصحفي عىل أساس وقائعي ميكن من تثقيف الجمهور وتوعيته وقد
يساعده عىل تغيري قناعاته الخاطئة واألحكام املسبقة.
• تحني الفرص ،يف اي ظرف من الظروف ،لطرح ومناقشة جوانب اإلشكالية ككل للتوعية من أجل مكافحة
العنف ضد املرأة.
• اإلطالع عىل اآلليات املتاحة لإلنصاف و الدعم وإبراز منظامت املجتمع املدين واملؤسسات العاملة يف هذا
املجال.
• تسليط الضوء عىل مرتكبي جرائم العنف ،فغالبا ما يضل املعتدي غائبا يف التغطية الصحفية لألحداث.
• فضح املسؤوليات (عىل سبيل املثال :يف اإلتجار بالبرش ليست النساء سوى الحلقة الضعيفة والظاهرة التي
تستغلها شبكات إجرامية يحميها التواطؤ والصمت بني األفراد والحكومات وقوات الرشطة والعمالء الذين
يدفعون لقاء هذه الخدمات يف جميع أنحاء العامل ،وتساهم وسائل اإلعالم يف تطبيع هذا الواقع بالسكوت
عنه بتشييء النساء و تصويرهن كأداة أو جائزة جنسية).
• توخي الدقة يف استعامل املفردات والتنبه إىل مدلوالت املصطلحات و املفاهيم التي نستخدمها لتفادي
اإللتباس و التحيزات اللغوية.
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فالضحية ال «تتعرض لإلغتصاب
أو العنف» فهذا يوحي بأنها
تتحمل جزءا من مسؤولية هذا
الفعل االجرامي

الصياغة الدرامية تصوير
يخاطب العواطف وال
يخدم الحقائق

املعتديني ليسوا «وحوشا»
أو «بهائم» بل « أشخاص
عاديني» ومجرمني

املضاربة حول ترصفات
الضحايا ،نشاطهن ،لباسهن أو
سلوكهن يوحي مبسؤوليتهن يف
اإلعتداء ويغذي النزعة األبوية
والتحيز الجنيس

اإلغتصاب ليس عالقة حميمية
توافقية أوجنسية عابرة ،امنا
جرمية

هشاشة الوضع الذي تعيشه
بعض الفئات من النساء
(كاملهاجرات والاليئ يعانني
من إعاقة )...تجعلهن عرضة
للعنف والتجريح املضاعف

اللوحة  :11الهفوات اللغوية املتكررة يف املعالجة الصحفية للعنف ضد املرأة

املعالجة املسؤولة تجمع بني اإلخبار والتحليل ومناقشة الظاهرة اإلجتامعية:

اإلخبار

يشمل اإلحصاءات واملعطيات امليدانية وآليات التكفل ،وشهادات النساء
ضحايا العنف والنشطاء من أجل مكافحة العنف ضد النساء.

املناقشة

إظهار الحلقة التي تفرز العنف وأثاره (عىل األطفال والضحية واملعتدي
نفسه واملجتمع).

النقاش

يناقش الحقوق والواجبات واملسؤوليات والتوجهات السياسية ،و آليات
التكفل.
اللوحة  :12التحسيس عرب وسائل اإلعالم ملناهضة العنف املبني عىل النوع اإلجتامعي

املوارد املفيدة:

• حقيبة أدوات تعليمية من أجل صحافة أخالقية يف مجال النوع واملؤسسات اإلعالمية ،إنجاز الجمعية العاملية املسيحية
للتواصل
• مهمة ممكنة دليل الرتافع من أجل املساواة بني الجنسني يف اإلعالم ،معهد التنوع اإلعالمي http://www.media-diversity.
org/en/additional-files/documents/A%20Guides/Reporting%20on%20Gender%20and%20Media%20
Advocacy%20Toolkit%20[FR].pdf
• استعادة التوازن املساواة بني الجنسني يف الصحافة ،اإلتحاد الدويل للصحفيني و-اليونسكو 2009
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/publications-and/communication-materials/publications/full-list/getting-the-balance-right-gender-equality-in-journalism
• الدليل الصويت للتغطية اإلعالمية للعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي ،ملنظمة البحث عن أرضية مشرتكة
43

 5.6المساواة بين الجنسين في المؤسسة الصحفية

توظيف وسائل اإلعالم للمساهمة يف تحقيق املساواة قرار إداري وتنظيمي ال ميكن تحقيقه دون تطبيقه داخل
املقاولة اإلعالمية ذاتها .وميكن ذلك بالسعي التدريجي لتقليص الفجوات املحتملة بني الرجال والنساء .أظهرت
املقابالت التي أجريت أثناء إعداد هذا الدليل أن وصول املرأة إىل وظائف املسؤولية يف األقسام واملديريات
و فروع املقاوالت الصحفية ال يزال محدودا .و يظهر أن هذا ليس راجعا لعدم ثقة الرؤساء يف النساء وامنا
هو راجع بالدرجة األوىل لعدم تطلع النساء ملثل هذه املراتب خشية عدم التمكن من التوفيق بني عملهن
والتزاماتهن الشخصية.
عىل الصعيد الدويل مل يعتمد سوى نصف الرشكات اإلعالمية سياسات محددة بشأن املساواة
بني املرأة والرجل .وهذا املعدل ال يتجاوز يف منطقة شامل افريقيا والرشق األوسط ربع
املقاوالت .ومن جهة أخرى ،تشغل النساء وظائف غري مستقرة وأقل تأمني من تلك التي
يحظى بها الرجال (أي بعقود ومدد محدودة و أقل أجرا وال تسمح بالرتقي الوظيفي
(حسب نتائج التقرير العاملي عن وضعية املرأة يف وسائل اإلعالم االخبارية )/IWMF 2011 .
تحقيق المساواة في المقاولة اإلعالمية

القاعدة األوىل :وضع سياسة واقعية وآليات تقييم ومتابعة.
القاعدة الثانية :البدء مبؤرشين أو ثالثة.
• تحليل ولوج املرأة ملناصب صنع القرار،
• تقييم مستويات املسؤولية التي بلغتها النساء (كمجالس اإلدارة)،
• تحليل السياسات املعتمدة لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل داخل املؤسسة الصحفية عىل وجه التحديد،
ويف قطاع اإلعالم ككل.
إعداد واعتماد سياسة داخلية لمحاربة التمييز القائم على النوع اإلجتماعي في
المقاولة الصحفية (مقتبس بتصرف عن كتيب اإلتحاد الدولي للصحفيين) من أجل:

• ضامن متثيل املرأة والرجل بالتدريج يف املناصب اإلدارية و مجالس اإلدارة يف وسائط اإلعالم.
• وضع سياسة شاملة من أجل املساواة يف تدبري املوارد البرشية (التوظيف ،الرتقية ،جدول األجور،
تنمية املهارات و القدرات)...
املوارد املفيدة

• من منظورها ! دليل للتحليل املراعي لإلعتبارات الجنسانية لوسائط اإلعالم النسائية ،منظمة رصد املرأة ،جامايكا .1998
• املؤرشات الحساسة للنوع اإلجتامعي يف وسائل اإلعالم ،اليونسكو ،مبساهمة اإلتحاد الدويل للصحفيني
• شبكه مؤرشات املعهد األورويب للمساواة بني الجنسني )EIGE(.
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• اتخاذ تدابري ملموسة لتعزيز وصول املرأة إىل املؤسسات اإلعالمية :إدماج املتدربات ،وتكوين مستمر
مخصص للنساء يف مجال اإلدارة والقيادة والتدبري ،التوعية يف مقاربة النوع لفائدة جميع املوظفني.
• وضع إسرتاتيجيات/مواثيق ترسخ املساواة بني الجنسني:
 ملنع التحرش يف مكان العمل؛ لتوفري الخدمات اإلجتامعية والتجهيزات واملرافق الصحية؛ لتامني الخروج للتصوير امليداين؛ اقرتاح حلول للتوفيق بني الحياة الخاصة واملهنية كالتنظيم املرن لوقت العمل؛ إنشاء وحدة خاصة إلدماج النوع تقوم برصد وتقييم املساواة بني الجنسني يف أماكن العملو الخدمات اإلعالمية...
يعترب اعتامد ميثاق أو مدونة أخالقية خطوة حاسمة يف تعزيز الحرفية وأخالقيات املهنة يف وسائط اإلعالم
و تتضمن بالرضورة ما ييل:
• بيان أسباب إعداده وأهدافه؛
• أحكام واضحة ال لبس فيها؛
• مبادئ توجيهية كاملة عن طريقة التنفيذ الشامل؛
• آليات املراقبة واملحاسبة للتشجيع عىل احرتامه.
ووفقا للمعيار املرجعي الذي تم القيام به عىل الصعيد الدويل ،هناك أنواع مختلفة من املواثيق يقرتح
الجدول التايل تصنيفا لها:
نوع المواثيق

أحكامها

معيار عام

تدمج اإلنشغاالت املتعلقة بالنوع اإلجتامعي كبنود يف إطار معياري شامل يستحرض
القيم العاملية واحرتام الكرامة وحقوق اإلنسان.

التزام أخالقي

إلتزامات إلحرتام األخالقيات من منظور يدمج مقاربة النوع يف املامرسة العملية
مصاغة يف إطار اتفاقية.

توصية

اإلنشغاالت املتعلقة باحرتام مقاربة النوع يف املامرسة تأخد شكل توصية تتضمن
تدابري إلزامية معتدلة.

مبادئ توجيهية

تتجاوز هذه األحكام "ينبغي" لتعرض النتائج املرتتبة عىل اإلخالل باألحكام
واملقدمة يف عالقتها مبسؤوليات الصحفيني فيام يتعلق باملعايري والحقوق والواجبات
واإللتزامات التي تحكم عالقتهم باملجتمع.

