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 تم إنتاج هذا الدليل بفضل دعم الشعب األمريكي من خالل وزارة
 الخارجية األمريكية. محتوى هذا الدليل هو مسؤولية منظمة
 البحث عن أرضية مشتركة - المغرب و ال يعكس بالضرورة

آراء وزارة الخارجية األمريكية أو الحكومة األمريكية. 



عن البحث   منظمة 
مشتركة  أرضية 
دولية منظمة   هي 
 تأسست سنة 1982 للعمل في مجال حل النزاعات و الحد منها.
 تنشط حاليا ب 34 دولة من مختلف أنحاء العالم، و تضم طاقما
األول مقرين  على  تتوفر  كما  شخص،   600 إلى  يصل   بشريا 

بواشنطن و الثاني ببروكسيل.

 تشتغل منظمة البحث عن أرضية مشتركة منذ سنة 2001 مع
 المجتمع المغربي من أجل تغيير الطريقة التي يتعامل بها كل
النزاعات، و على تطوير ثقافة  من األشخاص و المؤسسات مع 
 الوساطة بالمغرب. و بشراكة مع مؤسسات حكومية و منظمات
الطابع إضفاء  في  المنظمة  مشاريع  ساهمت  المدني،   المجتمع 
على لذلك  نتيجة  حصلت  و  بالمغرب،  للوساطة   المؤسساتي 

اعترافات دولية.

 تهدف منظمة البحث عن أرضية مشتركة بالمغرب إلى تشجيع
 ثقافة االحترام المتبادل و الحوار، و إلى تأسيس مجتمع يسمع
 فيه صوت الجميع، مع العمل على تعزيز قدرات األفراد و الهيئات
 و المؤسسات و الحكومات بغية تحقيق العمل التشاركي و حل

النزاعات بطريقة بناءة. 

إلى الوصول  على  مشتركة  أرضية  عن  البحث  منظمة   تعمل 
 مجتمع يشمل الجميع، و يكون فيه من الممكن لكل فرد تحقيق
 النجاح و االزدهار، مع النظر لالختالف كعامل يشجع على الترقية
 االجتماعية بحيث يمكن لكل فرد المشاركة في كافة عمليات اتخاذ
 القرار، و ذلك على جميع األصعدة، مع اعتبار التعاون و الحل السلمي

للنزاع أحد مبادئ ذلك المجتمع.

 تســتعمل منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــتركة الطــرق التقليديــة
 لحــل النــزاع كالوســاطة والحــوار، إضافــة إلــى التقنيــات الجديــدة
 كوســائل اإلعالم وذلــك بغيــة خلــق عالقـات شــراكة تعــود بالنفــع

علــى مختلــف األطراف المعنيــة بالنزاعــات. 



 تم إنتاج هذا الدليل الصحفي المهني في إطار مشروع المنظمة
للمرأة" االجتماعية  و  االقتصادية  القدرات  تقوية  رابح:   "الكل 
 المدعم من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية. يخلـق
 هـذا المشـروع فـرص جديـدة للحـوار والعمـل المشـترك لتفكيـك
بالمــرأة الصلــة  ذات  واالقتصاديــة  االجتماعيــة   الحواجـز 

 المغربيــة. 

المغــرب فــي  مشــتركة  أرضيــة  عــن  البحــث  منظمــة   تعطي 
أساســية أداة  باعتبارهــا  المهــارات  لتنميــة  كبيــرة   أهميــة 
 لتحسـين اإلنتاجية، القابليـة للعمـل وفـرص إدرار الدخـل، وذلـك
 بتقويـة القـدرة االجتماعيـة واالقتصاديـة للمـرأة وتعزيـز التنميــة
 علــى المســتويين المحلــي واإلقليمي. يعتبــر التكويــن والحمالت
شـبكة وإنشـاء  الصحفييـن  مــع  بالتعــاون  اإلعالمية  و   التوعويــة 
المهـارات. و تسـمح الركائـز لتحقيـق هـذه  أهـم   مسـتدامة مـن 
فــرص علــى  بالحصــول  والتواصليــة  التوجيهيـة  األنشطة   هـذه 

جديــدة للتعلــم الجماعــي مــن خالل التبــادل بيــن المنظمــات. 

 التكويــن هــو أداة قويــة لمكافحــة التهميــش ويجعــل مــن تمكيــن 
 المــرأة أمــرا ممكنــا. لذلــك تكويــن شــبكة مــن النسـاء سـواء مـن
إلـى وصولهـن  فـي  جـدا  مهمـا  القرويـة  أو  الحضريـة   المناطـق 
 دخـل عـال وكـذا تمكينهـن مـن المزيـد مــن المســاواة فــي اتخــاذ

القــرار داخــل األسرة وداخــل المجتمعــات المحليــة.

من  النسائية  الجمعيات  تمكين  إلى  أيضا  المشروع  هذا   يهدف 
 الترافع بنجاح في حقوقهن ألجل قيادة حملة تفعيالت تشريعية
هذا تحقيق  ألجل  للمرأة.  االقتصادية  العوائق  من   للتقليص 
 المبتغى، يتم إشراك المؤسسات اإلعالمية، رجال الدين، الرجال
 المختصين و المهتمين باألمر ألجل إعطاء المجال لدعم اعتماد
 و تنفيذ اإلصالحات التشريعية و إشراك الرجال كحلفاء وقدوة
و الجمعيات  حملة  فعالية  تقوية  بالتالي  و  ايجابية  و   رئيسية 

الجهود المبدولة. 



األميركية الشراكة  مبادرة   تقدم 
لدعم تمويًال  (ميبي)  أوسطية   الشرق 
والناشطين المدني،  المجتمع   جماعات 
 السياسيين، ورواد األعمال في جهودهم
السياسية اإلصالحات  إلى   الرامية 
 واالقتصادية، والمشاريع التي تهدف إلى
 تحسين الشفافية الحكومية، والمساءلة. وتعمل المبادرة في 18 بلداً
 وإقليماً، وساهمت بأكثر من 600 مليون دوالر لما يزيد عن 1000

 مشروع منذ إنشائها في عام 2002. 
 

 وفي اآلونة األخيرة، ازداد عدد برامج المبادرة بشكل ملحوظ في
الربيع أعقاب  في  الدمقراطية  بالتحوالت  تمر  التي   البلدان 
 العربي - بما في ذلك مصر، وليبيا، وتونس - من أجل دعم إجراء
المدني، المجتمع  في  والتوسع  ونزيهة،  وشفافة   انتخابات حرة 
السياسية نظمهم  صياغة  في  للمواطنين  أكبر  صوت   ومنح 

واالقتصادية والقانونية.

أوسطية الشرق  األميركية  الشراكة  مبادرة  مشاريع   تقدم 
والقادة المغربية  المدني  المجتمع  منظمات  إلى   المساعدة 
القطاع استقاللية  تعزيز  على  يعملون  الذين   الحكوميين 
 القضائي، وبناء نظام تعليمي يوائم القرن 21، وتعزيز وتبسيط
اإلطار وتحسين  األعمال،  إلقامة  والمؤسسية  القانونية   البيئة 
واستجابة األخيرة،  اآلونة  وفي  االقتصادي.  للنشاط   القانوني 
 للطلبات المقدمة من طرف نشطاء المجتمع المدني المحليين،
 أطلقت المبادرة برنامج المنح المحلية الجديد الذي يركز على

المشاركة السياسية للشباب وإصالح النظام االنتخابي.

 خالل هذه الفترة التي يكتنفها األمل وعدم اليقين، تعمل مشاريع
 مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية على تمكين النساء
من االستفادة  من  األوسط  الشرق  منطقة  أنحاء  جميع   في 
 إمكاناتهن الهائلة. وتساعد مشاريع المبادرة النساء الراغبات في
 مزيد من المشاركة السياسية واالقتصادية، كما توفر التدريب
وتعمل والتغيير،  اإلصالح  في  للمساهمة  المرأة  قدرات   لتعزيز 
 على بناء إمكانيات المجتمع المدني لتأمين المساواة في الحقوق

والفرص للنساء.



 معهد التنوع اإلعالمي
تتعاون دولية   منظمة 

المجتمع ومنظمات  الصحافة  ومعاهد  والصحافيين   اإلعالمية 
ومنع االجتماعية  اة  والمساو  التنوع  دعم  أجل  من   المدني 

وتسوية النزاعات من أجل صحافة مسؤولة غير منحازة. 

 يعمل معهد التنوع اإلعالمي دوليا على تشجيع التغطية اإلعالمية
من و كلي  شامل  أسلوب  بتطبيق  يقوم  و  التنوع،  عن   المسؤولة 
المجتمع في  الممثلين  لجميع  التدريب  و  التعليم  و   المشاركة 

        الذين يمكن أن يؤثروا على تغطية اإلعالم للتنوع. 

في المهمشة  األصوات  مشاركة  يشجع  العمل  من  النوع  هذا   إن 
 العملية الديمقراطية، كما أنه يؤسس تفاهًما وقاعدة للتعاون بين
 المجتمعات، ويقلل من التوتر االجتماعي ويرد على التأثير السيئ

للصحافة التي تدعو للكراهية. 

  يستخدم معهد التنوع اإلعالمي الوسائل التالية في تحقيق أهدافه
 

  تعمل مؤتمرات صانعي القرار في وسائل اإلعالم على استضافة
لتوضيح مًعا  اإلعالمية  الوسائل  ومالكي  والمديرين   المحررين 
التي تخدمها، هذا عالوة للمجتمعات  الجيد  التنوع   أهمية تغطية 
على التنوع  لتطبيق  المثلى  الطريقة  تأثير  لكيفية  التوصل   على 

األعمال الجيدة من خالل جذب نطاق أوسع من الجمهور. 

  توفر ورش عمل الصحافة التدريب النظري والعملي للصحفيين
 بشأن تغطية التنوع وقضايا األقليات وحقوق اإلنسان، وعموما، عادة
 ما يتم توجيه ورش العمل نحو إنتاج قصص إخبارية صالحة للنشر
أو العرق  متنوعة  مجموعات  في  الصحفيين  وعمل  اإلذاعة،   أو 

 الجنسية. 

.

-

-

:  



  توفر ورش عمل عالقات اإلعالم في منظمات المجتمع المدني
كيفية حول  المنظمات  هذه  لممثلي  والعملي  النظري   التدريب 
واهتماماتهم، نظرهم  وجهات  عن  التعبير  في  اإلعالم   استخدام 
الدقيقة وغير  السلبية  الصور  على  التغلب  كيفية  إلى   إضافة 

لمجتمعاتهم. 

المرجعية والمواد  الكتيبات  من  كبيرة  مجموعة  إنتاج  يتم    
متاحة مجاًنا أنها  اإلعالمي، كما  التنوع  معهد  قبل   ونشرها من 
هذه بين  ومن  منها.  االستفادة  يمكنهم  الذين  األفراد   لجميع 
 المنشورات: كتيبات إعداد التقارير اإلخبارية عن التنوع والخاصة
 بثقافة معينة للصحفيين وأكاديميات الصحافة واألدلة اإلرشادية

 الخاصة بعالقات اإلعالم وكتيب المتابعة الشاملة لإلعالم. 

  يتم عقد أبحاث ودراسات الرقابة اإلعالمية لتحديد مناطق اندالع
المشاكل وتقديم توصيات التخاذ اإلجراءات الالزمة لحلها...

أوروبا، في  المعهد  الماضية، عمل  الخمسة عشر سنة  مدار    وعلى 
مع شراكات  عقد  كما  وآسيا  أفريقيا  شمال  األوسط،    الشرق 
 منظمات مثل االتحاد الدولي للصحفيين ومجلس أوروبا، كما نال
المعهد "جائزة التنوع البريطانية" تقديرا لعمله في الشرق األوسط.

-

-

-



مقاربة أجل  من  المهني:  الصحفي  دليل   
اإلعالم" هو من ممتلكات في  للمرأة   إيجابية 
منظمة البحث عن أرضية مشتركة المغرب. 

