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التغطية اإلعالمية للعنف املمارس ضد النساء:
ملاذا دليل للصحفيني والصحفيات؟

مقدمة

"نعلم أنكم معرش )الصحفيني( ُمجهدون وتحت الضغط ومشغولون للغاية، كما نعلم أن ما تنرشونه مهم 
جدا، فكل مقال تكتبونه عن العنف املمارس ضد النساء هو فرصة إليقاف هذا العنف".

 1)Zero Tolerance(–

إن اشتغال الصحفي على موضوع العنف املمارس 
ضد النساء ليس باملهمة السهلة، فهو موضوع 

حساس ومعقد يستلزم، عند العمل عليه، اعتبار 
مواقف املجتمع منه ومواجهة التحديات اليت قد 

تعرتي هذا العمل.

إن لإلعالم القدرة على توجيه النقاش حول العنف 
املمارس ضد النساء وتغيري نظرة الناس إليه. 

وللصحفي دور مهم يلعبه لضمان وصول صوت 
املرأة من خالل طريقة رسده لحكايتها مع العنف. 

فالرّّسد الضعيف ملعاناتها قد يثري مشاعر الناس 
تجاه قصتها ولكنه لن يجعلهم يستشعرون أثره 

على نفس الضحية/الناجية، بينما يف املقابل، 
سيضمن الرّسد القوي ملعاناتها احرتام الناس لها 

ولحقوقها ورغباتها ويحقق لها سالمتها.

لهذا، اجتمعت كل من منظمة "شبكات من أجل 
التغيري" و"منظمة رشكاء للتعبئة حول الحقوق" 

(امرأة( على تطوير دليل للصحفيني العاملني 
يف مختلف قطاعات اإلعالم لالستلهام منه عند 

مواجهتهم للتحديات املصاحبة إلعداد التقارير 
الصحفية حول العنف املمارس ضد النساء. فقد 

أخذنا على عاتقنا أمر إعداد دليل عملي، بلغات 
متعددة، لفائدة الصحفيني، سواء الجدد منهم أو 
ذوي الخربة الطويلة يف الصحافة، ملساعدتهم على 

التعامل مع املواضيع املعقدة اليت قد يتناولونها 
عند العمل على العنف املمارس ضد النساء. 

"إن التغطية اإلعالمية املسؤولة وحدها لن تحد 
من مشكل العنف املمارس ضد النساء ولن تحله، 

ولكنها آلية يمكنها إثارة ردة فعل الرأي العام 
كرب يف أنشطة وقائية ضد العنف.  لينخرط بشكل أ

فالعنف املمارس ضد النساء ليس حادثا عارضا 
سببه "جنون" الرشيك، بل هي ظاهرة اجتماعية. 

وبالتايل كل ضغط يمارسه العموم واإلعالم معا على 
املؤسسات لحثها على القيام بعملها يجب أن يكون 

ضغطا قويا ومستمرا". 
– هيئة األمم املتحدة للمرأة، 22017 

إننا نأمل أن يجد كلٌّ من الكاتب والصحفي املصور واملحرر 
ورئيس التحرير واملنظمات ومعاهد الصحافة هذا الدليل 

مصدرا مفيدا عند عملهم على العنف املمارس ضد النساء.

هذا الدليل
يعزز محتوى مبين على مبدأ املساواة بني الجنسني وعلى 

البيانات واملعطيات الدامجة ملبادئ حقوق اإلنسان يف 
ير الصحفية. كما يقدم معلومات لتحسني  إعداد التقار

فهم العنف املمارس ضد النساء، ومبادئ توجيهية عملية 
تّهم املعايري األخالقية واملمارسات الفضلى واملصطلحات 

ة لحالة املرأة ومعاناتها. 
ِ

املناسبة وكيفية إجراء املقابالت املعترب
ويشمل فصال خاصا باملصادر مع بعض الروابط املختارة 

بعناية واليت قد تفيد الصحفيني واملحررين يف عملهم على 
موضوع العنف املمارس ضد النساء.
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تبنت منظمة شبكات من أجل التغيري ومنظمة 
امرأة يف إعداد هذا الدليل " مقاربة اإلنصات 

املحلي" من خالل املشاورات مع مختلف املعنيني 
باعتماد استطالعات للرأي، املقابالت، املجموعات 

البؤرية، املنتديات، املوائد املستديرة باإلضافة للقاءات 
التقييمية املستمرة للتغطية اإلعالمية الحالية للعنف 

املمارس ضد النساء، وكل ذلك من أجل تحديد 
املجاالت املقلقة يف التغطية اإلعالمية للعنف املمارس 

ضد النساء وطرق معالجتها. أما مقاربتنا يف ذلك 
فكانت مقاربة تشاركية ميدانية، حيث شارك من 

خاللها املئات من األفراد باإلضافة ملجموعات عملنا 
املشرتكة اليت تضم الصحفيني، املحررين واملسؤولني 
اإلعالميني باإلضافة للجمعيات النسائية ومنارصي 
حقوق اإلنسان يف مختلف أنحاء البالد؛ ناهيك عن 

املشاورات مع النساء ضحايا العنف أو الناجيات منه 
ملعرفة وجهة نظرهن وتجاربهن مع وسائل اإلعالم. 

هذا وقد تواصلنا، من جهة أخرى، مع مجموعة من 
مدارس ومعاهد اإلعالم باملغرب من أجل الوقوف 

على ما َينُقص مناهجهم التدريسية يف مجال 
التغطية اإلعالمية للعنف املمارس ضد النساء، 
والتعّرف على أولوياتهم وحاجياتهم يف ذلك. 

أدرجنا يف هذا الدليل جميع النتائج املحصل عليها 
من كل هذه املشاورات حىت نضمن استجابته 

لالحتياجات اليت تم تحديدها. فهذه املبادرة تهدف 
تقديم محتوى مبتكرا يستجيب لالحتياجات املحلية، 

من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز عالقات عمل 
مستديمة يف مجايل اإلعالم وحقوق النساء. 

نأمل من خالل إعدادنا لهذا الدليل بناء حوار هادف 
مع مؤسسات اإلعالم بشأن سبل تحسني طريقة 
ير الصحفية حول العنف املمارس ضد  إعداد التقار
النساء. فالصحافة تلعب دورا محوريا يف تحديد 

معاملنا وطريقة تفكرينا وردود أفعالنا حول مختلف 
القضايا. 

تجويد التغطية الصحفية للعنف املمارس 	 
ضد النساء يف مختلف قطاعات اإلعالم، 

لتكون متمحورة حول املساواة بني 
الجنسني، مؤطرة باملعطيات ومبنية على 

مبادئ حقوق اإلنسان حني تغطية العنف 
املمارس ضد النساء؛

يادة معرفة وصقل املهارات التقنية 	  ز
للمحررين، الصحفيني وطلبة معاهد 

اإلعالم ليتمكنوا من إنتاج مادة إعالمية 
- حول العنف املمارس ضد النساء - 

تسودها الدقة واحرتام أخالقيات املهنة؛

توطيد العالقات بني اإلعالم والنساء 	 
ضحايا العنف ومنظمات املجتمع املدين 
ومزّودي الخدمات العمومية لتحسني 

ا ونوًعا؛ التغطية اإلعالمية يف املوضوع كمًّ

تحفزي الحوار العام حول العنف املمارس 	 
ضد النساء باعتباره قضية تخص حقوق 

اإلنسان، وإعادة النظر يف السلوكيات 
واملواقف اليت تشجع وتديم اإلفالت من 
العقاب حول جرائم العنف املمارس ضد 

النساء.

األهداف
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كيف سيساعدك هذا الدليل؟

ير صحفية  ما معىن إعداد تقار
مبنية على الحقوق؟

ير الصحفية؛	  استعمال لغة دقيقة ومتمحورة حول املساواة بني الجنسني عند كتابة التقار
تجنب تهوين العنف املمارس ضد النساء واالبتعاد عن إثارة الجانب العاطفي واملثري فيه؛	 
إيجاد املراجع لفهم القوانني والخدمات؛	 
إجراء مقابالت حساسة إزاء وضعية املقابلني؛	 
تجنب التغطية اإلعالمية اليت تعزز املزيد من الصور النمطية وتخلق أعذارا للمعتدي؛	 

تقر بأن النساء ضحايا العنف هن "ذوات حقوق"؛• 
تضمن أن يكون صوتهن مسموعا؛• 
تمكنّهن من لعب دور فعال طيلة مراحل التغطية اإلعالمية. • 

ير الصحفية حول العنف املمارس  نأمل أن يساعدك هذا الدليل يف فهم األمور الدقيقة املتعلقة بإعداد التقار
ضد النساء وأن يرشدك بشكل ملموس وعملي إىل: 

ير الصحفية بحيث: أعددنا هذا الدليل معتمدين على مقاربة مبنية على الحقوق يف بلورة التقار

التغطية اإلعالمية املبنية على الحقوق تقر بكون العنف املمارس ضد النساء: 

"شبكات من أجل التغيري" و"منظمة رشكاء للتعبئة حول الحقوق" )امرأة(

سنعمل على توزيع هذا الدليل على الصحفيني ومهنيي اإلعالم ومنابره ومدارس اإلعالم وجمعيات حقوق 
النساء ومنظمات أخرى بمنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، إضافة إىل استعماله يف سلسلة من 

الورشات والتكوينات املحلية والوطنية داخل املغرب. ونهيب بكل من يقرأ هذا الدليل أن يشاركه مع غريه 
ونقّدر له فعل ذلك، وهو متوفر يف نسختيه الرقمية والورقية. 

يشكل خرقا لحقوق اإلنسان

هو نتيجة التميزي املتجذر ضد النساء
يخرق مبدأ املساواة بني الجنسني وهو نتيجة النعدام هذه املساواة
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تحّمل الجناة مسؤولية تسببهم يف العنف املمارس ضد النساء؛	 
ُل الحكومات مسؤولية توفري الحلول للعنف املمارس ضد النساء؛	  تحمِّ

التغطية اإلعالمية املبنية على الحقوق تقر بكون الحكومات واملصالح العمومية من قبيل الرشطة 
واملحاكم وصناع القرار ملزمون بما يلي3:

املقاربة املبنية على الحقوق تقر بكون الحكومات ملزمة بضمان حق النساء يف الولوج للعدالة عرب قوانني 
فعالة، محاكم ذات جودة متوافرة ومسؤولة، وتعويضات مالئمة4. فاملقاربة املبنية على الحقوق: 

كل مقاربة محورها الضحية، يجب أن تهتم بحقوق الضحية واحتياجاتها ومخاوفها وباالنعكاسات عليها 
طيلة مراحل التغطية اإلعالمية.

عند التعامل مع مقدمي الخدمات والصحفيني، يخول للنساء ضحايا العنف الحق يف:

الولوج... للخدمات 
والحصول على 

املعلومات

الخيار.... أن توافق عن 
وعي وإرادة على كل ما 

يتعلق بأمورها

ية...بحيث ال ُتشاَرك  الرس
معلوماتهن مع الغري دون 

موافقتهن

الخصوصية ... بحيث ال 
يمكن ألي أحد أن يستمع 

للحديث معهن

الفاعلية... دون هدر 
للمجهود وتضييع 

للوقت

الفعالية... لتحقيق النتائج 
املتوخاة

الكرامة...من خالل توفري 
ما يضمن ارتياحهن واحرتام 

استقالليتهن

الحماية ... من أي خطر 
أو رضر محتمل

من أفعال العنف املمارس ضد النساء.الوقاية

النساء من العنف.

مرتكيب العنف املمارس ضد النساء.

النساء ضحايا العنف من رد االعتبار والتعويض وجرب الرضر.

حماية 

متابعة

معاقبة

تمكني
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حقائق وأرقام مهمة

عامليا: 
ُتقّدر منظمة الصحة العاملية أن حوايل امرأة • 

من بني كل ثالث نساء )%30( على مستوى 
العامل قد تعرضت يف حياتها للعنف الجسدي 

أو الجنيس من قبل رشيكها الحميم أو للعنف 
الجنيس من قبل غريه5.

تفيد منظمة الصحة العاملية أن هذا العنف يف • 
معظمه مرتكب من طرف الرشيك الحميم 
للمرأة: حيث “عامليا، ما يقارب ثلث النساء 

)%27( اللوايت هن يف عالقة، واملرتاوحة أعمارهن 
بني 15 و49 سنة، رصحن أنهن قد تعرضن 

على األقل لنوع من أنواع العنف الجسدي و/أو 
الجنيس من طرف رشيكهن الحميم6.”

على الصعيد العاملي، نجد أن %38 من جرائم • 
قتل النساء يكون الجاين فيها رشيكا حميما7، 

و%82 من ضحايا جرائم القتل العمد هن من 
النساء املعتدى عليهن حرصيا من طرف رشيكهن 

الحميم8.

أبلغت %23 من النساء عن تعرضهن، مرة • 
واحدة على األقل يف حياتهن، لإلساءة أو 

التحرش عرب االنرتنت9.

 يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا، %40 إىل • 
%60 من النساء رصحن بكونهن قد تعرضن 

للتحرش الجنيس يف الشوارع، كما رصح ما بني 
%31 و%64 من الرجال أنهم مارسوا مثل هذه 

األفعال10.

تعتقد الغالبية العظمى من الرجال يف منطقة • 
الرشق األوسط وشمال إفريقيا أن دورهم كرجال 

يقتيض مراقبتهم لتحركات النساء والفتيات 
داخل البيت والتحكّم فيهن11.

دوليا، أقل من %40 من النساء اللوايت يتعرضن • 
للعنف يطلنب املساعدة أيا كان نوعها، وأقل من 

%10 منهن فقط يلجنئ إىل طلب املساعدة من 
الرشطة12.
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30%

27%

38%

82%

23%

من النساء على مستوى العامل 
قد تعرضن يف حياتهن للعنف 

الجسدي أو الجنيس من قبل  
رشيكهن الحميم أو للعنف 

الجنيس من قبل غريه

عامليا، ما يقارب ثلث النساء  
اللوايت هن يف عالقة، واملرتاوحة 

أعمارهن بني 15 و49 سنة، 
رصحن أنهن قد تعرضن على 
األقل لنوع من أنواع العنف 
الجسدي و/أو الجنيس من 

طرف رشيكهن الحميم

من جرائم قتل النساء يكون 
الجاين فيها رشيكا حميما

من ضحايا جرائم القتل العمد 
هن من النساء املعتدى عليهن 

حرصيا من طرف رشيكهن 
الحميم

من النساء أبلغن عن تعرضهن، 
مرة واحدة على األقل يف 

حياتهن، لإلساءة أو التحرش عرب 
االنرتنت

يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا، 
%40 إىل %60 من النساء رصحن 

بكونهن قد تعرضن للتحرش 
الجنيس يف الشوارع

40%-60%

أقل من %40 من النساء اللوايت 
يتعرضن للعنف يطلنب املساعدة أيا 

كان نوعها
40%
أقل من

أقل من %10 منهن فقط يلجنئ 
إىل طلب املساعدة من الرشطة 10%

أقل من
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كرث من 8 من 10 )%82.6( من النساء والفتيات املرتاوحة أعمارهن ما بني 15  و74  سنة تعرضن •  أ
للعنف مرة واحدة على األقل يف حياتهن، علما أن %57 منهن تعرضن له خالل األشهر اإلثين 

عرش األخرية13.

كرث سياق تكون فيه النساء عرضة للعنف هو سياق الزواج )أبلغت %46.1 من النساء أنهن •  أ
تعرضن للعنف من أزواجهن يف البيت خالل االثين عرش شهًرا األخرية(، يليه السياق التعليمي 

)%22.4(، والسياق العائلي حيث تصل نسبة العنف املرتكب من أحد افراد العائلة غري الزوج إىل 
)%18.6( وإىل )%15.1( يف السياق املهين وأخريا إىل )%12.6(14 يف األماكن العامة.

رصحت %49 من بني النساء اللوايت تعرضن للعنف االقتصادي أن أزواجهن منعنهن عن • 
العمل، و%48.9 منهن منع عنهن أزواجهن مرصوف البيت لرشاء حاجيات البيت، و%11.6 أخذ 

منهن أزواجهن مالهن أو سحبوه من حسابهن البنيك رغما عن إرادتهن15.

 العنف املمارس ضد النساء يكلف األرس إجماال نحو 2.85 مليار درهم مغريب، %70 منها • 
نتيجة العنف الزوجي16.

كرث أنواع العنف املمارس ضد النساء انتشارا يف املغرب أ

العنف االقتصادي:	 

العنف اإللكرتوين/السيرباين:	 

العنف الجنيس: 	 

العنف الجسدي:	 

العنف النفيس:	 

14.3% 

47.5% 

13.8% 

13.6% 

12.9% 

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط. 2019    مالحظة: هذه النسب تخص فقط 12 شهرا األخرية.

 من النساء بّلغن عن تعرضهن لهذا النوع
من العنف

يف املغرب:
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...فقط %13 منهن اتخذن إجراءا قانونيا أو تقدمن بشكاية لدى مصالح 
األمن أو السلطة القضائيةi؛ 

من بني جميع النساء اللوايت 
تعرضن للعنف الجسدي...

...فقط %3 منهن اتخذن إجراءا قانونيا أو تقدمن بشكاية لدى 
مصالح األمن أو السلطة القضائيةii؛

من بني جميع النساء اللوايت 
تعرضن للعنف الجنيس...

...فقط %1.3 من الجناة تم اعتقالهم بينما أُدين %1.8 منهم فقطiii؛ من بني جميع الشكايات املتعلقة 
بالعنف الزوجي...

...فقط %23 منهن استفدن من املساعدة القضائية؛
...فقط %4.6 منهن أحيلت قضاياهن على املحكمةiv؛

من بني جميع النساء اللوايت طلنب 
املساعدة من خلية التكفل بالنساء 

كم االبتدائية  ضحايا العنف باملحا
واالستئنافية...

ففي سنة 2020 مثال: 
756 متابعة كانت تخص قضايا االغتصاب؛

كرث من 13000 متابعة تخص قضايا العالقات الجنسية خارج مؤسسة  أ
 .vالزواج

يمة العنف  احتمال متابعة جر
املمارس ضد النساء ضعيف جدا 
يمة األخالقية”  مقارنة مع “الجر
كالعالقة الجنسية خارج مؤسسة 

الزواج، والزنا والبغاء

املصادر:
i وii املندوبية السامية للتخطيط، “مذكرة حول العنف املمارس ضد النساء والفتيات” 2019، نسخة بالعربية 

والفرنسية؛
iii املندوبية السامية للتخطيط، “التحقيق الوطين حول انتشار العنف املمارس ضد النساء باملغرب” 2009، 

النسخة الفرنسية؛
ير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسري النيابة العامة لسنة  iv رئاسة النيابة العامة باملغرب، تقر

2018، النسخة العربية والفرنسية؛ 
ير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسري النيابة العامة لسنة  v رئاسة النيابة العامة باملغرب، تقر

2020، النسخة العربية.

ُضعف فعالية املنظومة القانونية ونظام العدالة
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قبل أن تبدأ...
مصطلحات ومفاهيم أساسية

ُيستعمل مصطلح ‘العنف القائم على النوع’ ومصطلح "العنف املمارس ضد النساء" بشكل متبادل 
يف غالب األحيان، إال أننا نعتقد أن املصطلح األكرث قربا مما نحن بصدد مقاربته بهذا الدليل هو مصطلح 

"العنف املمارس ضد النساء".

العنف املمارس ضد النساء هو أي فعل أو امتناع أو سلوك، سواء كان منفرًدا أو متكرًرا، يؤدي أو 
يحتمل أن يؤدي إىل حدوث رضر جسدي أو نفيس أو جنيس أو اقتصادي على املرأة أو يؤدي إىل معاناتها 

منه، بما يف ذلك التهديد بإتيان هذا الفعل أو اإلكراه على يشء أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء 
حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة. ويدخل يف تعريف العنف املمارس ضد النساء كل تحريض عليه 

أو مساعدة على ارتكابه أو عدم منع أو وقف ارتكابه17.