دليل احرتايف كامل

التدابري اإلجبارية ،شاملة وثابتة ترافقها قواعد يجب احرتامها وآليات محاسبة
لتشجيع ومراقبة احرتامها
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متكن هذه املواثيق من تطبيق ضبط ذايت عىل مستوى الرشكة اإلعالمية كام ميكن اإللتزام بها عىل صعيد
القطاع ،عىل أن تقوم هيئة مستقلة مبراقبة احرتام اإللتزامات املتعهد بها (هيئات الضبط كالهيئة العليا
لإلتصال السمعي البرصي أو املنتدى املستقل ألخالقيات اإلعالم أو أي منتدى آخر يعقد مببادرة من القطاع
اإلعالمي .)...
الممارسات الحميدة

وضعت الرشكتني الوطنيتني لإلذاعة والتلفزيون باملغرب لجانا لتعزيز صورة املرأة يف وسائط اإلعالم ،وهناك
مبادرات أخرى ميكن اإلستئناس بتجاربها:
• اعتمدت االذاعة العامة النمساوية يف  2012خطة للمساواة عىل مدة  6سنوات من أجل تعزيز املسار
املهني للمرأة ،وإلغاء التمييز ،واقرتاح حلول للتوفيق بني الحياة الخاصة واملهنية والوصول إىل نسبة إناث
تساوي  45 %يف املجاالت التي كان متثيلهن فيها ضعيفا وزيادة تواجدهن يف املجاالت التقنية.
• كام اعتمدت هيئة اإلذاعة الربيطانية ( )BBCيف  2007خطة ذات عرش أهداف لتعزيز املساواة والتنوع
يف هياكلها وموظفيها وبرامجها ومتدربيها وإمكانية الوصول إليها .وينرش تقرير تقييمي سنويا منذ 2011
يوضع بانتظام عىل موقع الهيئة الربيطانية.
• تم إبرام اتفاق تعاون بني الحكومة والرشكة السمعية البرصية العامة اإلسبانية ( )RTVEيف  2009لبث
محتوى من أجل تحقيق املساواة بني املرأة والرجل ومكافحة العنف القائم عىل النوع عىل جميع قنواتها
مع التزامها باإلمتثال ملبدأ عدم التمييز القائم عىل النوع اإلجتامعي يف اإلشهار .ويشمل اإلتفاق أيضا
التكوين عىل املساواة ملوظفيها.
(للمزيد الرجوع إىل خالصة املامرسات الجيدة التي وضعها مجلس أوروبا)

املوارد املفيدة يف مجمل هذا الفصل:

• مهمة ممكنة» :دليل مجموعات التدخل التي تعمل من أجل املساواة بني الجنسني يف وسائط اإلعالم
• «حقيبة أدوات» من أجل تنفيذ توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن املساواة بني املرأة والرجل يف وسائط اإلعالم (.)2013
• من أجل تبني سياسة شاملة عىل مستوى املنظامت املهنية والهيئات النقابية ،انظر القسم الثالث من كتيب اإلتحاد الدويل
للصحفيني الصفحات  32و.33
• الدليل العميل للضبط الذايت لوسائط اإلعالم ،ملمثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا من أجل حرية وسائط اإلعالم.
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6

نحو تمثيل منصف للذكورة واألنوثة في األعمال
الدرامية واإلعالنات اإلشهارية و برامج الترفيه

 6.1تمثيل الجنسين في اإلعالنات اإلشهارية

تخلص البحوث والدراسات الوطنية والدولية ،املنجزة من قبل رابطات حقوق املرأة و املؤسسات العامة
و هيئات الضبط و مراكز البحث الجامعية ،إىل استمرارية الربط بني األدوار اإلجتامعية التقليدية املحددة
حسب الجنس يف متثيل املرأة والرجل يف املادة اإلشهارية.
التمثالت القائمة على النوع اإلجتماعي

للنساء وظيفة التابع ،املعتمد عىل الغري ،الرايض بعفوية
مبوقف الدونية وعدم الثقة وعدم اإلستقاللية التي تعرب عنها
اإلمياءات الجسدية.

لإلشهار وظيفة جربية تفرض فكرة محددة وقرسية
عن األنوثة والذكورة :أنوثة مكرسة للمهام التقليدية
أو الثانوية واإلغواء لتحقيق غاياتها تقابلها ذكورة
متتثل لروح املغامرة والغزو ولقيم القوة والحيازة و
التفوق.

للرجال الوظائف التي تتطلب املهارة مستوى عال من
التكوين ،واألدوار الحيوية و السلطوية.
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يؤدي تقسيم املهام حسب الجنس إىل تحديد مخندق لقطاعات اإلستهالك يؤدي تقسيم املهام حسب الجنس
إىل تحديد مخندق لقطاعات اإلستهالك فال تظهر املرأة يف عامل الرجل املرتبط بالعمل والسيارات والرياضة
والخدمات إال نادرا جدا أو كأداة تزيني مقابل متثيلها املفرط يف القطاعني املنزيل والتجمييل ،والعكس صحيح.
كام يؤدي فصل املهام إىل ربط تفضييل باألماكن واألنشطة والسامت والخصائص العامة حسب نوع الجنس ،و
يكون هذا االرتباط يف ثالث أرباع اإلعالنات موافق للنموذج التقليدي:

ذكر

أنثى

أدوار األب ،اإلطار التنفيدي
واألدوار املهنية املختلفة

أدوار األرسة واألمومة ،واألشغال املنزلية ،واملهن
ذات الصلة بعامل الجامل وترتيب املنزل

الصفات :الروح القتالية ،العدوانية،
املغامرة والشجاعة

الصفات :الجامل،
النعومة ،الحنان

كيف نغير هذه التمثالت ؟

يجب أوال الوعي بها ورصدها للبدء بتغيريها .ميكننا ألجل ذلك وضع شبكة قراءة تحليلية للمضامني اإلشهارية
متكن من جرد وتقييم الروابط املقرتحة بني املادة اإلستهالكية والشخصيات الظاهرة حسب الجنس:
• اعتياد تحليل مقرتح الوصلة التلفزيونية أو امللصق و/أو اإلعالن اإلذاعي والصحفي قبل الرشوع يف صياغته
يعزز الوقاية حيث ميكن املعلنني واملستشهرين من التنبه للصور والخطابات املمررة والتدخل يف مرحلة
تصميم اإلعالنات اإلشهارية.
• اعتياد هيئات الضبط واملجتمع املدين رصد وتقييم الوصالت املبثوثة وفقا ملقاربة النوع يعزز املراقبة والتتبع
املجتمعي و يشكل ضغطا عىل القطاع من أجل التغيري وتربية الجمهور عىل تفكيك الخطابات.
ولصياغة شبكة من هذا النوع ميكن اإلستعانة بالجدول التايل واملداخل التي يقرتحها لجرد الصفات املحددة
للرجل واملرأة والروابط املتكررة حسب جنس الشخصية مع نشاط رئييس أو وظيفة أرسية ،مع عالقات عامة
أو خاصة بالشخصيات األخرى ومع مجال نجاح مهني أو وظيفة تقليدية و مع املجال الخاص والعام كام ميكن
من تقييم تبادل األدوار املقرتحة (عندما تتبنى املرأة أو الرجل سلوك أو وظيفة الجنس األخر).
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جدول مقارن لتحديد الثوابت اللصيقة باإلناث والذكور في المادة اإلشهارية

فئات تحليل

مبادئ التصنيف

النشاط الرئييس
للشخصية املحورية

نشاط منزيل أو رعاية شخصية أو نشاط مهني أو أنشطة إجتامعية ؟
إذا كانت الشخصية الظاهرة إطارا فام هو املركز املوحى به :موظف(ة) ،عميل(ة)،
مسؤول(ة) ،مستخدم(ة) ؟
السياق أو املجال :محيط العمل ،املدينة ،األرسة ،عالقة حميمية ،يف الطبيعة ؟
ما هي السامت والشارة املميزة (بدلة وربطة عنق ،مالبس مدينة نسائية حقيبة يد،
حقيبة ملفات ،مطرقة و سلم ،كرة ،مجفف شعر ،علبة ماكياج ،سيارة )...؟
هل تتغري هوية الشخص بتغري املحيط املصور من العمل إىل الفضاء العام والبيت ؟

وعود النجاح املقدمة
يف الرسالة اإلعالنية

هل مجاالت النجاح املوحى بها متنوعة أو مقيدة ،هل ترتبط مبجال كفاءة تقليدية أو
بديلة :الحب ،واإلغراء ،الرعاية ،الجامل ،الرتفيه ،االرسة ،العمل ،تحقيق الذات ...؟

أي دورإنتاجي أوإنجايب ؟
هل ظهور الشخصية مرتبط بدور حرصي أم بأدوار متنوعة ؟
املرافقني الظاهرين :هل تظهر الشخصية املركزية وحدها يف الدور األرسي أم أنها تتقاسمه
مع أفراد آخرين ؟ من هم ؟ هل هم نفس الرشيحة العمرية أو أجيال مختلفة ؟
األدوار األرسية البارزة
ما هي األنشطة املرتبطة بالدور األرسي للشخصية الرئيسية :تعليم ،عمل منزيل ،ترفيه،
عناية ،رشاء لوازم ؟ ودور الشخصية\ات املصاحبة.
هل هناك تغيري يف املالبس ام ال (عىل سبيل املثال التحول من مالبس العمل إىل منامة بني
لقطة وأخرى) ؟
هل نرى مجموعة من األصدقاء أم شخصني فقط ؟
وصف العالقات الودية أو هل هم أعامر متقاربة أو من أجيال مختلفة ؟
عالقات الصداقة الحميمة ما هي األماكن التي ترتادها هذه الشخصيات :فضاء عام ،منزل ،هواء طلق ،متاجر ...؟
التي يتم طرحها بني
ما هي األنشطة املزاولة من طرف املجموعة :ترفيهية ،رياضية...؟
مجموعات النساء والرجال ما هي الصورة التي تنقلها املجموعة :أشخاص نشطون ،حداثيون ومتحررون ،شخصيات
وأدوار تقليدية (ربات بيت ،آباء تالميذ و زمالء عمل) ؟
السمة العامة أو الخاصية
ما هي الخاصية األساسية التي يركز عليها اإلشهار :الجامل ،السلبية ،الشجاعة...
الجوهرية يف للامدة
اإلعالمية

