
  
 

  

 

 

 

 

تعزيز التغطية اإلعالمية الهادفة عن  

العنف القائم عىل النوع االجتماعي 

بالمغرب: التحديات الحالية والتوجهات 

)تقرير موحد للقاءات  المستقبلية

 (التشاورية

 ملخص 
كاء  Networks of Changeأجرت منظمتا: شبكات التغيير ) ( و شر

(  Mobilising for Rights Associatesالتعبئة حول الحقوق )

ي المغرب، خالل يناير  
/ات فن ن فير

/ات محير ن استطالع آراء صحفيير

اير   . من أجل فهم أفضل لكيفية تأثير بيئة ومحيط وسائل  2021وفير

ي صياغة تقارير حو 
ل العنف القائم عىل النوع االجتماعي  اإلعالم فن

سلسلة الندوات عير  كانت موضوع    االستطالعهدا نتائج  ضد النساء. 

ي  
نت "اإلبالغ المسؤول عن العنف القائم عىل النوع االجتماعي فن

اإلنير

ي  "المغرب: التحديات الحالية واالتجاهات المستقبلية 
  نظمتها التر

ي    2021الجمعيتان طيلة شهر يونيو 
هدا  حسب ما هو مفصل فن

 ر التقري

Mobilising for Rights Associates (MRA) 
Rabat 2021 
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I.  :نامج  تعريف البر

التغيير سلسلة من اللقاءات حول اإلبالغ المسؤول عن العنف القائم عىل النوع   وشبكةنظمت كل من منظمة امرأة  
ي المغرب،  

،  وهي االجتماعي فن ن ي إطار برنامج متكامل يمتد عىل مدى سنتير
ي فن
ي تأتر
إىل ضمان حق المرأة   وي  هدفاللقاءات التر

ي التحرر من العنف القائم عىل النوع االجتماعي 
ن
ي التغطية اإلعالميةGBV )ف

ن
 من خالل:   ( باستخدام أفضل الممارسات ف

 ؛تغطية إعالمية متمحورة عىل الحقوق اإلنسانية للنساء   وتطوير تعزيزي   •

ن الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء  •  المنابر اإلعالمية؛  ومختلفتطوير العالقات ما بير

؛  للممارسات مرجعية  مواد  وتوزي    ع وإنتاج بلورة  •  اإلعالمية حول تغطية العنف القائم عىل النوع االجتماعي

ي بلورة سياسات  •
ن
اإلعالمية المسؤولة للعنف القائم عىل   حول التغطيةللجميع   ومتاحةواضحة   ومنهجياتاإلسهام ف

ي المغرب. 
ن
 النوع االجتماعي ف

نامج يشمل مجموعة متكاملة من األنشطة  ي طور اإلنجاز  وبعضها منها ما تم إنجازه  الير
ن
 : واألخرى هي برامج مستقبليةف

 األنشطة المنجزة: 
ي   53 لحدود تنظيم هده الندوات من عمل تتشكل  تشكيل مجموعات .1

ن
من مختلف مناطق المغرب    وصحافيةصحاف

ات  وبمختلف  الخير
ي شارك فيه مع  لقاءات ميدانية  إنجاز  .2

وتن ي  89مسح إلكير
ن
سؤال   50يقارب  وصحافية باعتماد استمارات تشمل ما  صحاف

ي صياغة تقارير  الهدف منها 
ن
إعالمية حول العنف القائم عىل النوع  وتحقيقات فهم أفضل لمختلف العوامل المؤثرة ف

 . االجتماعي 
ي وسائل اإلعالم( 1 حول: تقارير مفصلة  3إنجاز  .3

ن
ي  ( 2 التحديات المؤسساتية ف

ن
القوالب النمطية والصور والمصطلحات ف

ن ( 3ف القائم عىل النوع االجتماعي التغطية اإلعالمية للعن   العالقات الرئيسية للصحفيير
ي طور اإلنجاز: 

 األنشطة فن
ي تؤثر أو تحول  تنظيم سلسلة من ثالث لقاءات عىل مدى ثالث أسابيع لتعميق تحليل مختلف العوامل   .4

والمؤثرات التر
ن   ي   والصحافياتدون تمكن الصحافيير

من تغطية إعالمية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي بشكل يضع حقوق النساء فن
 جوهر هاته التغطية. 

مجة:   األنشطة المير
 مع توزيعها بشكل موسع تطوير موارد عملية تدريبية حول الموضوع   .5
 حول هده الموارد التدريبية. تكوينية وطنية لفائدة جميع أعضاء مجموعات العمل    اتتنظيم ورش .6
ن  أوراش تكوينية جهوية تنظيم  .7 ي   ومعاهد   والصحافياتلفائدة الصحافيير

علوم اإلعالم باإلضافة لجمعيات المجتمع المدتن
 العاملة عىل حقوق النساء 

ي التغطية اإلعالمية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي مع التعريف بها من خالل  مجاالت التغيير    تنظيم ورصد تتبع   .8
فن

نت   ونية أو مقاطع فيديو عير اإلنير
اتيجيات إعمال  وتعميملتشجيع ندوات إلكير اإلبالغ المسؤول عن العنف   تقنيات واسير

ي الموارد التدريبية.  المتضمنةاالجتماعي القائم عىل النوع 
 فن

 
فنشطة تم العمل عليها مجمل هده األ  كاء التغيير عىل إنجازها باإلضافة    وسيشر  محلية نسائية:   جمعيات أرب  علمنظمة امرأة وشر

 بالحاجب؛   والتنميةجمعية أمل للمرأة  •

 جمعية تفعيل المبادرات بتازة؛  •

 جمعية المحصحاص بالعرائش؛  •

 جمعية النواة للمرأة والطفل بشيشاوة.  •
ن والصحافيات  ي المناطق   ومدارس ومعاهد باإلضافة إىل خمس مجموعات عمل مشكلة من الصحافيير

علوم اإلعالم المتواجدة فن
 التالية: 

 مجموعة عمل الرباط و الدار البيضاء؛  •

؛  • ي
فر  مجموعة عمل جهة الشمال الشر

؛  • ي  مجموعة عمل الشمال الغرتر

 مجموعة عمل األطلس المتوسط  •

 تنسيفت الحوز.   شيشاوة- مجموعة عمل مراكش •
 

II.  :ي اللقاءات الثالث
 
 طريقة االشتغال ف

ن والمشاركاتواحد انطلقت اللقاءات من خالل تقديم كل  نفسه باعتماد مرب  ع الدردشة عير كتابة اسمه   من المشاركير
ي ينتمون لها، بحيث تكلفت كل  المنير اإلعالمي  باإلضافة إىلوالمكان الذي يتابع أو تتابع منه اللقاء، 