كرث دقة، األسباب  العنف القائم على النوع املمارس ضد النساء: تعبري ُيستخدم لتوضيح، بشكل أ
الجنسانية للعنف وآثاره18، وهو يحيل إىل العنف املوجه ضد املرأة ملجرد أنها امرأة أو يطال النساء بكيفية 

غري متناسبة. هذاالتعبري يصف العنف على أنه مشكل مجتمعي وليس فردي، وذلك راجع إىل وضع 
التبعية وعالقات القوة غري املتكافئة بني الرجل واملرأة19.

“الناجية”: مصطلح ُيستعمل لوصف 
الشخص الذي تعرض لالعتداء، وتستخدمه 

املجموعات املنارصة للداللة بشكل عام 
وتقدير قوة الفرد الذي يتلقى الصدمات 

من قبيل االعتداء الجنيس، وال يعترب جميع 
األشخاص أنفسهم ناجني20.

“الضحية”: مصطلح ُيستعمل لوصف الشخص 
الذي تعرض لالعتداء، وهو مصطلح شائُع 

االستعمال يف منظومة العدالة الجنائية واإلعالم 
كيد على واقعة تعرض  ولدى العموم، ويستعمل للتأ

الشخص لجريمة ارتكبها الجاين21. 

من أجل تحقيق أهداف هذا الدليل، فإننا نستعمل 
املصطلحني (الضحية/الناجية( بشكل متبادل 

ألننا ندرك أن املرأة اليت تعرضت للعنف قد تفضل 
استعمال مصطلح على اآلخر، وعليه فإننا ندعو 

الصحفيني إىل استعمال املصطلح الذي تفضله املعنية 
باألمر.

10



فهم مختلف أشكال العنف

العنف املزنيل: ُمصطلح يشري إىل العنف الجسدي 
والنفيس واالقتصادي والجنيس، كما يشري إىل 

التحكم باإلكراه عرب فعل أو مجموعة أفعال من 
قبيل فعل االعتداء واإلكراه على الجنس والتعذيب 
والتهديد واإلهمال واإلذالل والتخويف أو غري ذلك 

من أفعال اإلساءة األخرى اليت ُترتكب، لإلرضار 
بالشخص أو معاقبته أو تخويفه، من طرف أفراد 
تربطهم عالقة أرسية مع بعضهم البعض أو أفراد 

آخرين داخل البيت22.

العنف املمارس ضد النساء من طرف رشيك 
حميم: أي سلوك أو فعل يقوم به الزوج أو الطليق 
أو الخطيب أو الخطيب السابق أو الصديق الحميم 

أو الصديق الحميم السابق، بحيث يسبب هذا 
السلوك أو الفعل للمرأة رضرا أو معاناة جسدية 

أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما يف ذلك 
أفعال العنف الجسدي، واإلذعان واملضايقة واإلكراه 
والحرمان التعسفي من الحرية وسلوكيات التحكم 

أو التهديد بمثل هذه األعمال23.

العنف االقتصادي: يتمثل يف حرمان املرأة من 
الحصول على املوارد األساسية أو التحكم يف دخلها 
أو مالها أو إرثها أو أمنها االقتصادي، كما يتمثل يف 

تقييد حقها يف العمل والولوج لسوق الشغل24.

العنف النفيس: كل فعل أو امتناع يرض بثقة الفرد 
يف نفسه أو هويته أو تطوره، بما يف ذلك على سبيل 

املثال ال الحرص، إذالله أو تهديده بفقدان حضانة 
األوالد، أو عزله إكراها عن األرسة واألصدقاء، أو 

التهديد بإلحاق رضر به أو بشخص يهمه، أو الرصاخ 
يف وجهه استمرارا، أو الحط من قدره، أو تخويفه 
بكلمات أو حركات ترهبه، أو تخريب املمتلكات، أو 

التحكم يف سلوكياته25.

العنف الجنيس:  أي فعل جنيس أو محاولة القيام 
بفعل جنيس، مثل االغتصاب أو االعتداء الجنيس أو 
أي اتصال جنيس غري مرغوب فيه، من قبل شخص 
ما بغض النظر عن عالقته بالضحية أو إطار ارتكاب 

الفعل، دون املوافقة الحرة والطوعية من الطرف 
الثاين على هذااالتصال26. 

يتحقق العنف الجنيس بمجموعة واسعة من 
السلوكيات القرّسية ويف ظروف متنوعة. 

االغتصاب الزوجي: يحيل على أية ممارسة جنسية 
مفروضة على املرأة من طرف زوجها.

التحرش الجنيس: يشري إىل كل سلوك جسدي أو 
لفظي أو غري لفظي ذي طبيعة جنسية غري مرغوب 

فيه سواء أتاه الشخُص مرة واحدة أو مرات متكررة، 
أو هدد بإتيانه.

التحرش الجنيس يف ميدان العمل: يتمثل يف فرض 
القيام بأفعال جنسية كرشط للحصول على عمل أو 

الحفاظ عليه (املقايضة أو املضايقة(، كما يتمثل يف 
خلق بيئة عمل معادية أو مخيفة أو مهينة27، وقد 

يحدث هذا النوع من التحرش بشكل مماثل يف 
األوساط التعليمية أيضا.

العنف املمارس ضد النساء بواسطة التكنولوجيا: 
يشمل استخدام تكنولوجيا املعلومات و/أو 

االتصاالت الرقمية إللحاق رضر عاطفي أو جسدي 
أو نفيس أو اقتصادي أو اجتماعي أو معنوي أو 

جنيس أو غري ذلك، مثال عن طريق الهواتف النقالة، 
الهواتف الذكية، االنرتنيت، منصات وسائل التواصل 

االجتماعي أو الربيد اإللكرتوين، ويكون موجها نحو 
املرأة لكونها إمرأة أو يؤثر على النساء بشكل خاص28. 

املس بصحة وحقوق النساء الجنسية واإلنجابية: 
هي أيضا أشكال من العنف القائم على النوع، 
وتشمل التعقيم القرّسي، واإلجهاض القرّسي، 

والحمل القرّسي، وتجريم اإلجهاض، وحاالت منع 
أو تأخري اإلجهاض اآلمن و/أو الرعاية بعد اإلجهاض، 

والقرّس على استمرار الحمل، وإساءة معاملة 
النساء والفتيات الاليت يلتمسن املعلومات الجنسية 

واملعلومات عن الصحة اإلنجابية والسلع والخدمات 
املتعلقة بذلك29.

اإلكراه: يمكن أن يكون جسديا أو لفظيا، وقد 
يتجلى يف سلوك الجاين أو ظروف ارتكاب العنف 
أو مكان ارتكابه أو طبيعة عالقة الجاين بالضحية. 

ويمكن لإلكراه أن يشمل التهديد بالعنف أو الخوف 
منه، أو إجبار شخص على فعل يشء أو احتجازه، 

أو االضطهاد النفيس، أو الشطط يف استعمال 
السلطة، أو استغالل بيئة قرّسية.
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توافق بني أشخاص على القياماملوافقة...
بنشاط جنيس

تخص كل فعل جنيس على حدة
وبحد ذاته

تتمثل يف قول "نعم"
وليس غياب "ال" 

املوافقة ليست
 ضمنية ...

بوجود عالقة سابقة

يف غياب الصد أو الرفض

إثر موافقة معرب عنها خالل لقاء سابق

املوافقة ال يمكن أن 
تصدر عن شخص 

وهو:

نائم مخدر سكران

قارص  ليست له القدرة يف حالة إعاقة
الذهنية 

متالعب به، مكره على قول نعم بينما يرغب يف قول "ال"30
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 ماذا عن العنف املمارس
ضد الرجل؟

العنف ضد الرجال من طرف النساء

العنف ضد الرجال القائم على النوع

يحيل العنف ضد الرجال القائم على النوع إىل أي عمل من أعمال العنف املوجهة 
رة، توجههم  ية الفعلية أو املتصوَّ ضد الرجال بسبب هويتهم وتعبرياتهم الجندر

الجنيس و/ أو سلوكهم غري الذكوري.

تشري األبحاث الدولية باستمرار أن أفعال العنف اليت تلجأ إليها النساء تختلف كماً 
ونوعاً عن تلك املرتكبة من طرف الرجال. تفيد اإلحصائيات أن الغالبية العظمى 

ألفعال العنف يرتكبها الرجال ضد النساء. كما أن أفعال العنف املرتكب من طرف 
النساء يحتمل كثريا أن تأيت يف سياق الدفاع عن النفس، وتلك املرتكبة من طرف 
كرث احتماال أن تؤدي إىل إصابات. العنف املمارس ضد النساء من طرف  الرجال أ

الرجال يرتكز على عالقات القوة غري املتكافئة بني الجنسني31.
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 ماذا يمكن للصحفيني
والصحفيات فعله؟

كل الشائعة املتعلقة بتغطية التحديات واملشا
العنف املمارس ضد النساء  

ير املتعلقة بالعنف املمارس  غالبا ما ال تتضمن التقار
ضد النساء، ما يحيط بهذا النوع من الحوادث من 

سياق وتوجهات، لرتكز فقط على حادثة العنف. ونادرا 
ما يتضمن ما تتم روايته يف الخرب معلومات إحصائية 

أو تحاليل ألسباب العنف وتأثريه. وإن كانت بعض 
ير تركز على الضحية، فإنها غالبا ما تتضمن  التقار
تفاصيل غري رضورية وتستخدم لغة تتسم بإلقاء 

اللوم على الضحية/ الناجية. وكثريا ما تقدم التغطية 
اإلعالمية مربرات وأعذارا لسلوك الجاين. فقد كشفت 

املناقشات بني مجموعات محلية لحقوق النساء 
والصحفيني يف املغرب أن التغطية اإلعالمية للعنف 

املمارس ضد النساء غالبا ما تقترص على الحوادث أو 
القصص املثرية اليت تظهر ملرة واحدة فقط يف املناسبات 

الخاصة املعرتف بها سنويا، مثل اليوم العاملي للمرأة 
يف 8 مارس أو اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد 

النساء يف 25 نونرب.

يلعب الصحفيون دورا مهما يف اإلبالغ عن العنف 
ضد النساء. فعملهم مؤثر بشكل خاص يف عامل تنترش 

فيه وسائل التواصل االجتماعي، نظرا للرّسعة اليت 
تتم بها مشاركة القصص وللجماهري الكبرية اليت 

يمكن الوصول إليها. ولذلك يوجد الصحفيون يف 
وضع يمكنهم من التأثري يف الرأي العام والسياسات 
الحكومية. باإلضافة إىل ذلك، نظرا ألنه غالبا ما تتم 
رقمنة املقاالت- بغض النظر عن صيغتها األصلية - 

فإنها تظل متاحة عرب اإلنرتنت ألغراض البحث ودعم 
محاوالت تغيري السياسات العمومية املتعلقة بالعنف 

املمارس ضد النساء32.

إن التغطية اإلعالمية للعنف ضد النساء مهمة 
ليست بالعادية. فالصحفيني يف حاجة ألن يكونوا 

على دراية بآثار الصدمة على النساء اللوايت تعرضن 
للعنف، وأن يكونوا ماهرين يف إجراء مقابالت 
حساسة، وعليهم أن يفهموا القوانني وعمل 

املصالح العمومية وأن يكونوا على دراية بااللزتامات 
الحكومية. من هذا املنظور تتناول األقسام التالية 
من هذا الدليل هذه القضايا لتوجيه الصحفيني 

الذين يسعون جاهدين لفهم وتغطية حاالت 
العنف املمارس ضد النساء.

“يلعب الصحفيون واإلعالميون دورا 
يادة الوعي حول  مهما، ليس فقط يف ز

العنف املمارس ضد النساء، ولكن أيضا 
يف تحدي التقاليد والصور النمطية اليت 
تسمح باستمراره.” - صحفي من إحدى 

مجموعات عملنا املحلية.
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الصور النمطية واألساطري الشائعة

 الصور النمطية

من املهم أال تعزز وسائل اإلعالم الصور النمطية والخرافات الشائعة حول العنف املمارس ضد النساء وأال تساهم 
يف استمرار سوء فهم هذه القضية. إن إدراك هذه الصور النمطية واألساطري يؤثر على كل يشء بدءا من اختيارك 

للقصة وللمصادر ومرورا بأسئلة املقابلة ووصوال إىل اللغة اليت تستخدمها يف إعداد التقارير.

تشمل بعض األمثلة على الصور النمطية اليت تؤثر على منظور الناس للعنف ضد النساء ما يلي:

قد تؤثر الصور النمطية على االفرتاضات اليت يكونها اإلنسان حول النساء أو الرجال كمجموعة، مما يؤدي إىل 
استنتاجات خاطئة حول األفراد.

الصور النمطية القائمة على الجنس هي آراء معممة أو مفاهيم خاطئة حول السمات أو الخصائص 
الجسدية والعاطفية واملعرفية اليت يمتلكها الرجال أو النساء. على سبيل املثال: الرجال عدوانيون والنساء 

ضعيفات.  

ينبغي أيضا إيالء االهتمام للصور النمطية املركبة. إذ تكون الصور النمطية مركبة عندما يتم الجمع بني الصور 
النمطية الجنسانية ونوع آخر من الصور النمطية، مثل تلك القائمة على اإلعاقة أو العمر أو التوجه الجنيس 
أو العرق، إلنتاج صور نمطية فريدة من نوعها للمجموعات الفرعية من النساء أو الرجال. على سبيل املثال: 

“النساء ذوات اإلعاقة نساء باردات جنسيا”، أو “النساء اآلسيويات نساء خاضعات”.

استنتاجات حول األفراد  االفرتاضات حول الرجال
أو النساء كمجموعة الصورة النمطية

يجوز للرجل استخدام العنف لتأديب زوجته إذا مل 	 
تطعه.

يجوز للرجل أن يستخدم العنف أو التهديد بالعنف 	 
للحفاظ على السلطة يف الزواج والعالقات األرسية.

ينبغي إعطاء األولوية لرغبات وأماين الرجل (العنيف( 	 
على رغبات وأماين زوجته وأطفالهما، بما يف ذلك يف 

اإلجراءات القانونية (على سبيل املثال، قضايا حضانة 
األطفال(.

يتمتع الرجال بالسلطة 
املطلقة يف العالقات 

الشخصية واألرسية، 
وتخضع النساء لهم.

الرجال هم أرباب 
األرس (صورة نمطية 

عن األدوار اليت 
ينبغي أن يلعبها 

الرجال(

املرأة غري العفيفة لديها ميل إىل املوافقة على ممارسة 	 
الجنس ومن املفروض فيها أنها موافقة.

املرأة اليت أقامت عالقات جنسية سابقة أو "غري 	 
محتشمة" هي أقل مصداقية.

املرأة غري املحتشمة أو غري العفيفة "تستحق" 	 
االغتصاب وال "تستحق" تدخل نظام العدالة 

الجنائية.
املرأة غري املحتشمة "تتسبب" يف االعتداء الجنيس 	 

ويجب أن تتقبل اللوم.

يجب على النساء 	 
االمتناع عن ممارسة 

الجنس خارج إطار 
الزواج.

يجب على النساء أن 	 
ترتدي وتترصف بشكل 
يجنبهن السلوك الغري 
الالئق البذاءة ولتجنب 

اإلغراء.

يجب أن تكون النساء 
عفيفات ومتواضعات 

)صورة نمطية 
عن الخصائص أو 

السلوكيات الجنسية 
للمرأة(

“لسوء الحظ، اللهجة الدارجة )العربية املغربية( مليئة بالكليشيهات والصور النمطية”، تقول خديجة 
بوجنوي، رئيسة لجنة املناصفة يف قناة 2M التلفزيونية. وتضيف أن جميع الكليشيهات والصور النمطية 
املستخدمة يف كثري من األحيان يف لغتنا يتم نقلها ضمنيا من قبل وسائل اإلعالم، لتظهر يف األفالم أو يف 

األخبار أو يف اإلعالنات فقط.33

يستند هذا املحتوى املتعلق بالصور النمطية إىل مواد أعدتها Elena Laporta Hernández 34واملفوضة السامية لألمم 
املتحدة لحقوق اإلنسان.35
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األفكار املغلوطة "األساطري"
بعــض مــا يلــي مقتبــس مــن مــواد الفريق العامل املشــرتك بني الوكاالت املعنية بالشــؤون 

الجنســانية36 ومبــادرة الوقايــة من العنف37.
الفكرة املغلوطة/ األســطورة فكرة أو اعتقاد غري صحيح شــائع على نطاق واســع. وتشــمل بعض 

الخرافــات الشــائعة املتعلقــة بالعنــف املمارس ضد النســاء ما يلي:

خرافــة: العنــف يؤثر فقط على 
مجموعــات معينة من النســاء. 
الواقــع: إن هــذا ليس صحيحا. 

العنف ضد النســاء ليس له 
حــدود. وتبني البحوث أنه 

يؤثــر على النســاء من جميع 
الخلفيــات والطبقــات االجتماعية 

واالقتصادية.

خرافــة: ال يحــدث العنف املزنيل 
إال يف األرس ذوات الدخــل 

املنخفــض أو املســتوى التعليمي 
الضعيــف أو بــني األقليات أو 

األرس املختلــة وظيفيا.
 الواقــع: يحــدث العنف يف 

جميــع الطبقــات االجتماعية 
واالقتصاديــة وجميــع أنواع األرس. 
وقد تحتاج النســاء ذوات الدخل 

املنخفض أو املســتضعفات إىل 
اللجــوء إىل املصالــح العمومية 
أو الجمعيــات للحصــول على 

املســاعدة، ومن تم فمن املرجح 
أن يلفــن إليهن انتباه الســلطات 

وأيضــا الرأي العام.

خرافــة: العنــف املزنيل عادة ما 
يكــون حادثا معزوال.

الواقــع: العنف نمط من الســلوك 
كرث تواترا  يزداد ســوءا ويصبح أ

مــع مــرور الوقت. وجدت إحدى 
كرث  الدراســات يف املغرب أنه يف أ

مــن ٪60 مــن الحاالت، يتمزي 
عنــف الرشيــك الحميم بنمط 

مســتمر من الســلوك العنيف 
يــدوم ألكــرث من عام. أما حوادث 

العنــف الــيت تقع ملرة واحدة 
فتشــكل االستثناء38. 

خرافــة: مــن املرجح أن يرتكب 
العنــف الجنــيس من قبل 

يب ويحدث دائما  شــخص غر
خارج املزنل. 

الواقــع: العكــس هو الصحيح. 
تظهــر األبحاث أن النســاء يعرفن 
على األرجح الشــخص املعتدي. 

يف املغــرب39،   وجــدت إحدى 
الدراســات أن ٪7 فقط من 

مرتكــيب العنــف الجنيس كانوا 
غربــاء عــن الضحية، وأن 81٪ 

مــن حــاالت االغتصاب وقعت من 
داخل البيت40. 

خرافة: يمكن للنســاء يف 
العالقــات العنيفة املغادرة 

بســهولة إذا أردن ذلك حقا.
الواقــع: تواجه النســاء املعنفات 
العديــد مــن الحواجز والعقبات 

الــيت تحــول دون ترك رشيك 
عنيــف. وتشــمل هذه التهديدات 

ســالمتها وسالمة أطفالها 
الجســدية، وعدم وجود خيارات 

ســكنية بديلة، واالعتماد 
االقتصــادي على املعتدي، 

والتهديــد بالحرمــان من حضانة 
أطفالها.

خرافــة: يغتصب الرجال النســاء 
ألنهــم ال يســتطيعون التحكم يف 

رغباتهم الجنســية.
 الواقع: إجبار شــخص آخر 

علــى االنخــراط يف فعل جنيس 
دون موافقتــه ليــس عمال من 
أعمــال الرغبة الجنســية ولكن 
مــن أعمــال العنف والعدوان 

املصممة لكســب السلطة 
والســيطرة على شــخص آخر. 