من سنتين  نتاج  هو  المهني  الصحفي   الدليل 
عن البحث  منظمة  بين  والتعاون   الشراكة 
التنوع ومعهد  المغرب   - مشتركة   أرضية 

اإلعالمي.

عن البحث  منظمة  تتقدم  السياق،  هذا   في 
الشكر بجزيل  المغرب  مشتركة   أرضية 
 واالمتنان إلى معهد التنوع اإلعالمي لمساهمته
التعبير حرية  "تعزيز  مشروعه:  خالل   من 
من المغربي"  اإلعالم  في  واإلدماج   والتنوع 
العمل وورشات  التدريبية  الدورات   خالل 
في للمرأة  أفضل  لتغطية   المصممة خصيصا 
بين العالقات  وتعزيز  اإلعالم   وسائل 
المدني المجتمع  ومنظمات   اإلعالميين 

المستفيدة من مشروعنا : 

تقوية القدرات االقتصادية و االجتماعية للمرأة

"





المحتوى
المحتوى

من أجل مقاربة إيجابية للمرأة في اإلعالم:  
 منطلقات ومبادئ

الصور النمطية حول المرأة في اإلعالم:  
طبيعتها وأصنافها

المعالجة اإلعالمية اإليجابية للمرأة في  
اإلعالم: قواعد مهنية وأخالقية

مهام رئاسة التحرير للنهوض بصورة  
المرأة في وسائل اإلعالم

مداخل تأطيرية عامة للنهوض
بأوضاع المرأة

كلمة شكر
مقدمة

59

53

33

27

19

16

14

- I

- II

- III

- IV

- V

•

•
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 منظمة البحث عن أرضية مشتركة تقدم خالص الشكر و التقدير
تمويلها و  لدعمها  األوسطية  الشرق  األمريكية  الشراكة   لمبادرة 
االجتماعية و  االقتصادية  القدرات  تقوية  رابح:  "الكل   لمشروع 

للمرأة".

 إنا نود أن نعرب عن امتناننا لكل من شركائنا، منظمة معهد التنوع
ومركز لوح،  عين  نساء  تعاونية  الشريكة:  والجمعيات   اإلعالمي 
 أمل، و جمعية نواة المستقبل، و مركز شروق، و دار سي حماد، و
كانت حيث  الكبير،  األطلس  مؤسسة  و  توامة،  نساء   تعاونية 
إلى جنب مفتاحا في للعمل جنبا  القيمة واستعدادهم   مساهمتهم 
للمرأة في إيجابية  المهني من أجل مقاربة   إنتاج "دليل الصحفي 

"اإلعالم" كجزء من مشروع "الكل رابح.

 أقدم صادق الشكر و التقدير إلى مؤلف هذا الدليل، د.عبد الوهاب
الرامي، على جهوده القيمة وصبره طوال إنتاج هذا العمل.

كلمة شكركلمة شكر



15

 - مشتركة  أرضية  عن  البحث  لفريق  والتهاني  الشكر   كامل 
أضافت التي  وأفكارهم  القيمة  مساهماتهم  على   المغرب 

  الكثيرلنوعية هذا الدليل: 

جيسيكا لمبرت، مسؤولة برنامج سابقة
ندى الديوري، مسؤولة مشروع
سحر بوحفص، منسقة مشروع
مجاهد عبادي، منسق تواصل 

هدى زكري، عضوة الفريق االستشاري للمشروع
صافي الناصري، عضو الفريق االستشاري للمشروع

إميلي بيث ماكدونالد، منسقة المتابعة والتقييم سابقة
سلمة طلحة جبريل، مسؤولة المتابعة والتقييم سابقة

سمير قسمي، المدير المالي واإلداري
فوزية منتصر، مساعدة مالية وإدارية سابقة

 عمر الحياني، مستشار اإلعالم واإلنتاج

نوفل عبود
مدير منظمة البحث
عن أرضية مشتركة - المغرب



 المرأة عنصر أساس في معادلة المجتمع القائمة على الجنسين معا.
وثقافيا، واقتصاديا،  سياسيا،  رهانا  ذلك،  عن  فضال  تشكل،   وهي 
قانونيا، وحقوقيا، وتنمويا ال مهرب انشغاال   وَعَقديا، يجعل منها 

منه لدى المترافعين عن وضع أفضل للمرأة داخل المجتمع.

ووطنية، دولية  لجان  والتأَمْت  ومناظرات  مؤتمرات  ُعقدت   وقد 
بأوضاع النهوض  أجل  من  ونشرات  وتقارير  دراسات   وصدرت 
 المرأة. كما تم االهتمام بـ "تحسين" صورة المرأة في اإلعالم على
 اعتبار أن ذلك يشكل جزءا من آليات النهوض بواقع النساء داخل

 المجتمع.

المرأة في  وإذا كان مصطلح "تحسين" شائعا بخصوص صورة 
 اإلعالم (واالتصال كذلك)، فإنه من األجدى، من منظور المقاربة
تروم إيجابية"  "معالجة  عن  الحديث  القويمة،   المهنية-األخالقية 
التي المواضيع  بخصوص  واإلعالميات  اإلعالميين  أداء   تجويد 

تقارب المرأة وقضايا النوع االجتماعي عامة.

 وإذا كان هناك جملة من اإلعالميين يتمثلون الجواب عن "لماذا"
 يجب تبني مقاربة إيجابية للمرأة في وسائل اإلعالم، فإن كثيرا
 منهم ال يعرفون "كيف" يتصرفون بالفعل ليكون أداؤهم إيجابيا،
يتوجب التي  واألخالقية  المهنية  والقواعد  للمبادئ  مطابقا   أي 
 االحتكام إليها حين تغطية قضايا المرأة.  فالمالحظ أن التوصيات
األطراف مختلف  من  المرأة  بخصوص  الصادرة  العامة   والمبادئ 
 المعنية بالموضوع ال تخرج في الغالب عن دائرة "إعالن النوايا".
سليمة، مقاربة  نحو  الصحفيين  لتوجيه  كافية  غير  تظل   وهي 
المنتج مستوى  على  وملموس  واضح  بشكل  نتائجها   تظهر 

اإلعالمي بكل صنوفه.
 

 ويسعى"دليل الصحفي المهني من أجل مقاربة إيجابية للمرأة في
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 اإلعالم"، من هذا المنطلق، إلى سد خصاص واضح على مستوى
بسط عبر  االجتماعي  النوع  لقضايا  المهنية-األخالقية   المالمسة 
الصور ودحض  اإلعالم/المرأة،  ثنائي  يطرحها  التي   اإلشكاالت 
 النمطية اللصيقة بالنساء، واالبتعاد عن الخطاب الذكوري، وإسناد
سبل ودعم  تنموية،  حقوقية  مرجعية  إلى  اإلعالمية   المقاربة 
والنوعي الكمي  الحضور  وتيسير  المجتمع،  في  المرأة   مشاركة 
 للمرأة في المضامين اإلعالمية، إلى غير ذلك من األسس التي تقوم

عليها المعالجة اإليجابية.

لدى جماعية  لرغبة  استجابة  آخر،  جانب  من  الدليل،  هذا   ويأتي 
ظلوا العربي،  العالم  بلدان  امتداد  على  والصحفيين   الصحفيات 
حول المنظمة  والمنتديات  اللقاءات  كل  في  عنها   يعبرون 
قواعد يعتمد  عملي،  بعد  ذي  مرجع  على  التوفر  في   الموضوع، 

  إجرائية قابلة للتطبيق حين تغطيتهم لمواضيع المرأة.

 ويتفرع الدليل إلى خمسة محاور، يتطرق األول منها للمنطلقات
 والمبادئ المؤسسة لمقاربة إيجابية للمرأة في اإلعالم والتي على

الصحفي استيعابها والتشبع بها.

اإلعالم، في  المرأة  حول  النمطية  الصور  الثاني  المحور   ويتناول 
 مبرزا طبيعتها وأصنافها. ويشكل هذا المحور مدخال مهما لفهم
والتي تحول اإلعالم،  المرأة في  إسقاطها على  يتم  التي   التمثالت 
 دون تحرر المرأة من الرؤى التقليدية التي تكرس دونيتها مقارنة

بالرجل.

 أما المحور الثالث، فهو يعنى بالمعالجة اإلعالمية اإليجابية للمرأة
يقترح ألنه  الدليل  في  المحور مركزي  وهذا  العملي.  شقها   في 
اإلعالمي األداء  لتجويد  تطبيقية  طبيعة  ذات   مداخل 

المهني-األخالقي المتعلق بالمرأة والنوع االجتماعي.

بصورة للنهوض  التحرير  رئاسة  مهام  الرابع  المحور   ويالمس 
 المرأة في وسائل اإلعالم، على اعتبار مسؤولية رئاسة التحرير في

تأصيل المقاربة اإليجابية للمرأة في اإلعالم.
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د. عبد الوهاب الرامي
خبير في تطوير المهارات اإلعالمية

المرأة. بأوضاع  للنهوض  عامة  تأطيرية  بمداخل  الدليل   وينتهي 
القرار لمواقع  المرأة  ولوج  سبل  تخص  متنوعة  المداخل   وهذه 
 اإلعالمي ودعم حضورها المؤسسي، ومجاالت التشبيك والتكوين،
المرأة حول  المعلومة  وتوفير  النسائي،  اإلعالم  أداء   وتحسين 

وقضايا النوع االجتماعي، والدراسات واألبحاث.

يعتبر األول من نوعه من حيث الذي  الدليل،  أن يكون هذا   عسى 
ُمِخّل لبنة إضافية في صرح إعالم مهني غير   األهداف والتصور، 

باألدوار المنوطة به.
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من أجل مقاربة إيجابية 
للمرأة في اعالم 

منطلقات ومبادئ
:

- I



  توظف في هذا الدليل مصطلحات إعالم وصحافة، وصحفي وصحفية، وإعالمي وإعالمية حسب السياق. مع   
 التنبيه إلى أن لفظ إعالم أوسع من لفظ صحافة، إذ هناك في التلفزيون، على سبيل المثال، برامج يقدمها منشطون،

ليسوا بالضرورة صحفيين بالمعنى األصلي لهذه الكلمة التي تعني من يشتغلون بجمع األخبار وتحريرها

20

يشّكل الصحفي صورته عن المرأة  
 من وضعية المرأة داخل المجتمع،

ومن صورتها لدى هذا المجتمع
على الصحفي أن يصحح صورة  

 المرأة لدى المجتمع باإلدراك
 الصحيح لوضعية المرأة داخل

هذا المجتمع
يمكن للصورة النمطية للمرأة  
 لدى المجتمع أن تؤثر سلبيا في

 صورة المرأة لدى وسائل
اإلعالم

-1

-2

-3

وضعية المرأة داخل المجتمع

صورة المرأة لدى المجتمع

صورة المرأة لدى وسائل اإلعالم

على يجب  التي  األساسية  والمبادئ  المنطلقات  من  جملة   هناك 
 الصحفيات والصحفيين األخذ بها، توخيا لمقاربة إعالمية إيجابية

لقضايا المرأة، نعّددها في ما يلي: 

 ااااافهم العالقة بين صورة المرأة في اإلعالم* ووضعها وصورتها
في المجتمع:

 ترتبط صورة المرأة في وسائل اإلعالم، في نفس اآلن، بوضع المرأة
هذا أفراد  لدى  عنها  تتشكل  التي  وبالصورة  المجتمع،   داخل 

المجتمع، وهو ما يبّينه الشكل التالي:

تبني الصحفيين (والصحفيات) ألهداف مقاربة النوع  
االجتماعي على مستوى وسائل اإلعالم:

 يحدد "الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في اإلعالم" (الصادر
مع للتعامل  العامة  األهداف  من  جملة   ،(2005 سنة  بالمغرب   في 
ما مع  األهداف  هذه  وتلتقي  اإلعالم.  مستوى  على  المرأة   قضايا 
 يرومه "دليل الصحفي المهني من أجل مقاربة إيجابية للمرأة في
النوع لمقاربة  وتأصيل  اإلعالمي،  لألداء  تهذيب  من   اإلعالم" 

   .االجتماعي في تغطية قضايا المرأة عامة

- 1
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 أهداف "الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في
اإلعالم" (المغرب

والسياسيين اإلعالميين  الفاعلين  مختلف  تعبئة   
ثقافة تكريس  في  لالنخراط  واالقتصاديين   واالجتماعيين 

المساواة بين الجنسين واحترام كرامة اإلنسان في اإلعالم؛
بلورة استراتيجية إعالمية تعتمد مقاربة النوع االجتماعي  
اإلعالم وسائل  مختلف  في  النساء  بصورة  االرتقاء   بهدف 

 ووسائط االتصال؛
في صنع وإشراكهن  اإلعالميات  النساء  بوضعية  النهوض   
 القرار، انطالقا من مقاييس شفافة تعتمد على معياري الكفاءة

 المهنية وتكافؤ الفرص؛
تكريس ثقافة إعالمية تعتمد مبادئ حقوق اإلنسان واحترام  

 كرامة المرأة ومناهضة كل أشكال التمييز أو اإلقصاء؛
قضاياهن عن  والدفاع  التعبير  في  النساء  حق  ضمان   

  ومعالجتها بموضوعية ومهنية؛
المختلفة، اإلعالم  وسائل  بين  والتعاون  التواصل  تفعيل   
 والجمعيات النسائية، وكل هيئات المجتمع المدني التي تعنى

بقضايا النساء. 