المعهد أو الجمعية التر
ن والمشاركات.  حيب بالمشاركير

ي ويلمان وسعيدة كوزي بقراءة المعطيات المدونة والير
 من ستيفاتن
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ي بداية  

وع   تكل لقاء من اللقاءافن نامج والتعريف بالجمعيات حاملة المشر الثالث تم التذكير فيها بأهداف وأنشطة الير
كاء.   ن والصحافيات الشر  والجمعيات والصحفيير

ي اللقاءات: 
ي سيتم اعتمادها فن

 بعدها تم تحديد طريقة العمل التر
 

 
 

ف  تم إعطاء توضيحات عن  الثالث قبل انطالقة أشغال كل لقاء من اللقاءات  طريقة العمل بتقنية جوجل جمبورد من طرف المشر
ي عىل تنظيم اللقاء من خالل التعريف بكيفية الكتابة عىل اللوح األبيض 

حات    وكيفية التقتن كتابة اإلجابات عىل األسئلة و/أو المقير
 ما بينها.  والتنقلصفحات  عىل الورق اللصاق أو إضافة 

 

 
 

                     

دقيقة   مدة اللقاء 
 لقاء تفاعىلي من خالل 

عن طريق سؤال جواب أو خانة الحوار     زوم تقنية 
من خالل                جمبوردجوجل و أيضا 

حات و اإلجابات عىل السبورة الب يضاءكتابة األفكار المقير
ة مباشر

رنسيةتأطير اللقاء بالعربية لكن المشاركة ممكنة بالعربية و الف 
 ، اللقاء هو مسجل لكن الستعمال الداخىلي و ليس للنشر
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III.     ي اللقاءات   والمشاركاتالمشاركي
 
 : الثالثف

 

ن   ي اللقاءات الثالث .  والمشاركات بلغ عدد المشاركير
ن
 : كالتاىلي ومشاركة   مشاركا   190ف

ن عدد  •    ومشاركة مشاركا    . 77:  اللقاء األولب  والمشاركات المشاركير

ن  • ي   اللقاءب  والمشاركات عدد المشاركير
 ومشاركة  مشاركا  61:  الثاتن

ن  •    ومشاركة  ا مشارك 52:  الثالثاللقاء  ب  والمشاركات عدد المشاركير

ي مجال حقوق النساء باإلضافة إىل ممثىلي  اللقاءات عرفت مشاركة متنوعة من 
/ات جمعيات عاملة فن  وصحافيات وممثىلي

ن صحفيير

ن    مدارس ومعاهد اإلعالم ن مشاركير ن و  عن بعد عن طريق تطبيق زوم  ومشاركاتبحيث تنوعت المشاركة ما بير خاصة المشاركير

ن و مشاركاتسال، المحمدية و الدار البيضاء باإلضافة إىل المشاركات من مدينة الرباط،   ، بحيث نظمت الجمعيات  حضوريا   مشاركير

يكة ا  ي مقراتها  ألربعة لقا الشر
جمعية  ،  جمعية تفعيل المبادرات بتازة ، جمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب كالتاىلي ءات فن

ن و صحافيات  جمعية النواة للمرأة والطفل بشيشاوة، المحصحاص بالعرائش ي شارك فيها صحافيير
و  و طلبة و هي اللقاءات التر

ي كل من  :  من مختلف   الجهات األرب  ع مختلف مناطق باإلضافة إىل ممثىلي الجمعية و جمعيات أخرى من   معاهد اإلعالمطالبات  
فن

 مدينة الحاجب ، العرائش، تازة و شيشاوة. 

IV. الثالث:  المدة الزمنية للقاءات 

ن مختلف ا دقيقة خصصت مجملها للنقاش التفاعىلي م  285ه ما مجموع  الثالثدامت اللقاءات  ن  بير ذلك   والمشاركات المشاركير

 : كالتاىلي 

 دقيقة  105  األول: المدة الزمنية للقاء  •

:  للقاءالزمنية   مدةال • ي
  دقيقة  90 الثاتن

 دقيقة 90 : الثالثالمدة الزمنية للقاء  •

V. ي قدمت  المداخالت
ي اللقاء الت 

 
 : ات الثالثف

ن   وضع جميعمن أجل   ي الصورة   والمشاركاتالمشاركير
ن المداخالت    وضمانفن حاتتركير حول الموضوع المخصص لكل لقاء   والمقير

و أمال العزوزي  و فتيحة ودرة  بحيث تكلفت كل من أمينة بيوز    بالضبط
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وع بصفتهم ممث ي هدا المشر
ن
يكة ف ي المسح  ، الت للجمعيات المحلية الشر

ن
بتقديم مداخالت حول أهم النقاط المتوصل إليها ف

ي حول التغطية اإلعالمية  
وتن  : كل لقاء   التالية حسب، بحيث تطرقت كل مداخلة للنقاط و العنف القائم عىل النوع االجتماعي اإللكير

 

ي المغرب:   االجتماعي التغطية اإلعالمية حول العنف القائم عىل النوع  مداخلة اللقاء األول: 
 
ف

ي وسائل اإلعالم 
 
 التحديات المؤسساتية ف

 

 
 

"التغطية    ب والمتعلق بشيشاوة بإعطاء ملخص للجزء األول من التقرير   والطفل تكلفت أمينة بيوز عن جمعية النواة للمرأة  
ي المغرباإلعالمية 

ي وسائل ية ات التحديات المؤسس : حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي فن
التقرير المتوفر عىل   وهو . "اإلعالمفن

 :    الرابط التاىلي
https://mrawomen.ma/wp-

content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20--

%20Defis%20institutionnels.pdf  

 
 للمواضيع التالية:  ينة ت أم تطرقمداخلتها  من خالل  

 

ي عىل النوع االجتماعي  مدى اهتمام •
 ؟ اإلعالم بالعنف المبتن

 

 
 

ي ذكرها الصحفيون/ات   •
ي الئحة العقبات التر

  ؟يوجهونها خالل تغطية العنف القائم عىل النوع االجتماعي  والتر
 

      
                     

                              
    

                                                                              
                                                                    

                   