يات  يــد عن “ نظر )اقــرأ املز
االعتــداء الجنيس” للمدافعني 

عن حقوق اإلنســان(41. وقد 
أظهرت الدراســات أن عددا كبريا 

مــن االعتداءات الجنســية تتم مع 
ســبق اإلرصار والرتصد والتخطيط 

املسبق42.  

خرافة: العنف ضد النســاء 
كل صحية  ناجم عن مشــا

يمة مثل  فرديــة ملرتكــب الجر
املــرض العقلــي أو تعاطي 

الكحــول و/ أو املخدرات.  
الواقع: العنف ضد النســاء هو 
خيار ســلويك مكتســب اجتماعيا 

وثقافيــا. الكثــري من الرجال الذين 
ال يعانون من هذه املشــاكل 

الصحيــة الفرديــة عنيفون تجاه 
النســاء. وباملقابــل، فإن العديد 
مــن الرجــال الذين يعانون من 

هذه املشــاكل ليســوا كذلك. 
يــد تعاطي املخدرات من  وقــد يز
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ملزيد من الحقائق واألفكار املغلوطة/ الخرافات، 
راجع االختبار القصري على اإلنرتنت حول العنف 

الجنيس املدرج رابطه يف الجزء املتعلق باملصادر من 
هذا الدليل. 

يعة  شــدة العنف و/أو يكون ذر
يســتخدمها مرتكــب الجريمة 

لتربيــر أفعالــه. وقــد يرتبط يف بعض 
األحيــان بســوء املعاملة، ولكنه 

ليس ســببا للعنف.

خرافة: العنف ضد النســاء 
ناجــم عــن خلل يف العالقة؛ 

فكال الطرفان مســؤوالن، 
والحل هو تقديم املشــورة 

لألزواج.
  الواقع: العنف ضد النســاء 

ناجــم عــن منظومة من املعتقدات 
لــدى الرجــال بأن لهم الحق 

يف ممارســة الســلطة والهيمنة 
علــى املــرأة، والتحكم يف أفعالها 

وأفكارهــا وســلوكياتها. ويتمزي 
بنمط من الســلوك يســتخدمه 

الفــرد للتحكــم يف رشيكه الحميم 
أو الهيمنــة عليــه من خالل 

االســتخدام املنهجــي للتهديدات 
والرتهيــب واإلكــراه لغرس الخوف 

لديه.

خرافــة: ضحايا االعتداء 
الجنــيس واالغتصاب دائما 

يني أو  ما يكونون هســتري
عاطفيــني أو يبكــون بعد 

الهجوم. 
الواقــع: قــد تمر ضحايا االعتداء 

الجنــيس واالغتصاب بعدة 
انفعاالت عاطفية وســلوكيات 

وردود أفعــال مختلفــة بعد 
االعتــداء، وملجــرد أن الضحية 

يــا ال يعين  ال تبــدو متأثــرة ظاهر
أنها ليســت مصدومة أو مل تكن 

ضحيــة لالعتداء الجنيس.
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يادة التغطية اإلعالمية للعنف ضد النساء أمرا مفيدا، فإن االختيار املناسب للمواضيع ال  إذا كانت ز
ير حول العنف ضد النساء يف املغرب على العنف الجسدي أو االعتداء  يقل أهمية. إذ تركز غالبية التقار

الجنيس املثري أو حاالت االختطاف؛ ويتم نرش معظمها بعد وقوع العنف، كما أنها تركز على حالة معينة. 
ير اإلعالمية مع العنف ضد النساء باعتباره ظاهرة اجتماعية.  ونادرا ما تتعامل التقار

يمكن أن يشكل العثور على أفكار ملواضيع العنف املمارس ضد النساء تحديا. إليكم بعض النصائح:

1. تحدث إىل الضحايا / الناجيات واملنظمات 
غري الحكومية واملحامني واملسؤولني يف 

القطاعات ذات الصلة مثل هيئات إنفاذ 
القانون واملصالح القانونية والصحية. اعتد 

على االتصال باملصادر بانتظام للدردشة خارج 
اإلطار الرسمي. اسأل عن املشكالت اليت 

يواجهونها. تعرف على الحاالت اليت يعملون 
عليها. اسأل مبارشة: ما الذي تعتقد أنه مهم 

لوسائل اإلعالم لتقوم بتغطيته؟

Google alert 2. البحث.  قم بإعداد
باستخدام كلمات رئيسية مثل: العنف املزنيل 
domestic abuse أو العنف املمارس ضد 

النساء أو االغتصاب، ليتم إعالمك عند وجود 
قصة جديدة. راقب القصص يف البلدان األخرى. 

ما هي املواضيع اليت تغطيها؟ يمكن لذلك أن 
يلهمك للعمل على حاالت مماثلة يف بلدك.

ير املنظمات غري الحكومية وحمالتها.  3. تقار
تابع املنظمات الدولية واملنظمات غري الحكومية 

املجتمعية املحلية اليت تعمل على العنف ضد 
النساء عرب تويرت ووسائل التواصل االجتماعي 

ير اليت يصدرونها. اشرتك يف  األخرى. راقب التقار
رسائلهم اإلخبارية عند توفرها. 

4. وسائل التواصل االجتماعي. هل هناك أي 
مجموعات أو صفحات على وسائل التواصل 

االجتماعي مخصصة لهذه القضية؟ الصفحات 
اليت أنشأتها الضحايا / الناجيات؟ انضم إليهن 

إذا سمحن لك بذلك. ال تخفي حقيقة كونك 
مراسل صحفي/ مراسلة صحفية. 

5. تحقق من التعليقات على القصص. 
قد تكون التعليقات املصدر األقل استعماال 

الستخراج أفكار القصة. اقرأ التعليقات على 
القصص املتعلقة بالعنف ضد النساء عندما 

تكون متاحة على موقع املؤسسة اإلعالمية أو 
صفحاتها على وسائل التواصل االجتماعي. 

هناك الكثري من القصص واملصادر املحتملة يف 
قسم التعليقات.  

6. ستقودك تجاربك ومالحظاتك إىل قصص 
مهمة. سمعت من صديق أو صديقة أن زميلته/

ها اليت تعرضت للتحرش الجنيس يف مكان 
العمل تواجه مشكلة يف اإلبالغ عنه. هنا تنجز 
تقريرا حول التحرش الجنيس يف مكان العمل 

كرث تركزيا من خالل معالجة  ويمكن أن تجعله أ
التحديات اليت تعرفها عملية اإلبالغ عن العنف. 

كيفية العثور على أفكار للمواضيع اإلعالمية
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ير الصحفية حول العنف  أنواع التقار
املمارس ضد النساء

ية تقارير مبارشة عن يشء حدث بالفعل أو  ير اإلخبار التقار
يحدث. ويشمل ذلك تغطية حادث عنف مثل االغتصاب، أو 
تغطية اإلجراءات القانونية، أو التغيريات يف القوانني، أو إنتاج 

ير الصادرة عن املنظمات.   مواضيع حول التقار

مثال: "السوابق القضائية. من متهمة إىل ضحية: التحول 
املذهل يف قضية اغتصاب". هذا تقرير (بالفرنسية( عن الحكم 
على مغتصب بالسجن عرش سنوات، يضع املوضوع يف سياقه 
من خالل اإلشارة إىل مدى صعوبة إثبات عدم املوافقة يف مثل 

هذه الحاالت عند غياب إصابات جسدية.

تتضمن التحقيقات الطويلة واألفالم الوثائقية تغطية 
معمقة وأبحاثا ومقابالت مكثفة لتقديم مستويات وزوايا 

مختلفة. عادة ما يتعني على املراسلني عرض هذه األنواع من 
املواضيع على رؤساء تحريرهم أو منتجيهم للحصول على 

الوقت اإلضايف واملوارد الالزمة للعمل عليها. 

مثال 1: "قتل اإلناث يف أملانيا: وباء صامت". يتناول هذا 
التقرير الذي تبلغ مدته 17 دقيقة من قبل فرانس 24 قتل 

النساء يف أملانيا، حيث توجد أعلى معدالت قتل اإلناث يف 
أوروبا. ويتناول التقرير إخفاقات الرشطة وأوجه القصور يف 

القانون األملاين. 
 

املثال 2: "كم عدد الهجمات العنيفة واالعتداءات الجنسية 
على النساء؟ " هذه ليست خاصية نموذجية. تقدم يب يب يس 
ملحة عامة عن قضية العنف ضد النساء من خالل اإلحصاءات 

 ،Sarah Everard والتحليالت الستجابة الحكومة لقضية
اليت اختطفت وقتلت على يد ضابط رشطة يف مارس 2021.

فيما يلي بعض أنواع املواضيع اليت يمكنك تغطيتها 
وأمثلة على كيف قام آخرون بذلك.
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امللفات الشخصية واملقابالت مع الضحايا / 
الناجيات والناشطني والناشطات واملحامني 
واملحاميات، تشكل فرصة للرتكزي على النساء 

اللوات تعرضن للعنف وتمنحهن الوقت أو 
املساحة لتقديم روايتهن ملا حدث. ويمكن 

أيضا استخدامها للسماح للرأي العام بمعرفة 
املزيد عن عمل ناشط/ناشطة معينة أو محام/ 

محامية أو منظمة غري حكومية.

مثال: "Virginia Giuffre: ما نعرفه عن متهمة 
األمري أندرو".  يستند تقرير يب يب يس هذا إىل 

مقابلة مع فرجينيا جيوفري، اليت تقول إنها كانت 
ضحية لالتجار الجنيس من طرف األمري أندرو 

عندما كانت مراهقة ورفعت دعوى قضائية 
ضده. (قام األمري أندرو بتسوية القضية مقابل 

16 مليون دوالر يف مارس 2022(.

التحقيقات االستقصائية تتطلب أبحاثا 
ومقابالت مكثفة من قبل الصحفيني 

والصحفيات الذين يبحثون عن معلومات غري 
معروفة. يمكن عمل املراسل االستقصايئ من 

الكشف عن معلومات جديدة، 
وذات تأثري ليس بالهني. (على سبيل املثال: 

تقديم األشخاص إىل العدالة، تغيري القوانني أو 
اللوائح، زيادة الوعي...(.

مثال: "Harvey Weinstein دفع ثمن متهمي 
التحرش الجنيس لعقود".  يعترب تحقيق نيويورك 
 Harvey تايمز لسنة 2017 حول منتج هوليوود

ير اليت تم  Weinstein أحد أهم هذه التقار
إجراؤها على اإلطالق؛ حيث كان وراء إطالق 

 .)MeToo #) #الرشارة األوىل لحركة أنا أيضا
أدين Weinstein وسجن بتهمة االغتصاب 

واالعتداء الجنيس. وفاز الصحفيون الذي أجروا 
التحقيق الصحفي بجائزة بوليزتر ونرشوا كتابا 

حول الوقائع.

يبحث الصحفيون أحيانا عن زوايا غري عادية 
يدة من نوعها. يمكن أن يكون الرتكزي على  وفر
يشء ال يتم التفكري فيه على أن له عالقة بالعنف 
ضد النساء. هذه املقاالت مهمة جدا ألنها تلفت 

االنتباه إىل العديد من الطرق املختلفة اليت يمكن 
أن يؤثر بها العنف ضد النساء على النساء وعلى 

املجتمع.

مثال: يتناول كتاب "الوباء الخفي إلصابات الدماغ 
الناجمة عن العنف املزنيل" إصابات الدماغ لدى 
النساء الناجيات من العنف املزنيل، وهي قضية 

نادرا ما يتم الحديث عنها. ويخلص التقرير إىل أن 
معدالت إصابات الدماغ بني الناجيات من العنف 
املزنيل أعلى بكثري من معدالت الرياضيني أو الجنود.

مقاالت الرأي حول العنف ضد النساء تتبىن وجهة 
نظر معينة وعادة ما يكتبها كتاب األعمدة ويف بعض 

األحيان هيئة تحرير املؤسسة اإلعالمية.  

مثال 1: "تكلفة العنف املزنيل تكلفة باهظة". 
يشري املقال إىل حقيقة أن عددا كبريا من الرجال 
املسؤولني عن إطالق النار الجماعي يف الواليات 

املتحدة قد اتهموا بالعنف املزنيل. ويقول كاتب املقال 
إنه يبني كيف يقلل املجتمع من خطورة آثار هذا 

النوع من العنف.

مثال 2: "وجهة نظر الغارديان بشأن العنف ضد 
النساء: الرتكزي على الجناة. هذا مثال على افتتاحية 

هيئة تحرير صحيفة الغارديان. هذا النوع من 
املقاالت يحرر عندما يجد محرري موضوع ما بأن 

قضية ما خطرية بما فيه الكفاية بحيث يكون 
اإلعالن عن وجهة نظرهم بخصوصها رضوريا 

وهاما. وجاءت هذه املقالة بالذات بعد سلسلة من 
جرائم القتل إىل جانب ارتفاع حاالت العنف املزنيل 

واالعتداءات الجنسية.
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املحتــوى يف هــذا القســم مقتبــس مــن "دليــل التغطيــة اإلعالمية للعنــف القائم على النوع 
االجتماعــي" الصــادر عــن هيئة األمــم املتحدة للمرأة43. 

غالبــا مــا يكــون العثــور علــى مصــادر موثوقــة أمــرا صعبا، خاصة بالنســبة للقصص الحساســة كتلك املتعلقة 
بالعنــف ضــد النســاء. وتشــمل بعــض املصــادر األكــرث شــيوعا للصحفيني العاملــني يف مجال العنف ضد 

يــر الرشطــة، واملنظمــات غــري الحكوميــة، ويف بعض الحــاالت، ضحايا العنف.  النســاء تقار

مــن املهــم جــدا أن يحصــل الصحفيــون علــى املعلومــات مــن املصادر األولية كلمــا أمكن ذلك. وهذا يعين 
قــراءة نــص القانــون بــدال مــن اقتباســه مــن مقــال أو نقلــه عن محام، وإجــراء مقابالت مع الضحية / 

الناجيــة إذا وافقــت بــدال مــن اســتخدام مصــدر تحــدث إليهــا. تجنب اللجوء ملصادر مــن الدرجة الثانية 
والثالثــة. اســتخدمها ملعرفــة مــن أو مــا هــو املصدر األســايس وانتقل إليه مبارشة.

اإلحصــاءات: يف املغــرب، تصــدر املندوبيــة الســامية للتخطيــط ورئاســة النيابــة العامة ووزارة العدل ووزارة 
يــة تتضمــن إحصاءات رســمية عن العنف ضد النســاء.  يــر دور التضامــن واإلدمــاج االجتماعــي واألرسة تقار

(انظــر إىل املواقــع اإللكرتونيــة الخاصــة بهــذه الهيئــات يف جــزء "املصادر". يجب علــى الصحفيني فحص 
البيانــات ملعرفــة مــا تظهــره ومــا إذا كانــت تســاعد يف تحديــد االتجاهات املتعلقة بالعنف ضد النســاء.

القوانــني: يف املغــرب، تمتلــك كل مــن األمانــة العامــة للحكومــة ووزارة العــدل النصوص الرســمية لجميع 
القوانــني املتاحــة علــى موقعيهمــا اإللكرتونيــني. (راجــع "فهــم دور املصالــح العمومية والقوانني" و"املصادر" 

مــن هذا الدليل(.

املنظمــات غــري الحكوميــة: تقــدم املنظمــات غــري الحكوميــة يف مجتمعاتكــم املحلية، وال ســيما منظمات 
حقــوق النســاء، خدمــات مســتمرة للنســاء الناجيــات مــن العنــف. وعادة ما تكون أول مــكان تطلب فيه 
النســاء املســاعدة. وتخــوض املنظمــات غــري الحكوميــة أيضــا حمالت طويلة األجل لتوســيع نطاق الوعي 

بالعنــف ضــد النســاء والدعــوة إىل إجــراء تغيــريات للقضــاء عليــه. وعلــى هذا النحو، يمكــن لهذه املنظمات أن 
توفر ســياقا هاما بشــأن العنف ضد النســاء، فضال عن اقرتاح املؤسســات واألشــخاص املناســبني للتواصل 

معهــم. (راجــع قوائــم املنظمــات الــيت تقــدم املســاعدة املبارشة للنســاء ضحايــا العنف يف "املصادر" من هذا 
الدليل(.

املؤسســات: تعــد املحاكــم ومكاتــب النيابــة العامــة وهيئــات إنفــاذ القانون املحلية وخدمــات الرعاية الصحية 
أيضــا مصــادر مهمــة للمعلومــات. وتشــمل املصــادر األخــرى يف املغــرب اللجان املحليــة واإلقليمية والوطنية 

للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف (املذكــورة الحقــا يف "فهــم دور املصالــح العمومية والقوانني"( ووزارة 
التضامــن واإلدمــاج االجتماعي واألرسة.

املتخصصــون: باإلضافــة إىل التحــدث إىل األشــخاص املعنيــني بالحالــة املحــددة كلمــا أمكن ذلك، من 
يــد من التحليل.  يــد مــن املعلومات حول الســياق واملز املهــم للصحفيــني االتصــال باملتخصصــني لتوفــري املز

قــد يشــمل ذلــك األطبــاء والطبيبــات واألخصائيني-ات النفســيني واملحامني-ات واألخصائيني-ات 
االجتماعيني.44

العثور على مصادر موثوقة
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فهم سلوك الضحية / الناجية 
"يتفاعل الجميع بشكل مختلف مع العنف والصدمة. من املهم أن نتذكر هذا 

األمر عند إجراء مقابالت مع الناجيات، ألنه لن يكون هناك تفاعالن متشابهان. إذا 
كنت تبحث عن استجابة "الضحية الكالسيكية"، ستجد أنها غري موجودة، وقد 

تفوت الرتكزي على الجانب األهم يف القصة ألن الشخص الذي أجريت معه املقابلة 
ال يتوافق مع فكرتك عن العواطف اليت "تتناسب" مع املوقف".45

اضطراب ما بعد الصدمة )PTSD( حالة صحية عقلية تحدث لدى األشخاص الذين عاشوا     
أو شهدوا حدثا صادما. قد يواجه العديد من األشخاص الذين يعانون من مثل هذه األحداث 

صعوبات يف التكيف مع الحياة بعد الصدمة.  لذلك فعندما تستمر األعراض أو تزداد سوءا، قد 
تكون الضحية تعاين من اضطراب ما بعد الصدمة.46 

يجب أن يكون الصحفيون على دراية بمفهوم اضطراب ما بعد الصدمة ألن النساء اللوايت 
تعرضن للعنف يمكن أن يعانني من بعض أعراض هذا االضطراب، وقد يؤثر ذلك على سلوكهن 

وعلى املقابلة معهن. 

 ما هو اضطراب ما
بعد الصدمة؟

قد تشمل
األعراض ما يلي:

ذكريات متكررة عن الحدث؛• 
تجنب األشخاص واألماكن اليت تذكر بالحدث؛• 
التغريات السلبية يف التفكري واملزاج وفرط التيقظ أو التفاعل؛47• 
عدم القدرة على تذكر التفاصيل الهامة املتعلقة بالحدث الصادم؛• 
يلمن أنفسهن على ما حدث لهن؛48• 
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ملاذا يعترب العنف املمارس ضد النساء
يمة ال يتم تغطيتها بشكل كاف؟  جر

تشري اإلحصاءات يف املغرب إىل أن العنف ضد النساء جريمة ال يتم تغطيتها بشكل كبري. 
من بني بعض الحواجز األكرث شيوعا واليت تحول دون اإلفصاح عن العنف واإلبالغ عنه كما 

حددتها الضحايا نجد:

معلومات غري كافية أو مربكة وغري متسقة عن السياسات واإلجراءات 	 
واملمارسات املتبعة من طرف املصالح العمومية؛

عدم توفر اإلمكانيات املالية للضحية/ الناجية ملتابعة قضية قانونية و/ أو إعالة 	 
نفسها وأطفالها؛

التشاؤم والشك حول فعالية تدخالت نظام العدالة؛	 
التهديدات اليت تتعرض لها الضحية حول سالمتها البدنية والتهديد باالنتقام 	 

منها و/أو من أطفالها وأرستها من طرف الجاين؛
االضطرار إىل الذهاب إىل املحكمة والشهادة حول ما حدث، مع إمكانية التشهري 	 

بقضيتها إعالميا؛
خطر اكتشاف الجميع ملا حدث؛	 
خطر عدم تصديق الضحية أو إلقاء اللوم عليها وتحميلها املسؤولية؛	 
خطر نبذها من طرف عائلتها وأصدقائها؛	 
خطر أن تعاقب على األنشطة غري القانونية (مثل العالقات الجنسية خارج إطار 	 

الزواج أو رشب الكحول أو تعاطي املخدرات أو امتهان مهنة عاملة الجنس(.
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إجراء مقابالت
مع الناجيات من العنف املمارس ضد النساء

الحصول على مقابلة مع امرأة 
تعرضت للعنف ليس باألمر 

السهل. ال تتوقع من الضحايا 
/ الناجيات املوافقة على املقابلة 

على الفور.