تشبع الصحفي بمبادئ النوع االجتماعي، ومراعاتها في   
ممارسته المهنية: 

النوع االجتماعي: كيف يفهم مهنيا ؟

 ال يعني مصطلح "نوع" فقط النساء واألطفال اإلناث، بل كذلك
يالمس وهو  يدافع  ال  والصحفي  الذكور.  واألطفال   الرجال 
ضد المرأة  عن  االجتماعي  النوع  منظور  من  المرأة   موضوع 
فيه تشارك  أجل مشروع مجتمعي  معا من  عنهما  بل   الرجل، 
 المرأة بقدر ما يشارك فيه الرجل، استنادا إلى عنصر الكفاءة،

وعلى خلفية المساواة بينهما.  
 تعتمد مقاربة النوع االجتماعي قاعدة أساسية: ال ينبغي

 للتكوين البيولوجي للشخص (رجال أو امرأة) أن يكون محددا
ألدواره المجتمعية.  
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 هناك استمارة تفاعلية جيدة يقترحها
بالنوع الصحفيين  تشبع  مدى  لقياس   
تضم وهي  المهنية.  الممارسة  مستوى  على   االجتماعي 
خيارين طرح  مع  النوع،  مقاربة  حول  مقترحات   عشرة 
 كإجابة عن كل مقترح. وتصنف نتيجة االستمارة ضمن
 أربعة مستويات مرتبطة بالتصورات المهنية للصحفي حول

النوع االجتماعي. 

هي وإنما  اختبارا،  ليست  االستمارة  أن  الموقع   ويوضح 
هذه مع  يتفاعلون  الذين  الصحفيين  لحمل   منطلق 
وقضايا اإلعالمية  الممارسة  في  التفكير  على   االستمارة 

النوع االجتماعي. 

 الرابط اإللكتروني لالستمارة: 
http://whomakesthenews.org/journalism-kit/gender-ethics-compass

عدم اختزال المرأة ككائن اجتماعي في البيولوجيا، وتحديدا  
ثنائيتي بين  الفرق  جيدا  يدرك  أن  الصحفي  وعلى  جنسها.   في 

و والذكر/األنثى  الرجل/المرأة 

- 4

استمارة حول الممارسة اإلعالمية والنوع االجتماعي
 Global Media Monitoring Project

المواطن

امرأة رجل

أنثى ذكر

Monitoring Project 
 Global Media 
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كل على  تطبق  جنسيتان  خاصيتان  واألنثى   الذكر 
المرأة أما  النبات.  حتى  بل  كالحيوانات،  الحية   الكائنات 
إلى اإلنسان  توزع  عامة  كينونة  على  فيحيالن   والرجل 
نفس في  يشتركان  لكنهما  بيولوجيا  متميزين   كائنين 
حقوق بنفس  يتمتعا  أن  ويجب  اإلنسانية   الخصائص 
 المواطنة، كما يخضعان بنفس درجة التساوي لاللتزامات
 المرتبطة بها. وغالبا ما تتولد صور نمطية في ذهن اإلنسان

لمجرد اختزال الرجل في الذكر، والمرأة في األنثى.

الوعي بالمالمح العامة لمقاربة اإلعالم للمرأة

 بعض المالمح العامة لمقاربة اإلعالم للمرأة
(وضمنها مواصفات خاصة بالعالم العربي اإلسالمي)

حضور المرأة صورة وموضوعا: يقل في السياسة، يكثر  
الفن، في  قائم  االقتصاد،  في  ينعدم  يكاد  االجتماع،   في 

 والثقافة، واألسرة، والطفل، والطبخ، والموضة، واإلشهار
هناك تركيز على المرأة بين 20 و40 سنة، وهي شريحة  
 عمرية تتماهى مع فترة الخصوبة عند المرأة، والتي تكون

 فيها المرأة بيولوجيا أكثر جاذبية للرجل. 
التركيز على المهن النسائية النخبوية.   
تجاهل نساء البادية والمناطق المهمشة.   

ملحقات وصفحات األسرة تنهض بها أقالم نسائية أكثر.
التي األسبوع  نهاية  ملفات  في  بكثافة  المرأة  تظهر   
تعّد والتي  واالستجمام،  الترفيه  لمطالب  أكثر   تستجيب 
محطات استراحة كبرى بالنسبة لجمهور وسائل اإلعالم.

غالبا ما تلتصق صورة المرأة بالغرائبي والمتفرقات  

: - 5
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الوعي بوجود أزمة خطاب عام حول صورة المرأة في اإلعالم:    
 تتميز كثير من الدراسات حول صورة المرأة في اإلعالم بالقصور
للمرأة مكشوف  منهجي"  "تحيز  من  تنطلق  أنها   المعرفي، كما 
دون نفسها،  هي  تعيد  أو  النمطية  بالصور  مآلى  نتائجها   تجعل 
 تمحيص، إلصاق الصور النمطية حول المرأة في المجتمع بخطاب
حين بحّدة  نفسه  يطرح  سؤاال  هناك  أن  كما  اإلعالم.    وسائل 
وهو كيف المجتمعي،  للواقع  بديل  إعالمي  عن خطاب   الحديث 
المجتمعي للتمثل  بديال  يكون  أن  اإلعالمي  للخطاب   يمكن 

 (السلبي)، دون أن يكون منفصال (منفصما) عنه ؟

إيمان الصحفي بقدرة اإلعالم على إحداث تغييرات جوهرية في   
مساند عام  رأي  وخلق  المجتمعية،  والتقاليد  واألعراف   األنساق 
 لحقوق المرأة والدفع بهذه األخيرة للمشاركة المجتمعية في كل

 أبعادها كشريك كامل للرجل. 

وعي الصحفي بالدور السلبي الذي يمكن أن يلعبه اإلعالم غير  
 المتشبع بمقاربة النوع االجتماعي، مما ينتج عنه تكريس األدوار

االجتماعية النمطية للمرأة، وتعزيز النظرة الدونية إزاءها. 

الوعي بأن اإلعالم غالبا ما يخرق مهنيا وأخالقيا قواعد التعامل  
اإليجابي مع المرأة وقضايا النوع االجتماعي. 

 ويبدو أن تجاوز هذه القواعد في تزايد، خاصة مع مجيء الصحافة
احترام اآلن غير مهيكلة بشكل يضمن  التي هي لحد   اإللكترونية 
 المهنية واألخالقيات داخلها. فهي تستعمل مداخل متعددة لإلخبار
المهنية وال  المهنة  آداب  تراعي  ال  التي  الهواة  فيديوهات   منها 
 اإلعالمية، كما تتيح، من جانب آخر، تعليقات الزوار على موادها،

مما يؤدي إلى انزالقات متعددة. 

التي االجتماعي  بالنوع  المرتبطة  المبادئ  بعض  بأن  الوعي   
 يتبناها الصحفي صراحة أو يجعل منها خلفية لمادته اإلعالمية،
المجتمع.  فاالستقالل بالرفض من شرائح معينة من  تواَجه   قد 
 المادي الذي تعتبره مبادئ النوع االجتماعي من مقومات دمقرطة
من عريضة  فئات  من  باالستهجان  يقاَبل  قد  والمجتمع،   األسرة 
 المجتمع، وخاصة الدنيا والمتوسطة منه. وقد تترجم نفس الفئات
 اشتغال المرأة خارج البيت كنوع من االستنزاف ألنوثتها، ومقدمة
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 للخالفات والنكد داخل األسرة. كما قد ينظر إلى المرأة المتعلمة
 كمتنّطعة ومتطفلة، وإلى الطموحة كمتسلقة، وإلى الناجحة في

عملها كمسترجلة... 

أساسا يصبح  وقد  ومؤدلج.  معقد  المرأة  موضوع  أن  إدراك   
 لتناحر سياسي وإيديولوجي وعقدي بين أطراف متناقضة سياسيا
تصور عبر  حتما  يمر  المجتمع  بناء  فتصور  ومذهبيا.   وفكريا 

موقع المرأة فيه. 

المرأة غير متجانس، وأن هناك نساء ال بأن موضوع  الوعي   
الترافع من أجل تغييرها. التي يتم  السيئة  الوضعيات   يعشن كل 
والفقيرة، الميسورة،  المرأة  وضعيات  بين  حاصل   فالتفاوت 
وغير والمتحجبة،  والعاطلة،  والعاملة،  واألمية   والمتعلمة، 
يجب فئوية  مشاكل  تخفي  الوضعيات  وهذه   المتحجبة… 

مراعاتها في المعالجة اإلعالمية. 

الوعي بصعوبة وجود نموذج مجتمعي للمرأة واضح ومنسجم  
(في المجتمعات العربية اإلسالمية):. ا

 هناك خصوصيات (سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية) لوضعية
سؤال بحّدة   تطرح  اإلسالمية،  العربية  المجتمعات  داخل   المرأة 

النموذج المجتمعي للمرأة. 
اإليديولوجي للتقاطب  للمرأة  المجتمعي  النموذج   ويخضع 
كامرأة العصرية  المرأة  يقدم  قد  المحافظ  فالتيار   والَعقدي. 
المحافظة المرأة  يقدم  قد  الحداثي  والتيار  أخالقيا،   متحللة 

كمتزمتة، غير مستقلة، وغير متحررة. 
 ويتعايش في هذه المجتمعات نمطان على األقل لصورة المرأة في

المجتمع: 

النمط التقليدي (األسرة، األم، الزوجة ربة البيت، األخت…  
(مع عزل المرأة عن القضية المجتمعية). 

النمط الغربي (اضطالع المرأة باألدوار االجتماعية وارتيادها  
 مواقع اإلنتاج كشريك للرجل، تحطيم النظام األبوي). 

 ال يتبنى اإلعالم في هذه الدول نموذجا واحدا للمرأة، بل تحضر
الثقافية بمواصفاتها  المرأة  كما  المسلمة،  العربية  المرأة   فيه 

 الُقْطرية، والمرأة الغربية بمواصفاتها المعروفة. 
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المرأة داخل وسائل اإلعالم مرتبطا بسلوكيات اعتبار واقع   
 وعقليات مجتمعية، وكذلك إعالمية مهنية، يشترك فيها الرجل
 والمرأة. ويجب على الصحفي التأكيد على المسؤولية المشتركة
أي تحميل  جدوى  وعدم  المرأة،  موقع  تدني  في  والرجل   للمرأة 

طرف منهما - لوحده - مسؤولية هذا التدني. 

بديال عن ليس  اإلعالم  في  المرأة  تحسين صورة  بأن  الوعي   
تحسين صورة الرجل فيه. 