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20--%20Defis%20institutionnels.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20--%20Defis%20institutionnels.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20--%20Defis%20institutionnels.pdf
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ن   ومدىمدى امتالك المنابر اإلعالمية عىل مدونة السلوك  • ن الصحافيير ن لهدا المنير منه؟    والصحافياتتمكير   وما التابعير
/ات  ن ي يوفرها المنير اإلعالمي للصحافيير

 ؟ هي اإلرشادات التر
 

 
 

 
 

ي التحقيقات الصحافية  •
 ؟ التخصيص لهده التحقيقات ونسبة التشجيع عىل التعمق فن
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ن   •  ؟ باالستعداد للتغطية اإلعالمية الخاصة العنف القائم عىل النوع االجتماعي  والشعور درجة المعرفة بالقوانير
 

 
 

ن  • ي الصحفيير
 للتكوينات حول الموضوع سابقا؟  والصحافيات مدى تلقر

 

 
 

ي مداخلة اللقاء 
ي المغرب: التغطية اإلعالمية حول العنف القائم عىل ال  : الثان 

 
  نوع االجتماعي ف

 . والمصطلحات  والصور القوالب النمطية 
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ي بإعطاء ملخص للجزء  بالحاجب والتنمية أمل للمرأة  عن جمعية فتيحة ودرة تكلفت 
التغطية  ب" والمتعلق من التقرير   الثاتن

ي المغرب
ن
التقرير المتوفر عىل   وهو  " القوالب النمطية والصور والمصطلحات: اإلعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف

  :  الرابط التاىلي
https://mrawomen.ma/wp-

content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20--

%20Stereotypes%20images%20terminologie.pdf   

 
 للمواضيع التالية:   فتيحةت تطرقمداخلتها  من خالل  

 

ي المغرب الصور النمطية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي و  •
حول  إىل أي مدى تنقل/ تعكس التغطية اإلعالمية فن

 النساء المعرضات له؟ 

 
 

/ات   • ن ي سبق التطرق لها من طرف الصحافيير
ن التحقيقات/المقاالت/المواضيع التر  مضامير

                           
                             

      
                      

          

           
           
               

       

   

        
           
         

       
   

                      

  

                                                                   
                                              

                                                                       

                                               

                                                         
                                    

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20--%20Stereotypes%20images%20terminologie.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20--%20Stereotypes%20images%20terminologie.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20--%20Stereotypes%20images%20terminologie.pdf


Networks of Change / Mobilising for Rights Associates 8 
 

كاء التعبئة حول الحقوق   شبكات التغيير / شر

 

 
 

؟ • ي تغطية العنف القائم عىل النوع االجتماعي
ن
ي استخدمتها ف

 أنواع الصور التر
 

 
 

ن الخاصة بالعنف ضد النساء من  •  أجل المقاالت؟ كيفية الحصول عىل المعلومات المتعلقة بالقوانير
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، من له تأثير عىل اختيار الكلمات   • ي تغطية العنف القائم عىل النوع االجتماعي
ن
ي المصطلحات المستخدمة ف

ن
عند التفكير ف

 المستخدمة لوصف القصة/ الحادث/الوقائع؟ 
 

 
 

 مدى مراقبة المنابر اإلعالمية لتعليقات الجمهور ذات الحمولة النمطية.  •
 

 
 

ي المغرب: : اللقاء الثالثمداخلة 
 
 التغطية اإلعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف

 . والصحافياتالعالقات الرئيسية للصحفيي   
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التغطية   من التقرير والمتعلق ب"  الثالثتكلفت فتيحة ودرة عن جمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب بإعطاء ملخص للجزء 
ي المغرب  اإلعالمية حول العنف القائم

ن
ن : عىل النوع االجتماعي ف وهو التقرير المتوفر عىل الرابط    "العالقات الرئيسية للصحفيير

 :  التاىلي
https://mrawomen.ma/wp-

content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20%20-

%20%20Relations%20cles.pdf 

 للمواضيع التالية:  أمال بحيث تطرق

ن عىل النساء عدم اإلفصاح عن هويتهن  • المتخذة من طرفهم إلبقاء هوية النساء غير   واإلجراءاتمدى تعرض الصحافيير
 معروفة؟ 

 
 

/ات من أجل تحسيس النساء بالراحة   ه ما الدي يقوم ب • ن   عىل الحديث؟ وتشجيعهن الصحفيير
 

 
ولحسب نتائج استطالع الرأي الخاص بالتغطية اإلعالمية ح
العنف القائم عىل النوع االجتماعي يتضح أن مجموعة من
 ةاألساليب تستخدم لضمان الحفا  عىل شية اسم الض ي 

تعمل عىل تغيير اسم المرأة واخفائه   
ي ال    

ن
لتعمل عىل إخفاء صورة الضحية أو التسجيل ف

ي قد تكشف عنها،  
تتجنب ذكر األشياء التر

ن عىل هويتها،   تقليص عدد المطلعير
ي فقط من تتبع مدونة األخالق الرسمية الخاصة بالصح  

ن
ف

ي والمرأة  و
ن الصحقن  تعتمد عىل الثقة المتبادلة بير

https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20%20-%20%20Relations%20cles.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20%20-%20%20Relations%20cles.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Enquete%20couverture%20mediatique%20VBG%20Maroc%20%20-%20%20Relations%20cles.pdf
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ي التحقيق أو المقال الصح •
ن
؟ طريقة أخد موافقة المرأة عىل المشاركة ف ي

 قن
 

 
 

 أي تواصل مع المرأة ما بعد المقابلة الصحفية؟  •
 

 
 

ن   • طة/الدرك، النيابة العامة، القضاة...(؟  والصحافياتمدى تشاور الصحفيير  مع السلطات العمومية )الشر
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ن  • ن المتعلقة بالعنف ضد النساء؟   والصحافياتطريقة حصول الصحفيير  عىل المعلومات حول القوانير
 

 
 

ن  • ي العاملة مع النساء ضحايا العنف؟  والصحافياتمدى تعاون الصحافيير
 مع منظمات المجتمع المدتن

 

 

يات عىل المعلومات حول القواني   المتعلقة بالعنف  د طريقة حصول الصحفيي   
ال ساء
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VI. ي اللقاءات
 
 : الثالث النقاشات التفاعلية ف

للتقارير الموجزة ألهم خالصات استطالع الرأي حول   الثالث  زاءموضوع األج  الثالثخصص كل لقاء لتعميق النقاش حول النقاط 

النقاش حول مختلف   استفاضةو النقاش الدي كان الهدف منه . و هاالجتماعي القائم عىل النوع  والعنف تغطية اإلعالمية ال