 تواصل مع املنظمات غري 
الحكومية املحلية اليت تدعمهن. 

ال تطلب من السلطات املحلية 
أو املسؤولني املحليني ربطك 

بالضحايا / الناجيات: قد يؤدي 
ذلك إىل الضغط عليهن إلجراء 

املقابلة. 

 اعمل على بناء عالقة مع 
الناجية قبل إجراء املقابلة للعمل 

على كسب ثقتها.
 

اعرض عليها التحدث عن نفسها 
وعن خلفيتها يف نطاق غري 

رسمي أوال إذا كان ذلك يجعلها 
كرب. تشعر براحة أ

يتعني على الصحفيني الذين 
يجرون مقابالت مع الضحايا/

الناجيات أن يفعلوا ذلك بعناية 
ومهارة وأن يعاملوا املرأة بكرامة 

واحرتام. 

تهدف اإلرشادات الواردة يف هذا 
الجزء من الدليل إىل مساعدتك 

يف هذه العملية.

 الحصول على املوافقة
املستنرية

املوافقة املستنرية تعين أن 
الشخص الذي تتم مقابلته 

يوافق على إجراء املقابلة بحرية 
ودون أي ضغط من قبل أي 

شخص مع فهم العواقب 
كد من أن املرأة  تماما49. تأ

تعرف أنها يمكن أن ترفض 
إجراء املقابلة. زودها بمعلومات 

شاملة بلغة ويف صيغة تستطيع 
كد من أنها تعرف ما  فهمها للتأ

توافق عليه، بحيث يشمل ذلك 
ما يلي: 

. التعريف بنفسك بشكل 
كامل: أخرب املرأة من أنت، وملن 
تعمل، وكيف سيتم استخدام 

املقابلة والتاريخ التقرييب 
لنرشها، بما يف ذلك إمكانية 

إعادة نرشها من قبل وسائل 
كد من أنها  اإلعالم األخرى. تأ
تفهم أنه من املحتمل أن تتم 
مشاركة مقابلتها على وسائل 

التواصل االجتماعي. 

. مناقشة عدم الكشف عن 
هويتها: يجب على الصحفي-ة 
كد من أن الضحية / الناجية  التأ

تفهم العواقب املحتملة لنرش 
اسمها أو صورتها، واليت تتمثل 

يف إمكانية االنتقام من قبل 
املتهم وعائلته، أو الرفض من 
قبل املجتمع أو فقدان فرص 

العمل. 

معظم النساء مل يسبق لهن 
التعامل مع الصحفيني مطلقا، 

وقد ال يعرفن أن إخفاء الهوية 
يمكن أن يكون خيارا أو ال 

يشعرن بالثقة الكافية لطلب 

ذلك. إذا مل تطلب الضحية/ 
الناجية إمكانية إخفاء الهوية، فقم 

أنت بذلك.

التفكري يف إرشاك منظمة غري 
حكومية لضمان فهم الضحية/

الناجية لحقوقها. إذا طلبت املرأة 
كد  عدم الكشف عن هويتها، فتأ
قبل إجراء املقابلة من أن رئيس 
التحرير ومؤسستك سيوافقان 
على تغيري األسماء وتغيري بعض 

تفاصيل القصة. 

. إذا التقطت صورا أو مقاطع 
فيديو، ارشح كيف وأين سيتم 

استخدامها واحصل على موافقة 
الضحية/ الناجية. إذا وافقت 
على املقابلة برشط عدم إظهار 

كد عند إرسال قصتك  وجهها، تأ
إىل شخص آخر - للتحرير أو 

للتصميم، على سبيل املثال – من 
أن يتم إخباره بذلك ومن امتثاله 

له بوضوح. 

. ارشح للضحية / الناجية 
املعلومات اليت تريدها وسبب 

أهميتها. من املرجح أنك ستطرح 
كد من  عليها أسئلة مزعجة. تأ

قضاء بعض الوقت يف رشح سبب 
حاجتك إىل معرفة هذه املعلومات 

- على سبيل املثال، حىت يتمكن 
الناس من فهم آثار االعتداء 

الجنيس على حياة الشخص50. 

يد أن يتم نعتها  . اسألها كيف تر
يف قصتك. هل تفضل كلمة 

“ضحية” أو “ناجية” أو أي نعت 
مختلف تماما؟ (انظر إىل “أهمية 

الكلمات املستعملة” من هذا 
الدليل.(
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ضمان حماية سالمة الشخص الذي أجريت معه املقابلة أمر يف غاية األهمية. فكثريا ما تكون 
سالمة النساء ضحايا العنف معرضة للخطر. إليك فيما يلي بعض النصائح.

تحديد الهوية من خالل اللغز البانورامي: أي عندما يمكن ربط التفاصيل الواردة يف قصتك - 	 
مثل املوقع والعمر وأفراد األرسة - الستنتاج من هي املرأة حىت لو مل تنرش اسمها أو تظهر وجهها. 
احرص على عدم تضمني التفاصيل اليت من شأنها أن تجعل ذلك ممكنا. اطلب من شخص 

ما قراءة القصة عند االنتهاء من ذلك واسأله عما إذا كان يعتقد أنه قد يكون من السهل تحديد 
هوية الشخص الذي تمت مقابلته.51 

وضع املالحظات يف مكان آمن: يف بعض األحيان يغري الصحفي اسم الشخص الذي تمت 	 
مقابلته، لكنه يكتب االسم الحقيقي للشخص يف مالحظاته على مفكرته أو على األجهزة 

اإللكرتونية؛ وبهذا الفعل يمكن أن يعرض الشخص الذي أجريت معه املقابلة للخطر، حيث 
كد من تخزين املعلومات  يمكن مصادرة أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف املحمولة أو رسقتها. تأ

بشكل آمن. أما بالنسبة للمعلومات الرقمية فيمكنك القيام بذلك عن طريق تشفري امللفات أو 
استخدام كلمات املرور.52 

بيانات االتصال: على الرغم من أنه من املفيد يف بعض األحيان إعطاء السيدة اليت أجريت معها 	 
املقابلة معلومات االتصال الخاصة بك، ارشح لها أنها قد تكون يف خطر إذا تم العثور على رقمك 

معها. وقد تتعرض لالنتقام بسبب حديثها إىل وسائل اإلعالم.53
 

مكان آمن: قم بإجراء املقابلة يف مكان آمن وهادئ حيث تشعر الضحية / الناجية بالراحة. 	 
تجنب األماكن املزدحمة والصاخبة. قد يكون أحد الخيارات املتاحة إجراء املقابلة يف مكتب 

املنظمة غري الحكومية اليت تدعم النساء. اعرض عليها امكانية أن تكون برفقة شخص يدعمها 
وتثق فيه يكون من اختيارها.

اسأل عما إذا كانت تفضل صحفي أو صحفية إلجراء املقابلة إذا كان ذلك ممكنا. قد تفضل 	 
النساء ضحايا العنف التحدث مع صحفية.

اإلنصات. “لعل أسوأ خطأ يمكن أن يرتكبه 
الصحفي أو الصحفية هو التحدث كثريا”54. 

استمع باهتمام وتعاطف. ال تبدأ بأصعب 
األسئلة. ال تستعجل، وال تقاطع الضحية 
لطرح األسئلة. امنحها اسرتاحة إذا كنت 
تشعر أنها بحاجة إليها. غالبا ما تتعرض 

النساء ضحايا العنف للصدمة، وقد يتذكرن 
أثناء رسدهن لتجربتهن ما حدث لهن. 

“تحلى بموقف املستمع النشط واليقظ 
الذي ال يعطي أحكام قيمة”.55 

 
كن متعاطفا أخرب الضحية / الناجية أنك 

تفهم مدى صعوبة املوقف بالنسبة لها.56   
كد من أنك ال تلقنها درسا أو تحاول  تأ

“تربيتها” حول ظاهرة العنف املمارس ضد 
النساء – فقد عاشتها وتعيشها مبارشة.

 

ال تعطي إيحاء بإلقاء اللوم عليها. احرص/ احريص 
على عدم استخدام اللغة اليت توحي للمرأة بأنها 

مسؤولة بأي شكل من األشكال عما حدث. يجب أال 
تتحول املقابلة إىل استجواب57. األسئلة املفتوحة وغري 
املبنية على األحكام اليت تمنح النساء مساحة ملشاركة 

قصصهن تكون أنجح وأنجع.58

ال تقدم املال أو الهدايا إلقناع امرأة تعرضت للعنف 
بمنحك مقابلة. هذا هو املبدأ األخاليق الرئييس يف 

الصحافة. ألن العكس سيؤثر يف املقابلة وقد يجعل 
من الصعب على الصحفيني اآلخرين الحصول على 
مقابالت. واألهم من ذلك، تقديم املال أو الهدايا قد 

يؤدي إىل أن تعرض النساء أنفسهن للخطر ألنهن 
بحاجة إىل املال. وباملثل، ال تقدم وعودا بأنك ستتمكن 
من مساعدة امرأة يف قضيتها إلقناعها بإجراء مقابلة.
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“رشح يل الصحفي كيف سيتم إجراء املقابلة وقال 
يل إنه يمكنين التوقف وقتما أشاء. سمع قصيت 

أوال، قبل أن يبدأ يف التسجيل. أوقف الكامريا مرارا 
وتكرارا للسماح يل بالراحة وكرر أسئلته. مل أشعر بأي 
ضغط طوال املقابلة.” - امرأة ضحية / ناجية من العنف 

حول تجربتها يف إجراء مقابلة مع وسائل اإلعالم باملغرب



أمثلة من األسئلة
لطرحها على الناجيات يف مقابلة صحفية

األسئلة البسيطة تكون 
األفضل. تجنب طرح 

أسئلة طويلة ومعقدة. 
ال تجادل. 

أخربيين عن قصتك. . 1
كيف أثر عليك ما حدث؟. 2
من هم األشخاص الذين ساعدوك؟. 3
ما هي املوارد/الخدمات اليت كانت مفيدة لك / ساعدتك؟ . 4
ما الذي تعتقدين أنه من املهم أن يعرفه الناس؟ . 5
ما هي العراقيل اليت حالت دون التبليغ عما حدث؟ . 6
ما الذي كنت ترغبني يف الحصول عليه كمساعدة؟ . 7
هل هناك أي يشء آخر تودين قوله؟. 8

مقتبس من femifesto، “استخدم الكلمات املناسبة”
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ال تفرتض  أن الضحية تفتقر إىل املصداقية 
إذا وجدت تضاربات أو تناقضات يف 

روايتها. قد تنىس املرأة بعض التفاصيل 
الصعبة. “اإلنكار هو آلية حماية للناجية اليت 
يمكن أن تصل إىل حد فقدان الذاكرة”. ومع 

ذلك، فإن هذا االحرتام وهذه العناية تجاه 
الضحية/الناجية ال ينبغي أن يمنع الصحفيني 

من احرتام املعايري املهنية والتحقق من 
املعلومات من مصادر أخرى.59

تجنب الضغط على الضحية إلعطاء 
األولوية للقضية على حساب احتياجاتها 

الخاصة. أن تقول للضحية أنه “يجب 
أن تتحدث علنا ملساعدة النساء األخريات 

ولوقف العنف”، أن “لديها مسؤولية كرس 
الصمت والطابوهات”، أو أنها “ستشعر 

بتحسن إذا تحدثت علنا” وما شابه ذلك 
يمكن أن يضع ضغطا غري مناسب عليها 

وينطوي على حكم قيمة إذا اختارت عدم 
مشاركة قصتها. فالتغيري الواسع النطاق 

من مسؤولية الحكومة، وليس مسؤولية 
الضحية.

اختتم بسؤال مفتوح. يمكن أن تكون الطريقة 
الجيدة الختتام املقابلة يف شكل سؤال تطرحه 

على الضحية حول ما إذا كان لديها أي يشء 
تضيفه.  قد يقود ذلك الصحفيني إىل التطرق 

إىل جوانب مل يتم النظر فيها من قبل.60

أنهي املقابلة بلباقة. خذ بعض الوقت لتقول 
وداعا. اشكرها على ما خصصته لك من وقتها. 

إذا قرر كالكما أن األمر آمن، قدم للسيدة اليت 
أجريت معها املقابلة معلومات االتصال الخاصة 
بك لتتمكن من االتصال بك إذا لزم األمر، وكن 
مستجيبا إذا اتصلت  مرة أخرى لطرح األسئلة 

أو للتعبري عن مخاوفها.

فكر يف تقديم معلومات اإلحالة. إذا مل تكن قد 
قابلت الضحية من خالل منظمة غري حكومية، 
وأشارت إىل أنها ترغب يف الحصول على بعض 

املساعدة، فيمكنك تزويدها بمعلومات االتصال 
الخاصة بمنظمة غري حكومية أو مصلحة 

عمومية حيث يمكنها طلب املساعدة.

املقابالت عن بعد
يف السنوات األخرية، وخاصة بسبب Covid-19، أصبح الصحفيون يجرون املزيد من املقابالت عن بعد. 

وعلى الرغم من كون إجراء املقابلة بهذه الطريقة مسألة مناسبة، لكن من املستحسن دائما أن تختار إجراء 
مقابلة وجها لوجه كلما أمكن ذلك. لعل ذلك مهم بشكل خاص يف املقابالت الحساسة كتلك اليت تجرى 

مع النساء ضحايا العنف. 

وتنطبق نفس التوجيهات املتعلقة باملقابالت الصحفية املبارشة على املقابالت عن بعد. فمن الرضوري أن 
تحصل على املوافقة املستنرية للضحية/ للناجية، واليت ستشمل أيضا يف هذه الحالة إبالغها ما إذا كان 

سيتم تسجيل املقابلة وكيف سيتم استخدام التسجيل، خاصة إذا طلبت عدم الكشف عن هويتها.

كد من أن املرأة تعرف كيفية استخدام املنصة اإللكرتونية وأن يكون معها شخص يساعدها يف التعامل مع  تأ
املسائل التقنية إن أمكن. 

لكن تبقى السالمة مصدر قلق، حىت يف املقابالت عن بعد.  لذلك يجب عليك تثقيف نفسك حول األمن 
الرقمي وإعطاء الشخص الذي أجريت معه املقابلة إرشادات حول التواصل اآلمن وحول تخزين املعلومات. 

أرشد الضحية/ الناجية إىل كيفية محو سجالت املكاملات والرسائل بعد املقابلة.

قم بتدبري توقعاتك. كأن تقبل بأن خلق ذلك الرابط بينك وبني الضحية/ الناجية لجعلها تشعر باالرتياح 
الكايف لتحيك لك عن تجربتها القاسية قد يستغرق وقتا أطول أو قد ال يحدث بنفس مستوى العمق الذي 

يتحقق به يف إطار املقابالت الشخصية املبارشة.
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احذر من املصطلحات اليت يحتمل أن تكون مؤذية/ سلبية

فضل هذه الصياغات
بدال من ذلك

ملاذا قد تكون الصياغة
ضارة/ سلبية

تجنب هذه الصياغات
املثرية للجدل

• االعتداء الجنيس
• االغتصاب )إذا كان ذلك مناسبا(

تحمل ضمنيا معىن املوافقة على 
املمارسة

• الجماع الجنيس
• العالقة الجنسية

• أفادت بأنها تعرضت للتحرش
• ترصح بإنها تعرضت للتحرش

يعطي االنطباع بأن الضحية كانت 
مسؤولة بطريقة أو بأخرى

• تعرتف بأنها تعرضت للتحرش
• تقر بأنها تعرضت للتحرش

الضحية املعلن عنها يبدو أن هذه الصيغة تشكك يف 
ترصيح الضحية

الضحية املزعومة

وفقا للرشطة، أجرب املعتدي الضحية 
على )الفعل(.

يجعل الضحية / الناجية الفاعل 
يف هذه الجملة كما لو كانت هي 

املسؤولة

وقامت الضحية بالفعل رغم إرادتها

أعاله مقتبس من اليونسكو/آن ماري إمب،  
"اإلبالغ عن العنف ضد النساء والفتيات: دليل للصحفيني"

كرث حيادية. كما  مصطلح "أفاد عن" أ
يشري إىل أن القضية هي رسميا جزء 

من نظام العدالة. 
)تفيد املعلومات عن وقوع ....(

أو )تم التبليغ عن(

يعزز عدم التصديق بأن جريمة 
وقعت بالفعل

مصطلح "يدعى" لوصف حادثة 
العنف

الضحية/الناجية يشري إىل أن الضحية املبلغة تؤذي 
الجاين املبلغ عنه

َمة/ املدعية
ِ
املته

وأبلغت الضحية عن تعرضها 
لالغتصاب

يدعم عدم مصداقية وقوع الجريمة وادعت الضحية أنها تعرضت 
لالغتصاب.

،)MNCASA( أعاله مقتبس من تحالف مينيسوتا ضد االعتداء الجنيس  
 “اإلبالغ عن العنف الجنيس”

أهمية الكلمات املستعملة
استعمال اللغة املناسبة مسألة رضورية يف تغطية العنف املمارس ضد النساء وفهمه.

 "تعكس الكلمات افرتاضات خفية حول املسؤولية واللوم والتأثري باإلضافة إىل طبيعة العنف نفسه. فدقة اللغة 
ية وأخالقية  تجعل تأثريها على املتلقني تأثريا خفيا. لذلك فالخيارات املتعمدة الستخدام لغة محايدة تعترب رضور

على حد سواء عند محاولة اإلبالغ بدقة عن طبيعة هذا العنف".61 

يف النهاية، سيتعني على الصحفيني رسد القصة بطريقة يفهمها الجمهور وقد يضطرون إىل رشح املفاهيم 
واللغة واملصطلحات القانونية والقضايا النفسية62. لكن ولسوء الحظ، غالبا ما يتم استخدام لغة ال تخلو من 

اشكاالت ومن مضار عند تغطية العنف املمارس ضد النساء. لذلك سيكون من قبيل املمارسات الحميدة 
للمنابر اإلعالمية التفكري املسبق يف املصطلحات الرئيسية اليت يتعني على الجميع استخدامها عند تغطية 

حوادث العنف ضد النساء ومناقشتها واالتفاق عليها. )تم مناقشة هذا األمر بمزيد من التفصيل يف محور: 
"ما الذي يمكن للمحررين فعله؟"(  يمكنكم املبادرة بوضع مثل هذه الخطوط التوجيهية يف منربكم اإلعالمي. 
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فضل هذه الصياغات
بدال من ذلك

ملاذا قد تكون الصياغة 
ضارة/ سلبية

تجنب هذه الصياغات 
املثرية للجدل

العنف املزنيل يؤطر حادثة العنف على أنها مشكلة 
مزنلية أو عائلية خاصة وليست 

جريمة

الزناع املزنيل

• رشيك معتدي
• امرأة تعيش مع رشيك معتدي

• يلقي اللوم على العالقة أو 
الديناميكية بدال من املعتدي

• يشري إىل أن كال الشخصني مذنبني 
بنفس القدر

عالقة مؤذية

• املرأة اليت تعرضت لالعتداء   
   املزنيل

• الناجية من العنف املزنيل

يصف اإليذاء البدين فقط، متجاهال 
األشكال األخرى من االعتداء

امرأة تعرضت للرضب

أعاله مقتبس من عدم التسامح املطلق، 
“املبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم بشأن العنف ضد النساء”

اذكر التاريخ أو الفرتة املحددة اليت 
وقع فيها الحادث املبلغ عنه

يميل إىل التقليل من شأن التأثري 
طويل األمد لالعتداء

حادثة “سابقة” للعنف الجنيس

Dart Center Style Guide ”أعاله مقتبس من “دليل أسلوب مركز دارت

• املغتصب املبلغ عنه، أو مرتكب   
   الجرم، أو املجرم

• ثم يف اإلحاالت واإلشارات 
   الالحقة، يمكنك استخدام 

   اسم الشخص أو "املتهم". اثناء 
   املحاكمة، استخدم كلمة 

   "املدعى عليه". يف حالة اإلدانة،  
   استخدم "املدان". 