 واالبتعاد عن اعتبار المرأة والرجل ، sexisme إن إسقاط الجنسوية
التحيز عدم  تروم  التي  األساسية  المبادئ  من  لبعضهما   نقيضين 

للمرأة على حساب الرجل. 

تبني مدخلين أساسيين لتطوير صورة المرأة: 
المدخل التنموي: أساسه "لكي تكون المرأة متحررة ومستقلة  

وذات كرامة يجب أن تكون منتجة". 
المدخل الحقوقي: أساسه "لكي تكون المرأة منتجة، يجب أن  

تكون متساوية مع الرجل  في الحقوق كما في الواجبات". 

حول الدقيقة  المعلومة  على  الحصول  بصعوبات  الوعي   
لشح وذلك  وغيرها،  (وزارات  الرسمية  األجهزة   المرأة، سواء من 
 الدراسات واألبحاث المعمقة والرصينة)، أو الدوائر غير الرسمية
ما غالبا  مثال  فاألسر  والخواص).  المدني،  المجتمع   (منظمات 
 تتستر على االنتهاكات ضد المرأة، ال سيما  منها تلك التي يكون

 موضوعها الجنس. 

لإلثارة  المداخل  أهم  بين  من  المرأة  موضوع  أن  إدراك   
 اإلعالمية. وغالبا ما توظف المرأة كوسيلة للبيع استمالة الجمهور

بجنسيه: الرجل والمرأة. 

الوعي بأن إعداد الصحفيات لمواد إعالمية حول المرأة يعني  
حتما أن مقاربتهن اإلعالمية للمرأة إيجابية. 

 

-16

-17

-18

-19

-15

-14
. 

26



:في ا�عالم
- IIالصور النمطية حول المرأة

طبيعتها وأصنافها



المرأة المجتمع تمس  داخل  النمطية  الصور  بأن  التذكير   يجب 
 كما تمس الرجل. وقد تكون سلبية أو إيجابية. فقد يقدم الرجل
 مطلقا على أنه عنيف تجاه المرأة، أو أنه يمنح صوته االنتخابي
مقدام، شجاع،  وأنه  وبالمرشحين،  العام  بالشأن  معرفة  عن   دائما 
كل في  صحيحة  غير  أمور  وهي  حاسم...  صريح،   متعقل، 
 األحوال، لوجود كثير من الرجال الذين ال يعاملون المرأة بعنف،
بالمرشحين، وال  العام  بالشأن  جيد  إلمام  دون  يصوتون   وآخرين 
الصور تطرحه  الذي  اإلشكال  ويكمن  متعّقلة...  غير  منهم   وفئة 
على تنبني  أنها  في  بالرجل  حصريا  اللصيقة  اإليجابية   النمطية 
إزاء السلبية  النمطية  الصور  يعّزز  مما  بالمرأة،  مقارنته   خلفية 

هذه األخيرة

الوعي بالصور النمطية تجاه المرأة

 محاربة الصور النمطية عمل متواصل، يحتاج من طرف الصحفي
يقع قد  التي  المنزلقات  إلدراك  ينتجه  لما  دورية  مراجعات   إلى 
أن النمطية  الصور  محاربة  بمبادئ  التشبع  يعني  وال   فيها. 
 الصحفي أصبح معصوما من الوقوع في أخطاء مهنية وأخالقية
 تخص هذا الجانب. لذلك يجب على اإلعالميين أن يظلوا حذرين،
 وأن يقوموا دوريا بتقييم المواد التي ينتجونها من حيث التزامها
والنوع المرأة  قضايا  تغطية  في  واألخالقية  المهنية   بالمبادئ 

االجتماعي عامة

 ما يجب على الصحفي إدراكه بخصوص طبيعة الصور النمطية
والتعامل معها

تنتج هي  بل  للواقع،  تأويل  مجرد  النمطية  الصور  ليست    
 واقعا ثانيا يتغذى من الصور النمطية المشكلة عنه بداية

  تخلق الصور النمطية صورا نمطية مضادة، مما قد يولد
عنفا مجتمعيا حول القضايا المرتبطة بها

  رصد الصور النمطية حول المرأة داخل المجتمع يساعد
 الصحفي على التجرد منها حين إنتاج مواده اإلعالمية

: 

: 
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  يحتاج الوعي بالصور النمطية حول المرأة إلى تكوين حول
 الصور النمطية نفسها إلدراك أسسها، وبنائها، وطرق اشتغالها،
الصور مساءلة  على  التربية  إلى  كما  ونماذجها،   وبنياتها، 
يتعذر أنه  إلى  التنبيه  إعالميا. ويجب  والتعامل معها   النمطية 
 على اإلعالميين اإللمام بالصور النمطية إذا لم يكونوا مسلحين
على مستوى دائما  يتوفر  ما ال   بثقافة حقوقية رصينة، وهو 

إعالميي البلدان العربية

النمطية الصور  بالضرورة متحلالت من  لسن  الصحفيات    
 عن المرأة. وهناك حاجة إلى محاربة الصور النمطية للمرأة عن
 نفسها (في االستجوابات مثال)، وتؤدي الصور النمطية للمرأة
قدراتها شل  إلى  وبالتالي  الذاتي،  التحقير  إلى  نفسها   عن 
(كاإليمان بال  تفوق المطلق للرجل على المرأة في مجال القيادة

تصنيف الصور النمطية حول المرأة في المجتمع واإلعالم

المرأة وأنوثتها ضدها): المرأة الجسد (استعمال جسد    
 المرأة الغاوية، الشيطان، العاهرة، الخائنة، المومس، المثيرة،
 التي تشعل الفتنة، تتاجر بمفاتنها، تظهر مفاتنها إلضعاف
التجميل، ومواد  والمالبس  للعطور  مستهلكة   الرجل، 

رشيقة، أنيقة

بالشراء مهووسة  المنتجة):  (غير  المستهلكة  المرأة    
والتبضع، تنفق وقتها في الثرثرة والتباهي

ضعيفة الرجل:  من  وفكريا  جسديا  كفاءة  أقل  المرأة    
في الرجل  والمشاركة كما  المجتمع،  تدبير  على   القدرة 
أصنافه)، عدم (بكل  القرار  دائرة  في  والوجود  العام،   الشأن 

القدرة على التفكير والتخطيط االستراتيجيين

وسيلة المرأة  الزوجة،  المرأة  للرجل:  التابعة  المرأة    
 لإلنجاب، المرأة التابعة اقتصاديا للرجل، المرأة التابعة لقرار
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 الزوج، ورعاية الرجل وحمايته وواليته، والترخيص لها في
كل مناحي الحياة

المبادرة، تأخذ  ال  المرأة  ومنفعل:  سلبي  المرأة كائن   
داخل وإيجابي  ونشيط  كفاعل  يقدم  الذي  الرجل   عكس 

المجتمع

المهيأة البيت،  التقليدية، ربة  المرتبطة باألدوار  المرأة   
 للمطبخ، والغسيل، والتنظيف، وتربية األبناء، وإشباع رغبات

الزوج وتوفير ظروف الراحة له

المرأة التي ال يمكن ائتمانها ووضع الثقة فيها: متقلبة  
األحوال، مزاجية، أنانية، خادعة، مستهترة، متهورة، جبانة

... 

... 

- 5

- 6

- 7

تغذية الصور النمطية السلبية عن المرأة في اإلعالم
من خالل المقاربة الكمية والنوعية المخلة بمبادئ النوع

الحضور الكمي للمرأة في اإلعالم 
حضور المرأة عدديا في اإلعالم مهم جدا

ألدوارها تغييب  هو  اإلعالم،  مستوى  على  المرأة   حجب 
 المجتمعية المتعددة والمتجددة. كأنما مكانها البيت الذي
كانت التي  التقليدية  األدوار  إطار  في  داخله   تحتجب 
 موكلة لها. وحجب المرأة إعالميا يجعل الرجل في موقع
له. امتدادا  الصحافة  تعتبر  الذي  العام  للفضاء   احتكار 
جنب إلى  والمناصب  األمكنة  كل  في  موجودة   والمرأة 
يتم أنه  معناه  اإلعالم  في  وجودها  يتقلص  وحين   الرجل، 
مشاركتها حقيقة  أمام  تصمد  ال  مبررات  تحت   حجبها 

الشاملة في المجتمع، وعلى كل المستويات
  

.

.

.

.
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مشاركة تبرز  أن  وأخالقيا  مهنيا  الصحافة  واجب   من 
محيطها في  كفاعلة  وإظهارها  المجتمع،  في   المرأة 
منفعلة فقط  تبدو  ال  حتى  العام،  الشأن  في   القريب كما 

باألنشطة التي يقودها الرجل

الحضور النوعي للمرأة في اإلعالم
ويشجبها لها  مسيئا  اإلعالم  في  المرأة  حضور  كان   إذا 
المجتمعية أدوارها  من  مقلصا  المجتمع،  داخل   كعنصر 
هذا أن  فمعناه  ثقافية...)،  اجتماعية،  اقتصادية،   (سياسية، 

اإلعالم يشيع صورا نمطية مهينة عن المرأة

طريق عن  سواء  المرأة،  مع  السيئ  اإلعالمي  التعامل   إن 
 حجبها، أو مقاربتها بشكل غير مهني والأخالقي، يولدان معا

صورا نمطية سلبية إزاءها
    

.

.
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قواعد مهنية وأخالقية
: للمرأة في اعالم

المعالجة اعالمية ايجابية  - III



 ال تعني المعالجة اإلعالمية اإليجابية وضع مساحيق وأصباغ على
المجتمع، بل االشتغال اإلعالمي بغاية تجاوز  ما هو رديء داخل 
 الخلل الحاصل في مفصل ما من مفاصل المجتمع. أي أن تشكل
 الصحافة في نهاية المطاف قوة اقتراحية في اتجاه المجتمع عامة

وصانعي القرار السياسي خاصة

عليه، هو  ما  عكس  ليبدو،  الصحفيين  طرف  من  الواقع   فتلوين 
المعالجة إطار  في  ذاته  حد  في  يدخل  أعطاب،  ودون   جميال 

اإلعالمية السلبية

المهنية بالمبادئ  االلتزام  والصحفيات  الصحفيين   وعلى 
 واألخالقية التالية من أجل تطبيق جيد لمقاربة النوع االجتماعي

في تغطيتهم لقضايا المرأة

المرأة تهم  التي  والوقائع  القضايا  في  بمكيالين  الكيل  تجنب   
ونبذ الجنسين،  بين  المساواة  بند  واستحضار  معا.   والرجل 
 تجريم المرأة أو المساس بكرامتها أو تحقيرها، أو تجريمها على

أساس جنسها

أكثر من المرأة  عّفة  للحديث عن  عامة  العربية  الصحافة    تميل 
 حديثها عن عفة الرجل، حتى في الحاالت التي ُتظهر فيها الوقائع
(من خالل صور مثال) أن الرجل هو المبادر للفعل الذي يتم شجبه

إلكتروني، بعنوان: التمثيل هنا بصورة ظهرت في موقع   ويمكن 
 " ضحية أخرى: "(اسم امرأة)" في وضع فاحش على الشاطئ"

على الرغم من أن جسد الرجل هو األكثر بروزا في الصورة
للواقعة على الموقع اإللكتروني   وهنا نلمس االنتقائية في شجب 
 أساس الجنس، إذ توجه اإلدانة فقط للمرأة على الرغم من اشتراك

الرجل في الوضع الذي تتم إدانته
 

تجنب التنميط اإلعالمي لألدوار االجتماعية للنساء

التي للنساء  االجتماعية  لألدوار  اإلعالمي  التنميط  تجنب   يجب 
التنميط ويعني  التعّدد.  من  لمزيد  والمدعوة  بالتنوع  أصال   تتسم 
دون تحول  محددة  أدوار  في  إعالميا  المرأة  حصر   اإلعالمي 

مشاركتها مجتمعيا، في مساواة مع الرجل

: 