ي تحول دون تغ
 نساء بشكل تضع كأولوية حقوق النساء ضحايا العنف  إيجابية حول العنف ضد الية إعالمية طالمعيقات التر

ن    أجل من ن المشاركير بشكل   الثالثأجزاء التقرير قراءة من  والتمكن عىل الموضوع بشكل سبق   االضطالععىل  والمشاركاتتمكير

ة قبل اللقاء تم إرسال نسخ ، ل لقاء قبل ك مفصل  ي بكل لقاء مباشر
   . ة من الجزء المعتن

ات ميدانيات  ب  االستعانةمت ت  : كما هو مفصل أدناه  وذلكاللقاء  وتسيير من أحجل إدارة   وأكاديمياتخبير

ي المغرب:  اللقاء األول: 
 
ي وسائل اإلعالم التغطية اإلعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف

 
  التحديات المؤسساتية ف

 ( 2021 يونيو  9األربعاء )

 
 

يكة والمحررة  ، لينا عجيالت  Lina Ejeilatأدارت  و تقنية زوم  باعتماد جيم بورد، مؤسسة شر
ونية ي األردن، التنفيذية لمجلة حير اإللكير
ن اللقاء األول من خالل تسيير  فن من   و المشاركات مناقشة تفاعلية مع المشاركير
ي تحول دون تغطية إعالمية متمحورة عىل حقوق النساءحول أجل تعميق التفكير و التحليل  

  التحديات المؤسساتية التر
ي تعرفها وسائل اإلع 

ي شقه المتعلق بالتحديات المؤسساتية التر
 الم. فن

من الجميع باعتماد تقنية  ت طلببحيث اعتمدت لينا عجيالت عىل مجموعة من األسئلة من أجل استمالة األفكار 
 :  ابة عىل الزوبعة الدهنية اإلج

 
؟" ي تعيق تحقيق التغطية اإلعالمية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي

 : "ما هي العقبات التر

 القيام بتغطية اعالمية جيدة تعيقالزمن   واكراهات ضيق الوقت.  •

•   . ي عىل النوع االجتماعي
 غياب التوجيه الواضح بشأن المعايير األخالقية لتغطية العنف المبتن

ي    المرأة تكونمناقشة مواضيع  •
ي لدي المنابر االعالمية.  ال  موسمية  الغالب مواضيعفن

 تحض باالهتمام الكافن

ي أو الصحافيةالعقلية الذكورية  •
 لتغطية االعالمية الجيدة. قد تقف حاجزا امام ا لدى الصحافن

  استغالل الضحايا من اجل اثارة المشاهدات.  •

ي   •
 .القانونعدم االلمام بعواقب التشهير فن
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ي غير قادر عىل القيام بتغطية جيدة خوفا من    •
التهديد بالتشهير بموجب قانون الصحافة يجعل الصحقن
 تداعيات قضية التشهير من جانب الضحية بعد التقرير. 

ي م •
ي يشتغل بها  قد يكون الصحقن

عدم اعطائه مساحة كافية للتعبير   وبالتاىلي حكوم بسياسات المؤسسة التر
ي مثل هذه القضايا  والتحقيق
 . فن

. لاالخالقية  غياب توجيهات واضحة حول المعايير  •  لتغطية االعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي

 . ) اجتماعية عليهن( اكراهاتلممارس ا  ة تعبير النساء عن العنفصعوب •

ي تجاهل  •
 الجانب االبداعي لديهم.  وتشجيعالعنف ضد النساء قضايا حول تحقيق الالقدرات الشابة فن

 االجتماعي عىل مناقشة العنف الذي يتعرضن له.  عزوف النساء بسبب الضغط •

 صعوبة الحصول عىل المعلومات من المؤسسات المعنية.  •

ي التك •
 كيفية القيام بالتغطية االعالمية الممتازة. عىل   والتدريب  ويننقص فن

 اعالمية كافية.  وتغطياتالتحدي المادي يعرقل القيام بلقاءات  •

ي تخص قضايا  •
: نقص االلمام بالمواضيع التر ي

 . النساء التحدي المعرفن

ن و الصحافيات حاصة  غياب االمكانيات المادية و اللوجيستيكية • ي  من أجل الشباب لدة الصحافيير
التحقيق فن

 مثل هذه القضايا. 
 

ي عىل النوع "
حونها لتحقيق تغطية ناجحة للعنف المبتن ي تقير

ات التر   ؟"االجتماعي ما هي التغيير

وط ال  من قبيليحتاج الصحفيون إىل مواد مرجعية وأدوات جيدة لتوفير معلومات حول الموضوع  • ي  شر
التر

امها عند  ي يجب    ،النساء العنف ضد موضوع عن  الكتابةيجب احير
كيفية اختيار المصطلحات التر

ام حساسية مثل هذه المواضيع لتجنب تعريض   ،استخدامها عند وصف الضحايا من النساء  كيفية احير
 النساء للخطر. 

ن وأخالقيات قضايا  • ي معاهد االعالم. العنف ضد  يجب ان تدرس المادة المتعلقة بقوانير
 لنساء فن

ام  • ي تناول قضايا  والحياديةالموضوعية إلزامية احير
 النساء. د  العنف ضفن

ن مفهوم االشهار  • ي مثل هذه القضايا.  والتشهير يجب التفرقة بير
 فن

شخص ملم بمشاكل جنسها  أكي  . فالمرأة أنفسهن للدفاع عن النساء عدد الصحفيات النساء  حبذا لو ارتفع •
 افضل مدافع عنها.  وستكون

ي  •
ي تتبع مشاكل التغطية اال  ة / حماية الصحافن

 عالمية. من العواقب التر

ي يجب وضع عقوبات  •
 . قضية التشهير للحد من هذه الظاهرة جزرية فن

 عىلي المواد الصحافية واالختيارية و  •
ن كير
ي التغطية االعالمية حول العنف   معايير الير

ن للتعمق فن تحقيق متمير
 .  القائم عىل النوع االجتماعي

ي   •
ي مدارس الصحافة حول أخالقيات التغطية اإلعالمية خاصة فن

ي توفير تدريب موضوعي للطالب فن
ينبغن

 . النساء الموضوعات المتعلقة بالعنف ضد 

ي تهتم بتناول موضوع مناهضة العنف ضد النساء.  •
 تغيير الصور النمطية داخل المجتمع والمؤسسات التر

ي تغطية قضايا العنف القائم عىل النوع االجتماعي  •
ي يستخدمها االعالم فن

تسليط الضوء عىل اللغة التر
ي ضد النساء. 