• اذكر مبارشة من يقول إنه فعل 
   ذلك. على سبيل املثال، "تقول 
   سمرية إن يارس اغتصبها يف 15 

   يوليوز" 

يقوي عدم التصديق بكون الجريمة 
قد وقعت بالفعل

املغتصب، الجاين املزعوم

صف ما فعله يبدو أن هذه العبارة تربر االعتداء 
املرتكب من قبل الجاين. حىت لو قال 

إنه كان "يدافع عن رشفه" أو قال 
شخص آخر إن هذا هو السبب يف 

ارتكابه للعنف، عليك أن تتجنب 
تضمني ذلك يف تقريرك ما مل يكن 
يا للغاية، مثال إذا كنت  ذلك رضور

تقدم تقريرا عن محاكمة استخدم 
فيها الدفاع هذه العبارة

دفاعا عن رشفه
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تشري عبارة "الناجية من العنف" إىل امرأة تعرضت 
للعنف. يف بعض األحيان يفضل الناس استخدام 

"الناجية" بدال من "الضحية" ألن هذا املصطلح 
ينطوي على الصمود.

ومن ناحية أخرى، يفضل آخرون استخدام 
مصطلح "الضحية" ألنه يعرتف بأن النساء الاليئ 

تعرضن للعنف هن بالفعل ضحايا لجريمة يعاقب 
عليها القانون. وباإلضافة إىل ذلك، يعرتف مصطلح 

الضحية بأن هناك مرتكبا يجب أن يسأل عن 
أفعاله. 

يف بعض األحيان يجمع الناس بني املصطلحني 
يف عبارة "الضحية / الناجية". إذا تضمن تقريرك 

مقابلة مع املرأة اليت تعرضت للعنف، فاسألها كيف 
تريد أن يتم نعتها.

كثريا ما يشري الناس إىل "مخاوف" الضحية من 
رشح أفعالها وسلوكها. على سبيل املثال: "مل تبلغ 

عن االغتصاب ألنها كانت خائفة من ردة فعل 
عائلتها". تشري هذه اللغة إىل أن املشكلة نفسية 

وفردية، وأن التدخالت تحتاج إىل الرتكزي على املرأة 
"اليت تحاول التغلب عليها". 

ويتجاهل هذا املصطلح حقيقة أن النساء يتعرضن 
لتهديدات حقيقية لسالمتهن الجسدية والعقلية 

وحريتهن وسبل عيشهن األساسية - وهي 
تهديدات يوجهها الجاين وحاشيته وأرسة الضحية 

وحىت الجهات الفاعلة العمومية. وينبغي أن 
تستهدف التدخالت هذه التهديدات، وليس املرأة 

دون غريها. لذلك يتم تفضيل استعمال مصطلح 
"التهديدات " على مصطلح "املخاوف".

الناجية أو الضحية؟

مخاوف أم تهديدات؟

 أسئلة حول
املصطلحات
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كثريا ما يشري الناس إىل "عدم معرفة الضحايا" 
بالقوانني واإلجراءات كأحد أسباب عدم اإلبالغ عن 
العنف. وتشري هذه الصيغة اللغوية إىل أن املشكلة 

تكمن يف "جهل" املرأة، وأن التدخالت تحتاج إىل 
الرتكزي على "تعليم املرأة". وهذا يرصف االنتباه عن 

حقيقة أن الحكومة تقع على عاتقها مسؤولية توفري 
املعلومات للنساء بأشكال وبلغة مفهومة ومتاحة. 
وينبغي أن تستهدف لغة وسبل التواصل املعتمدة 

يف املصالح العمومية، وليس النساء. ولهذا السبب، 
يفضل مصطلح " توفري املعلومات" على مصطلح 

"املعرفة".

عندما تستجيب أجهزة إنفاذ القانون لحوادث 
العنف األرسي، قد ال تتمكن من معرفة من هو 

املعتدي ومن هي الضحية. غالبا ما يروي املعتدون 
قصصا كاذبة بل ويحاولون تقديم أنفسهم 

كضحايا. وقد تستنتج أجهزة إنفاذ القانون خطأ أن 
العنف كان متبادال وأن كال الطرفني على خطأ63. 
وعلى غرار أجهزة إنفاذ القانون يحتاج الصحفيون 

إىل توخي الحذر لعدم استخالص مثل هذه 
االستنتاجات غري الصحيحة: فديناميكيات موازين 

القوى يف صريورة االعتداء املستمرة يف إطار عالقة 
معينة تعين أن النساء يترصفن يف كثري من األحيان 

دفاعا عن النفس.

املعرفة أم توفري 
املعلومات؟

املعتدي أو الضحية؟ 
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 ما مقدار التفاصيل اليت
يجب إدراجها؟

غالبا ما يعاين الصحفيون كثريا من هذه القضية. التفاصيل 
املتعلقة باملعتدي، بما يف ذلك أفعاله وسلوكه أثناء الحادث 

وقبله وبعده، تكون دائما ذات صلة بالقصة. ومن ناحية 
أخرى، فإن التفاصيل املتعلقة بالضحية / الناجية دائما ما 

تكون غري ذات صلة. فاملعلومات حول عاداتها ومظهرها 
وكيف ترتدي مالبسها دائما ما يحتمل أن تخلص إىل إلقاء 

اللوم عليها. وقد تنطوي التفاصيل املتعلقة بمستوى تعليمها 
وإملامها بالقراءة والكتابة، وحالتها االقتصادية، وعمرها، 

ووضعها االجتماعي، ووضعها العائلي على عالقة سببية أو 
تؤدي إىل الوقوع يف فخ الصور نمطية. 

لذلك ينبغي أن ينصب الرتكزي على تفاصيل العنف وعلى 
املعتدي وعلى استجابة املصالح العمومية. ألنك من خالل 

تضمني تفاصيل حول الضحية / الناجية، قد تعطي قراءك 
إحساسا زائفا باألمان أيضا. فقد يعتقدون أنهم سيكونون 

آمنني ألن حالتهم ال تتطابق مع وصف حالة الضحية / 
الناجية وسيظلون يف أمان ما داموا مل يترصفوا مثلها.64
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معلومات عن مظهرها الجسدي أو مالبسها؛• 

ما إذا كانت قد أبلغت الرشطة على الفور أم ال • 
)أوما إذا مل تقم بذلك على اإلطالق(؛

إذا قالت يف البداية "نعم" ثم قالت "ال"؛• 

سواء قاومت أم ال أو طلبت املساعدة )رد • 
الفعل الشائع على الصدمة هو عدم املقاومة أو 

الصمت بسبب الخوف املؤدي للجمود/ التصلب 
أو عدم الحركة(؛

مل تكن عليها إصابات جسدية )هذا هو الحال يف • 
غالبية االعتداءات الجنسية(؛

تعاطيه للكحول أو املخدرات؛• 

أنه يعاين من مشاكل يف الصحة العقلية؛• 

طفولته السيئة ووضعه الصعب؛• 

وضعه االقتصادي أو الوظيفي - سواء كان • 
متدنيا )" املسكني يعاين من الضغوط لكونه 
عاطال عن العمل. "( أو رفيعا )"مكانته جد 
مرموقة إىل درجة تجعل األمر غري ممكن."(؛

تجنب تضمني التفاصيل التالية املتعلقة بالضحية / الناجية، ألنها 
يمكن أن تؤدي إىل إلقاء اللوم على الضحية أو إيجاد أعذار للعنف 

املقرتف:
 MNCASA مقتبس من تحالف مينيسوتا ضد االعتداء الجنيس

تجنب تضمني التفاصيل التالية عن الشخص الذي ارتكب العنف 
يا: أو يشتبه يف كونه ارتكبه، ما مل يكن ذلك رضور

كانت تعمل يف مجال الجنس أو كانت يف حالة • 
سكر أو تتعاطى املخدرات؛

كانت لديها سوابق مرض عقلي؛• 

التقت أو تحدثت مع الجاين بعد االعتداء أو مل • 
تغادر املكان بعد الحادث؛

تفاصيل حول الزمان واملكان اليت قد تكون غري • 
ذات صلة واليت من املمكن أن تنطوي على 
حكم قيمة. على سبيل املثال، ببساطة اذكر 
الحي أو الشارع الذي وقعت فيه الجريمة 

بدال من قول: "خارج حانة معروفة بسمعتها 
السيئة".

درجة حبه للضحية وشعوره بالغرية؛• 

أنه شعر بالرفض ألن الضحية رفضت دعواته • 
ملواعدتها أو عروضه للزواج بها؛

أنه أعرب عن ندمه وأسفه بعد ذلك.• 
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لغة إلقاء اللوم على الضحية
املصدر: فرقة عمل شيكاغو65

مثال: هذا االقتباس مأخوذ من مقال نرشته صحيفة نيويورك تايمز عام 2011: “لقد دمر 

مجتمعنا تماما”، قالت شيال هاريسون )48 عاما(، وهي عاملة يف مستشفى تقول إنها تعرف 

العديد من املتهمني. “سيتعني على هؤالء األوالد تحمل هذا األمر بقية حياتهم. ... أين كانت والدة 

]الضحية[؟ يف ماذا كانت تفكر والدتها؟” قالت السيدة هاريسون، وهي واحدة من عدد قليل من 

الجريان الذين قبلوا الترصيح بشكل رسمي. “كيف يعقل أن تكون لديك طفلة تبلغ من العمر 11 
مختفية يف األحياء؟”66

املشكلة: تضع هذه االقتباسات كل املسؤولية واللوم عن اغتصاب الضحية )والتدمري املحتمل 

لسمعة الجناة، األمر الذي ال ينبغي أن يكون عنرصا يؤخذ يف االعتبار( على والدتها.

لغة بديلة: من املمكن ملء القصة بالتفاصيل وعدم تضمني عبارات إلقاء اللوم على الضحية 

واليت تسئي لها كناجية وتديم ثقافة االغتصاب.
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ال تعرض القيام بدور الوسيط.
دور الصحفي هو اإلبالغ عن األحداث، وليس أن 

يصبح جزءا منها. يف بعض الحاالت، حاولت وسائل 
اإلعالم التوسط بني ضحايا العنف واملعتدين أو 

التوفيق بينهم. ال يملك الصحفيون ووسائل اإلعالم 
املهارات أو املعارف املهنية الالزمة للقيام بذلك؛ وغالبا 

ما يرض هذا التدخل بالضحايا لكونه يوحي بأن 
الضحية مسؤولة جزئيا، مما يعزز من فرص إفالت 

املعتدي من العقاب، ويعرض املرأة للوقوع يف موقف 
الضحية مرة أخرى مما قد يعرضها ملزيد من العنف. 

ال لنداءات للتربع.
تَضِمن وسائل اإلعالم أحيانا نداءات من ضحايا 

العنف للحصول على تربعات أو مساعدات، فيطلب 
الصحفيون من النساء تقديم معلومات االتصال 

بهن علنا. يجعل هذا األمر اإلعالم يتبىن نهجا قائما 
على الجانب الخريي يف تعاطيه مع القضية (بدال 

من نهج قائم على الحقوق( ويعرض النساء لخطر 
املضايقة العلنية وللتهديدات..

 مخاطر الوساطة،
ونداءات التربع
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املحتوى املريئ

ما نوع املحتوى املريئ الذي يجب 
تجنبه؟

صور/مقاطع فيديو للضحية/الناجية أو الجاين أو 
أطفالهما. الكشف عن هوية املرأة يمكن أن يعرضها 

للخطر. إذا كنت تعطي الضحية خيار عدم الكشف 
كد من أن تكون الصور غري واضحة أو  عن هويتها، فتأ

األصوات مشوشة أو تصوير الصور الظلية بحيث تكون 
منيعة يف وجه أي خرق. فأشياء صغرية مثل خاتم أو 

قطعة أثاث يمكن أن تفضح هوية املرأة بسهولة.67 

تعطي صور النساء املعنفات واملتعرضات للكدمات 
أو النساء اللوايت يتعرضن للتميزي الجنيس انطباعا 

خاطئا بأن العنف املزنيل والعنف املمارس ضد النساء 
عنف جسدي فقط. عندما يتم استخدام النساء 

الشابات السليمات يف مثل هذه الصور، فإن ذلك 
يعزز األسطورة القائلة بأن العنف ضد النساء يؤثر فقط 
على أنواع معينة منهن ولن يحدث، على سبيل املثال، 
للنساء األكرب سنا أو املصابات بإعاقة ما68. كما أن تلك 
الصور تربز النساء على أنهن ال حول لهن وال قوة. ويف 
نفس املسار، يمكن الستخدام الصور الجنسية للنساء 

يف حاالت االعتداء الجنيس أو االختطاف أن يعرض 
الضحية للوم ويوحي إىل أنها من “استفزت” الجاين.

مشاركة مقاطع الفيديو والصور العنيفة يمكن 
أن ترض بالضحية / الناجية. فمجرد توفر لقطات 

تتعلق باالعتداء ال يعين أنه يجب نرشها أو مشاركتها. 
على سبيل املثال، إذا تم تصوير ضحية/ناجية من 

االعتداء الجنيس، فإن نرش فيديو االعتداء يمكن أن 
يخجلها ويعرضها للخطر، خاصة إذا أصبحت هويتها 

معروفة69. يمكن للصحفيني اختيار عدم عرض 
الفيديو، خاصة عندما يكون مفصال، واالكتفاء بوصفه 

للرأي العام بدال من ذلك.

تشكل مقاطع الفيديو / الصور هذه عددا ال يحىص 
من التحديات. أوال، عليك التحقق من صحتها. 

فهناك العديد من أدوات التحقق املتاحة. ويف كثري 
من الحاالت، يكون من الصعب أيضا الحصول 

على موافقة مستنرية ممن تم تصويرهن، ويف هذه 
الحالة يتعني على الصحفي تقييم املوافقة واملخاطر. 
يقدم موقع “Witness” نصائح عملية ومفيدة يف 

دليله “املبادئ التوجيهية األخالقية: استخدام مقاطع 
الفيديو يف اإلبالغ عن حقوق اإلنسان واملنارصة “.70

ما نوع املحتوى املريئ الذي يجب 
استخدامه؟

ينبغي عرض صور ممثلي املؤسسات املسؤولة عن 
العنف املمارس ضد النساء يف وسائل اإلعالم يف كثري 
من األحيان. قد يزيد ظهورهم املزتايد من شعورهم 

باملسؤولية عما يفعلونه )أو ال يفعلونه(. وينبغي 
إدراج معلومات االتصال باملصالح العمومية واملراكز 

اليت تقدم املساعدة للضحايا يف كل حالة من حاالت 
العنف ضد النساء.71 

كما يمكن عرض اإلحصاءات املتعلقة بالعنف املمارس 
ضد النساء، يف شكل رسم بياين يكون بمثابة أداة 

مفيدة لعرض اإلجراءات والنسب املئوية املعقدة يف 
شكل مبسط.  وتوفر اإلحصاءات أيضا معلومات عن 
السياق االجتماعي والدوافع الكامنة وراء العنف بما 

يتجاوز الحادث املحدد والوحيد.72

كن مبدعا يف التوصل إىل الحلول. يعد التقاط صورة 
كرث أمانا من التقاط صورة  لسوق أو منطقة عامة أ

للشا رع الذي تسكنه املرأة أو ملزنلها، حيث يمكن ملن 
يعرفها أو يتعرف عليها أو على حيها.73 

كرث صعوبة بسبب  تحتاج كل قصة إىل صور جيدة. يعد العثور على صور لحوادث العنف املمارس ضد النساء أ
حساسية هذه القضية ولكون الضحايا / الناجيات غالبا ما يطلنب عدم الكشف عن هويتهن. 
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التغطية اإلعالمية للعنف
املمارس ضد النساء بشكل أخاليق

الحياد

كد من  ليس من مهمة املراسل الحكم على الضحية أو التميزي ضدها. من املهم بشكل خاص التأ
أنك ال تذكر التفاصيل اليت يمكن تفسريها على أنها تلقي اللوم على الضحية. إذا ذكرت املالبس اليت 
كانت ترتديها حني االعتداء، على سبيل املثال، أو جوانب أخرى من مظهر الناجية / الضحية، فيمكن 

اعتبار أن ذلك يعين ضمنيا الحكم عليها حكم قيمة.

الدقة

يعد الحصول على الحقائق 
الصحيحة من صميم مهمة 

مهنة الصحافة بوجه عام. لذلك 
فاللغة اليت تستخدمها كصحفي 

يف عرض الحقائق مهمة. كن 
محددا عند ذكر الجريمة وتجنب 

استخدام لغة تقلل من شأن 
الحدث أو استعمال لغة لينة. 
(لالطالع على أمثلة محددة، 

يرجى الرجوع إىل محور “أهمية 
الكلمات املستعملة.”(

االنصاف/ الصدق 

اإلنصاف مهم بشكل خاص عند التحدث إىل النساء اللوايت 
تعرضن للعنف. يقع على عاتق الصحفيني واجب حماية 
املصادر اليت يحتمل أن تكون معرضة. ويف هذا السياق، 

يكتيس مفهوم “املوافقة املستنرية” أهمية خاصة. يجب أن 
يكون الشخص الذي تجري معه املقابلة على دراية كاملة 

بعواقب الظهور يف وسائل اإلعالم. فقد واجهت العديد 
من الناجيات من العنف ضد النساء الاليئ تحدثن “بشكل 

رسمي” يف وقت الحق مجموعة من املشاكل الناتجة عن 
التعرف عليهن، بما يف ذلك التعرض للهجمات وللرفض 

املجتمعي. أبلغ من ستجري معها املقابلة بهذه املخاطر 
املحتملة.

ير األساسية مدونة قواعد سلوك الصحفي طيلة مهامه الصحفية. وتربز هذه  تدعم مبادئ إعداد التقار
املبادئ بشكل واضح عند تغطية العنف املمارس ضد النساء، حيث قد يتم تكليف الصحفيني بإعطاء 

األولوية للمصالح الفضلى للضحايا وتبين اسرتاتيجية عدم اإلرضار بها.

ير اإلعالمية حول العنف املبين على النوع  تم اقتباس محتوى هذا الجزء من الدليل من “إعداد التقار
االجتماعي يف األزمة السورية” الصادر عن صندوق األمم املتحدة للسكان. لقد استبدلنا العنف القائم على 

النوع االجتماعي بالعنف ضد النساء.
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احرتام 
الخصوصية 

الصحافة األخالقية تعين احرتام 
خصوصية الناجيات من العنف 
ضد النساء وأرسهن. كن مدركا 

لخطر “تحديد هوية الناجية كما 
باللغز البانورامي” عند منحها 

خيار إخفاء الهوية.

واجب اإلعالم

من املهم التميزي بني ما هو من قبيل “املصلحة العامة” وما هو من 
قبيل ما يثري “اهتمام الرأي العام”. فهناك من القصص ما يتعلق 

بشخصيات رفيعة املستوى ويحتوي على تفاصيل شخصية. ولذلك 
فهي تميل إىل التعامل مع املوضوع بطريقة مثرية لخلق ضجة دون 

تقديم أي معلومات مفيدة تتعلق بالناجيات من العنف ضد النساء أو 
أي حقائق تهم الرأي العام.