العالقات بني الجنسني

العالقات الظاهرة بني الجنسني :هل هي عالقة رصاع من أجل السلطة ،منافسة ممنهجة
بني الجنسني ،عالقة تساوي وتكافؤ ،عالقة تكامل ،منظور تقليدي ،عالقة حميمية ؟
هل يعرب املشهد عن تبادل سلط ؟
يف حال تبادل األدوار :هل يتم تقمص الرجل دور أنثوي أو هل يتم تشبه أنثى بصفات
رجولية ؟ هل يعتمد املوقف محاكاة ساخرة لسلوكيات «تقليدية» بغرض الحط منها
إلقرتاح مناذج بديلة حديثة أو من أجل تكريسها ؟ هل متت صياغتها من منظور فكاهي
كاريكاتوري أو هزيل اقرتاحي ؟ ما هو الدور أو السلوك أو السمة املحورية :البطل املنقذ
السلوكيات النمطية من قبيل اإلغواء ،هاجس الشكل الخارجي و إظهار الرثاء ،الرومانسية،
الحيازة ...؟
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• املحتوى التلفزيوين من أعامل الخيال والرتفيه يؤثر كذلك عىل الطموحات املهنية ،حيث يتم يف سن
مبكرة ربط املهن العلمية بالذكور وليس اإلناث ،فتميل الفتيات ملهن ذات صبغة أنثوية تقليدية وال
تتطلعن إىل املهن العلمية؛
• و أخريا تؤكد الدراسات عىل أن وسائل اإلعالم ،تلفزيون ،فيديو كليب إعالنات ومضامني اإلنرتنت،
تلقن األطفال يف سن ما قبل املراهقة كيفية الترصف من الناحية العاطفية والجنسية .و أن هذا
التلقني يغلب الجانب الجنيس؛
• كام تحدد شكل العالقات العاطفية لدى املراهقني فيشرتط عىل الذكور أن تكون لديهم حياة
جنسية نشطة ومتنوعة ،وعالقات جنسية غري محمية ،التعامل مع املرأة كجسد وأداة جنسية
وتجنب اإللتزام والتعلق العاطفي؛
• بينام يفرتض من الفتيات وضع وتطبيق حدود جنسية ،وتفضيل اإللتزام يف العالقات استخدام
مظهرهن لجذب الذكور.
 6.3كيفية مكافحة القوالب النمطية القائمة على النوع اإلجتماعي
في أعمال الخيال ؟

تشكل التمثالت(يف اإلعالنات التجارية ،امللصقات ،األفالم املوسيقية القصرية ،ألعاب الفيديو ،األفالم
واملسلسالت) قيم معيارية ألدوار اإلناث والذكور ومواقفهم وتطلعاتهم .غري أن إعادة إنتاج الواقع ،يف سياق
ثقايف معني ،يجعلها مرآة تعكسه .كام أن القالب اإلعالمي املرىئ املسموع يجربها ،من أجل الرتفيه أو ألغراض
تجارية ،عىل تبسيط التصنيفات وليس بالرضورة بنية اختزالها أو تقزميها عن قصد .كام أن الصور املمررة
تختلف وفقا للزمان واملكان الذي أنتجت فيه وملبدعها وال تتوافق ميكانيكيا مع رؤية موحدة لألدوار أو مع
رغبة مبيتة يف الحفاظ عىل الهيمنة الذكورية ،وإمنا تخضع لرؤية جاملية تتوخى متثيل و مساءلة الواقع يف
ظل حرية الخلق.
و لهذا كثريا ما يعرتض املهنيون عىل تحليل البعد الثقايف واإلجتامعي للرسائل اإلعالمية املمررة يف اإلعالنات
اإلشهارية واإلنتاج السمعي البرصي (وبالتايل يف اإلذاعة والتلفزيون واإلنرتنيت) اعتبارا للبعد اإلقتصادي
لهذه األنشطة ،لتجنب إسقاطات خارج نطاقها .فاإلشهار واإلنتاج السمعي البرصي أنشطة معقدة بالفعل
تخدم أغراضا تجارية وتخضع ملنطق السلع املعروضة ،واإلسرتاتيجيات التجارية واملؤسسية للمعلنني وألمناط
اإلستهالك وكذلك لالتجاهات الرائجة يف التعابري اإلبداعية ولثقافة و سلوكات املجتمع الواحد.
و مام يزيد اإلشكالية حدة عند التعامل مع هذه املضامني تشعب التدخالت الخارجة عن نطاق وسائل
اإلعالم التي تعنى ببثها فقط وليس بصناعتها.
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مبادئ توجيهية من أجل صياغة المضامين اإلشهارية والدرامية