 لتجنب أي عنف لفظن
 



Networks of Change / Mobilising for Rights Associates 15 
 

كاء التعبئة حول الحقوق   شبكات التغيير / شر

 

 

  



Networks of Change / Mobilising for Rights Associates 16 
 

كاء التعبئة حول الحقوق   شبكات التغيير / شر

 

ي اللقاء 
 
ي المغرب:  : الثان

 
  و المصطلحات والصور القوالب النمطية التغطية اإلعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف

 ( 2021يونيو   16األربعاء )

 

  الدوادة أستاذةسعاد  ، سعاد الدوادة   Souad Eddouadaأدارت  زوم وتقنية  باعتماد جيم بورد،
ية وآدابها بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ن ي اللقاء  ،بشعبة اإلنجلير

ن من خالل تسيير  الثاتن و   مناقشة تفاعلية مع المشاركير
ي تحول دون تغطية إعالمية متمحورة عىل  حول من أجل تعميق التفكير و التحليل  المشاركات

التحديات المؤسساتية التر
ي شقها المتعلق بالقوالب النمطية و الصور و المصطلحات.  حقوق النساء
 فن
ي إدارة النقاش عىل اعتمدت 

ي  ،تم إرسالها  تهيئيهأسئلة  سعاد الدوادة فن
ن   ،قبل تنظيم اللقاء الثاتن   لجميع المشاركير

ن وصحافيات باإلضافة لمدارس  ي اللقاءات من جمعيات وصحافيير
ي   ومعاهد والمشاركات فن

اإلعالم حسب ما هو وارد فن
   أدناه: الوثيقة 
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 :  إلدارة اللقاء اعتمدت المؤطرة عىل تقنية طرح األسئلة كالتاىلي

ي التغطية للعنف القائم عىلي النوع االجتماعي 
ي تتداولها وسائل االعالم فن

  ؟ ما هي الصور النمطية التر
 

 عىلي العنف الجسدي و الجنسي و السكوت عىلي العنف النفسي او المعنوي الذي قد يمس اكي  الضحية.  •
ن كير
 الير

م الصمت عىلي ا   •
ن  لعنف الممارس عليها. خوف المرأة من نظرة المجتمع يجعلها تلير

 

 

 

 
ي المغرب

 : التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية التغطية اإلعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي فن
ي عمل   ي    الصور :  تحضب 

 
 الحالية   التغطية اإلعالمية النمطية ف

ي 
 2021يونيو    16األربعاء  -   اللقاء الثان 

ي   ميسعدنا وجودك
 
نت اللقاءاتسلسلة   معنا ف ي المغرب: التحديات   النساءعنف ضد لل أفضلتغطية إعالمية حول موضوع " عير اإلنير

فن
 الحالية والتوجهات المستقبلية". 

ي 
ي   ،3:30حتر الساعة  الزوالبعد  2من الساعة  يونيو، 16يوم األربعاء  سينظم اللقاء الثاتن

التغطية اإلعالمية  حول موضوع "الصور النمطية فن
 ". للعنف ضد النساء 

 
كاء المهنيي   والتقاسم ما بي   الحوارات تنظم، اعتمادا عىل ، عن بعد   التفاعليةاللقاءات  من  سلسلةهده ال /ات الشر اإلعالميي  

ي مجال حقوق ال ساء جمعيات الو 
 
 عض األسئلة للتفكب  نقدم لكم بومثمرة،  وجعلها غنية مان جودة المحادثات  أجلومن . العاملة ف
وري إعداد والتأمل كتهيؤ للقاء  . )ليس من الض  ي

خالل اللقاء انطالقا من ا طالع فعىلي   بل فقط لتمكي نا من مناقشتها  ،أجوبة كتابيةالثان 
ات والمعىل   (. المتوفرة فعليا والملموسةعلومات الخبر
 

ي التغطية ا اللقاء ألغراض هذ
ي المغرب.  النساءالحالية للعنف ضد اإلعالمية ، نستهدف الصور النمطية فن

 فن
 

ي المغرب. سواء  النساءلعنف ضد حول ااإلعالمية الحديثة  المواضيع/ التحقيقات/المقاالتيرجر مراجعة عينة من  ا اللقاء،قبل هذ .1
فن

ونيةأو  الورقية ي تمت إذاعتها عير أو  اإللكير
 آخر. بأي شكل أو أي   اإلذاعةالتلفزيون أو التر

  خرائطورسم  دون تحديد "أصحاب هده التحقيقات/المقاالت" بهدف وقع صورة عامة العامة  التوجهاتمالحظة: نحن نبحث عن 
 . اإلعالميةمنافذ ال فراد أو األتسمية و ال نسغ ل ستهدفال ن والنادرة كما  متطرفةأو ال/ المنفردة و ال نهتم بالحاالت  وبالتاىلي نحن للتوجهات،
 

ي هذه التقارير؟ يمكن أن يكون عىل المستوى:  والقوالبالصور  تكمنأين  .2
 النمطية فن

 ؛ الكلمات والمصطلحات المستخدمة •

 العناوين؛  •

 ،الصور المستخدمة •

ها  •  غير
 

ي تالحظها حول:  والقوالب النمطيةالصور ما هي  .3
 التر

 النساء؛جرائم العنف ضد  •

ي  •  النساء؛العنف ضد المعتدين مرتكتر

 الممارس ضد النساء. ضحايا العنف النساء  •
 

 أو فكرة مسبقة عن:  رؤية معممةيمكن أن تكون  ،والقوالب النمطيةعندما نتحدث عن الصور 
 

 (نوعال حول التنميطات) النوعالجنس أو  •
ي يمتلكها الرجال أو النساء ) •

 ( لج سحول ا التنميطاتالسمات أو الخصائص الجسدية والعاطفية والمعرفية التر

 ( الج سية التنميطاتالخصائص الجنسية أو السلوكيات الجنسية للنساء أو الرجال ) •

 (ألدوارحول ا التنميطاتأدوار أو سلوكيات النساء أو الرجال ) •

، والوضع الجنسيةحسب عية المختلفة من النساء )المجموعات الفر لمختلف دوار األ خصائص و السمات و ال • ي
، األصل العرفر