عدم إلحاق الرضر 

وكقاعدة عامة، ينبغي أن يسرتشد الصحفيون 
بمبدأ “عدم إلحاق الرضر” عند اإلبالغ عن 

العنف املمارس ضد النساء. ويشمل ذلك ابداء 
العناية واالحرتام لخصوصية النساء اللوايت 
عانني من الصدمة، مع تحقيق التوازن بني 

حق الجميع يف الحصول على املعلومات. ضع 
يف اعتبارك أن األشخاص الذين أجريت معهم 

املقابالت قد ال تكون لديهم خربة سابقة يف 
التعامل مع وسائل اإلعالم.

حماية املصادر 

من املفروض أن يحمي الصحفيون مصادرهم. 
يكتيس هذا األمر أهمية خاصة عندما يتعلق األمر 

بالعنف ضد النساء، حيث من املعروف أن املجتمعات 
املحلية تتجنب من يتحدث برصاحة عن العنف 

ضد النساء. يف بعض الحاالت، تم تنفيذ ما يسمى 
بــ“جرائم الرشف” انتقاما من الضحية اليت تحدثت 

علنا. يجب على الصحفيني أيضا توسيع نطاق هذه 
الحماية لتشمل األشخاص الذين يساعدون يف نسج 
خيوط القصة، مثل مساعدي الصحفيني واملرتجمني 

والسائقني واألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت.
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ال تقدم مواضيع عن العنف املمارس ضد النساء فقط عندما يرتكب العنف. هل هناك ظروف 
تشجع على التحرش، مثل غياب وانعدام سياسات واضحة بخصوص مساواة الجنسني من داخل 
الرشكات واملنظمات، غياب الرشوط املالئمة لوسائل النقل العمومية؟ وظروف العمل الغري مالئمة يف 

أوراش العمل وخطورة بعض الفضاءات العمومية قم بالتحقيق يف هذه الظروف.74

تقديم معلومات حول السياق االجتماعي أو الدوافع الكامنة وراء العنف. ماذا تكشف هذه 
الحالة الفردية عن الثقافة العامة السائدة وعن استغالل النساء وتشييئهن؟75

أنجز تحقيقات عن أشكال أخرى من العنف املمارس ضد النساء، وليس فقط العنف الجسدي 
أو االعتداءات الجنسية أو عمليات االختطاف.

متابعة الحالة حىت النهاية. تقرير عن جميع املراحل. قم بإعداد تقارير حول تأثري هذا العنف على 
النساء وعلى املجتمع ككل. 

استخدم لغة دقيقة. “االغتصاب” أو “االعتداء” ليس هو ممارسة “الجنس”. وتواتر نمط معني 
من االعتداء ليس “عالقة غرامية”. وال ينبغي الخلط بني االتجار بالنساء والبغاء ]العمل الجنيس[.76 

قم بتضمني معلومات االتصال الخاصة باملصالح املعنية يف نهاية كل قصة وقدمها لضحايا 
العنف املمارس ضد النساء اللوايت ترغنب يف طلب املساعدة. على سبيل املثال، أضف: "هل تعانني 
أو هناك أي شخص تعرفينه يعاين من شكل من أشكال العنف؟ يمكنك التواصل للحصول على 

املساعدة (أدخل املوقع اإللكرتونيو / أو رقم هاتف(."

ير األصلية الصادرة عن الحكومة أو عن منظمة غري حكومية، أو إذا مل تكن  قم بتضمني رابط للتقار
متوفرة، فقم بتقديم معلومات حول مكان العثور عليها أو كيفية االتصال بالخدمة املناسبة.

التحقيق يف اإلجابة املؤسسية للعنف ضد النساء. "هل هي مناسبة؟ هل تتمتع الضحايا 
بالحماية الكافية؟ كيف تعامل الضحية يف مراكز الرشطة عندما تبلغ عن جريمة؟ هل ضباط الرشطة 

مدربون على فهم األشكال املتعددة لالنتهاكات؟ هل يستجيبون يف الوقت املناسب وبطريقة 
مناسبة؟ هل خدمات دعم الناجيات مزودة باملوارد الكافية؟"77 

ال تستخدم صور مشاهد عامة تظهرالدم أو الكدمات أو الوحشية.78

ممارسة صحافة الحلول. اكتب تقارير عن الربامج واملبادرات الرامية إىل منع أو معالجة األشكال 
املختلفة من العنف املمارس ضد النساء.79 كن حذرا من الربامج اليت تضع الضغط واملسؤولية على 
النساء دون غريهن من خالل الرتكزي على "دروس الدفاع عن النفس" أو الطرق اليت يمكن للنساء 

من خاللها "حماية أنفسهن" من العنف.
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نصائح
 للصحفيني العاملني
 على العنف املمارس

ضد النساء
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الدور الرئييس للمحررين واملحررات• 
اعتبارات للمحررين واملحررات• 

ين  ما الذي يمكن للمحرر
3واملحررات فعله؟



ين واملحررات  الدور الرئييس للمحرر

ين  ما الذي يمكن للمحرر
 واملحررات فعله؟

هناك العديد من األفراد املشاركني يف نسج 
خيوط القصة/ الخرب. حىت لو كتب الصحفي 

مقاال باستخدام لغة دقيقة تتضمن وتضع الخرب 
يف سياقه، فقد ال يكون له القول الفصل يف كل 
تفاصيل املنتج النهايئ. فقد يتخذ مديرو وسائل 

التواصل االجتماعي قرارات بشأن العناوين اليت 
يجب نرشها، ويلتقط الصحفيون املصورون الصور 

املواكبة للتقرير.80

بشكل عام، يتخذ املحررين القرارات النهائية بشأن 
ما يتم نرشه وبثه وبشأن شكله النهايئ. يقررون 

بشأن العناوين الرئيسية واملقدمة، وحجم القصة 
ومكان بث مقطع على الهواء. واألهم من ذلك، 

يلعب املحررين دورا أساسيا يف اختيار كيفية 
التعامل مع العنف املمارس ضد النساء يف منابرهم 

اإلعالمية. 

يؤثر الخط التحريري على الطريقة اليت يتم بها 
عرض أدوار الجنسني ويمكنه أن يعزز الصور 

النمطية. فعلى سبيل املثال، استخدام صورة نمطية 
للنساء على أنهن "جنس أضعف" وللرجال على 
أنهم "حماة مفتولو العضالت" أمر يعكس القيم 

االجتماعية ذاتها اليت تعرف العنف املزنيل خطأً بأنه 
ممارسة عادية يف إطار العالقة الزوجية.81 

يان”، قال مراسل وكاتب  “الوقت واملوارد رضور
عمود يف إحدى الصحف املغربية الرائدة. “بدون 

دعم معنوي ومهين، سيتم دفع الصحفي إىل 
التخلي عن القضية”.

وعلى العكس، يسهم اعتماد سياسة تحريرية 
تراعي الفوارق بني الجنسني يف زيادة الوعي 

وتثقيف العموم بالحاجة للكشف عن العنف 
املمارس ضد النساء والقضاء عليه.82  

يلعب املحررون دورا أساسيا يف اختيار النهج 
الصحيح الواجب اعتماده إزاء العنف املمارس 

ضد النساء ويف تصويره على أنه مشكلة 
اجتماعية بدال من كونه قصة رعب مثرية. يحتاج 

املحررون أيضا إىل دعم الصحفيني الذين يعملون 
على قصص العنف ضد النساء، خاصة عندما 
تنشأ مشاكل أثناء تغطيتهم ملثل هذا املوضوع 

الحساس واملعقد. 
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قال صحفي من املغرب إن الصحفيني بحاجة إىل "تدخل املحررين واملساعدة يف حل املشاكل اليت ال مفر 
منها مثل رفض السماح لهم بالوصول إىل األماكن أو املؤسسات ]و[ املصادر اليت ترتاجع عن ترصيحاتها 
يف اللحظة األخرية". "يجب على املديرين - رئيس التحرير والنارش واملدير - االستماع إىل فريق املراسلني 

وإيجاد الحلول".

“شاب يقتل عشيقته لرفضها الزواج منه”. كان هذا هو العنوان الرئييس يف إحدى 
الصحف. يشار إىل الضحية باسم “عشيقة”، مما يشري إىل وجود عالقة جنسية خارج 

الزواج ويؤدي إىل إلقاء اللوم على الضحية. يشري العنوان الرئييس أيضا إىل أن سبب القتل 
كان رفضها الزواج من القاتل.

• تناول موضوع العنف املمارس ضد النساء بشكل شامل عند تغطية حاالت عنف محددة،  
   واطلب من مراسليك متابعة الحدث من البداية إىل النهاية، بما يف ذلك، عند االقتضاء، العقوبة  

   القانونية املفروضة على الجاين. 

   تعيني مقاالت ليس فقط عن حاالت محددة، ولكن أيضا عن ظاهرة العنف املمارس ضد النساء.  
ير املعمقة، على سبيل املثال، حول العمل الذي تقوم به     تشجيع الصحفيني وتعيينهم ملتابعة التقار

   املؤسسات واملنظمات غري الحكومية. وبهذه الطريقة، ينظر إىل العنف املمارس ضد النساء على 
   أنه قضية تستحق التحليل واإلبالغ االستقصايئ ويتم تقديمها على أنها قضية مجتمعية، وليس مجرد 

   مشكلة مزنلية معزولة.

• تجنب العناوين والروايات املثرية. ينبغي أال يستخدم العنف املمارس ضد النساء لتعزيز نسبة 
   التوزيع والرتبة التصنيفية للمنرب اإلعالمي. فالعناوين الرئيسية مهمة بشكل خاص، ألنها غالبا ما تكون  

   أبرز جزء يف القصة. 

ين واملحررات  اعتبارات للمحرر
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	  ضع يف اعتبارك موِضع املحتوى. فاملكان الذي تنرش فيه املقاالت يف وسائل اإلعالم يرتبط مبارشة 
بالتوقعات التقليدية. وعلى هذا النحو، غالبا ما يظهر املحتوى املتعلق بالعنف املمارس ضد النساء يف 
قسم الجريمة يف الصحف أو يدفن قبل انتهاء البث أو يف أسفل موقع املنظمة على شبكة اإلنرتنت.

يتعني وضع املقاالت املتعلقة باملوضوعفي الصفحة األوىل أو تخصيص صفحة كاملة لها؛ بل قم 
بتضمينه كواحد من أولويات مقاطع األخبار عند البث.

	  قم بدعم التخصص يف املحتوى. أسند موضوع العنف املمارس ضد النساء إىل الصحفيني 
املطلعني أو ذوي الخربة يف اإلبالغ عنه، وإىل املراسالت الصحفيات، كلما أمكن ذلك، خاصة إذا كان 

ذلك ينطوي على إجراء مقابالت مع الناجية. 

يَمِكن التخصص الصحفيني من تطوير اتصاالتهم مع مصادرهم وبناء ثقة متبادلة مع مقدمي 
الخدمات املحليني واملنظمات غري الحكومية واملؤسسات العمومية. من هذا املنطلق، يمكنهم بسهولة 

الحصول على معلومات موثوقة، وتوفري تغطية أفضل ومتابعة القصص بكفاءة مزتايدة. وبمرور 
كرث دراية بالقضايا ويعرفون كيفية التعامل مع الناجيات من العنف  الوقت، يصبح الصحفيون أ

وكيفية إجراء مقابالت معهن. 

يب. من املهم ألعضاء منربك اإلعالمي أن يكونوا على دراية جيدة بممارسات  	  توفري فرص التدر
التغطية اإلعالمية املسؤولة. قد ترغب يف مشاركة هذا الدليل أو غريه مع زمالئك يف العمل 
يب للموظفني حول موضوع التغطية اإلعالمية للعنف املمارس ضد النساء. قم  أوتوفري تدر

بإحالتهم على زمالئهم ذوي الخربة يف إعداد التقارير حول هذا املوضوع. ربما تبدأ بطاقم التحرير 
الخاص بك ومن لديهم صالحية املوافقة على ما يمكن بثه أو نرشه كأول من يتعني أن يحضوا بهذا 

النوع من التدريب.

	  تذكري الصحفيني بحماية خصوصية النساء. تحدد رئاسة التحرير باملنابر اإلعالمية النربة 
الفلسفية اليت يمتثل لها املنرب من حيث احرتام خصوصية األفراد الذين تغطيهم تقاريرهم. 

ين و]مديري وسائل اإلعالم[ توجيه مراسليهم إىل أساليب حماية البيانات  “يجب على املحرر
الشخصية والتحقق من املعلومات وحق الفرد يف صورته”، يف ترصيح ألحد مقدمي برنامج 

ية. “وتقع على عاتقهم مسؤولية رشح املمارسات  تلفزيوين مغريب ومحرر مكلف بالربامج الحوار
الجيدة بشأن هذا املوضوع لفرق ]املراسلني[ وتشجيعهم على اعتمادها”.
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تم اقتباس جزء من املحتوى أعاله من “دليل التغطية اإلعالمية للعنف القائم على النوع االجتماعي” الصادر عن هيئة األمم 
املتحدة للمرأة، ومن “املبادئ التوجيهية بشأن التغطية اإلعالمية للعنف ضد النساء” من قبل صحفيني مناهضني للعنف ضد 

النساء، طبعيت 2019 و2021. لالطالع على النص الكامل، يرجى الرجوع إىل هذه املصادر.

ير ملساعدة املراسلني على استخدام املصطلحات املناسبة.  	  قم بصياغة دليل ضوابط التحر
كد من أن منابرهم اإلعالمية تتوفر على دليل ضوابط التحرير مع مرّسد  يجب على املحررين التأ

للمصطلحات اليت يجب استخدامها واملصطلحات اليت يجب تجنبها عند تغطية العنف املمارس 
ضد النساء. سيؤدي ذلك إىل توجيه الصحفيني إىل املفردات املناسبة الستخدامها يف وصف 

املوضوعات الحساسة. ويمكن إدراج استخدام دليل ضوابط التحرير يف دورات تكوين املوظفني 
على هذا النوع من املواضيع.

	  راقب التعليقات عرب اإلنرتنت. يف بيئة وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت حاليا، تسمح العديد من 
املنافذ بتعليقات القراء على القصص اإلخبارية وغالبا ما تدعو إليها، ويف كثري من األحيان،  ال تتم 
مراجعتها. إذا كانت وسائطك تسمح بالتعليقات، ففكر يف اعتماد سياسة ملراجعتها ويف إجراءات 

حذف املواد غري املهمة وغري املالئمة.

.  قم باإلبالغ عن الحادث من البداية إىل النهاية؛
.  ال تستخدم العناوين املثرية؛

.  ال تضع مواضيع العنف املمارس ضد النساء حيث ال يمكن مالحظتها؛
. شجع الصحفيني على أن يصبحوا متخصصني؛

.  اجعل حماية الخصوصية أولوية؛
.  إمنح تكوينات للصحفيني وللصحفيات؛

.  قم بإعداد دليل ضوابط التحرير حول املوضوع؛
.  راقب التعليقات على األنرتنت.

باختصار

https://eca.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ECA/Attachments/Publications/Country/Bosnia/UN%20woman%20prirucnik%20nasilje%20nad%20zenama-EN-WEB.pdf
https://www.undp.org/serbia/publications/guidelines-media-reporting-violence-against-women


 

االستجابة للعنف املمارس ضد النساء: • 
دور املصالح العمومية 

فهم سلسلة الخدمات يف املغرب• 
املمارسات الجيدة يف استجابة املصالح • 

العمومية للعنف ضد النساء
القوانني: املعايري الدولية لحقوق اإلنسان • 

بشأن العنف املمارس ضد النساء
القوانني: اإلطار القانوين املغريب بشأن • 

العنف املمارس ضد النساء

يقة عمل فهم طر
املصالح العمومية

4والقوانني



ينبغي أن تكون لدى الصحفي الذي يقدم تقارير عن العنف املمارس ضد النساء إحاطة بطرق 
استجابة الهيئات العمومية وتعاملها مع حاالت العنف املمارس ضد النساء وبسلسلة الخدمات 

املتاحة للضحايا، فضال عن معرفة عملية جيدة بالقوانني ذات الصلة بالعنف املمارس ضد النساء؛ 
وأال يحول ذلك دون تناول حوادث العنف ضد النساء. يلخص هذا الدليل هذه الطرق وهذه 

العمليات ويبسطها يف الجداول التالية. ويحتوي الجزء املتعلق باملصادر من هذا الدليل على روابط 
توصلك بالقوانني وبمعلومات االتصال الخاصة بالهيئات املعنية.

الصحفيون املسلحون بفهم األدوار املختلفة اليت تؤديها املصالح العمومية يف إطار املنظومة العامة 
كرث قدرة على صقل تقنيات إجراء املقابالت مع موظفي هذه الهيئات والحصول على  هم أ

كرث كفاءة. وباإلضافة إىل ذلك، إذا كان الصحفي يفهم فهما جيدا ما يعهد  املعلومات بشكل أ
إىل مقدمي الخدمات القيام به بموجب اإلجراءات الرسمية أو ينبغي أن يفعلوه بموجب معايري 

املمارسات الجيدة، فعندئذ يمكنه اإلبالغ بشكل أفضل عن األثر اإليجايب أو السليب للخدمات 
املقدمة أو املنعدمة على الضحية/الناجية.

يقة عمل املصالح  فهم طر
العمومية والقوانني

االستجابة للعنف املمارس ضد 
النساء: دور املصالح العمومية

48



تقديم املعلومات واملشورة	 
التنسيق مع الضحايا وتيسري حصولهن على 	 

الخدمات العمومية
مرافقة الضحايا يف اإلجراءات ومتابعة قضاياهن	 

 األخصائيون االجتماعيون يف هيئات إنفاذ القانون
واملستشفيات العمومية واملحاكم

القضايا الجنائية
جمع املعلومات األولية من الضحية وصياغة شكوى 	 

مكتوبة
مرافقة الضحية إىل املصالح الصحية العمومية	 
التدخل األويل مع املدعى عليه وإجراء التحقيق وفقا 	 

لتعليمات النيابة العامة
التنسيق مع الجمعيات النسائية املحلية لتوفري 	 

املأوى للضحية
توفري الحماية للضحية طبقا ألوامر النيابة العامة/ 	 

وكيل امللك أو القايض

قضايا األرسة
مرافقة املرأة إلرجاعها لبيت الزوجية بناء على 	 

تعليمات النيابة العامة

هيئات إنفاذ القانون (الرشطة أو الدرك(

إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العالج	 
ير الطبية القانونية	  إصدار الشهادات والتقار

الطاقم الطيب يف املستشفى

إصدار التعليمات لجهات إنفاذ القانون	 
وفقا لنتائج التحقيق األويل، إغالق امللف، أو إجراء 	 

املزيد من التحقيقات، أو تحريك املتابعة واإلحالة 
على القضاء

النيابة العامة/ وكيل امللك

دوره مقدم الخدمة
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فهم سلسلة الخدمات يف املغرب
تواجه النساء ضحايا العنف عقبات عديدة عند التنقل بني املصالح العمومية.  لذلك فمن شأن 

فهم سلسلة الخدمات وإجراءاتها أن يساعد الصحفيني على فهم تجاربهن بشكل أفضل وتقييم 
مستوى استجابة هذه الهيئات.  

1.  شهادة طبية. يف املغرب، يجب على 
الطبيب املكلف بخلية التكفل بالنساء ضحايا 

العنف باملستشفى إصدار شهادة طبية توضح 
بالتفصيل اإلصابات اليت تعرضت لها الضحية 

وتقدر فرتة العجز الناجمة عن العنف.

كثريا ما تتوجه النساء لخلية التكفل 	 
بالنساء ضحايا العنف بمركز الرشطة أو 

الدرك أو باملحكمة وهم من يوجهونها 
لخلية العنف التابعة للمستشفى من 

أجل الحصول على الشهادة الطبية قبل 
العودة إليهم.