توصيات لرشكات اإلنتاج الدرامي:
 .1لنتدرب عىل منح املرأة دور الشخصية الرئيسية ،والشخصيات الثانوية املركبة و دور الراوية يف
اإلنتاجات الوطنية بجميع أنواعها مع الحرص عىل ربط النساء بتطلعات تتجاوز الرومانسية
واإلنشغاالت املنزلية واألرسية.
 .2لنشتغل أكرث عىل الرتكيبة الداخلية لشخصيات اإلناث بإقرتاح شخصيات غنية برثائها وتعقيدها بعيدا
عن النامذج الكالسيكية ،ولنعمل عىل تعدد الحاالت الدرامية يك نعكس تنوع النساء بخرباتهن
وطموحاتهن ووضعيتهن املعيشية.
 .3لدينا فرصة لكرس الحلقة املفرغة التي تعيد إفراز التمييز القائم عىل النوع اإلجتامعي بدءا من تطوير
اإلنتاج املوجه لألطفال والشباب ،باختيار املواضيع التي تظهر شخصيات الذكور واإلناث يف أدوار غري
تقليدية ومتعددة تسهم فعال يف الحبكة الدرامية وتربط الشباب بقيم التعاطف والتسامح والتكافل
واإلحرتام من أجل تفكيك القوالب النمطية التي تعيد استنساخ العنف/التمييز عىل أساس نوع الجنس.
 .4لنحرص عىل تقديم حصص تكوينية ودورات تدريبية منتظمة لفائدة املبدعني واملبدعات من أطر
الرشكة ومعاونيها ،لتطوير مهاراتهم الفنية والتقنية لتوعيتهم من أجل تجنب التمثالت النمطية القامئة
عىل الهوية الجنسية بالصورة ويف الخطاب وزوايا اللقطات واملؤثرات الصوتية و يف الحبكة وتركيبة
الشخصيات وأثناء املونتاج وإعداد أدوات تطبيقية توجيهية للتذكري الدائم بكيفية تجنب التحيزات
الجنسية يف أعامل الخيال.
 .5لنستعن مبراقبني وباحثني نساء ورجال من أجل قراءة ورؤيا نقدية خارجية لألعامل املقرتحة يف مرحلة
الفكرة و النص ومرحلة ما قبل العرض.
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توصيات لرشكات إنتاج اإلعالنات اإلشهارية:
 .1لنجتهد ونبتكر ،يف متثيل أدوار الفئة املستهلكة املستهدفة ،يك نعكس تنوع اهتاممات النساء والقوة
الرشائية التي ميثلنها مبساهمتهن يف النسيج اإلقتصادي الوطني وتجاربهن اإلستهالكية التي تشمل
منتوجات متنوعة وإمكانات توليهن ترويج مزايا منتوج جربنه اثناء تواصلهن يف أوساطهن املهنية
وعالقاتهن اإلجتامعية (وليس فقط العائلية).
 .2لنقنع املعلنني مبزايا هذه السبل البديلة يف إعادة متثيل الواقع بإجراء اختبارات عىل عينة من الفئة
املستهدفة بإستهالك املنتوج املعروض قبل تصميم املضمون اإلشهاري من أجل تأكيد نجاح تبليغ
الرسالة التجارية بطرق بديلة.
 .3لنعكس تنوع ادوار النساء بتمثيلهن كذلك يف أدوار الخربة واالستشارة التقنية .ففي جل امليادين كبيع
السيارات والعقار ووكاالت األسفار والتأمني والصحة و يف أدوار الطاهي والسائق واملوظف واملسؤول
واملهندس ،الخ ،ميكن اإلستعانة باملرأة متاما كام الرجل.
 .4لنحذر اإليحات التي نحد بها تطلعات األطفال عند التنشئة بتمثيالت مصنفة جنسيا (فلنسمح للفتاة،
كام منثل الفتى ،باللعب مع نظرياتها يف الهواء الطلق ومامرسة الرياضة ولعب الكرة وركوب الدراجة
وحل التامرين الرياضية و تنظيف غرفتها بدل أن نوحي أن عليها أن تسري عىل خطى األم والجدة
فتتعلم كيف تطبخ وتعتني باألطفال وبجاملها فقط و العكس صحيح بالنسبة للفتى.
 .5لنحرص عىل تنظيم دورات تكوينية وحصص تدريبية من أجل تطوير املهارات التقنية والفنية
الخاصة بإبتكار وتصميم اإلعالنات بإنتظام لفائدة األطر واملتعاونني املعنيني وتوعيتهم لكيفية
تفكيك التمثالت النمطية القامئة عىل الهوية الجنسية التي ميكن متريرها بالصورة ويف الخطاب وزوايا
اللقطات واملؤثرات الصوتية و يف الحبكة و عالقة الشخصيات ببعضها وربطها باملنتوج ،إعداد أدوات
تطبيقية للتوجيه.
توصيات لوسائل اإلعالم فيام يخص اإلنتاج الدرامي:
 .1لنحرص عند اقتناء الربامج عىل اختيار املسلسالت واألفالم البديلة التي تخرج يف السياق ومناذج
الشخصيات والحبكة عن القوالب النمطية القامئة عىل الهوية الجنسية ،أيا كان مصدرها (أعامل
وطنية ،إقليمية أو دولية).
 .2يف اإلنتاج املشرتك لنعمل عىل فتح املجال أمام رشكات إنتاج متنوعة وشابة وأعامل رائدة من حيث
نرش ثقافة املساواة و مكافحة التمييز والعنف القامئني عىل النوع اإلجتامعي.
 .3لنحرص عىل اإلستعانة عند اإلنتاج واإلقتناء بلجنة نقاد وقراء لقراءة السيناريوهات املعروضة لإلنتاج
املشرتك وللتدقيق يف األفالم واملسلسالت املعروضة للبيع من أجل انتقاء األصلح من حيث الرتبية عىل
املواطنة واملساواة.
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 .4لنساهم يف تربية الجمهور (األطفال والشباب والكبار) عىل مكافحة تأثري الصور اإلعالمية بتعزيز
الحس النقدى واملهارات التحليلية للمتلقي(ة) بغرض التمكني من التعرف عىل القوالب النمطية التي
تنقلها األفالم واملسلسالت التلفزيونية وغريها من املحتويات اإلعالميه و تفكيكها وذلك بإنتاج وبث
برامج التوعية اإلعالمية.
 .5لنعمل يف الخطة الرشائية واإلنتاجية الخاصة بالربامج املوجهة للشباب واملراهقني عىل تطوير وعرض
مضامني تتحدى القوالب النمطية القامئة عىل الهوية الجنسية ،بتقديم عىل سبيل املثال:
شخصيات نسائية:
• قوية ،قادرة ومستقلة ،غري مهووسة باملظهر والرومانسية املفرطة والتطلع للزواج واإلنجاب؛
• ال تلجأ للحيلة فقط كسالح وال لإلغراء كوسيلة للوصول إىل غاياتها؛
• تعمل يف مجاالت الرياضة والعلوم والتكنولوجيا؛
• ال تجمعها عالقات عدائية بنظرياتها؛
• تتطلع لتحقيق الذات ونجاحات مهنية وفكرية وروحية وليست فقط مادية وعاطفية؛
فضال عن تقديم شخصيات الذكور التي:
• تعامل النساء بإحرتام يف كل األحوال؛
• تتعاون مع النساء يف الحياة الخاصة وتشاركهن الزمالة يف العمل عىل قدم املساواة؛
• شخصيات قادرة عموما عىل إظهار التعاطف وحسن املعاملة والحنان تتطلع لتحقيق الذات
و نجاحات مهنية وفكرية وروحية وليست فقط مادية وجنسية؛
• متيل لحل النزاعات بدون عنف.
 .6لنأخد اختبار «العصري املالح» إلجراء تجارب من هذا القبيل يف الربامج التلفزيونية املوجهة لألطفال و
األرسة يك نتساءل املواقف والسلوكات الرتبوية.
 .7لنقدم ورقات خاصة يف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية التفاعلية واملنتديات يف مواقع املقاوالت عىل
اإلنرتنيت لتبادل واستقصاء الرأي مع الجمهور من أجل التوعية والتحسيس حول مؤثرات التمثالت
اإلعالمية عىل الشباب والجمهور الناشئ .
 .8لنعزز هده املبادرات مبواد تحسيسية وتوعوية وموائد مستديرة للنقاش حول آثار التمثالت اإلعالمية
تضم الفاعلني يف الحقل اإلعالمي وخرباء ونشطاء من أجل املساواة بني املرأة والرجل.
 .9لنطلع عىل مؤرشات القياس التي وضعتها اليونسكو لتقييم املحتوى الدرامي واإلشهاري ولنطبقها
عىل عينة من املحتوى الذي تم نرشه أو بثه (مثال يف ديسمرب ويناير املنرصمني) ونتقاسم النتائج مع
الصحافة والعمالء و الجمهور يف  8مارس من كل سنة.
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توصيات لهيئات رصد وضبط وسائل اإلعالم:
لتستطيع هذه الجهات:
 .1السهر عىل تطوير
• الحوار والتشاور فيام بينها (أي املرصد الوطني لصورة املرأة يف اإلعالم و الهيأة العليا لإلتصال السمعي
البرصي) وبني الجهات الفاعلة املعنية من القطاع.
• وإنشاء بنك معلومات.
• ووضع آليات مراقبة منتظمة لتمثيل املرأة والرجل يف برامج الدعاية والخيال.
 .2إصدار توصيات مختلفة تستهدف:
• املقاوالت اإلعالمية اإلذاعية و التلفزية من أجل اتخاد تدابري محددة للحد من القوالب النمطية يف
اإلنتاج الذايت واملشرتك.
• املعلنني واملستشهرين من أجل مكافحة القوالب النمطية يف اإلعالنات.
• املجتمع املدين الساهر عىل حقوق املستهلك واملمثل للشباب إليالء اهتامم خاص لإلعالنات
واإلنتاجات إلبراز تلك التي تكرس األدوار التقليدية والقوالب النمطية من تلك التي تنرش القوالب
النمطية.
 .3اإلطالع عىل مؤرشات القياس التي وضعتها اليونسكو لتقييم املحتوى الدرامي واإلشهاري من أجل
إعداد شبكة قراءة خاصة بأشغالها وتطبيقها بصفة منتظمة عىل عينة من املحتوى الذي تم بثه
(شهر أو ثالث فيام يخص اإلشهار و ست أشهر أو سنة عىل اإلنتاج الدرامي) .نرشالنتائج إلخبار
الصحافة والعمالء يف  8مارس من كل سنة بالنسبة لإلشهار و أثناء الحملة السنوية ملحاربة العنف
ضد املرأة بالنسبة لربامج الخيال .
 .4إطالع الجمهور عىل هذه النتائج وتعزيزه بنرشإحصاءات كمية ونوعية منتظمة عن نسب املشاهدة
وعادات الجمهور معززة بدراسات استقصائية وميدانية الستقراء رأي الجمهور و اختبار آثار خطتهم
من أجل مكافحة القوالب النمطية القامئة عىل النوع اإلجتامعي.
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أسئلة تطبيقية لتقييم العالقات بين الذكور واإلناث في المحتوى
الدرامي واإلشهاري

لنبحث عن املرأة:
• أين توجد النساء ؟
• كم عددهن ؟
• من هن ؟
• أين هن ؟
• ماذا يفعلن ؟
• عام يتحدثن ؟
• من الذي يتحدثن إليه ؟
• ما الذي يحدث لهن ؟
• ما هي أعامرهم ؟
• كيف يظهرن ؟
• هل يرتبطن بقيم إيجابية أو سلبية ؟
• ما وظيفتهمن يف السياق الدرامي ؟ هل تتعلق بالجامل ،باألرسة ،بالعنف ،بالعمل املهني ،أو
الظلم اإلجتامعي ؟
• هل هن يف مواقع سلطة أم يف أنشطة ثانوية ؟ هل هن يف وضعية تأكيد الذات واستقاللية أو يف
وضعية تبعية ؟

موارد مبادرة حسنة

املبادرة السويدية تصنيف أ ( :)A ratingسمحت هذه املبادرة بتصنيف األفالم املعروضة يف قاعات السينام عىل
أساس شبكة تقييم مبسطة صاغتها أليسون بيرشيل سنة  :1985هل هناك اثنني أو أكرث من الشخصيات األنثوية ؟
هل لديهن أسامء ؟ هل يتحدثن عن يشء آخر غري الرجال ؟ إذا كانت اإلجابات ايجابية ،يحصل الفيلم عىل نقطة (أ)
مبعنى «معتمد» .يف الواليات املتحدة ،عىل نفس الشاكلة عمدت املبادرة التي سنها مركز جينا ديفيس ،إىل تنقيط
األفالم من منطلق األسوأ من حيث النوع اإلجتامعى واملساهمة يف تحقيق سامتها تصنيف ج ()G rating
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7

المرفقات

اإلطار الخاص بتعزيز المساواة ومكافحة التمييز القائم على نوع الجنس في وسائل
اإلعالم من إعالن ومنهاج عمل بيجين ،سبتمبر  ،1995الفقرة  1والفقرة  224الف.