هاالعرق، اإلعاقة، االجتماعي واالقتصادي،   ( المركبة التنميطات( )وغير

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hLNyTX5NR0a9WX5gASa4iQ
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ي التحقيقات ال تراعي واقع الضحية وظروفها النفسية  •
ن
  واالجتماعي االشي   ومحيطها الكلمات والمصطلحات المستعملة ف
 .من خالل تكريس اللوم عىل الضحية

ي المجاالت العلمية   •
ن
ي رعاية االشة ال دورها القيادي ف

ن
  .مهمة  واخرىاسية سي ومناصب واالقتصادية تكريس ادوار النساء ف

بمسؤولية    مشاكلها الزامها يسيطر عىل المجتمع مما يجعل المرأة تفضل عدم البوح عن  والعار الزال طابع الحشمة   •
 .والمجتمعصورة األشة  المحافظة عىل 

ي التغطية عن قضايا  •
ن
ة ف  الصور النمطية عنها.  يكرسالعنف ضد النساء  طرح عناوين مثير

اهمية عن دورها داخل المجتمع   أكي  مشاكل النساء وليس التطرق لمواضيع اخري   عىلملف نهاية االسبوع يركز فقط  •
 .  مما يجعل موضوع المرأة نمظي

ن  • كير
  .سي النساء دون االهتمام الحتياجات الضحيةآ تسويق لم عىلالير

ي الحصول عىل   النساء تستعمل •
ن
 .  والموضةاالنظار من خالل اعالنات التجميل  وجلبنسب مشاهدة    أكير كوسيلة اغراء ف

 

 
 
ي يمررها االعالم من خالل التغطية االعالمية عن 

ي العنف ماهي الرسائل التر
ي تكريس الصور النمطية للعنف ضد    والتر

تساهم فن
 ؟ النساء 
 

ن  • كير
 نسبة مشاهدات يقلص من اعطاء صور حقيقية عن ادوار المرأة المهمة داخل المجتمع.  أكير  وجلباالثارة   عىلالير

 ضد النساء.  التغطية الفعلية لمناهضة العنف  وغياب من اجل الفرجة  والجنسي اغلب المقاالت تتناول العنف الجسدي  •

ي وسائل التواصل  االعالميون الفيديوهات يستعمل  •
حيث تصبح محطة  الجنس او تعنيف للمرأة  االجتماعي عنالمشبة فن

ها.  وليس للفرجة فقط    للمناهضة ضد نشر

ي  •
ي مجاالت  ولكن واالقتصاد السياسية ال يتكلم االعالم عن حضور المرأة فن

  واالشة   والفنالموضة  يركز عىل حضورها فن

 . والطفل

ي البوادي   •
ن المهمشة   واالماكنتجاهل النساء فن كير

ي المدن   والير
ى والجهاتعىل النساء فن  .الكير

ن  • كير
ي المشكل  فضيحةالعىل الير

ن   النساء الحلول المناسبة ال نقاد  وايجاد عوض البحث فن ي تعانير
 منها.  من المشاكل التر

ها المجتمع   محاسبة • م اشار بيتها  واالشة المرأة دائما عند البوح عن مشاكلها الزوجية حيث يعتير   وعائلتها عىل انها ال تحير
 ا. تتعرض لإلقصاء وقد يتم تطليقها من طرف الزوج الذي يجد الموضوع ذريعة للتخلص منه  وبالتاىلي 

ي دور الضحية ك •
 .  والمغتصبةحظا  واالقلالمكسور  والجناحانسان متباكي  بعض التغطيات االعالمية تكرس صور المرأة فن
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حات  ي التغطية اإلعالمية؟  هلتجاوز الصور النمطية عن المرأة المعنف  ما هي المقير
   فن

 

ورة مواكب • ي قام بتغطيتها. ضن
ي للمواضيع التر

 ة الصحقن

ي  •
ي مساهمة المنابر   ينبغن

افع عن التقليص من الصور النمطية داخل االعالم  االعالمية فن  وكيفية معالجتها.  الير

ي  والحججهي التغطية الجيدة واألدلة   معرفية بما من التسلح بمنهجية البد  •
يجب الحصول عليها من مصادر ذات    التر

 تغطية اعالمية هادفة.   وتحقيقبالمرأة المعنفة لتعزيز القضية   صلة

ام بالحيادية  • ن ي مواضيع  والموضوعية  االلير
ي   وبأدبيات ساء للعنف ضد الن التغطية االعالميةفن

ام المرأة فن التغطية احير
 التقارير. 

ن عىل القضايا المحيطة بها.  • كير
ن عىل النساء يجب الير كير

 بدل الير

•  . ورة تفادي التعاطي الموسمي
 ضن

ي المواثيق الدولية الب واإللمام  تتبع •
 . عليها الدولة  صادقت تر

ي مجاالت اخري غير الجمال و بأدوار النساء  االهتمام •
 . ةالموضفن

ي معض •
 حسن توظيفها حسب سياقها.   بط المفاهيم من طرف الصحقن

ن عىل المواضيع  ظاهرة  ومعالجةالتعريف  العمل عىل  • كير
ي تجلب المشاهدين   والصور العنف عوض الير

من    وترفعالتر
 التفاعل. 

 . والجنسي العنف الجسدي ب االكتفاء  لطرح مواضيع اخري عن المرأة بعيدا عن  االتجاه •

 . مفاهيمه فيما يخص التغطية  وتوظيفضبط ميثاق االخالقيات   •

ي تصحيح الصور الراسخة عن المرأة.  •
ن المؤسسات التعليمية واإلعالم فن   التعاون بير

م كينو  ومصطلحاتتوظيف مفاهيم  • ي سياق يحير
 . نة المرأةفن

 أكي  من األشة.  التوجه إىل المرأة باألساس لمعرفة المعلومات •

 الحجج و الدالئل.  واعتماد معرفية  وقاعدةتتطلب التسلح بمنهجية التغطية اإلعالمية لقضايا العنف ضد النساء  •

ن الجدد.  وتأطير  االشتغال •  الخريجير
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ي المغرب:  : الثالثاللقاء 
 
  و المصطلحات والصور القوالب النمطية التغطية اإلعالمية حول العنف القائم عىل النوع االجتماعي ف

 ( 2021يونيو   16األربعاء )

 

  ،أستاذة بالجامعة الدولية للرباط، الهيتمي   مريم  Meriem El Haitamiأدارت   زوم وتقنية باعتماد جيم بورد، 
ن اللقاء األول من خالل تسيير  التحديات  حول من أجل تعميق التفكير و التحليل  والمشاركات  مناقشة تفاعلية مع المشاركير