2.  شكاية مكتوبة. يجب إرفاق شكاية 
مكتوبة بالشهادة الطبية. غالبا ما تقوم النساء 

بكتابة الشكاية بأنفسهن، وكثريا ما يلتمسن 
املساعدة إما من كاتب عمومي (مع أداء 

مقابل عن هذه الخدمة( أو من منظمة غري 
حكومية محلية.

من بني الخيارات املتوفرة للنساء، أن 	 
تتقدمن بشكاية إىل النيابة العامة لدى 

خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف 
باملحكمة. يف هذه الحالة، يحيل نائب 
وكيل امللك هذه الشكاية عن طريق 

الربيد أو بوسائل إدارية أخرى إىل الرشطة 
القضائية من أجل البحث. ومن الناحية 
العملية، تفيد الجمعيات املعنية بحقوق 

النساء بأن النساء يف العديد من الحاالت 
هن من ينقلن الشكاية من املحكمة إىل 

أجهزة إنفاذ القانون بأنفسهن لترّسيع 
العملية.

كخيار ثان، يمكن للنساء تقديم شكاية إىل 	 
سلطات إنفاذ القانون املحلية (الرشطة أو 

الدرك(، اليت ينبغي لها، وفقا لإلجراءات 
الرسمية، أن تأخذ أقوال املرأة وتقدم تقريرا 
مكتوبا، وأن تجري مقابلة مع الجاين املتهم 

لالستماع إليه وإنجاز تقرير مكتوب، ثم إرسال 
امللف إىل النيابة العامة التخاذ مزيد من 

اإلجراءات.

يف الواقع، ووفقا لتجربة منظمات حقوق النساء. 
غالبا ما تفضل النساء بدل توجيه الشكاية 

للرشطة القضائية الشكاية وانتظار تعليمات النيابة 
العامة، ، فإن العديد من النساء واملنظمات غري 
الحكومية اليت تدعمهن يفضلن تقديم شكاية 

مبارشة إىل النيابة العامة، اليت تأمر بعد ذلك 
الرشطة القضائية بإجراء التحقيق.

3.  وإذا تقرر تحريك املتابعة، تحال القضية إىل 
الغرفة الجنائية املختصة (جنحة أو جناية(.



 كيف يمكن للصحفيني تقييم استجابة املصالح
 العمومية لحاالت العنف ضد النساء؟

يجب أن تفي املصالح العمومية يف مجال األمن والرعاية الصحية ونظام 
العدالة بالزتامات "بذل العناية الواجبة" عند التصدي للعنف ضد النساء. 

لتقييم مدى تناسب خدمات املصالح العمومية املعنية، قد يجد الصحفيون 
من املفيد وضع األسئلة التالية يف االعتبار:

مقتبس من دورة تدريبية أعدتها
 83Global Rights for Women هيلني روبنشتاين من منظمة

املمارسات الجيدة
يف استجابة املصالح

العمومية للعنف ضد املرأة

وقف العنف ومنع أي عنف يف املستقبل - وليس إصالح العالقة بني األطراف؛	 
محاسبة الجناة على أفعالهم؛	 
كيد على األمن واملساواة كحقني من حقوق اإلنسان للمرأة.	  التأ

ما هي األهداف الرئيسية لتدخالت املصالح العمومية يف 
حاالت العنف ضد النساء؟
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ما هي االلزتامات املحددة واملمارسات الجيدة املشرتكة بني جميع املصالح العمومية - من 
كم؟ هيئآت إنفاذ القانون والرعاية الصحية واملحا

يجب على جميع املصالح العمومية:

تحديد خطورة الوضع والتقييم املستمر لخطر العنف املتكرر.	 
ضمان األمن والدعم املنسقني.	 
منع االتصال بني الضحايا والجناة يف املستشفيات واملحاكم ومراكز 	 

القوات األمنية.
ضمان عدم تعرض النساء لخطر الرتهيب واالنتقام وإعادة اإليذاء.	 
تجنب اقرتاح املصالحة أو الوساطة.	 

اتخاذ خطوات لوقف العنف

لحماية الضحايا من أي عنف يف 
املستقبل

تقديم الخدمات للضحايا حىت لو كن ال يرغنب يف تقديم شكوى جنائية 	 
أو املشاركة فيها.

تزويد الضحايا بمعلومات كافية ويف الوقت املناسب عن حقوقهن، 	 
وخدمات الدعم، واملساعدة القانونية، ومراحل اإلجراءات الطبية 

والقانونية، بلغة وبشكل يفهمنه.

االستجابة بدقة ودون تأخري

إطالع النساء على متابعة شكاواهن، والتهم املوجهة إليهن، والتقدم 	 
العام يف التحقيق أو اإلجراء، ودورهن فيه، وعلى أي قرارات تتخذ.

التواصل والتنسيق مع الجهات الفاعلة واملصالح العمومية األخرى.	 

توفري تحيني املعلومات بشكل مستمر

القيام بربطهن باملصالح الصحية واالستشارات القانونية والنفسية 	 
واملساعدة املالية والسكن اآلمن والتعليم والتدريب واملساعدة يف 

البحث عن عمل.
ضمان كون املرافق متاحة ومريحة وتسم باحرتام الخصوصية 	 

ومالءمة من حيث موقعها وأوقات عملها.
ضمان وجود مهنيني من نفس جنس الضحية إذا كانت الضحية 	 

تفضل ذلك.
توفري معلومات اتصال دقيقة للجهة الفاعلة العمومية املناسبة 	 

للمتابعة.

ضمان حصول الضحايا على 
الخدمات

إعطاء األولوية ملغادرة الجاين بيت الزوجية.	 
عدم إجبار الضحية على الذهاب إىل ملجأ إال إذا لزم األمر ذلك 	 

لضمان سالمتها.

يفضل السماح للضحية بالبقاء يف 
مزنلها

ال تخربها أنه كان ينبغي عليها أن تترصف بشكل مختلف.	 
عدم إإليحاء للضحية بأنها مسؤولة عن العنف.	 

تجنب إلقاء اللوم على الضحية

مقتبس من روبنشتاين، “أفضل املمارسات يف استجابة الدولة للعنف املمارس ضد النساء”

 



خدمات وفحوصات وعالج وشهادات مجانية.	 
املعلومات والسجالت الرّسية.	 
معلومات شاملة حول الفحوصات والعالجات.	 
املوافقة اليت تم الحصول عليها من الضحية إلجراء الفحوص 	 

والعالج.
تقرير مفصل يتضمن الرضر الجسدي والنفيس، والظروف املحيطة 	 

باإلصابات، وموقف الضحية وسلوكها وترصيحاتها.

مصالح الرعاية الصحية

مقابلة املرأة والجاين بشكل منفصل.	 
مقابلة األطفال والجريان وغريهم من الشهود.	 
مالحظة ما إذا كانت هناك حوادث عنف سابقة.	 
التقاط الصور يف مكان الحادث وجمع األدلة املادية.	 
تحديد من هو املعتدي ومن ترصف دفاعا عن النفس. 	 
كتابة تقرير مفصل يتضمن وصفا ملرّسح الجريمة، وموقف الضحية 	 

وسلوكها، وموقف الجاين وسلوكه، ووصفا ألي إصابات.
تقديم التقرير الخطي إىل ممثل النيابة العامة. 	 
التحقيق ولو بدون تعاون الضحية.	 

ضابطة الرشطة القضائية

إعداد ادعاء قائم على األدلة يتضمن محرض الرشطة، والتقرير الطيب، 	 
ير السابقة عن العنف، وترصيحات  واملتابعة مع الضحية، والتقار

الشهود، والترصيحات اليت أديل بها ألشخاص آخرين، وصور 
اإلصابات.

إصدار أمر حماية واتخاذ جميع تدابري الحماية األخرى املنصوص 	 
عليها يف القانون (انظر محور "اإلطار القانوين املغريب بشأن العنف ضد 

النساء" للحصول على قائمة مفصلة بهذه التدابري(.
محاولة تجنب تنازل الضحية من خالل التواصل معها يف وقت مبكر 	 

من العملية، والبقاء على اتصال وإبقائها على علم بقضيتها.
إذا تنازلت الضحية عن شكايتها، التحقق من األسباب، خاصة 	 

للكشف عن تهديدات أو ضغوط الجاين.
إجراء تحقيق ولو بدون تعاون الضحية.	 

 النيابة العامة

مقتبس من روبنشتاين، “أفضل املمارسات يف استجابة الدولة للعنف ضد النساء”
 

ما هي االلزتامات واملمارسات الجيدة الخاصة بالقطاعات املعنية؟

كرث تفصيال لتقييم استجابات السلطات العمومية للعنف ضد  لالطالع على قوائم مرجعية وبروتوكوالت أ
النساء، راجع “املصادر” أو تفضل بزيارة

https://mrawomen.ma/language/fr/nos-ressources/guides-pratiques-pour-ong- 
activistes-et-avocats
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كيف يعرف القانون الدويل لحقوق اإلنسان العنف ضد النساء؟

شكل من أشكال التميزي املوجه ضد املرأة ألنها امرأة أو يؤثر على املرأة 
بشكل غري متناسب.

وهذا العنف يمنع املرأة بشكل خطري من التمتع بالحقوق والحريات 	 
على قدم املساواة مع الرجل.

تعرف التوصية العامة رقم 
19 للجنة املعنية بالقضاء على 

التميزي ضد املرأة، العنف ضد 
املرأة بأنه:

أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويرتتب عليه، أو يرجح أن يرتتب 
عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو 

النفسية بما يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القرّس أو الحرمان 
التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة.

وينتهك هذا العنف حقوق املرأة وحرياتها األساسية.	 

يعرف إعالن األمم املتحدة 
بشأن القضاء على العنف ضد 

املرأة (DEVAW( العنف ضد 
املرأة على أنه:

شكل من أشكال التعذيب على أساس الجنس
 يحظره القانون الدويل لحقوق اإلنسان	 

يعرف التعليق العام رقم 2 
للجنة األمم املتحدة ملناهضة 

التعذيب والعنف ضد املرأة على 
أنه:

ما هي الزتامات الحكومات بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان املتعلقة بالعنف 
ضد النساء؟

على وجه التحديد:
اتخاذ تدابري إيجابية من أجل:

منع العنف املمارس ضد النساء	 
حماية النساء من العنف	 
مقاضاة مرتكيب أعمال العنف	 
معاقبة مرتكيب أعمال العنف	 
توفري سبل االنتصاف والجرب للنساء ضحايا العنف	 

التوصية العامة رقم 35 للجنة 
املعنية بالقضاء على التميزي ضد 

املرأة تنص على أن الحكومات 
ملزمة باستخدام "العناية 

الواجبة" ملكافحة العنف 
املمارس ضد النساء

تعرف اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على جميع أشكال التميزي ضد املرأة التميزي ضد املرأة بأنه: “أي 
تميزي أو إقصاء أو تقييد يتم بناء على الجنس وله تأثري أو غرض على إضعاف وإبطال اعرتاف، 

وممارسة، واستمتاع املرأة بكافة حقوقها اإلنسانية وحرياتها السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 
والثقافية، واملدنية وكافة الحريات األخرى”

القوانني 
املعايري الدولية لحقوق اإلنسان بشأن

العنف املمارس ضد النساء
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اإلطار القانوين املغريب بشأن العنف 
املمارس ضد النساء

ماذا يقول الدستور املغريب عن العنف املمارس ضد النساء؟

كيف يعرف القانون املغريب العنف ضد املرأة وأشكاله؟

 كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التميزي بسبب الجنس،
يرتتب عليه رضر جسدي أو نفيس أو جنيس أو اقتصادي للمرأة

العنف ضد املرأة

 كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه املساس، بالسالمة الجسدية
للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛

العنف الجسدي

 كل قول أو فعل أو استغالل من شأنه املساس بحرمة جسد املرأة
ألغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة املستعملة يف ذلك

العنف الجنيس

 كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان
 بغرض املس بكرامة املرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو

ترهيبها

العنف النفيس

كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان 
بغرض املس بكرامة املرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو 

ترهيبها..

العنف االقتصادي

على النحو املحدد يف القانون 13-103 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، املادة 1 باإلنجلزيية؛ الفرنسية؛ العربية

 

وفقا للمادة 22 (اإلنجلزيية؛ الفرنسية؛ العربية( من الدستور، "ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو 
املعنوية ألي شخص، يف أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاص أو عامة. وال يجوز ألحد أن يعامل 

الغري، تحت أي ذريعة كانت، معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية".
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ما هي أعمال العنف غري القانونية املرتكبة داخل األرسة يف نصوص القانون املغريب؟

طبقا للمادة من القانون الجنايئ يعترب جريمة بموجب القانون املغريب:

479 الزوج الذي يرتك عمدا، ألكرث من شهرين ودون موجب قاهر، 
زوجته وهو يعلم أنها حامل

480 عدم دفع النفقة اليت تأمر بها املحكمة للزوجة

480-1 الطرد من بيت الزوجية أو رفض السماح للزوج املطرود 
بالعودة إىل املزنل

503-2-1 الزواج باإلكراه بالتهديد أو العنف
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت ضد امرأة بسبب جنسها.

526-1 تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد اإلرضار بالزوج اآلخر 
أو األبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة األرسة املتعلقة 
بالنفقة أو السكن وباملستحقات املرتتبة عن إنهاء العالقة 

الزوجية أو باقتسام املمتلكات.

طبقا للمادة من القانون الجنايئ ليست جريمة بموجب القانون املغريب:

534 ال تؤدي الرّسقة بني الزوجني إال إىل سبل انتصاف مدنية.

القانون الجنايئ متاح باللغتني الفرنسية والعربية

 

طبقا للمادة من 
القانون الجنايئ:

ماذا تقول القوانني املغربية عن العنف الجنيس؟

483 هي جرائم اإلخالل العلين بالحياء

486 يعرف بأنه "مواقعة رجل المرأة بدون رضاها" االغتصاب

488 ،486 يتم تشديد العقوبة إذا كانت الضحية حامال أو 
عذراء

ال توجد أي مادة غري مجرم رصاحة يف القانون الجنايئ االغتصاب الزوجي

420 ،418 يتوفر عذر مخفض للعقوبة يف جرائم القتل أو الجرح 
أو الرضب، إذا ارتكبها أحد الزوجني ضد الزوج اآلخر 

ورشيكه عند مفاجأتهما متلبسني بجريمة الخيانة أو 
إذا ارتكبها رب أرسة على أشخاص فاجأهم بمزنله 

وهم يف حالة اتصال جنيس غري مرشوع.

الدفاع عن الرشف أو العاطفة
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ماذا تقول القوانني املغربية عن التحرش الجنيس والعنف والتشهري الذي تيرسه 
التكنولوجيا؟

طبقا للمادة.من القانون الجنايئ يتم تعريفها على أنها جريمة

503-1 ; 503-1-1 كل من استعمل ضد الغري أوامر أو تهديدات 	 
أو وسائل لإلكراه أو أية وسيلة أخرى مستغال 
السلطة اليت تخولها له مهامه، ألغراض ذات 

طبيعة جنسية.
كل من أمعن يف مضايقة الغري يف الفضاءات 	 

العمومية أو غريها، بأفعال أو أقوال أو 
إشارات ذات طبيعة جنسية أو ألغراض 

جنسية

التحرش الجنيس

2-447 ،1-447 ،503-1-1 " كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو 	 
الكرتونية، أو تسجيالت أو صور ذات طبيعة 

جنسية أو ألغراض جنسية"
أو

من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو 	 
تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء 

تواجده يف مكان خاص، دون موافقته، أو 
قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، 
بقصد املس بالحياة لألشخاص أو التشهري 

بهم.

 العنف امليرس
بالتكنولوجيا

2-444 ،1-444 ،443 ،442 يعد سبا كل تعبري شائن أو عبارة تحقري أو 	 
قدح ال تتضمن نسبة أي واقعة معينة

يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إىل شخص 	 
أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس رشف 

أو اعتبار الشخص أو الهيئة اليت نسبت إليها.

 السب والتشهري القائم
على النوع ضد املرأة
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ما هي الظروف اليت تؤدي إىل تشديد العقوبات على الجرائم املرتكبة ضد املرأة؟

طبقا للمادة ... من  القانون 
:الجنايئ

تشدد العقوبة عن جرائم

400-404 إذا ارتكبت ضد:
أي امرأة بسبب جنسها	 
أي امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو معلوما 	 

لدى الفاعل 
أي امرأة يف وضعية إعاقة أو معروفة بضعف 	 

قواها العقلية 
أي من األصول أو كافل أو زوج أو خاطب	 
أي شخص للفاعل والية أو سلطة عليه أو 	 

مكلف برعايته  
الطليق 	 
بحضور أحد األبناء أو أحد الوالدين	 

االعتداء املتعمد 	 
والرضب املؤدي إىل 

عجز ال يزيد عن 
20 يوما

االعتداء املتعمد 	 
والرضب املؤدي 
كرث من 20  إىل أ

يوما من العجز أو 
التشويه الدائم أو 

العجز 
القتل غري العمد	 

1-436 ،1-429 ،407 ،431 إذا ارتكبها:
الزوج أو الخاطب أو الطليق	 
أحد األصول أو الفروع أو األشقاء أو الويص	 
شخص له والية أو سلطة على الضحية أو 	 

مكلف برعايتها

االمتناع عمدا عن 	 
تقديم املساعدة 

لشخص معرض 
للخطر

تسهيل االنتحار	 
التهديد بارتكاب 	 

جريمة ضد 
األشخاص أو 

املمتلكات
االختطاف أو 	 

االحتجاز أو الحبس

2-1-503 ،1-1-503 ،3-447 إذا ارتكبه:
زميل عمل	 
شخص مسؤول عن النظام أو أمن األماكن 	 

العامة
الزوج، الطليق، الخاطب	 
أحد الفروع أو أحد األصول أو الكافل أو 	 

شخص له والية أو سلطة على الضحية أو 
مكلف برعايتها

أو ضد
امرأة بسبب جنسها 	 
قارص	 

التحرش الجنيس	 
العنف امليرّس 	 

بالتكنولوجيا
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ما هي الحقوق اليت تتمتع بها النساء ضحايا العنف بموجب القانون املغريب؟

وفقا ل عملية تعريف للمرأة الحق يف

املادة 82-4 من 
قانون املسطرة 

الجنائية

ويجب اإلشارة إىل ذلك يف املحرض املكتوب من قبل الرشطة 
القضائية أو النيابة العامة

يجب إبالغ 
ضحايا الجريمة 

بحقوقهن يف رفع 
دعوى مدنية 

وبجميع الحقوق 
القانونية األخرى

معلومات

املادة 5-82 
واملادة 2-5-82

من قانون 
املسطرة 

الجنائية، 

املواد 61 
و1-88  
و3-88 

و323-1 من 
القانون الجنايئ

ويمكن أن تشمل هذه التدابري:
تزويد الضحية برقم هاتف الرشطة القضائية أو 	 

املصالح األمنية لالتصال يف أي وقت لطلب الحماية
الحماية الشخصية من جانب القوة العمومية	 
تغيري مكان اإلقامة	 
عدم الكشف عن املعلومات املتعلقة بهوية الضحية	 
الفحوصات الطبية املتخصصة والعالج	 
أي تدبري آخر يعترب ضمانة فعلية لفائدة مستحق 	 

الحماية

يجوز للنيابة 
العامة أو قايض 
التحقيق اتخاذ 

تدابري وقائية 
خالل مرحلة 

التحقيق األويل 
بعد تقديم شكوى 

جنائية لحماية 
الضحية أو أرستها 

أو ممتلكاتها.