: 
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 وإذا كان الواقع نفسه يقلص فرص النساء في االنخراط في أدوار
الرجل، باحتكار  تتسم  األدوار  هذه  كانت  أو  جديدة،   اجتماعية 

فعلى اإلعالم أن يلقي الضوء على هذا الواقع من أجل زحزحته

التعامل الحذر مع األعراف والتقاليد

ذريعة تشكل  أن  للمرأة  اإليجابية  اإلعالمية  للمعالجة  يمكن   ال 
 للهجوم على التقاليد واألعراف القائمة في المجتمع دون تبّصر وال
 ترّيث، حيث يقوم الصحفي بشجب كل التصورات التقليدية حول
في المرأة  مردودية  انتفاء  بالضرورة  تعني  ال  فالتقليدية   المرأة. 
 محيطها، أو عدم تحرر هذه المرأة في اإلطار الذي تتيحه بيئتها،
خاص عيش  نمط  هي  بل  وانفتاحه،  الرجل  تحرر  مقابل   في 
 بالجنسين معا. بدليل أن هناك مردودية عالية للمرأة في ظل نمط
بالبادية. ولهذا يجب تجنب اعتبار بعض األدوار التقليدي   العيش 
غير أو  كرامتها،  من  وحاطة  دونية  تقليديا  للمرأة   الموكولة 

مرتبطة بدورة اإلنتاج المجتمعي

فربة البيت هي عاملة بالبيت، وما دامت كذلك فهي منتجة

أمام التي تشكل عائقا  التقليدية  المالمح  أساسا، مساءلة   وتتحتم، 
في الفاعل  وانخراطهم  واالنفتاح،  التحرر  على  األشخاص   تربية 

المجتمع، ووصولهم لدوائر القرار، إلخ

م مشاركتها في المجتمع إبراز منجزات المرأة وتقُدّ

ويجب هنا

قدرات تترجم  التي  اإليجابية  النسائية  النماذج  تتبع   
على خاصة  المجتمع،  في  الفعال  وانخراطها   المرأة 

العامة الحياة  مستوى 

تقديم النماذج الناجحة للمرأة من كل فئات المجتمع  

إبراز دور المرأة في المواضيع المجتمعية ذات األولوية

: 
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 بمعنى تلك الموضوعة على أجندة السياسي. مثال: االنتقال
المفهوم الجيدة،  الحكامة  االنتقالية،  العدالة   الديمقراطي، 
 الجديد للسلطة، نزاهة االنتخابات، التمثيلية السياسية، دون
ووضع سياسيا  األولوية  ذات  الموضوعات  بين  الربط   إغفال 
المرأة كمستفيدة من ثمار السياسات الجديدة ومشاركة فيها

في مجاالت المجتمع:  داخل  قطاعيا  المرأة  تقدم  رصد   
التشريع، والقانون، والتعليم، والصحة، واإلعالم، والحكومة

(أو الصورية  اإليجابية  باألوضاع  االنخداع  من  االحتراس   
الكاذبة) للمرأة

 يجب على الصحفي االنتباه إلى أنه أحيانا "توضع" في المجتمع
 نساء غير مناسبات في المكان غير المناسب، مما يسحب المصداقية
ديكورا فقط  الحالة،  هذه  في  يشكلن،  اللواتي  النساء،  هؤالء   عن 

لمشهد يؤدي فيه الرجل دورا كامال

االجتماعية األدوار  تطور  أن  يعي  أن  الصحفي  على   كما 
 واالقتصادية والسياسية للمرأة ال يعني استفادة كل النساء من هذه
 األدوار، وال يعني بالتالي انخراط كل النساء في هذه األدوار. فإذا
بين وكذا  أنفسهن،  النساء  بين  للفرص  تكافؤ  هناك  يكن   لم 
أمام الجديدة مفتوحة  االجتماعية  األدوار  تكون  لن  فإنه   الرجال، 

كل النساء

احترام الحياة الخاصة للمرأة وكرامتها

 على الصحفي تجنب المساس بالحياة الخاصة للمرأة وكرامتها.
 والحاالت التي تنتهك فيها كرامة المرأة وحميميتها متعددة في
قامت امرأة  صورة  أو  الكامل  االسم  عن  الكشف  (مثال:   اإلعالم 
لتشخيص خاصة  صورة  تقديم  موافقتها،  دون  إجهاض   بعملية 
 موضوع عام، اعتبار امرأة ما أقل كفاءة من زمالئها الرجال دون

سند موضوعي
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الُمَؤْدلج (من اإليديولوجيا) مع واقع التعامل اإلعالمي  نبذ   
المرأة

قد التي  الحاالت  خالل  من  الواقع  على  المهني  الصحفي   يشتغل 
 تكون جيدة في مجملها أو في جزء منها، أو سيئة في مجملها أو

في جزء منها

ويكون الخطاب اإلعالمي مؤدلجا عبر

تبني "إيديولوجيا التسفيه
 يكون هنا الخطاب اإلعالمي دون مستوى التقدم الذي تحرزه
المعيش. والواقع  المؤسسة  النصوص  مستوى  على   المرأة 
اإلعالمي الخطاب  مستوى  على  تقدم  يحصل  أن  هنا   ويجب 

تجاه قضايا المرأة

تبني "إيديولوجيا التأليه
أنه بمعنى  الواقع،  على  متقدما  اإلعالمي  الخطاب  هنا   يكون 
من مطلوبا  ليس  وهذا  أحيانا.  التقديس  لدرجة   يجّمله، 
 الصحافة. إذا كان واقع المرأة رديئا، وجب التعامل معه إعالميا
مستوى على  تنميق  دون  الواقع  هذا  عكس  فيتم  هو.   كما 
 األجناس الخبرية، واألجناس الكبرى (االستجواب، االستطالع،

التحقيق)، وتجاوزه خاصة على مستوى أجناس الرأي

رصد الشطط في استعمال السلطة الذكورية تجاه المرأة
 يكون هذا الرصد شامال، يهم دوائر األسرة، والشارع، والعمل، أي

الفضاءين الخاص والعام

المساواة عن  دورية  مواضيع  والصحفي  الصحفية  تخصيص   
بين الجنسين

 وتكون هذه المواضيع مدخال للتعريف بالعمل الذي أنجز لصالح
المساواة بين الرجل والمرأة

رصد النساء اللواتي يشتغلن في الظل وتقديمهن للجمهور،  
وتكسير قاعدة اشتغال الرجل في العلن والمرأة في الخفاء
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تدعيما للمرأة  االقتصادية  الحقوق  أجل  من  الترافع   
الستقالليتها

اعتبار وضعيات النساء األكثر هشاشة

فيها الخرق  مظاهر  على  بالتركيز  المرأة  حقوق  مقاربة   
وتبعاته

مظاهر على  التركيز  يجب  المرأة،  حقوق  في  الخوض   حين 
الخرق فيها، وكذلك تبعات هذا الخرق الشخصية والمجتمعية

 هنا جدول يبّين بعض الحقوق األساسية للمرأة، مبرزا عبر نماذج
على جميع القضاء  باتفاقية  (استئناسا  ومخلفاته  الخرق   مظاهر 
 أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو             ، التي اعتمدتها األمم

(المتحدة في عام 1979

- 11
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النساء األكثر هشاشة
نساء العالم القروي

)نساء العالم القروي النائي (عن الحواضر الكبرى
المرأة الفقيرة
المرأة الطفلة
المرأة العجوز

المرأة في حالة مرض

(CEDAW)
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.
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تبني توجه مستقبلي في التعامل مع قضايا المرأة
المرأة وضعية  عليه  تكون  أن  يجب  ما  استشراف  ذلك   ويعني 

(لتجاوز ما هو قائم

االجتماعي النوع  يخص  سلبي  ملمح  لكل  اآللي  الربط  عدم   
بالصور النمطية

 وإال سيصبح اإلعالم متوجسا مهنيا من كل ما هو سلبي في

- 14

- 15

-1

-2

-1

-2

-1

-2

-1

-2

-3

-1

-2

-3

--

-

-

-

-

-

-

-

-

الحق في الحياة والرعاية
الصحية واألمن 

الحق في خدمات عالية الجودة
في مجال الصحة الجنسية

واإلنجابية 
 

الحق في التعليم

الحق في الملكية الخاصة

الحق في حياة خالية من المعاملة
القاسية والالإنسانية والمهينة

الحق في المساواة مع الرجل

)))الحق (بعض الحقوق األساسية

االعتداء الجنسي على المرأة
في مناطق النزاع والحروب

عدم وجود تجهيزات أساسية
بمراكز التوليد

ارتفاع نسبة الهدر المدرسي
لدى الفتيات

حرمان بعض النساء من ملكية
األراضي (األراضي الساللية

بالمغرب

تشغيل القاصرات

المناصب العليا محتكرة
من طرف الرجال

المرأة ال تصوت، أو ال
تصوت باستقاللية عن زوجها

أو عائلتها

اشتغال النساء داخل البيت
على أساس أنهن أفضل من

الرجال في تدبير شؤونه
وأنهن ال يحتجن إلى مستوى

تعليمي عال لممارسة ذلك
 

تبعات خرق الحق (نماذجمظاهر خرق الحق (نماذج

(

(

)
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اإلصابات الخطيرة، أو
اإلعاقة،  البغاء والتعقيم

القسريين، الحمل غير
المرغوب فيه، اإلجهاض

الوفيات أثناء الحمل 
أو الوالدة

أغلب األميين من
البالغين نساء 

تكريس تبعية النساء
للرجال ماديا

تكريس العنف ضد المرأة
وهي ظاهرة متفشية عالميا

تكريس القرار الذكوري
تجاه المجتمع ككل

عدم ممارسة المرأة 
لحقوقها السياسية
والمدنية والثقافية

واالقتصادية  واالجتماعية

وجود المرأة في وضعية 
دنيا مقارنة بالرجل

وهو ما يحرمها من ضمان
حقوقها كاملة

مثال في حاالت الطالق  
أو حين يتم إكراه الفتاة
على الزواج بغير رضاها

، ،



العلم أن من طبيعة اإلعالم عامة  المجتمع حول المرأة. هذا، مع 
 االهتمام بالقطارات التي تخلف مواعيدها أكثر من تلك التي تصل

في األوقات المحددة لها

تجنب افتراض أن الصور النمطية دائما مبطنة بسوء نية

اإليجابي التمييز  مفهوم  مع  الرشيد  اإلعالمي  التعامل   
(السياسي) لصالح المرأة

لصالح السياسي  اإليجابي  التمييز  اعتبار  اإلعالميين  على   يجب 
 المرأة (في بعض المجتمعات، ومنها المغرب) خطوة مرحلية تمكن
والتسيير التدبير  مستوى  على  قدراتها  إبراز  من   المرأة 
إخراج اآلن  نفس  في  يجب  العملية. كما  والممارسة   والتخطيط 
للنساء) حضور  نسبة  بتعيين  (التمييز  الكوطا  عقلية  من   المرأة 
بتوظيف التطور  المرأة  بإمكان  ليس  أنه  يعني  هذا  ألن   الدائمة، 

قدراتها وكفاءاتها الخاصة

 وحين يكون هناك تمييز إيجابي بسن نظام حصص للمرأة للوصول
آلية االنتخابات, يجب على اإلعالم مراقبة القرار عبر   إلى دوائر 
 العملية استنادا إلى معيار الكفاءة. وحث األحزاب على إعمال نفس
 المعيار إلبعاد شبح المحسوبية، والزبونية، واالنتهازية، والوصولية

النسائية في المجال السياسي

حين الشخصية  الجوانب  على  االجتماعية  الجوانب  تغليب   
 النظر إلى قضايا المرأة

 إذا كان الموضوع مثال يخص المشتغالت بالجنس، يجب التطرق
امتهان ظاهرة  تفشي  إلى  تؤدي  التي  االجتماعية  الشروط   إلى 
 الجنس، وظروف عيش الشريحة النسائية التي تتعاطى للظاهرة،

واآلثار المجتمعية المترتبة على ذلك

.
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:
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قواعد تغطية وقائع وظواهر العنف ضد المرأة

قضية األمر  باعتبار  العنف  ضحايا  النساء  مع  التعامل   
مجتمعية ال حاالت إنسانية شخصية، معزولة

إعطاء المرأة المعنفة الكلمة للتعبير عن نفسها، وتجنب  
الحديث عنها بالنيابة

كان إذا  خاصة  المعّنفة  المرأة  هوية  كشف  عدم   
 التعنيف جنسيا إال في الحاالت المبررة أخالقيا (ال تخرق
 أخالقيات المهنة)، والتي تكون فيها المرأة راشدة وموافقة

عن طواعية

تجنب تبرير العنف، مهما كانت طبيعة هذه المبررات

أمثلة لصور نمطية قي شكل
أفكارمعبر عنها في جمل 

المرأة لم تصل بعد سن
الرشد االنتخابي

تحتاج المرأة دائما
لوالية معيلها

المرأة ال تملك الكفاءة الالزمة
لتسيير الشأن العام

أمثلة لصور نمطية
مختزلة في نعوت

المرأة (دائما) لطيفة
المرأة (دائما) ضعيفة

المرأة (دائما) مستضعفة
المرأة (دائما) جذابة
المرأة (دائما) مثيرة

...