ي تحول دون تغطية إعالمية متمحورة عىل حقوق النساء
ي تعرفها  المؤسساتية التر

ي شقه المتعلق بالتحديات المؤسساتية التر
فن

 الم. وسائل اإلع
من الجميع باعتماد تقنية الزوبعة الدهنية    تطلببحيث  عىل مجموعة من األسئلة من أجل استمالة األفكار   مريم الهيثمي اعتمدت  
 :  بحيث تمحورت األسلة حول النقاط األرب  ع التالية   ابة عىلاإلج

ن   .1  بالنساء ضحايا العنف  والصحافيات عالقة الصحافيير
ن   .2  بالجمعيات المدافعة عن حقوق النساء  والصحافيات عالقة الصحافيير
ن   .3  بالسلطات العمومية العاملة عىل قضايا العنف ضد النساء.  والصحافيات عالقة الصحافيير
حات لتطوير و تعزيز التغطية اإلعالمية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي  .4

 مقير
 

/ات  ن ن الصحافيير  ضحايا العنف:   والنساءالعالقات بير
 

ام وثقة.  •  يجب أن تكون عالقة احير

ن  ودلكعالقة جد محتشمة ال ترفر لمستوى التعاون  • ن الطرفير الرتكاز هده العالقة عىل   وأيضا راجع لعدم الثقة بير
 طرف. مصلحة كل 

 تخوف النساء من الترصيحات  •

  التعامل مع القضية كأمر مجتمغي ال حالة انسانية •

ي الحديث مع الصحافيات بدل الصحافي •
ن الرجالالنساء ضحايا العنف أكي  أريحية فن  ير

 الصحافة تتعامل مع العنف ضد النساء بشكل سط ي  •

 ليس هناك اهتمام كبير بقضايا العنف ضد النساء مقارنة بقضايا أخرى  •

/ات مما يخلق عدم الثقة  • ن  ليس هناك اتصال وتتبع للحاالت من طرف الصحافيير
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 وحيادية بموضوعية    والتعامل  عن المشاهدين أكي  من القيم اإلنسانية والبحثالعالقة يسودها تسويق الخير  •

ي عىل النوع االجتماعي  •
 غياب رؤية واضحة لدى وسائل اإلعالم حول كيفية معالجة قضايا العنف المبتن

 انعدام الموضوعية والحيادية أهم عائق لكسب ثقة النساء  •

بدل االنفتاح عىل    والسياسي االنتماءات السياسية للمنابر اإلعالمية تجعلها تتعامل مع الجمعيات ذات التوجه الفكري  •
 وتخصصها الجمعيات حسب عملها 

 متكاملة. االفصاح عن مشاكلهن مع ازواجهن يجعل التغطية االعالمية غير   وعدمخجل النساء  •

ام الشية   • ى من طرف الشباب   وخصوصية قد يتسبب عدم احير ة اجتماعية كير ي اثارة فضيحة اخرى او مرصن
ن
الضحية ف
 .   الذي يستعمل بشدة مواقع التواصل االجتماعي

ن  • ة التواصل بسن الطرفير  عالقة غير وطيدة لعدم اهتمام االعالم بقضايا النساء مما يعرقل مسير

ي الترص  •
ن
دد ف ن مما يجعلها تير ي الصحافيير

ن
 ي    ح عن أي معلومات. انعدام الثقة من طرف الضحية ف

 

 

ن  ن الصحافيير :  والمجتمع العالقة بير ي
 المدتن

 

ي حالة عدم الحصول   •
ي لالجتهاد  عىلفن

 . والبحثمعلومات كافية من طرف الجهات المعنية يضطر الصحقن

 عمل الجمعيات.   وتتبع  عدم تخصيص صفحة خاصة بقضايا النساء •

ن الجمعيات  •  . واالعالمغياب مقاربة تشاركية ما بير

. اغلب المنظمات تبحث عن ادا ما كان الموضوع سيخدم مصلحة  واالحصائياتالمعلومة  عىلصعوبة الحصول   •

ي يحقق مشاهدة 
 الموضوع.  وتجاهلالجمعية اوان الصحقن

ة المتمركزة والصحافيات الصحافيون   • ى.  يسعون للعمل فقط مع الجمعيات الكبير  بالمدن الكير

 ومتواصلة منتظمة  وغير   وموسميةعالقة مناسبتيه  •

ن الجمعيات واإلعالم  •  غياب كىلي لمقاربة تشاركية ما بير

 النوع من القضايا  بهذا عالقة غير وطيدة نظرا لعدم اهتمام الصحافة   •

 لموضوع. افتقار المنابر اإلعالمية لصفحات مخصصة للموضوع أو تتبع عمل الجمعيات العاملة عىل ا  •

ن النساء   • ن    والحد اإلعالم من خالل تقريب وجهات النظر  ووسائل تلعب الجمعيات دور الوسيط ما بير من انعدام الثقة بير
ن   الطرفير

ي الصحافة البوابة الرئيسية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء.  •
 أغلب الجمعيات ترى فن

ن   • ي التحسيس جن والصحافيات يمكن للصحافيير
 با إىل جنب مع الجمعيات أن يلعبوا دورا فن

ن طريقة تعامل الجمعيات   •  . والمبادئ واالهدافمع قضايا العنف ضد النساء تختلف من حيث التوجهات   والصحافيير

ي كيفية شد التقارير عىل سبيل المثال.  وأحيانا عالقة جدلية يسودها احيانا تفاهم  •
  اختالف فن

ي المعلومة عند •
  ما تصبح المعلومات بيد السلطات. ال تستطيع الجمعية اعطاء الصحافن

ي المناسبات. اليوم العالمي للمرأة  •
ي للمرأة  25و التواصل فقط متواصل فن

  .نونير اليوم العالمي للعنف و اليوم الوطتن
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ي المناطق المنعزلة يخلق صعوبة  •
ن
ي لبعض الجمعيات ف

ن
ن  التواجد الجغراف ي للصحافيير

ن
  والتواصلالوصول  والصحافيات ف

 مع الجمعيات. 
 

 
 

ن  ن الصحافيير  العمومية:   والسلطات العالقة بير

 ضعف التكوين لدى منابر اإلعالم كما لدى السلطات العمومية يعيق التعاون  •

ن يبحثون عىل المعلومات من مصادر أخرى غير    والكتمانأحيانا تتطلب بعض القضايا الشية   • مما يجعل الصحافيير
 السلطات 

اك منابر اإلعالم من طرف السلطات كوزارة العدل والدرك   • ي أنشطتها.  والصحةغياب إشر
 فن

ي الوصول للمعلومات  •
 هناك صعوبة للوصول للمعلومات باإلضافة لكون السلطات العمومية ال تفعل قانون الحق فن

ن والصحافيات ينحازون للسلطات العمومية ضدا عىل النساء الضحايا مما يجعل بعض القضايا ال تأخذ  غالبية الصح • افيير
 حقها من تحديد المسؤولية. 