الهدف االسرتاتيجي
(ي) املرأة ووسائط اﻹعالم:
 234سهل التقدم الذي أحرز خالل العقد املايض يف تكنولوجيا املعلومات قيام شبكة اتصال عاملية تتخطى
الحدود الوطنية وتؤثر يف السياسة العامة ،واملواقف والسلوكيات الخاصة ،وﻻ سيام مواقف وسلوك
األطفال والشباب .واإلمكانية متوفرة يف كل مكان ليك تقدم وسائط اﻹعالم مساهمة أكرب بكثري يف مجال
النهوض باملرأة.
 235وقد ازداد عدد النساء العامالت يف قطاع اإلتصال ،بيد أن قلة منهن وصلن إىل مناصب عىل مستوى صنع
القرارات أو يعملن يف مجالس وهيئات اإلدارة التي تؤثر يف سياسة وسائط اﻹعالم .ويتجىل عدم مراعاة
الفروق بني الجنسني يف وسائط اﻹعالم يف التقاعـس عن إزالة القولبة النمطية القامئة عىل أساس االنتامء
الجنيس التي ميكن مالحظتها يف منظامت وسائط اﻹعالم العامة والخاصة واملحلية والوطنية والدولية.
 236وﻻ بد من تغيري عرض الصور السلبية واملهينة للمرأة املستمر يف وسائط اﻹعالم االلكرتونية واملطبوعة
والبرصية والسمعية .فوسائط اﻹعالم املطبوعة وااللكرتونية يف معظم البلدان ﻻ توفر صورة متوازنة عن
تنوع حياة املرأة ومساهامتها يف املجتمع يف عامل متغري .وباإلضافة إىل هذا ،فإن منتجات وسائط اﻹعالم
العنيفة واملهينة أو اإلباحية تؤثر أيضاً بشكل سلبي عىل املرأة وعىل مشاركتها يف املجتمع .والربامج
التي تعزز أدوار املرأة التقليدية ميكن أن تكون مقيدة بنفس الدرجة .كام أن اﻻتجاه السائد يف العامل
أجمع نحو االستهالكية خلق جوا ً غالباً ما تصور فيه اإلعالنات والدعايات التجارية املرأة بشكل رئييس
كمستهلك ،وتستهدف الفتيات والنساء من جميع اﻷعامر بشكل غري الئق.
 237وينبغي متكني املرأة عن طريق تحسني مهاراتها ومعرفتها وفرص وصولها إيل تكنولوجيا املعلومات .فهذا
سيعزز قدرتها عىل مكافحة الصور السلبية للمرأة عىل الصعيد الدويل ،والتصدي لحاالت إساءة استعامل
السلطة لدى صناعة متزايدة األهمية .وهناك حاجة إىل إنشاء آليات ذاتية التنظيم من أجل وسائط
اﻹعالم وتعزيزها ووضع النهج إلزالة الربامج القامئة عىل التحيز ﻷحد الجنسني .ومعظم النساء ،وبخاصة
يف البلدان النامية ،لسن قادرات عىل الوصول بشكل فعال إىل شبكات املعلومات االلكرتونية الرسيعة
اآلخذة يف االتساع ،ولذلك ليس يف وسعهن إنشاء شبكات تزودهن مبصادر معلومات بديلة .ولذلك هناك
حاجة أيضاً إىل إرشاك املرأة يف صنع القرارات املتعلقة باستحداث التكنولوجيات الجديدة بقصد املشاركة
مشاركة كاملة يف منوها وأثرها.
 238ويتعني عىل الحكومات والعنارص الفاعلة األخرى ،لدى معالجتها ملسألة تعبئة وسائط اﻹعالم ،تشجيع
إتباع سياسة فعالة واضحة إلدماج منظور يراعي الفروق بني الجنسني ضمن التيار الرئييس للسياسات
والربامج.
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الهدف االستراتيجي ياء - 1-
زيادة مشاركة المرأة وتحسيـن فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائط
اإلعـالم وتكنولوجيات اإلتصال الجديـدة ومن خاللها

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها
239 من جانب الحكومات:
(أ) دعم تعليم املرأة وتدريبها وتوظيفها بقصد تعزيز وضامن وصول املرأة ،عىل أساس املساواة ،إىل جميع
مجاﻻت وسائط اﻹعالم ومستوياتها؛
(ب) دعم البحث يف جميع الجوانب املتعلقة باملرأة ووسائط اﻹعالم بقصد تحديد املجاالت التي تحتاج
إىل اهتامم وعمل ،واستعراض سياسات وسائط اﻹعالم القامئة ليك يدمج فيها منظور يراعي الفروق
بني الجنسني؛
(ج) تعزيز مشاركة املرأة الكاملة وعىل قدم املساواة يف وسائط اﻹعالم ،مبا يف ذلك اﻹدارة والربمجة
والتعليم والتدريب والبحث؛
(د) السعي إىل تحقيق التوازن بني الجنسني يف مجال تعيني الرجل واملرأة يف جميع الهيئات االستشارية
أو اﻹدارية أو التنظيمية أو هيئات الرصد ،مبا يف ذلك الهيئات املتصلة بوسائط اﻹعالم الخاصة
والحكومية أو العامة؛
(ﻫ) تشجيع هذه الهيئات ،بالقدر الذي يتامىش مع حرية التعبري ،عىل زيادة عدد الربامج املعدة من أجل
املرأة أو التي تعدها املرأة ،بقصد السهر عىل تلبية احتياجات املرأة ومعالجة اهتامماتها بشكل سليم؛
(و) تشجيع شبكات وسائط اﻹعالم النسائية واالعرتاف بها ،مبا يف ذلك الشبكات االلكرتونية وغريها من
تكنولوجيات اإلتصال الجديدة ،كوسيلة لنرش املعلومات وتبادل وجهات النظر ،مبا يف ذلك عىل
الصعيد الدويل ،ودعم املجموعات النسائية العاملة يف جميع وسائط اﻹعالم ونظم اإلتصال لهذا
الغرض؛
(ز) تشجيع االستخدام الخالق للربامج يف وسائط اﻹعالم الوطنية وتوفري الوسائل والحوافز لذلك ،من أجل
نرش املعلومات عن مختلف األشكال الثقافية للسكان األصليني واستحداث قضايا اجتامعية وتعليمية
يف هذا الصدد يف إطار القانون الوطني؛
(ح) ضامن حرية وسائط اﻹعالم وبالتايل توفر الحامية لها يف إطار القانون الوطني والعمل ،مبا يتامىش مع
حرية التعبري ،عىل تشجيع وسائط اﻹعالم عىل االشرتاك اإليجايب يف القضايا اإلمنائية واإلجتامعية.
 240من جانب شبكات وسائط اﻹعالم الوطنية والدولية:
إنشاء آليات تنظيمية تتمىش مع حرية التعبري ،مبا فيها آليات طوعية ،تشجع تصوير وسائط اﻹعالم
وشبكات اإلتصال الدولية للمرأة تصويرا ً متوازناً متنوعاً ،كام تشجع زيادة مشاركة املرأة والرجل يف
اإلنتاج وصنع القرارات.
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 241من جانب الحكومات ،حسب االقتضاء ،أو األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة:
(أ) التشجيع عىل وضع برامج تثقيفية وتدريبية من أجل املرأة ،بغية إنتاج معلومات موجهة إىل وسائط
اﻹعالم ،مبا يف ذلك متويل الجهود التجريبية ،واستعامل التكنولوجيات الجديدة ،يف مجاﻻت اإلتصال
وعلم التحكم اﻵيل والفضاء والسواتل (اﻷقامر الصناعية) ،سواء كانت عامة أم خاصة؛
(ب) التشجيع عىل استخدام نظم اإلتصال ،مبا يف ذلك التكنولوجيات الجديدة ،كوسيلة لتعزيز مشاركة املرأة
يف العمليات الدميقراطية؛
(ج) تسهيل إعداد دليل بأسامء الخبريات يف مجال وسائط اﻹعالم؛
(د) تشجيع مشاركة املرأة يف وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك مهنية أو آليات مناسبة أخرى
ذاتية التنظيم ،لتشجيع وسائط اﻹعالم عىل تصوير املرأة تصويرا ً متوازناً دون استخدام قوالب منطية.
 242من جانب املنظامت غري الحكومية والرابطات املهنية لوسائط اﻹعالم:
(أ) تشجيع إنشاء جامعات ملراقبة وسائط اﻹعالم ميكنها رصد وسائط اﻹعالم والتشاور معها لضامن إبراز
احتياجات املرأة واهتامماتها بشكل مالئم؛
(ب) تدريب املرأة عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات ألغراض اإلتصال ووسائط اﻹعالم بشكل أكرب مبا يف
ذلك عىل الصعيد الدويل؛
(ج) إنشاء شبكات فيام بني املنظامت غري الحكومية واملنظامت النسائية واملنظامت املهنية لوسائط اﻹعالم
ووضع برامج إعالمية لها ،بغية التعرف عىل االحتياجات املحددة للمرأة يف وسائط اﻹعالم ،وتيسري
املشاركة املتزايدة للمرأة يف اإلتصال ،مبا يف ذلك عىل الصعيد الدويل ،دعامً للحوار فيام بني بلدان
الجنوب والحوار بني الشامل والجنوب داخل هذه املنظامت وفيام بينها لتحقيق جملة أمور منها
تشجيع حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني املرأة والرجل؛
(د) تشجيع صناعة وسائط اﻹعالم ،واملؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب يف مجال وسائط اﻹعالم،
عىل أن تستحدث أشكاﻻً من وسائط اﻹعالم ،باللغات املالمئة ،التقليدية واألصلية وغريها من أشكال
وسائط اﻹعالم الخاصة باملجموعات العرقية ،ومن قبيلها رواية القصص والتمثيل املرسحي والشعر
واألغاين ،التي تعكس ثقافاتها واستخدام أشكال اإلتصال هذه لنرش املعلومات عن قضايا التنمية
والقضايا اإلجتامعية.
الهدف االستراتيجي ياء - 2-
تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائط اﻹعالم