-
-
-
-
-

شكل في  تمرر  قد  اإلعالمية  النمطية  الصور  بأن  الوعي   
أفكار(مركبة في جمل) أو  مختزلة في نعوت

التعامل اإلعالمي اإليجابي مع المرأة ضحية العنف

 يجب االلتزام بالقواعد التالية في تغطية وقائع وظواهر العنف ضد
 المرأة
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تحديد مصادر العنف ضد المرأة

(الرجل، مصدره  تحديد  يجب  المرأة،  ضد  العنف  مقاربة   حين 
 المرأة، المجتمع، القانون...) مع اعتبار تداخل مصادر العنف حسب
 الحاالت. مع العلم، مثال، أنه حينما ال يعترض الرجل على سلوك
 زوجته التي تمارس العنف على مساعدة األشغال بالبيت (خادمة أو
 "خدامة" في السياق المغربي، وهو لفظ تحقيري نظرا لحمولته
العنف من طرف يعتبر شريكا في ممارسة  الزوج   السلبية)، فهذا 
 زوجته على مساِعدة األشغال. وقد تعّنف المرأة المرأة (حاالت ربات
للسلطة تمثلها  خالل  من  الخادمات)،  يعنفن  اللواتي   البيوت 
 الذكورية كشيء إيجابي، وبالتالي محاكاتها. فليس كل النساء
المجتمعات في  نجد  ولذلك  االجتماعي.  النوع  بمقاربة   متشبعات 

التي تحبل بالعنف ضد المرأة، نساء يقمن بتعنيف النساء

التمييز بين أصناف العنف الذي يمس المرأة

 فهناك العنف اللفظي، والجسدي، والنفسي، والرمزي، واالقتصادي،
واالجتماعي، والسياسي

- 21
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وإلقاء المعنفة  المرأة  لمؤاخذة  تبريرات  إيجاد  تجنب   
اللوم عليها (عدم أخذ احتياطات، جنوح، سياق الأخالقي

العنف معالجة ظواهر  في  الحقوقية  المرجعية  اعتماد   
ضد المرأة

العنف وظواهر  وقائع  لتغطية  مختلفة  مصادر  اعتماد   
ضد المرأة (األسرة، مصادر قانونية، أمنية، وقضائية

.(...

.

.(...

- 5

- 6

- 7

:

:

... 

.

42

...



تعريف المرأة إيجابيا داخل المادة اإلعالمية  :(identi�cation) - 23

قواعد تعريف المرأة داخل المادة اإلعالمية

تجنب "تنكير" المرأة (اختزالها في اسم نكرة)، وتبني  
 مبدأ التعريف الكامل بها، عن طريق الصفة، وحتى السن إذا

كان لذلك جدوى إعالمية (إسوة بالرجل

والزوج، والبيت،  باألسرة،  للمرأة  الدائم  الربط  عدم   
التي الحاالت  في  إال  المنزلية،  والخدمات  واآلباء   واألبناء، 
أوضاعها تكريس  يتم  ال  حتى  إعالمية،  ضرورة   تعد 

 التقليدية

خارج تؤديها  التي  بالمهام  إعالميا  المرأة  تعريف  ربط   
 البيت، والتي تحيل على المشاركة االجتماعية. إذ أهم ما
التي الصفة  بل  سنها،  أو  اسمها  ليس  المرأة  تعريف   في 
تساهم من أنها  تدلل على  والتي  المجتمع،  في  بها   تشارك 
منصبا تشغل  (امرأة  المجتمع  حراك  في  موقعها   خالل 

حساسا، تنشط في جمعية مدنية فاعلة ومؤثرة، إلخ

تلك خاصة  االجتماعية،  المرأة  ارتباطات  عكس   
األنشطة دوائر  الخارجي:  عملها  بمحيط   المرتبطة 
واالجتماعية، الثقافية،  والجمعوية،  والنقابية،   السياسية 

واالقتصادية، والرياضية، والحقوقية، والترفيهية، إلخ

تجنب ذكر الحالة المدنية للمرأة (إال في الحاالت التي  
تفرض مهنيا ذلك): عازبة، متزوجة، مطلقة، أرملة

 (.

.
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التخفيف من الطابع الذكوري للغة

مالمح تضفي  العربية  اللغة  بأن  واعيا  يكون  أن  الصحفي   على 
ذكورية على مستوى بعض أساليب التعبير العامة

 فـ "النساء والرجال يقومون (لماذا ال "يقمن"؟) بواجباتهم (لماذا ال
"بواجباتهن"؟) الوطنية، ويلبون (لماذا ال "يلبين"؟) نداء المواطنة

(المواطنون، المشترك  الجنس  كلمات  آخر،  جانب  من   وتحيل، 
 اإلنسان، المغاربة) لغويا على اللفظ الجامع الذكر (لفظ اإلنسان
ولذلك يجب، للمجتمع.  أي على تصور ذكوري  له مؤنث)،   ليس 
أسلوب بتوظيف  االستعمال  هذا  تأنيث  الفرصة،  سنحت   كلما 

مناسب. (انظر ما بعد

جانب إلى  المرأة  مشاركة  حال  في  يذكر،  أن  الصحفي   وعلى 
 الرجل، النوعين معا كلما أمكن ذلك. كما عليه أن يحترس من
المكتب عضو  ("جميلة،  المذكر  بصيغة  المرأة  عن   الحديث 
للصحفي التقدير  ُيْتَرُك  الحاالت،  بعض  وفي  مثال).   السياسي"، 
("المواطنات معا  الجنسين  ذكر  بتكرار  األسلوب  إلثقال   تجنبا 
 والمواطنون"، مثال) حفاظا على رشاقة األسلوب. كما أنه ال يمكن
"مواطن" إلى  "المواطن"  لفظ  دائما  يفكك  أن   للصحفي 
أنه االنطباع  سيعطي  ألنه  امرأة/أنثى،  و"مواطنة"   رجل/ذكر 
األسلوب هذا  الخطيب  فيه  يسلك  خطابي  مهرجان  في   يتحدث 

الستمالة الجنسين معا

استعمال العربية،  اللغة  توظيف  على مستوى   والمالحظ كذلك، 
وجود وعدم  المفرد،  للرجل  التقدير  عن  تعبيرا  الجماعة   ضمير 

مقابل لهذا حين التخاطب مع المرأة

هذه على  األسئلة  فيها  ترد  التي  االستجوابات  من   وهناك كثير 
 الشاكلة، وهي موجهة لرجل مفرد: "ما رأيكم؟"، "أعطيتم مؤخرا
 تصريحا للتلفزيون..."، ما الذي تقصدونه بهذا التعبير؟..."، لكننا
رأيكن؟"، "ما  أي  الصيغة،  لهذه  الموضوعي  المقابل  نجد   ال 
بهذا تقصدنه  الذي  ما  للتلفزيون..."،  تصريحا  مؤخرا   "أعطيتن 

التعبير؟..." حين استجواب امرأة مفردة

- 24:
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تعامل لغوي محايدتعامل لغوي غير محايد
هي عضو في المجلس القروي

قادة الرأي من النساء
منصب رئيس الوزراء

 انخرط تالميذ المؤسسة التعليمية
في أنشطة موازية

اجتماع مستخدمي النقل

اجتماع مبعوثين
اجتماع موفدين

وصل عدد المرشحين إلى
يجب أن نكون محتاطين

اآلنسة

 حين كان الرجال والنساء يقومون
بهذا العمل

 على المرشح للمنصب االستجابة
للمعايير الموضوعة

هي مستشارة بالمجلس القروي
تنتمي للمجلس القروي

قائدات الرأي
منصب رئاسة الوزراء

 انخرط تالميذ وتلميذات المؤسسة
التعليمية في أنشطة موازية

 انخرط التالميذ، ذكورا وإناثا، في
أنشطة موازية

 اجتماع مستخدمي ومستخدمات
النقل

اجتماع بعثة
اجتماع وفد

وصل عدد الترشيحات إلى
علينا االحتياط

ال يوجد لها مقابل مذكر (آنس

في هذه الحالة

 على المرشح أو المرشحة للمنصب
االستجابة للمعايير الموضوعة

 هناك صيغة أخرى، لكنها تبدو إدارية
أكثر وهي

 على المرشح(ة) للمنصب االستجابة
 للمعايير الموضوعة. وهناك من

 يعترض على هذا االستعمال ألنه
 يكرس لغويا تبعية المؤنث للمذكر،

 باإلضافة إلى أن وضع تاء التأنيث بين
 قوسين يوحي أن المرأة غير أساسية

 مقارنة بالمذكر الذي ال يكبس
داخل قوسين

......

...
...
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الجدول أسفله* نماذج لالستئناس، من أجل تعامل لغوي  ويعطي 
.محايد مع الرجل والمرأة



تم االستئناس في بعض مقاطع الجدول بما ورد في:    

وزارة التربية والتعليم العالي والبحث، أكاديمية روان، فرنسا.

تعامل لغوي محايدتعامل لغوي غير محايد

 ويشترط في المرشح أو المرشحة
 اإللمام بالمجال العام، واالخبرة في

مجال االختصاص
إرسال طلب شخصي إلدارة المؤسسة

 على المرشح أن يكون ُملّما
 بالمجال العام، وذا خبرة في مجال

اختصاصه
إرسال طلب شخصي لمدير

.المؤسسة
.

..