ن  • ن مع اعتبارهم مشهرين باإلنجازات   والصحافياتهناك عالقة الحيطة والحذر من الصحفيير  عن الشهرة  وباحثير

ن  • ي من طرف السلطات ما بير ن ن بحيث غالبا ما يتم إقصاء النساء  والرجالالنساء الصحافيات  هناك تعامل تميير  الصحافيير

 تزويدهم بالمعطيات بشكل مستمر  وعدمعالقة موسمية تقترص عىل الدعوات لبعض اللقاءات  •

ي للجوء للعالقات الشخصية من اجل الحصول عىل ترصي    ح  •
 يضطر الصحافن

ن من أجل • ورة وضع   تضع السلطات العمومية عقبات أمام الصحفيير ي من قبيل التعقيدات اإلدارية كرصن
التحقيق الصحقن

ي الوقت المناسب  وعدمطلبات من أجل التغطية  
ي اآلجال أو فن

 الرد فن

ي الرجل ال للمرأة الصحفية و احيانا يحلق لديها أي الصحفية الشعور   •
ام اكي  للصحقن ي القضية، يعظ احير

عند البحث فن
 األمان، بانعدام 
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حات لتطوير    :  التغطية اإلعالمية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي  وتعزيز مقير
 

ن الجمعيات   عىلخلق صفحة تدل   • ن وجود جمعيات لتقوية التواصل بير لتقاسم المعلومات الكافية من اجل   واالعالميير
ي قضايا النساء.   وتقارير انجاز تحقيقات 

 مهمة فن

ن   • كير
 فقط عىلي المشكل ولكن يجب الير

ن كير
ي الير
 اصة لخطورة هذه الظاهرة خ والتوعية التحسيس   عىلال يجب عىلي الصحقن

 كلما كانت المعلومة دقيقة كلما تم الحصول عىل تقربر واضح للحادثة.  •

ن الجمعيات و  • اكة بير ورة عقد ميثاق شر   .المنابر االعالميةضن

ي بالمسؤولية حول حساسية الموضوع   •
ن الصحقن   الضحية.  ووضعيةيجب ان يتمير

ي مع كل  •
ام   الجهات: عالقات الصحقن  ة. وثقيجب ان تكون احير

ورة خ  • ي من تجل تغطية فعالة ضن
ي التحقيق بقلب مؤسسات المجتمع المدتن

المواكبة   وكذا لق خاليا اعالمية متخصصة فن
  .الدائمة لقضايا العنف

ي تشخيص  •
 . الحدث  ومواكبة   وتغطيةيجب ان تكون عالقة موضوعية فن

ن  • ن الصحافيير ام المتبادل   والصحافياتيجب أن تكون العالقة ما بير امأنفسهم قائمة عىل االحير  الملكية الفكرية   واحير

ن يجب أن تحظن الصحافيات  • .   والصحافيير ي واالجتماعي
 بتكوين خاص حول العنف خاصة عىل المستوى القانوتن

ي بخصوص قضايا المرأة  •
 . وتفعيلهخلق ميثاق اخالفر

ي الشية و  يجب اخد المعلومة  عىلعند الحصول   •
ي ال تؤدى الضحية.  الحيادية فن

  التقارير حتر

ن الجهات المهتمة بقضايا النساء.  •  يجب تقوية شبكة من المعلومات متشاركة بير

ي وليس بالشكل  .طول السنة يجب ان تكون التغطيات •
 . المنسباتر

اتيجيات تدريبات صحفية   • افع من اجل ادراج اسير ن كل الجهات وميثاق  وتكويناتيجب الير ي بير
  .اخالفر
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VII.  الثالثاختتام اللقاءات : 

ي كل لقاء تم 
ة بعد نهاية النقاش التفاعىلي فن

ن   تذكير مباشر بتواري    خ تنظيم اللقاءات المقبلة مع أهمية    والمشاركاتجميع المشاركير
   التسجيل من أجل التمكن من حضور اللقاءات المتبقية. 

 

 
 

ورة  مجة ألجزاء المتبقية من التقرير عىل ا   االضطالعتم التذكير أيضا برصن ي اللقاءات التالية   والمير
 فن
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ن والمشاركات التعبير عن قبل اختتام كل لقاء   حاتهم وآراءهم باعتماد االستمارة  من اللقاءات الثالث طلب من المشاركير مقير
ة بعد نهاية اللقاءات ي ترسل إليهم مباشر

ونية التر ي مكنت منظمي اللقاءات و  اإللكير
من إدراج تعديالت حول طريقة تنظيم    الثالثالتر

ن المتطرق إليها  :  وهي اللقاءات و المضامير ي تتضمن ثالثة أسئلة كالتاىلي
 االستمارة التر

 
 
. 

ي 
منإرسال للجميع الجزء التأتن

التقرير

ينأرسال استبيان مركز لتمك
ن و المشاركات و المشاركير
مشاركة مالحظات و أفكار
إضافية حول مختلف
ي تم التطر

ق إليهاالمواضيع التر
و كدا حول طريقة االشتغال

                    

 

يهإرسال للجميع ورقة تهتر  
لالستعداد للقاء المقبل

1. Avez-vous d'autres réflexions ou idées sur les questions abordées lors de la 

session d'aujourd'hui que vous aimeriez partager maintenant ? 

  والتيهل لديكم ملاحظات أفكار إضافية حول المواضيع التي تمت مناقشتها خلال لقاء اليوم 

 تودون مشاركتها الآن؟ 

2. Pour la prochaine session, qu'est-ce qui a bien fonctionné que nous devrions 

continuer à faire ? Que devons-nous arrêter de faire ? Que devrions-nous 

essayer de nouveau ? 

؟ ما الدي يجب                علينا  ويجب من أجل اللقاء المقبل ما هي الأمور التي كانت موفقة  

 ؟        ه وبدايةتكراره؟ ما الدي يجب علينا لإضافته  وعدم إ    هعلينا 

3. N'hésitez pas à partager d'autres commentaires. 

. إضافية وأفكارلا تترددوا في تقاسم معنا ملاحظات   