اإلجراءات التي يتعني اتخاذها
 243من جانب الحكومات واملنظامت الدولية ،بالقدر الذي يتامىش مع حرية التعبري:
(أ) تشجيع البحوث وتنفيذ إسرتاتيجية لإلعالم والتثقيف واإلتصال تستهدف تشجيع تقديم صورة متوازنة
للمرأة والفتاة واألدوار املتعددة لهام؛
(ب) تشجيع وسائط اﻹعالم و وكاالت اإلعالن عىل وضع برامج محددة لزيادة الوعي مبنهاج العمل؛
(ج) تشجيع التدريب الذي يراعي الفروق بني الجنسني للمهنيني يف حقل اﻹعالم ،مبن فيهم مالك ومدير
و وسائط اﻹعالم ،لتشجيع إيجاد واستخدام صور متوازنة ومتنوعة وﻻ تقوم عىل القوالب النمطية
للمرأة يف وسائط اﻹعالم؛
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(د) تشجيع وسائط اﻹعالم عىل االمتناع عن تصوير املرأة عىل أنها مخلوق أدىن منزلة واستغاللها
كامدة وسلعة يف سوق الجنس بدﻻً من إظهارها كإنسانة خالقة وعنرص أسايس ومساهمة يف
عملية التنمية ومستفيدة منها؛
(ﻫ) ترويج مفهوم أن القوالب النمطية القامئة عىل التحيز الجنيس التي تعرضها وسائط اﻹعالم تتسم
بالتمييز عىل أساس نوع الجنس ،ومهينة يف طابعها ومنفرة؛
(و) اتخاذ تدابري فعالة أو إرساء مثل هذه التدابري ،مبا يف ذلك سن ترشيع مالئم ضد نرش املواد
اإلباحية وضد الرتكيز يف وسائط اﻹعالم عىل العنف ضد املرأة واألطفال.
 244من جانب وسائط اﻹعالم ومنظامت اإلعالن:
(أ) وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك للمهنيني وغريها من أشكال التنظيم الذايت ،تتامىش
مع حرية التعبري ،لتشجيع تقديم صور للمرأة ﻻ تقوم عىل القوالب النمطية؛
(ب) وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك للمهنيني ،متامشية مع حرية التعبري ،تتناول املواد
املتسمة بالعنف أو املهينة أو اإلباحية املتصلة باملرأة يف وسائط اﻹعالم ،مبا يف ذلك اإلعالنات؛
(ج) وضع منظور يراعي الفروق بني الجنسني يف كل املسائل التي تهم املجتمعات واملستهلكني
واملجتمع املدين؛
(د) زيادة مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار عىل كافة مستويات وسائط اﻹعالم.
 245من جانب وسائط اﻹعالم واملنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص ،بالتعاون ،حسب االقتضاء،
مع األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة:
(أ) تشجيع التقاسم املنصف للمسؤوليات األرسية عن طريق حمالت لوسائط اﻹعالم تركز عىل
املساواة بني الجنسني وأدوار الجنسني التي ﻻ تقوم عىل القوالب النمطية داخل األرسة وتنرش
معلومات تستهدف القضاء عىل إيذاء الزوجة واألطفال وجميع أشكال العنف ضد املرأة مبا فيها
العنف األرسي؛
(ب) إنتاج و/أو توزيع مواد إعالمية عن القيادات النسائية تصورهن ،يف جملة أمور ،رائدات يغنني
أدوارهن القيادية بكثري من تجارب الحياة املختلفة التي تتضمن تجاربهن يف التوفيق بني العمل
ومسؤولياتهن األرسية كأمهات ،ومهنيات ومديرات ومنظّامت للمشاريع ،دون االقتصار عىل
هذه التجارب ،وتقدمهن كنامذج تحتذي بها الشابات بوجه خاص؛
(ج) تشجيع شن حمالت مكثفة ،تستفيد من الربامج التثقيفية العامة والخاصة ،لنرش املعلومات عن
حقوق اإلنسان للمرأة ،وزيادة الوعي بها؛
(د) دعم إنشاء ومتويل وسائط إعالم جديدة بديلة ،حسب االقتضاء ،واستخدام كل وسائل اإلتصال
لنرش املعلومات بني النساء وعنهن وعن اهتامماتهن؛
(ﻫ) وضع نهج وتدريب الخرباء لتطبيق التحليل الذي يراعي الفروق بني الجنسني فيام يتعلق بربامج
وسائط اﻹعالم.
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8

مسرد المصطلحات

املداخل املقرتحة مقتبسة من املسارد التي أعدها اإلتحاد األورويب بعنوان «مرسد املصطلحات املتعلقة بقضايا
الجنسني والتنمية ،مجموعة أدوات لتعميم مراعاة مقاربة النوع اإلجتامعي يف اإلتحاد األورويب»و»  100كلمة
للمساواة :تكافؤ الفرص يف سياسات األرسة» ،و هي متاحة عىل األنرتنت باللغة الفرنسية.
 oاإلجراء اإليجايب :تدابري ملجموعة معينة من الناس للقضاء عىل األرضار الناجمة عن املواقف والسلوكات
والهياكل القامئة و منعها أو التعويض عنها.
 oاإلحتياجات العملية :تشري إىل ما تعتربه النساء (أو الرجال) احتياجاتهم الفورية مثل املاء والسكن والغذاء.
تكافؤ الفرص بني الجنسني :غياب العقبات إلعامل حقوق اإلنسان وتكافؤ فرص وإمكانات الرجال والنساء
من أجل املساهمة يف التنمية الوطنية والسياسية واإلستفادة من فوائد التنمية عىل قدم املساواة.
 oاإلنصاف :إتخاذ تدابري خاصة ومؤقثة للتعويض عن آثار التمييز التاريخية التي تحول دون تحقيق املساواة
الفعلية عىل أساس الجنس أو اإلنتامء العرقي أو غريها من أشكال التمييز ،تعتمد هذه التدابري (الخاصة
واملؤقتة) ،مثل العمل اإليجايب ،عىل معاملة مختلفة للنساء والرجال من أجل ضامن تحقيق نتيجة متساوية.
اإلنصاف خطوة يف اتجاه املساواة واإلجتامعية.
 oالتمثل هو عملية بناء :وصف ،معالجة أو ترميز لوجهات نظر مختلفة من داخل العامل الحقيقي ،اللغة،
الفنون البرصية (مثل الرسم والنحت) ،اإلعالم (مثل التصوير ،التلفزيون والسينام) هي كلها أساليب متثيل
تعمل حتى تصف وترمز لوجهات نظر حول أشخاص ،أماكن ،أشياء ،أحداث ،هويات جنسية ،إثنية ،ثقافية
واجتامعية وأفكارا مجردة أخرى (دانييل تشاندلر).
 oالتمثالت اإلجتامعية :الطريقة التي يعزو بها املجتمع الخصائص والسامت والوظائف اإلجتامعية بأفراد
ومجموعات حسب الجنس أو اإلنتامء اإلثني أو اعتبارات أخرى وهي عبارة عن بناء اجتامعي محدد يف
الخيال الجامعي انطالقا من الواقع وينقل عن طريق التنشئة ويثبت يف األغاين واألمثال و وسائل اإلعالم
والعادات و األعراف والثقافة والتعليم والفنون وما إىل ذلك .ويف جميع املجتمعات حول العامل ،تكون
األدوار والخصائص املنسوبة إىل الرجال أكرث قيمة وتثمينا من تلك التي تنسب إىل املرأة ألنها مثرة الرؤية
األبوية الناجمة بذاتها عن تطور تاريخ البرشية الخاضع لهيمنة الرجل .وهذه التمثالت تؤثر عىل تقسيم
العمل واملجال والوصول إىل السلطة واملوارد واملعرفة والتنمية وتدميها لفائدة الرجل عىل حساب املرأة.
 oالتحليل املقارن للمساواة بني الجنسني gender analysis :عملية تقدير لفهم اإلختالفات وأوجه التشابه
بني املرأة والرجل من حيث الخربات واملعارف والوضعية واإلحتياجات وإمكانية الوصول اىل املوارد
والسيطرة عليها واإلستفادة من فوائد التنمية والوصول لسلطة القرار ،وهي خطوة حاسمة من أجل الربمجة
والتخطيط املسؤول بشان قضايا النوع اإلجتامعي.
 oالتحول من منظور النوع :السياسات واملبادرات التي تقوض املامرسات والربامج املتحيزة أو التمييزية و التي
تعمل من أجل التغيري لصالح حياة أفضل للجميع.
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 oالتدخل :مقاربة تعني التأثري عىل الناس من أجل تغيري السياسة.
 oالتدخل لتحقيق املساواة بني الجنسني يف وسائل اإلعالم :يشمل الرتافع والضغط والحمالت والبحوث
والتدريب والرصد اإلعالمي واإلتصال واألشطة التي تخلق تحالفات لتعزيز حقوق املرأة واملساواة بني
الجنسني يف وسائل اإلعالم ومن خاللها.
 oالتمكني :العملية التي بواسطتها يتوصل النساء والرجال بصفة جامعية أو فردية إىل التحكم يف حياتهم
بأنفسهم ،وبرمجة أجنداتهم الخاصة ،وكتساب املهارات والثقة يف النفس وحل مشاكلهم وتطوير
استقالليتهم.