التعامل الحذر مع بعض توصيفات المرأة السائدة في اإلعالم

 يجب االحتراس من إعادة توظيف بعض المصطلحات المستعملة في توصيف
 المرأة مثل تشييء، وتسليع، وتبضيع، إلخ. والتي تعني التعامل مع المرأة كشيء
بضاعة أو  سلعة  كأنها  إعالميا  بها  والمتاجرة  اإلنسانية،  كامل  كإنسان   ال 
 (ونجد هذا النوع من المصطلحات رائجا في أدبيات المنظمات النسائية، كما
 تشيعها بعض الدراسات حول المرأة في اإلعالم). فهذه المصطلحات تعني أشياء
هذه وكأن  المرأة،  حول  سلبية  لقيم  ذاتها،  حد  في  حاملة،  أنها   دقيقة، كما 
 المرأة ال حول لها، وال تملك إرادة الممانعة. وال يمكن تبني الصحفي لمثل هذه

الكلمات إال في بعض الحاالت المبررة مهنيا

بتة لثا ا ) لصحفية  ا للصورة  لجيد  ا ل  االستعما ة  عا مرا  
والمتحركة) الخاصة بالمرأة

 على رئيس التحرير أو سكرتير التحرير أو الصحفي نفسه، في
القواعد مراعاة  بالمرأة  الخاصة  الصحفية  الصورة  مع   تعامله 

الواردة في الجدول التالي

- 25
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قواعد االستعمال الجيد للصورة الصحفية (الثابتة
 والمتحركة) الخاصة بالمرأة

السعي إلى أن يكون حضور صورة المرأة (الفوتوغرافية  
أو اإللكترونية  أو  المكتوبة  الصحافة  في  المتحركة)   أو 
 السمعية البصرية متوازنا مع صورة الرجل، أو على األقل

على مقاس نشاطها في المجتمع

بين توازن  أمكن،  هناك، كلما  يكون  أن  على  الحرص   
 الرجال والنساء في الصور المختلطة، وأال تكون المرأة فيها

ضعيفة عدديا

تجنب أن يكون الرجل دائما في المستوى األول

  

على دائما  النساء  صور  خلفية  ألوان  تحيل  أن  تفادي   
 التمثالت القائمة مجتمعيا والتي تخلق جوا من الرومانسية
واللون الفاقعة،  واأللوان  الباستيل،  (ألوان  واإلثارة   والرقة 
والرمادي واألبيض  واألسود  األزرق  مقابل   الوردي...)، 

بالنسبة للرجل

تجنب تقديم صورة سكونية للمرأة، أو صورة يبدو أنه  
الصورة مقابل  في  اللتقاطها،  مسبقا  المرأة  إعداد   تم 
من المطلوب  ليس  تنبيه:  للرجل.  والعفوية   الحركية 
 الصحفيين قلب األدوار. بل تقريب األدوار االجتماعية بين
 النساء والرجال. فعوض أن نظهر رجال داخل المطبخ، من

األولى إظهار المرأة بكثافة في محيط عمل رجالي

تفادي ربط صورة المرأة دائما باألدوار التقليدية التي ال  
تترجم تحركها وطموحها في اتجاه المساواة مع الرجل

  

(deuxième plan)
(premier plan)من الصورة، والمرأة في المستوى الثاني

منها    

- 6
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تقوم الصحفية  الصورة  مجال  في  نماذج  أسفله  الجدول   ويعطي 
 على تكسير التمييز بين الرجل والمرأة، القائم على تكريس األدوار

:النمطية االجتماعية النسائية
تجنب االستعمال المكثف لصورة المرأة في السياقات التقليدية

(إال في الحاالت التي تستدعي مهنيا ذلك) (الخانة األولى)
وتقريب وضعياتها من تلك التي

)يقدم من خاللها الرجل (الخانة المقابلة
الرجلالمرأة

محيط البيت واألسرة

مع األبناء والزوج واآلباء

 وضعية وسطية أو دنيا على
 مستوى الهرمية التنظيمية

 المؤسسية أو اإلدارية (ممرضة،
كاتبة، مضيفة

 امرأة تنصت إلى محاضرة أو
خطاب يلقيه رجل

 طفلة تنظر إلى نفسها في
المرآة

 امرأة تنظر إلى عدسة الكاميرا
بغنج ودالل وتوّدد

امرأة تتسوق

 امرأة تستعمل التكنولوجيا
التقليدية (وسائل االتصال مثال

محيط العمل، الفضاء العام

 مع زمالئه الرجال في
 وضعية اشتغال، بمكتب أو
 على خلفية مقر أو مكان

 يحيل على صناعة القرار أو
 امتالك السلطة (السياسية،

المعنوية

 وضعية عليا على مستوى
 الهرمية التنظيمية المؤسسية

 أو اإلدارية (طبيب جّراح،
 مهندس، رئيس مؤسسة، ربان

طائرة

 رجل يلقي محاضرة أو
خطابا

طفل ذكر يلعب كرة القدم

 رجل ينظر إلى عدسة
الكاميرا بحزم وإصرار وثقة

رجل يركب سيارة فارهة

 رجل يستعمل التكنولوجيا
الحديثة

 (...
 (...

 (...

(
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أو (فاعلة  كمصدر  المرأة  مع  واألخالقي  المهني   اااااااالتعامل 
(خبيرة أو شاهدة

 
رفع النساء إلى مستوى المصادر األولى

اعتماد المرأة كمصدر يدافع عن رقي المجتمع ككل
 من المستحسن أن تظهر المرأة كمدافعة ال فقط عن حقوقها
 الخاصة بل عن الحقوق عامة، التي تشمل المرأة والرجل على
 حد سواء. ألن الترافع عن الحقوق الخاصة يقّرب المطالب في
 هذه الحالة من طبيعة العمل النقابي. ومن المستحسن أن يبرز
 الصحفي صوت المرأة في كل المواضيع التي تهم المجتمع، ال
 االقتصار على المواضيع الموجهة للمرأة أو تعنيها بشكل خاص

فقط

 االنتباه إلى نوعية الشهادات النسائية الموظفة من طرف رجال
ونساء اإلعالم

يجب تجنب الشهادات النسائية

 المغرقة في العاطفة؛
التي تحيل دائما على ذات المرأة؛

التي تقدم المرأة في وضع الضحية؛
 التي تظهر المرأة خاصة في حاالت الجأر بالشكوى، ألن
 ذلك سيخلف صورا نمطية تقدم المرأة كضحية دائمة

للرجل، مما قد يخلق صداما بينهما؛
 التي تترجم تصورات واهتمامات تافهة وغير ذات قيمة

مجتمعيا؛
 التي قد يفهم منها أن المرأة قاصرة في فهم المجتمع
بدائل اقتراح  قادرة على  أنها غير  أو  فيه،  تعيش   الذي 

للمساهمة في تطوره؛
 التي يفهم منها أن المرأة ال تساير المستجدات السياسية
والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية وغيرها
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توظيف المصادر المختلطة (نساء ورجال):
اإلعالمية المواد  في  فقط  نساء  أو  رجال  اعتماد   تجنب 
 كمصادر، وشهود، وخبراء، وفاعلين في المجتمع، مع الحرص

على التوازن بين الجنسين كلما أمكن ذلك، عدديا ونوعيا.

تشجيع المرأة على التعبير الحر عن نفسها.

اعتماد المرأة كمصدر للرأي.

المستوى ذات  أو  المتعلمة  غير  للمرأة  التعبير  فرصة   إعطاء 
التعليمي البسيط

طبعا هذا إلى جانب اللواتي لهن مستوى تعليمي عال

اعتماد النساء الخبيرات والمتخصصات في المجاالت الحيوية.

النوع زاوية  من  اإلعالمية  المواد  مراجعة  على   اااااااالحرص 
االجتماعي:

 
 من المحبذ أن يقوم الصحفيون بمراجعة موادهم اإلعالمية على
بمفردات االشتغال  ممارستهم  في  ليدمجوا  النوع،  مقاربة   ضوء 
النوع زاوية  من  المراجعة  تكون  أال  ويجب  االجتماعي.   النوع 
 االجتماعي سطحية، بمعنى أن يقتصر اإلعالمي على إعادة صياغة
الروبورتاج حالة  في  تعليق  استبدال  أو  صورة  تغيير  أو   عنوان 
 التلفزيوني مثال، بل على المراجعة أن تشمل البنية األساسية للمادة
االتصال مثال،  يستدعي،  قد  مما  األمر،  اقتضى  إن   اإلعالمية 
 بمصادر جديدة، أو إعادة المونتاج إلضافة إفادة خبيرة في مجال ما،
 أو تغيير صفة متدخالت في المادة اإلعالمية، أو إعادة التوازن في

الموضوع المطروق بإضفاء حاالت إيجابية تخص المرأة

اااااااالتفريق في التعامل مع مواضيع المرأة بين التشويق واإلثارة

 ويجب التنبيه هنا إلى أن التشويق مهني ومطلوب، أما اإلثارة فهي
المهنية تفتح الباب على مصراعيه لخرق األخالقيات.

 اااااااإدراك أن وجود المرأة في اإلشهار ليس معيبا في حد ذاته، بل
 "استعمال إيحاءات أو صور أو رموز أو عبارات تسيء لصورة النساء

- 28
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المرأة في لتحسين صورة  الوطني  (الميثاق  بكرامتهن"  تمس   أو 
اإلشهار، المغرب،2005

اااااااالتعامل اإلعالمي المهني مع الجمهور النسائي.

اإلعالمية فقط الستهواء جماهير المعالجة  تكييف  تجنب   يجب 
التي تشكل أساس الرصينة  المهينة  القواعد   النساء، وذلك بخرق 
النسائية، المجالت والبرامج   كل عمل صحفي. وغالبا ما تجنح 
المكتوبة الصحافة  في  للمرأة  المخصصة  األبواب   وكذا 
على اإلغراء  مقومات  مغّلبة  األسلوب،  هذا  إلى   واإللكترونية 

األسس المهنية.

 اااااااالحرص على حضور المرأة كميا ونوعيا في نشرات أخبار
اإلذاعة والتلفزيون

أن اإلعالم  في  المرأة  صورة  حول  أجريت  التي  الدراسات   تثبت 
اإلذاعية اإلخبارية  النشرات  الرجل في   حضورها يقل كثيرا عن 

والتلفزيونية.
 ومن بين العوامل المفسرة لذلك أن نشرات األخبار غالبا ما ال تكون
المشاريع أو  المواضيع  فيها  تقدم  كما  لإلثارة،   موضوعا 
سواء الرجل  ويكون  وطنيا،  االستراتيجي  البعد  ذات   المجتمعية 
أو المواضيع  هذه  واجهة  في  فيها  فاعل  أو  لألحداث   كمصدر 

المشاريع.

ااااااامتابعة األدبيات التشريعية والقانونية المتعلقة بالمرأة

والتوصيات والمقترحات  والقانونية  التشريعية  الجوانب   متابعة 
منظمات طرف  من  أو  رسميا  الصادرة  والملتمسات   والمذكرات 
 غير حكومية على المستوى الوطني والدولي، والتي تروم النهوض

بأوضاع المرأة، واإلخبار عنها وخلق نقاش حولها.
 وفي ما يخص التوقيع على االتفاقيات والمواثيق الدولية، فهذا ال
 يعني أنه يتم تنزيل بنودها بأمانة على أرض الواقع. وهنا كذلك
بنود تطبيق  لتقييم  والصحفيات  الصحفيين  لتدخل   مجال 

المعاهدات واالتفاقيات والمواثيق حين يتم تبنيها رسميا.
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 اااااااالتفاعل اإليجابي مع المنظمات الحقوقية والنسائية النشطة 
في مجال المرأة

في والنسائية  الحقوقية  المنظمات  لدى  أساسيان  خطابان   هناك 
مجال المرأة يجب على الصحفي االهتمام بهما

خطاب النهوض بأوضاع المرأة عامة في المجتمع
خطاب تحسين صورة المرأة في اإلعالم

 إال أن التواصل والتفاعل بين هذه المنظمات ووسائل اإلعالم ليس
 دائما فعاال ومنتجا، كما أنه ليس هناك دائما تطابق بين أجندة

هذه المنظمات وأجندات وسائل اإلعالم
 

اااااااتجنب التركيز على سلوك االقتناء واالستهالك لدى المرأة

• 
• 

.

.
.

.
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في وسائل اعالم
للنهوض بصورة المرأة 

مهام رئاسة التحرير  - IV



 هناك جملة من المهام التي يجب أن يضطلع بها، تحديدا، رئيس أو
 رئيسة التحرير للنهوض بصورة المرأة في وسائل اإلعالم، نجملها

في التالي

داخل إعالميا  النوع  مقاربة  حول  إعالمية  استراتيجية   وضع 
هيئات التحرير، تشارك فيها الصحفيات

طرف من  للمرأة  اإليجابية  للتجارب  (سجّل)  كراس   وضع 
رئاسة التحرير

مقاربة حيث  من  محايدة  الصحفيين  لتشغيل  مساطر   وضع 
النوع االجتماعي

 تشغيل الصحفيات بناء على كفاءتهن. ومنحهن فرص التعبير
 عن قدراتهن خالل الفترة التي يكّن فيها متدربات، ومساعدتهن

لتطوير ذواتهن

 إعطاء الكلمة لقادة وقائدات الرأي الذين يمكنهم المساهمة في
بلورة صورة إيجابية للمرأة المنخرطة بفعالية في المجتمع

إخراج المرأة والصحفيات من دائرة األخبار الناعمة
لتشغل التحرير  هيئات  داخل  االنتشار  إعادة  سياسة   وتبني 

المرأة مناصب محتكرة تقليديا من طرف الرجال

 االهتمام بصورة المرأة في كل مواد الجرائد وليس فقط في
األبواب المخصصة للمرأة

إشراك المرأة في صياغة خطوط التحرير

 إخراج قضايا المرأة من دائرة االهتمام اإلعالمي الموسمي فقط
(8 مارس، عيد األمهات، عيد الحب

رئاسة مستوى  على  المرأة  تجاه  المعياري  الخطاب   ضبط 
 التحرير. ويتحتم هنا مناقشة النموذج االجتماعي للمرأة الذي
 تتمثله هيأة التحرير، وتقريب التصورات المختلفة للصحفيين

والصحفيات حوله

،soft news

: 

.