 oالتمييز :السلوك السلبي غري املربر تجاه أعضاء مجموعة اجتامعية معينة عىل أساس القوالب النمطية
كالتمييز عىل أساس النوع أوالعنرصية العرقية.
 oالتمييز املبارش :الوضع الذي عىل أساسه تتم معاملة شخص ما عىل أساس انتامئه الحقيقي أو املفرتض
إىل عرق أو ملة أو دين أو جنس ...بشكل ميسء يختلف أو قد يختلف عن شخص أخر يف ظروف
مامثلة .
 oالتمييز الغري املبارش :معيار أو مامرسة تبدو محايدة ولكنها تؤدي إىل إساءة إىل أشخاص دونا عن
أخرين تفضيل أشخاص عىل حساب آخرين عىل اساس اإلنتامء الحقيقي أو املفرتض إىل عرق أو ملة أو
دين أو جنس.
 oالتمييز ضد املرأة :يعني أي تفرقة أو إستبعاد أو تقييد يتم عىل أساس الجنس يكون من أثاره أو
أغراضه النيل من اإلعرتاف للمرأة ،عىل أساس تساوي الرجل واملرأة ،بحقوق اإلنسان والحريات األساسية
يف امليادين السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر ،أو إبطال اإلعرتاف
للمرأة بهذه الحقوق متتعها بها أو مامرستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية -املادة  -1من اتفاقية
القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (اتفاقية سيداو).
 oالتنوع :يعني التنوع يف املجتمعات البرشية تعددية أطيافه واختالف مكوناته من حيث الجنس
والجذور الجغرافية والثقافية واإلثنية واملستوى اإلجتامعي واملهني والعادات واملعتقدات واألعراف
واألعامر واملالمح...
 oالدقة :املعلومات التي تنقلها وسائل اإلعالم إىل الجمهور يجب أال تكون خاطئة أو مضللة و ال أن
تنطوي عىل متثيل زائف للحقائق والوقائع.
 oاملرأة يف التنمية :يهدف هذا النهج ( )Women Into Developmentإىل إدماج املرأة يف العمليات
اإلمنائية باستهدافها يف أنشطة محددة لها لتحسني الصحة والدخل واملوارد عىل املدى القصري ،لكن ليس
بشكل مستدام ألنها ال تحول العالقات غري املتكافئة بني اإلناث والذكور وال تنظر لألدوار املتعددة التي
ميكن ان تقوم بها النساء ،ومرونة وقت النساء وعملهن.
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 oاملزج :اختالط ودمج الناس من الجنسني يف فضاء أو عمل ،ليست رشطا للمساواة.
 oاملساواة بني الجنسني :مفهوم رقمي للتمثيل واملشاركة .رضورية ولكنها غري كافية للميض قدما يف تحقيق
املساواة بني الجنسني.
 oاملسؤولية عن القضايا الجنسانية :صياغة السياسات واملبادرات التي تلبي االحتياجات والتوقعات والقدرات
واملساهامت املختلفة للرجل واملرأة.
 oاملضمون اإلعالمي و/أو املعالجة اإلعالمية املحايدة واملتوازنة :برامج ومضامني إعالمية منصفة ومتنوعة
وغري متحيزة تعكس الطبيعة املتنوعة واملتعددة الثقافات للمجتمع الذي تتوجه إليه وتعمل فيه املؤسسة
اإلعالمية .وينطبق هذا الوصف عىل املضامني التي تسهر عىل إخبار الرأي العام وعكس ثياراته بوجهات
النظر الواسعة واملتضاربة فيه وتسمح بالتعبري عنهم وأخذهم بعني اإلعتبار يف تشكيل اإلرادة الجامعية.
يسهر اإلعالم يف هذه الحال عىل إثراء النقاش العام بالسامح لكافة األفراد واملجموعات بالتعبري وبطرح
املواضيع املتنوعة التي تهمهم وبتغطية أشغال مختلف مؤسسات املجتمع التعددي املساواة بني الجنسني:
متتع املرأة والرجل ،عىل قدم املساواة ،بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية
والثقافية.
 oاملصالح اإلسرتاتيجية (املتعلقة بالنوع) :تعني التدخالت التي تركز عىل املشاكل األساسية املتمثلة يف تبعية
املرأة وعدم املساواة بني الجنسني .واملصالح اإلسرتاتيجية املتصلة بالنوع عموما غري ملموسة ،وكثريا ما ترتبط
بالتغريات اإلجتامعية يف وضعية املرأة واإلنصاف ،ويجري التفكري فيها عىل املدى الطويل .وهي تشمل
الترشيعات املتعلقة باملساواة يف الحقوق واختيار اإلنجاب وزيادة املشاركة يف عمليات صنع القرار .وقد
ساعد مفهوم «االحتياجات االسرتاتيجية للجنسني» ،الذي وضعه مكسيم موليينو ألول مرة يف  ،1985عىل
وضع أدوات التخطيط والسياسات اإلمنائية مع مراعاة النوع ،كإطار مورس  Moserالذي يستخدم حاليا
لتطوير املؤسسات يف جميع انحاء العامل.
 oالعنف ضد املرأة :هو حسب التعريف الوارد يف -املادة  -1من إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأة ()1993
جميع أعامل العنف املوجهة ضد الجنس األنثوي ،والتي تسبب أو قد تسبب رضرا للمرأة أو معاناة بدنية
أو جنسية أو نفسية ،مبا يف ذلك التهديد مبثل هذه األعامل أو اإلكراه عليها أو الحرمان التعسفي من
الحرية ،سواء يف الحياة العامة أو يف الحياة الخاصة.
 oالقوالب النمطية :تعبري عن طريقة كاريكاتورية إلدراك الناس ،بالتبسيط البديهي عىل أساس سامت معينه
مثل الجنس ،والعرق ،الخ .وتنعكس القوالب النمطية يف السياسات والقوانني واملامرسات ،وغالبا ما يتم
تكريسها من قبل ناقالت قوية للتنشئة اإلجتامعية مثل وسائل اإلعالم واملدرسة .والتحيز الجنيس هو أساس
التمييز بني الرجل واملرأة ،ويسهم يف تربيره ويف إدامة «النامذج» التاريخية واملهيكلة للتمييز بني الرجل
واملرأة.
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 oالنوع :بناء اجتامعي يقوم عىل استحضار األدوار والسلوكيات واألنشطة والصفات التي يعتربها املجتمع
مناسبة للرجال والنساء.
 oالهوية الجنسية:
 oتقسيم العمل حسب نوع الجنس :التباين الناتج عن تقسيم املجتمعات لعمل الرجل واملرأة ،تبعا ملا
يعترب مناسبا أو غري مناسبا حسب الجنس.
 oتعميم النهج القائم عىل النوع اإلجتامعي gender mainstreaming :أو تعميم املنظور الجنساين
مراعاة حاالت واحتياجات وأولويات الرجال والنساء يف جميع مجاالت التنظيم األرسي واإلجتامعي
والسيايس واعتبار العالقات اإلجتامعية بني الجنسني وفحصها لدعم عمليات التغيري.
 oحرية الرأي والتعبري :تشمل حسب اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان حرية اعتناق األراء دون أي تدخل
واستقاء األنباء واألفكار و تلقيها و إذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالنسبة لإلعالم تفيد اإلدراج
غري املقيد لوجهات النظر واآلراء ألثارة النقاش والحوار حول جميع القضايا التي تهم املجتمع والعيش
املشرتك.
 oحقوق اإلنسان :املبادئ األخالقية واملعايري اإلجتامعية التي تصف منوذجا للسلوك البرشي يفهم عموما
بأنه حقوق أساسية ال يجوز املس بها “مستحقة ومتأصلة لكل شخص ملجرد كونها أو كونه إنسان”
مالزمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو أصلهم الوطني أوالعرقي أو أي
وضع او آخر.
 oمراعاة مقاربة النوع أو املنظورالجنساين :اإلقرار برضورة النظر يف اإلختالفات وأوجه عدم املساواة بني
املرأة والرجل وتصحيحها.
 oمركز تنسيق شؤون النوع :تعريف شخص داخل مؤسسة أو منظمة لتدبري وتحفيز النظر بشكل أفضل
يف قضايااملساواة يف العمليات اليومية .ويستخدم البعض هذا املصطلح لإلشارة إىل الوزراء املكلفون
مبحافظ حقوق املرأة أو إىل رؤساء الدوائر اإلدارية التي تعمل حرصا عىل تعزيز حقوق املرأة وتكافؤ
الفرص.
 oصورة املرأة :الصورة التعبريية للمرأة تشريإىل جميع العروض والتمثالت ،البرصية أو اللفظية املتعلقة
باإلناث.
 oالجنس :الجنس يشري إىل اإلختالفات البيولوجية والفسيولوجية التي متيز بني الذكور واإلناث من الجنس
البرشي ويتم التعبري عن العالقة بينهام يف التكامل الطبيعي املرتبط بالتوالد.
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9