.

.

.

.

.

.

.

.(

- 1

- 2

- 3

- 4

- 6

- 5

- 7

- 8

- 9

- 10

.

54



يالمسها التي  القضايا  كل  مقاربة  على  المرأة   تشجيع 
 الصحفيون الرجال، والتخصص فيها، واقتحام المجاالت التي
الصحفية، الصورة  مثل  الرجل،  على  وقفا  تقليديا   كانت 

التصوير بالكاميرا، الفيلم الوثائقي، إلخ

 التعامل داخل اجتماع التحرير مع الصحفية كصانعة للحدث
األولويات ورسم  األخبار،  هرمية  تحديد  في   ومشاركة 

اإلعالمية، بما يعني إخراجها من دائرة الوصاية التحريرية

 وضع قائمة خبيرات في كل المجاالت لدى هيئات التحرير،
التي القضايا  في  بهن  االتصال  عدم  الصحفيين عن   ومساءلة 

يتميزن فيها بالخبرة أو التخصص

مصادر عن  البحث  على  والصحفيات  الصحفيين   تشجيع 
نسائية جديدة

تجاه بالنقص  يشعرن  اللواتي  الصحفيات  ومساندة   دعم 
االجتماعية وضعيتهن  بأن  يتعللن  أو  الرجال،   زمالئهن 
العربية المجتمعات  في  (خاصة  لها  المصاحبة   واإلكراهات 
إعداد أو  المجاالت  بعض  بتغطية  لهن  تسمح  ال   اإلسالمية) 
بإيجاد حلول أوقات معينة،  أو االشتغال في  المواضيع   بعض 

مناسبة يبرزن من خاللها كفاءاتهن

االجتماعية واإلكراهات  للصحفيات  المهني  الوضع   تفهم 
المصاحبة له خاصة في المجتمعات العربية اإلسالمية

 تأكيد أن الجرأة الصحفية ليست خصلة يتسم بها الصحفي
دون الصحفية

القدرة على مالمسة مواضيع يصعب أحيانا  هناك صحفيات لهن 
 على الرجال الخوض فيها

مستوى على  خاصة  اإلعالم،  جمهور  تمثل  عن   االبتعاد 
فقط ذكور  كجمهور  واإللكترونية،  المكتوبة   الصحافة 

(وهو شيء تقليدي في تصور الصحافة الورقية الشاملة
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الجتذاب الشاملة  اإلعالم  وسائل  تحرير  خطوط   توجيه 
 جماهير النساء

 إسناد إنجاز مواد إعالمية للصحفيات ضمن األجناس الكبرى
وأجناس الرأي (توقيع المواد اإلعالمية

الصحفية األجناس  كل  في  المتوازن  المرأة  حضور   مراعاة 
في واقتراحاتها  برأيها  تساهم  وشاهدة  وخبيرة،   كفاعلة، 
 المجتمع. ويكون حضورها كفاعلة أساسا من خالل األجناس
 الخبرية، وخبيرة وشاهدة تدلي بأفكارها وتصوراتها خاصة من

خالل األجناس الكبرى
 

المواضيع في  للمرأة  والنوعي  الكمي  الحضور  على   الحرص 
والفن والثقافة  واالجتماع  واالقتصاد  بالسياسة   الخاصة 
 والعدالة والمتفرقات والبيئة، واالستراحة والترفيه كفاعلة،
 وخبيرة، وشاهدة تدلي برأيها في الحياة العامة، واالبتعاد عن
حضوره المكثف والسلبي في مواضيع كالعدالة والمتفرقات
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طبيعة حضور المرأة في األجناس الصحفية
كفاعلة وخبيرة وشاهدة

منظومة األجناس
الصحفية

طبيعة حضور المرأة األجناس الصحفية

المختصر
المختصر الموضح

المقال اإلخباري
المقال التجميعي

المقال االتركيبي
ملخص التقرير

التقرير الصحفي
الصدى

  

األجناس الخبرية

األجناس الكبرى

أجناس الرأي

كفاعلة يتم
اإلخبار عن أنشطتها

المختلفة داخل
المجتمع

كمؤطرة للمجتمع
من خالل تقديم

الصحفي ألفكارها
وتصوراتها

واقتراحاتها
وتحليالتها
وشخصيتها
(البورتريه)

كصحفية تدلي
بتصوراتها

المجتمعية من
خالل أجناس الرأي

الفنية الصحفية  األبواب  أو  االجتماعي،  الفني  الشأن   اعتبار 
 واالجتماعية، مدخال للشأن السياسي واالقتصادي، ألن اهتمام
 المرأة بهذين المجالين اللذين ظال حكرا على الرجل يساعدها

على المدى المتوسط والبعيد من اقتحامهما إسوة بالرجل. 

- 23

االفتتاحية
العمود الصحفي

الركن القار
مقال التحليل

مقال النقد

االستجواب

االستطالع

التحقيق

البورتريه
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La brève 

Le �let

L’article d’information

Le montage
La mouture
Le résumé de rapport

Le compte rendu

L’écho

L’interview

Le reportage 

L’enquête 

Le portrait 

L’éditorial 

Le billet 

La chronique 
L’article d’analyse
La critique
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 تجنب االستعمال المتمايز للرجل والمرأة في عمليات التسويق
 التحريري:

 المرأة والرجل وسيلتان للبيع بالمفهوم التجاري لإلعالم. لكن
 الالأخالقي هو أن يتم التعامل مع المرأة، في هذا الصدد، بشكل
 مختلف عن الرجل. إن صورة الرجل، حين يتم توظيفه بكثافة
لكنها اإلعالم،  وسائل  لجمهور  الرجل  هذا  تبيع  السياسة،   في 
قد حين  في  بأهميته،  اآلن،  نفس  في  الشعور،  تعطي   صورة 
 تكرس صورة المرأة أوضاعا اجتماعية تقلص من فرصها في

المشاركة الفاعلة كشريك للرجل. 
 

ويجب هنا تجنب استعمال المرأة كأداة لإلغراء، بوصفها أنثى

تيسير طرق وصول المرأة إلى وسائل اإلعالم.

 وضع دليل صحفي للتعامل اإلعالمي مع الحمالت التحسيسية
للمنظمات النسائية.

هيئات داخل  الصحفيات  ضد  الجنسي  التحرش   تحريم 
  التحرير.

.

.
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مداخل تأطيرية عامة - V
للنهوض بأوضاع المرأة 



بهدف عامة،  اإلعالمي  المجال  لتأطير  التوصيات  من  جملة   هنا 
 تمكين وسائل اإلعالم من شروط إنتاج خطاب إعالمي إيجابي تجاه

المرأة. 

في مجال ولوج المرأة لمواقع القرار اإلعالمي: 

المستوى على  المسؤولية  لمناصب  اإلعالميات  تقلد   دعم 
المؤسسي الفوقي والمتوسط من قطاع اإلعالم. 

تشجيع المرأة على االستثمار إعالميا في القطاع الخاص. 
 عدم منح الرجل بشكل آلي إدارة المؤسسات اإلعالمية ومواقع

القرار التحريري. 

في مجال دعم الحضور المؤسسي للمرأة: 

اإلعالمية االستراتيجيات  صياغة  في  اإلعالميات   إشراك 
للوسائط التي يشتغلن بها. 

الممثلة الهيئات  داخل  وفاعال  حقيقيا  دورا  المرأة   إعطاء 
للصحفيين (النقابات، الناشرون، هيئات التنظيم الذاتي). 

وسائل مختلف  من  التحرير  رئاسات  بين  يجمع  إطار   وضع 
مع التعامل  حول  التصورات  تقريب  خالله  من  يتم   اإلعالم، 

المرأة في اإلعالم. 
 إشراك الصحفيات والمرأة عامة في تدبير المؤسسات اإلعالمية

إداريا وتحريريا. 
 إنشاء مجالس للتحرير داخل المؤسسات اإلعالمية تمثل فيها

المرأة بشكل متكافئ مع الرجل. 

في مجال التشبيك: 

بالمرأة واإلعالم، وكذا المهتمة  المنظمات   عقد شراكات مع 
جمعيات ورابطات النساء المشتغالت باإلعالم وطنيا ودوليا. 

واالتصال اإلعالم  في  (والمتخصصات)  المتخصصين   إشراك 
واالجتماع حين إعداد خطط النهوض بأوضاع المرأة. 

 االستئناس بتجارب تمويل المنظمات النسائية لنشرات ومالحق
خاصة داخل وسائل اإلعالم. 

إعداد كراس يضم عناوين وتخصصات نساء اإلعالم. 
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❏

❏
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في مجال التكوين:  

االجتماعي النوع  قضايا  في  الصحفيين                 تكوين 
يكون أن  يجب  الذي  العمومي  اإلعالم  منهم صحفيو   وخاصة 

نموذجيا في المعالجة اإلعالمية اإليجابية لقضايا المرأة. 
تكوين الصحفيين على حقوق المرأة. 

إدخال مقاربة النوع في مؤسسات تكوين اإلعالميين. 
تكوين اإلعالميات في مجال إدارة المقاولة الصحفية. 

 تنظيم حلقات نقاش وموائد مستديرة حول أهم القضايا التي
تخص المرأة، والمرأة واإلعالم. 

المحتوى تدبير  مجال  في  التحرير  ورئيسات  رؤساء   تكوين 
فعاليات لحضور  واستدعاؤهم  النوع،  مقاربة  وفق   اإلعالمي 
لتزويدهم آلية  وخلق  واإلعالم،  المرأة  قضايا  حول   وأنشطة 
وكذلك المعنية  الوزارية  القطاعات  تنتجها  التي   باألدبيات 

الجمعيات. 

في مجال تحسين مهنية وأداء اإلعالم النسائي: 

النهوض باإلعالم النسائي وتهذيبه من أوجه اإلساءة للمرأة. 
 القيام باستطالعات دورية لجمهور اإلعالم النسائي. 

في مجال توفير المعلومة حول المرأة وقضايا النوع االجتماعي

 توفير قاعدة معلومات وإحصاءات متخصصة تقوم على أساس
 النوع في وسائل اإلعالم (من أجل خطط مستقبلية).

ومراجعها المرأة  لحقوق  سة  المؤِسّ للنصوص  ثبّت   إصدار 
، وللمصادر المتنوعة المؤهلة، ووضعه رهن إشارة  

 الصحفيين والصحفيات. 
الحقوقية (الجمعيات  المرأة  حول  المعلومات  مصادر   رصد 

والنسائية، والمنظمات الدولية...).

في مجال الدراسات واألبحاث:

مجال في  الرصينة  العلمية  واألبحاث  الدراسات   تشجيع 
الخطاب اإلعالمي حول المرأة. 

لفكرة النسائية  والمنظمات  الحكومية  المؤسسات   تبني 
قضايا حول  والدراسات  البحوث  ألفضل  جوائز   تخصيص 

المرأة. 

،gender   

❏

❏

❏

❏

:

- 13

- 14
- 15
- 16

- 18

- 17

- 19
- 20

- 21

- 22
Répertoire

- 23

- 24

-25

.

.

61    

 



من أجل مقاربة
إيجابية للمرأة في ا�عالم