مسرد

الدراسات والبحوث اإلجتماعية والتقارير حول التمثالت القائمة على النوع اإلجتماعي
في اإلعالم المغربي والمغاربي:

 oالجوانب السوسيو دميوغرافية والثقافية للتمييز الجنيس ،مجموعة النوع والتنمية ،مركز الدراسات والبحوث
الدميوغرافية ،الرباط.1998 ،
 oالخصائص السوسيو دميوغرافية للشباب ،مركز الدراسات والبحوث الدميوغرافية ،الرباط. 1991 ،
 oالخصائص السوسيو دميوغرافية للنساء يف البوادي ،مركز الدراسات والبحوث الدميوغرافية ،الرباط.1995 ،
 oالتغيري اإلجتامعي والتصورات الخاصة بقانون األرسة الجديد ،العلمي املليح ،ضمن قانون األرسة ،التصورات
واملامرسات القضائية ،فاس املغرب ،بن رايض م .وآخرون ،الرباط ،2007 ،ص27-إىل .88
 oالحالة اإلجتامعية واإلقتصادية للمرأة يف املغرب ،دراسة استقصائية وطنية عن ميزانية الوقت لدى املرأة،
مديرية اإلحصاء.1997/98 ،
 oالدراسة اإلستقصائية «املرأة املغربية تحت أنظار بيئتها اإلجتامعية» ،2006 ،املندوبية السامية للتخطيط.
 oالدراسة اإلستقصائية الوطنية للقيم يف تقرير «خمسون سنة من التنمية البرشية يف املغرب وآفاق
.2004 ،»2025
 oحالة التمثالت عن العالقات بني الجنسني فيام يتعلق مبختلف املواضيع ومجاالت الحياة اإلجتامعية يف
املغرب ،دميوس لالستشارات ،الصندوق.2009 ،
 oالنساء و وضعية املرأة يف املغرب ،مركز الدراسات والبحوث الدميوغرافية ،الرباط.1989 ،
 oتطور الظروف املعيشية للمرأة يف املغرب ،حياة زراري2006 ،
 oاملؤنث املذكر املسرية نحو املساواة يف املغرب  ،2003/1993حورية علمي مشييش ،مليكة بن رايض ،عزيز
شاك ،محمد مواقيت ،محمد سعيد السعدي ،عبد اإلله يعقويب.
 oاملرأة ووسائل اإلعالم املطبوعة يف املغرب الكبري ،وتحسني متثيل املرأة يف وسائل اإلعالم يف املغرب العريب،
ازايالين ومالكيودي ،اليونسكو.2013 ،
 oالنوع والنهوض باملرأة ،املندوبية السامية للتخطيط ./www.hcp.ma/file/103149
 oأساسيات املساواة بني الجنسني واإلتصاالت ،العامل وفقا للمرأةwww.mondefemmes.org ،2008 ،
 oصورة املرأة يف الخطاب اإلعالمي املغريب ،عمل جامعي ،املعهد العايل لإلعالم واإلتصال وصندوق األمم
املتحدة للسكان.2001 ،
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 oصورة املرأة يف الخطاب اإلعالمي واألوضاع واملنظورات ،نادية المهيدي ،وزارة التنمية اإلجتامعية،
صندوق األمم املتحدة للسكان.2009 ،
 oتقرير تحلييل عن صورة املرأة يف اإلعالم السمعي البرصي  2010/2011الهيئة العليا لإلتصال السمعي
البرصي
 oتقرير توليفي عن املساهمة يف مكافحة القوالب النمطية وتعزيز املساواة بني الجنسني يف الربامج
السمعية البرصية ،الهيئة العليا لإلتصال السمعي البرصي2014 ،
 oتقرير توليفي عن نتائج دراسة القوالب النمطية القامئة عىل النوع اإلجتامعي يف الوصالط اإلشهارية،
الهيئة العليا لإلتصال السمعي البرصي2016 ،
 oوضعية املرأة يف املغرب بعد مرور  20عاما عيل مؤمتر بيجني ،وهو تقرير مواز للمنظامت املغربية غري
الحكومية.
 oصورة املرأة يف وسائل اإلعالم املغربية خالل الحملة اإلنتخابية لالنتخابات املحلية واإلقليمية ،عبد
الوهاب رامي ،املعهد العايل للصحافة واإلتصال ومعهد التنوع اإلعالمي ،الرباط.2015 ،
 oصورة املرأة املغربية يف اإلذاعة الوطنية (بالعربية) ،املجلة املغربية للبحوث يف اإلتصاالت ،العدد ،13
ص ،61/95أسلون ،التصنيف الدويل الثالث.2001 ،
 oالصحافة النسائية ،اليونسكو.2006 ،
 oوضعية املرأة يف املغرب« :عنارصتقدير ،نورالدين حرامي» ،يف املرأة واألرسة والتضامن األرسي.1989 ،
 oالتغطية اإلعالمية للمشاركة السياسية للمرأة يف الجزائر واملغرب وتونس ،املعهد الدوليللبحث والتدريب
األمم املتحدة ومعهد-كوثر ،البور حميدة ،تونس.2009 ،
 oمتثيل املرأة يف وسائل اإلعالم املطبوعة يف املغرب ،والصحف اليومية العربية ،أطروحة الدكتوراه يف
العلوم اإلجتامعية واإلنسانية لحسن اودود ،جامعة الحسن الثاين ،الدار البيضاء.2016 ،
 oوضعية املرأة املغربية من خالل الصحافة واإلعالم ،زكية داود ،يف صورة املرأة يف املغرب الكبري تحت
إدارة خديجة محسن-فان ،اكت سود/برزخ ،باريس .2008
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 oالخطاب السيايس ،أقنعة السلطة ،باتريك شارودو ،باريس ،فويبري.2005 ،
 oاملساواة بني الرجل واملرأة ،وجهة نظر السكان املغاربة ،الجمعية الدميوقراطية لنساء املغرب ،الرباط.2004 ،
 oتغريات األرسة يف املغرب ،مختار الهراس.2006 ،
_http://www.albacharia.ma/xmlui/bitstream/handle/123456789/31436/1211Les_mutations
_de_la_famille_au_Maroc
 oنساء املغرب الكبري بني العنف الرمزي والعنف الجسدي ،صورة املرأة والعنف الرمزي ضدها يف املغرب،
جامعة  ،95املساواة املغاربية ،الجمعية الدميوقراطية لنساء املغرب ،التقرير السنوي .1998/99
 oوسائل اإلعالم وحقوق اإلنسان للنساء والفتيات ،برنامج تدريبي للصحفيني ،أمينة ملريني ،صندوق تحقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية (صندوق تحقيق الغايات التنموية لأللفية) ،اليونسكومتكني.2012 ،
 oتعزيز املساواة بني املرأة والرجل يف الحياة اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية والسياسية ،تحقيق املساواة
بني املرأة والرجل مسؤولية الجميع :املفاهيم والتوصيات املعيارية واملؤسسية ،اإلحالة الذاتية رقم ،8/2012
املجلس اإلقتصادي واإلجتامعي والبيئي ،املغرب.
 oالسياسات السكانية والتنمية البرشية يف املغرب :استعراض السنوات  50املاضية ،املفوضية السامية
للتخطيط ،الرباط.1998 ،
 oالعالقات بني الجنسني والتنمية يف ااألرياف ./www.hcp.ma/file/103214
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الدالئل والموارد المفيدة لمنهجية تراعي الفوارق بين الجنسين
في وسائط اإلعالم:

 oالدليل الصويت للتغطية اإلعالمية الحساسة للعنف القائم عىل النوع ،الدليل الصويت ،منظمة البحث عن
أرضية مشرتكة.http://www.sfcg.org/programmes/rfpa/audioguides.html ،
 oاملامرسات الحميدة لتجنب القوالب النمطية يف اإلعالم ،جامعة لورين ،فرنسا.
 oلجنة املساواة بني املرأة والرجل املساواة بني املرأة والرجل ووسائط اإلعالم2015 ،
 oحقيبة أدوات لتنفيذ توصية لجنة وزراء مجلس أوروبا  )CM/Rec) 2013بشان املساواة بني النساء
والرجال ووسائل اإلعالم،
https://edoc.coe.int/fr/egalite-hommesfemmes/6937-commission-pour-l-egalite-entre.les-femmes-et-les-hommes.html
 oاملساواة بني الجنسني والتنمية :املفاهيم واملصطلحات ،الوكالة الحكومية الدولية للفرانكوفونية.
 oالنساء والصحفيات أوال ،مجلس أوروبا( 2008 ،الفرنسية).https://rm.coe.int/1680590fb3 ،
 oمقاربة النوع يف وسائل اإلعالم-املبادئ التوجيهية للصحفيني الشباب حول إنجاز تقارير عن القضايا التي
تراعي الفوارق بني الجنسني ،مجلس أوروبا .2013
Http://www.youthpress.org/wp-content/uploads/2015/11/Gender-in-the-Média.Booklet.pdf
 oاملبادئ التوجيهية ملراعاة الفوارق بني الجنسني( ،من أجل صحافة غري متحيزة جنسيا ،مبادئ توجيهية
لإلتصال من منظور النوع اإلجتامعي يف شييل ،2017/05/18 ،صندوق األمم املتحدة للسكان.
 oمؤرشات املساواة بني الجنسني يف وسائط اإلعالم :إطار مؤرشات لقياس الوعي باملساواة بني الجنسني يف
اإلعالم واملحتوى اإلعالمي ،عمل جامعي ،اليونسكو( 2016 ،بالفرنسية والعربية)
.http://unesdoc.unesco.org/images/0023 /002310/231068f.pdf
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 oدليل الصحفي ملقاربة إيجابية للمرأة يف وسائل اإلعالم ،عبد الوهاب رامي ،البحث عن أرضية مشرتكة2016 ،
(بالعربية واإلنجليزية)
.https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2016/03/Professional-Journalist-Guide-Arbic.pdf
 oالنوع يف الراديو ،كتيب تعليمي للمذيرين ،معهد كيليامنجارو ،بنني
.Http://www.observaction.org/wp-content/uploads/2015/03/Manuel_Genre_ASCCom.pdf
 oوسائط اإلعالم واملساواة بني املرأة والرجل عىل الصعيد الوطني ،وتجميع املامرسات الجيدة ،مجلس أوروبا،
.https://rm.coe.int/1680590556 ،2015
 oإجراء التغيري :أمثلة من بلدان الشامل للعمل من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني يف وسائل اإلعالم،
وخالصة وافية للمامرسات االسكندنافية الجيدة ،ماريا ادسرتوم و راغنهيد مولسرت ،نورديكوم2014 ،
(اإلنجليزية).
.http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:772929/fulltext02 o
 oالدليل اإلعالمي للتغطية املحايدة بني الجنسني للمرشحات لإلنتخابات والسياسيات ،راشيل جوي الريس
وروزايل ماجيو ،املركز اإلعالمي النسايئ وشيكودرن.2012 ،
.Http://wmc.3cdn.net/b2d5a7532d50091943_n1m6b1avk.pdf
 oدليل إعالمي من أجل برمجة إذاعية واعية عىل أساس النوع ،2016 ،تسنيم أحمر ،مركز أوكس للموارد
وسابرينا زبريي ومنظمة البحث عن أرضية مشرتكة ،2013 ،باكستان.
 oتغطية العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي يف األزمة السورية ،دليل الصحفي ،2018 ،الصندوق
األمم املتحدة من أجل السكان.
Http://www.unfpa.org/resources/reporting-gender-based-violence-syria-crisis-journalists.handbook
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 oإستعادة التوازن :املساواة بني الجنسني يف الصحافة ،اإلتحاد الدويل للصحفيني والونيسكو2009 ،
(بالفرنسية واإلنجليزية)
.http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189885F.pdf
 oسلسلة اليونسكو من أجل التدريب حول الصحافة :دمج مقاربة النوع يف التدريب الصحفي يف
البلدان املغاربية ،دليل ،إستيل لوبيل ،اليونسكو ،الوكالة األملانية جيز ،اإليسيسكو 2012 ،بالفرنسية و
اإلنجليزية/002170/217010f pdf. http://unesdoc.unesco.org/images/0021 .
 oسلسلة من الكتيبات التدريبية حول النساء واإلعالم يف املغرب العريب (املرأة واإلذاعة ،املرأة والتلفزيون،
املرأة واإلعالم يف املغرب الكبري) ،صاحبي بنبلية ،منية ازاليني ومانويال مالشيودي ،اليونيسكو ،منظمة
األمم املتحدة للمرأة ،اإليسيسكو ،والرشكة األملانية للتعاون الدويل ،2010/2013 ،بالفرنسية
 oمجموعة أدوات تعليمية من أجل صحافة أخالقية يف مجال املساواة بني الجنسني والسياسات يف وسائل
اإلعالم( ،عمل جامعي) ،الرابطة العاملية لالتصاالت املسيحية ،واإلتحاد الدويل للصحفيني.2012 ،
 oاملرأة والرجل :جنبا إىل جنب ضد العنف ،إسرتاتيجيات ومنهجيات العمل مع الرجال والفتيان من أجل
إنهاء العنف ضد املرأة ،اوكسفام ،لبنان.2010 ،
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