حماية

إعادة الطفل إىل الوالد املتمتع بحق الحضانة
تحذير مرتكب العنف مع الحصول على تعهده 	 

باالمتناع عن هذا العنف 
إبالغ مرتكب الجريمة بأنه ال يستطيع الترصف يف 	 

املمتلكات املشرتكة
إحالة الضحية إىل مراكز املستشفيات لتلقي العالج	 
وضع املرأة يف مركز إيواء، إذا رغبت يف ذلك 	 

وباإلضافة إىل 
ذلك، تنفذ 

التدابري التالية 
فورا يف حاالت 

العنف ضد 
النساء.
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املادة 82-5 واملادة 
2-5-82

من قانون املسطرة 
الجنائية، 

املواد 61 و1-88  
و88-3 و323-1 من 

القانون الجنايئ

ويمكن أن تشمل منع 
املدان من التواصل مع 

الضحية أو االقرتاب منها 
وفقدان الحضانة القانونية 

لألطفال

تدابري الحماية الشخصية حماية

منع مرتكيب التحرش 	 
أو االعتداء أو 

االستغالل الجنيس أو 
العنف ضد النساءمن 

االتصال بالضحية 
أو االقرتاب منها أو 

االتصال بها 
انتهاك األمر الصادر 	 

بالحماية جريمة

 يجوز إصدار أوامر الحماية يف
 حاالت اإلدانة أو إذا تم الرشوع

يف املالحقة القضائية

 املادة 302 من قانون
املسطرة الجنائية

بناء على طلبها  يف حاالت العنف أو العنف
الجنيس ضد املرأة

  رسية الجلسات

ما هي الحقوق اليت تتمتع بها النساء ضحايا العنف بموجب القانون املغريب؟

وفقا ل عملية تعريف للمرأة الحق يف
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ين؟ ماذا تقول القوانني املغربية عن دور مقدمي الخدمات اآلخر

طبًقا لـلمادة الدور نوع الخدمات

املادة 446 من القانون الجنايئ  ملزمون باإلدالء بشهاداتهم يف حاالت العنف من
قبل أحد الزوجني ضد اآلخر أو ضد امرأة

 املهنيني الطبيني
 الذين استدعتهم

املحكمة

املادة 7 من قانون املسطرة الجنائية  يجوز أن ينتصبوا طرفا مدنيا يف الدعوى للتعويض
 عن الرضر الحاصل، بناء على إذن كتايب من

الضحية

 الجمعيات العاملة
 يف مجال العنف ضد

النساء

القانون 103-13 املتعلق بالقضاء 
على العنف ضد النساء

 تقديم خدمات مثل االستقبال واالستماع 	 
والدعم والتوجيه واملرافقة

تم خلقهم من داخل املحاكم االبتدائية 	 
ومحاكم االستئناف؛ املصالح املركزية 

والالمركزية املسؤولة عن العدل والصحة 
والشباب واملرأة؛ وأيضا يف املديرية العامة 

لألمن الوطين؛ والقيادة العليا للدرك املليك

 خاليا التكفل بالنساء
ضحايا العنف

القانون 103-13 املتعلق بالقضاء 
على العنف ضد النساء

ضمان التنسيق والتواصل	 
تقديم مالحظات حول تفعيل خطط العمل 	 

اإلقليمية واملحلية
رصد أعمال اللجان اإلقليمية واملحلية 	 

ير الصادرة عنها واستعراض التقار
تساعد على إنشاء آليات لتحسني إدارة 	 

الوحدات واللجان

 اللجنة الوطنية
 للتكفلبالنساء ضحايا

العنف

 القانون 103-13 املتعلق بالقضاء
على العنف ضد النساء

أنشئت على مستوى كل املحاكم االبتدائية 	 
واالستئنافية

إعداد خطط عمل إقليمية ومحلية	 
ضمان االتصال والتنسيق على املستوى 	 

اإلقليمي أو املحلي

 اللجان اإلقليمية
 واملحلية للتكفل

بالنساء ضحايا العنف
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نود أن نعرب يف شبكات التغيري ورشكاء للتعبئة من أجل 
الحقوق عن امتناننا لجميع الذين ساعدونا يف إنجاز هذا 

الدليل - بما يف ذلك موظفينا املتفانني وأربع منظمات غري 
حكومية رشيكة أساسية، والصحفيني واملدافعني عن حقوق 

اإلنسان الذين يشكلون مجموعات العمل معنا يف جميع 
أنحاء املغرب، واملنظمات ووسائل اإلعالم اليت ال تعد وال 

تحىص على مستوى العامل واليت تكرس مواردها وجهودها 
ملكافحة العنف املمارس ضد النساء. ونعرب عن شكرنا 

ينا اإلعالميني املتطوعني الذين ساعدونا  الصادق ملستشار
طيلة مسارنا يف سبيل هذا اإلنجاز.

املنظمات الدولية واإلقليمية واملحلية
استمدت أجزاء من هذا الدليل من مواد أنجزتها يف األصل 

منظمة "femifesto"، وهي منظمة يوجد مقرها بكندا؛ 
 ،"Minnesota Coalition Against Sexual Assault"و

وهي منظمة غري ربحية مقرها بالواليات املتحدة؛ 
و"هيئة األمم املتحدة للمرأة" يف البوسنة والهرسك؛ 

و"Zero Tolerance"، وهي مؤسسة خريية من اململكة 
املتحدة. كما أننا ممتنون للغاية لهم جميعا لسماحهم لنا 

باالعتماد على مواد من منشوراتهم واستنساخها واقتباسها 
يف دليلنا هذا. كما نشكر بكل إخالص:

• The Dart Center for Journalism & Trauma,
• a Project of Columbia Journalism School 
• Journalists against Violence against Women       
• Global Rights for Women
• The Advocates for Human Rights

 وصندوق األمم املتحدة للسكان على ما قدموه جميعا لنا 
من مصادر وإحصائيات ممتازة متعلقة بالعنف ضد النساء. 
ونشري إىل أن هذه الهيئات واملنابر وغريها من وسائل اإلعالم 

البارزة، واملؤسسات الحكومية، ووكاالت األمم املتحدة، 
ومنظمات حقوق اإلنسان اليت تتصدى للعنف املمارس ضد 

النساء مذكورة مع اقتباساتها يف جميع أجزاء هذا الدليل.

رشكاؤنا من املنظمات غري الحكومية:
  شكر خاص للمنظمات غري الحكومية الرشيكة   

  األربعة على إسهامها يف هذه املبادرة وعلى 
  تنسيقها ملجموعات العمل اإلقليمية يف املغرب.

 جمعية أمل للمرأة والتنمية )الحاجب(• 

  مؤسسة النواة للحقوق والتنمية )شيشاوة( • 

  جمعية تفعيل املبادرات )تازة( • 

  جمعية املحصحاص للتنمية البرشية )العرائش( • 

كما نعرب عن بالغ تقديرنا وشكرنا للمائة 
وثالث وخمسني سيدة )153( من بني 
ضحايا العنف ومن النساء املشاركات يف 

برامج محو األمية والتدريب اليت تنظمها 
املنظمات غري الحكومية والاليت شاركننا 

قصصهن وآرائهن يف مقابالت فردية 
ومناقشات جماعية. ما كان لعملنا للقضاء 

على العنف املمارس ضد النساء وإنجاز 
هذا الدليل أن يتحققا بدون مشاركتهن 

الشجاعة.

شكر
وتقدير
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جمعية أمل للمرأة والتنمية:
حسنة عاليل (رئيسة، جمعية أمل للمرأة والتنمية(، خديجة ودرة(جمعية أمل للمرأة والتنمية(، فتيحة ودرة 

(جمعية أمل للمرأة والتنمية(، حنان الشاد (صحفية(، أميمة إبزازن (صحفية(، حسن جبوري (صحفي(، سعيد 
الحجام (صحفي(، دمحم الدريهم(صحفي(، دمحم الخوالين(صحفي(، عبد العزيز الفالحي (صحفي(، يوسف خربوش 

(صحفي(، شيماء حقون (صحفية(، معهد ايماتيك ملهن الصحافة واالعالم.

جمعية تفعيل املبادرات:
أمل العزوزي (رئيسة جمعية تفعيل املبادرات(، جميلة طليح (جمعية تفعيل املبادرات(، سامية زهيين (جمعية 

تفعيل املبادرات(، سمرية مشيط (جمعية تفعيل املبادرات(، خاتمة بنغانم (جمعية تفعيل املبادرات تازة(، يوسف 
العزوزي (مدير هيئة تحرير(، حفيظة لبياض (صحفية(، أسماء نواييت (صحفية(، حميد الرياين (صحفي(، 

منصف زهيين (صحفي(، ياسني خرشوفة (صحفي(، إيمان رشيدي (مديرة نرش(، دمحم العالم (صحفي(، عبد 
الرحيم أورمضان (صحفي(، دمحم العاشوري (رئيس تحرير(.

مؤسسة النواة للحقوق والتنمية:
أمينة بيوز (رئيسة مؤسسة النواة للحقوق والتنمية(،دمحم بنتيك (مؤسسة النواة للحقوق والتنمية(، لحسن 

نعيمي (مؤسسة النواة للحقوق والتنمية(، أسماء املكرمل(مؤسسة النواة للحقوق والتنمية(، إيمان الفاريس 
(صحفية وعضوة املكتب التنفيذي ملؤسسة النواة للحقوق والتنمية(، أميمة بندرم (صحفية وعضو مجلس 

إدارة مؤسسة النواة للحقوق والتنمية(، فدوة البكار (صحفية(، فاطمة الزهراء الدخييس (صحفية(، غيتة رشد 
(صحفية(، نهيلة العلوي (صحفية(، بوازرو دمحم (صحفي(، دمحم اسليم (صحفي(، عبد هللا أمهاه (مدير املعهد 

العايل للصحافة واإلعالم بمراكش(.

جمعية املحصحاص للتنمية البرشية:
نادية رحال (رئيسة، جمعية املحصحاص للتنمية البرشية(، كريمة أجايز (جمعية املحصحاص للتنمية البرشية(، 

نوال البوخاري (جمعية املحصحاص للتنمية البرشية(، منري أوالد جياليل (جمعية املحصحاص للتنمية البرشية(، 
أمينة بناين (صحفية(، دمحم كماشني (صحفي(، دمحم بوفراحي (مدير املعهد العايل للتدبري واإلعالم يف طنجة(، أحمد 

النعمان (صحفي(، عمر الحدي (صحفي(، سلوى الهرويص (صحفية(، هبة الدراك (صحفية(، كريمة التليدي 
(اتحاد رابطة حقوق املرأة، العرائش(، فتحية اليعقويب (رئيسة منتدى النساء(، دمحم الساحلي (صحفي(، دمحم 

الدغوغي (جمعية الدفاع عن التنمية والثقافة وحماية البيئة(، بوحدايد إكرام (املعهد العايل للتدبري واإلعالم(.

عز الدين أصوالحة (رئيس تحرير راديو أصوات(، أميمة الزلزويل (صحفية، الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة(، 
سارة بلعباس (صحفية، وكالة املغرب العريب لألنباء(، حسن بزنال (صحفي/مذيع مضيف برنامج/رائد يف املجتمع 

املدين، إي - جسور(، يونس بن بومهدي (املدير العام إلذاعة هيت راديو(، سمرية الشناوي (صحفية، بيان 
اليوم(، دمحم الغازي (مدير جريدة ماروكنيوز(، سعيدة الكامل (صحفية، مراسلة، مراسلون بال حدود(؛ سامي 

املودين (نائب رئيس التحرير، مدي 1 تيفي(، فيصل فقيهي (صحفي/كاتب عمود، جريدة ليكونوميست(، جامع 
كلحسن (رئيس تحرير مركزي مكلف بالربامج الحوارية، القناة الثانية(، سلمى قباج (صحفية، راديو أصوات(؛ 

انييس لوفيبور (نائبة رئيس التحرير، تيلكيل(، زهرة وحساين (صحفية/مذيعة ، اإلذاعة االمازيغية (، غسان 
وائل القرموين (صحفي ، عضو املكتب التنفيذي، منتدى بدائل املغرب(.

مجموعات العمل اإلقليمية

يقنا االستشاري املخصص: فر
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املساهمون:
MRA ،ستيفاين ويلمان بوردات

يا بورغهارت، شبكات التغيري ر
دنكان فوري، شبكات التغيري

MRA ،سعيدة كوزي

ير: منسق التحر
دانيال لينكس برنارد

املستشار اإلعالمي: 
بول توهر

الباحثة:
غريس باتريشيا مولر

مصمم جرافيك:
بدر الدين رضضور

محرر أول: 
هدى عثمان
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تتضمن هذه املراجع قائمة باملنظمات واملواقع اإللكرتونية واملطبوعات ووسائل اإلعالم 
ومصادر املعلومات األخرى. لقد قمنا بتنظيمها حسب لغاتها األصلية وقمنا بتضمني 

الروابط اإللكرتونية حيثما أمكن للمستخدمني الرقميني. العديد من هذه املوارد اعتمدت 
كمصدر إلهام لدليلنا وساعدت يف تشكيل محتواه. نأمل أن يجدها املستخدمون لهذا 

الدليل ذات إفادة للمزيد من املعرفة حول اإلبالغ املسؤول عن العنف ضد النساء.

NGO Contact Lists
Mobilising for Rights Associates )MRA(: List of Associations )NGOs(  
Contacts )French(

MRA: Coronavirus resources for women victims of violence )French and 
Arabic(

Resources in English

International Resources

Council of Europe: Council of Europe Convention on preventing and 
combating violence against women and domestic violence )Istanbul 
Convention( 

Every Woman Treaty: Every Woman Global Treaty to End Violence 
Against Women

UN Women: Ending violence against women

World Health Organization )WHO(: Violence Against Women Prevalence 
Estimates, 2018

WHO: Global Database on the Prevalence of Violence Against Women

Netflix: Unbelievable )television series about how victim/survivors are 
often doubted(

صادر
امل

االنجلزيية
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https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Liste_de_Contactes_Associations_pour_site_web.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Liste_de_Contactes_Associations_pour_site_web.pdf
https://mrawomen.ma/coronavirus-resources-for-women-victims-of-violence-2
https://rm.coe.int/168008482e
https://rm.coe.int/168008482e
https://everywoman.org/
https://everywoman.org/
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women
https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256
https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256
https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256
https://srhr.org/vaw-data
https://www.netflix.com/title/80153467
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/sep/16/unbelievable-quiet-power-netflix-drama
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/sep/16/unbelievable-quiet-power-netflix-drama


Journalistic Resources

Dart Center for Journalism & Trauma: The Dart Center Style Guide for Trauma-Informed 
Journalism

The Dart Centre Europe: Reporting on Sexual Violence: A Dart Centre Europe Tip Sheet

femifesto + collaborators: Use the Right Words: Media Reporting on Sexual Violence in Canada

Journalists against Violence against Women: Guidelines on Media Reporting on Violence 
against Women
Minnesota Coalition Against Sexual Assault:  
Reporting on Sexual Violence: A Guide for Journalists

The New York Times: How We Describe Sexual Assault: Times Journalists and Lawyers 
Respond

Rhode Island Coalition Against Domestic Violence: Telling the Full Story: An Online Guide for 
Journalists Covering Domestic Violence 

UNICEF: Responsible representation and reporting of violence against women and violence 
against children: Guidelines for media professionals

UN Women: Media Coverage of Gender-Based Violence Handbook

Witness: Using Videos in Human Rights Reporting and Advocacy

Zero Tolerance: Media Guidelines on Violence Against Women

Morocco Resources

Government of Morocco: Law 103-13 on the Elimination of Violence against Women )English 
translation(

Government of Morocco: Law 27- 14 on combating trafficking in persons )English translation(

International Commission of Jurists: Obstacles to Women’s and Girls’ Access to Justice for 
Gender-based Violence in Morocco
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https://dartcenter.org/resources/dart-center-style-guide-trauma-informed-journalism
https://dartcenter.org/resources/dart-center-style-guide-trauma-informed-journalism
https://dartcenter.org/sites/default/files/sexual violence tipsheet_final_27.08.11.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/rs/Guidelines_WEB-VERSION-ENG.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/rs/Guidelines_WEB-VERSION-ENG.pdf
https://mncasa.org/wp-content/uploads/2022/06/Reporting-on-Sexual-Violence_A-guide-for-journalists.pdf
https://www.nytimes.com/2017/10/31/reader-center/sexual-assault-terminology.html
https://www.nytimes.com/2017/10/31/reader-center/sexual-assault-terminology.html
http://dvonlineguide.org/
http://dvonlineguide.org/
https://www.unicef.org/rosa/media/12401/file/Guidelines for Media Professionals.pdf
https://www.unicef.org/rosa/media/12401/file/Guidelines for Media Professionals.pdf
https://eca.unwomen.org/sites/default/files/Field Office ECA/Attachments/Publications/Country/Bosnia/UN woman prirucnik nasilje nad zenama-EN-WEB.pdf
https://www.witness.org/portfolio_page/ethical-guidelines-for-using-videos-in-human-rights-reporting-and-advocacy/
https://www.zerotolerance.org.uk/resources/Media-Guidelines-on-Violence-Against-Women.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/VAW-Law-103-13-Morocco-Final-English-Translation-April-2018.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Moroccan Law on combating trafficking in persons September 2016 English translation.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/06/Morocco-Obstacles-GBV-Publications-Reports-Thematic-report-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/06/Morocco-Obstacles-GBV-Publications-Reports-Thematic-report-2019-ENG.pdf


مراجع إعالمية
القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر	 
النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة: الميثــاق الوطنــي ألخالقيات 	 

الصحافة
النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة: ملخــص تركيبــي لتقريــر حــول 	 

واقــع الصحافــة بالمغــرب مــارس 2019/ مــارس 2021
البصــري: نصــوص مرجعيــة 	  الســمعي  العليــا لالتصــال  الهيئــة 

قــرارات فرديــة، مســاطر وغيرهــا
لجنــة المناصفــة والتنــوع بالقنــاة الثانيــة: ميثــاق القنــاة الثانيــة 	 

لتحســين صــورة المــرأة
الـعـمـلــــي 	  الـدلـيــــل  الثانيــة:  بالقنــاة  والتنــوع  المناصفــة  لجنــة 

اإلعــالم  وســائل  فــي  الـتـمـيـيــــز  لـمـكــافـحــــة  
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https://www.snpm.ma/snpm/wp-content/uploads/2021/03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf
https://www.snpm.ma/snpm/wp-content/uploads/2021/03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf
https://www.snpm.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/
https://www.snpm.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/
https://www.snpm.ma/2021/05/03/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7/
https://www.snpm.ma/2021/05/03/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7/
https://www.snpm.ma/2021/05/03/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7/
https://www.haca.ma/ar/decisions
https://www.haca.ma/ar/decisions
http://expertes.ma/skin/charte 2M Femme Arabe.pdf
http://expertes.ma/skin/charte 2M Femme Arabe.pdf
https://expertes.ma/lng/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/MANUEL_PRATIQUE_LUTTE_CONTRE_LES_DISCRIMINATIONS.pdf#page=44
https://expertes.ma/lng/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/MANUEL_PRATIQUE_LUTTE_CONTRE_LES_DISCRIMINATIONS.pdf#page=44


مراجع دولية

مراجع مغربية

منظمة الصحة العالمية: تقديرات معدالت انتشار العنف ضد المرأة، 2018	 
ــة 	  ــز ضــد النســاء العنــف الجنســاني ضــد المــرأة: التوصي ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل لجن

العامــة رقــم 19
ــة 	  ــز ضــد النســاء العنــف الجنســاني ضــد المــرأة: التوصي ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل لجن

ــة العامــة رقــم 19 ــا للتوصي العامــة رقــم 35 الصــادرة تحديًث
المنزلــي 	  والعنــف  النســاء  العنــف ضــد  مــن  للوقايــة  أوروبــا  اتفاقيــة مجلــس  أوروبــا:  مجلــس 

)2011 )إســطنبول  ومكافحتهمــا 
ــة 	  ــى لكيفي ــادئ أساســية والممارســات الفضل ــرأة(: مب ــة حــول الحقــوق )ام منظمــة شــركاء للتعبئ

ــف الممــارس ضــد النســاء ــف الســلطات مــع العن تعامــل مختل
منظمــة شــركاء للتعبئــة حــول الحقــوق )امــرأة(: بطاقــة الرصــد والتتبــع لكيفيــة تعامــل مختلــف 	 

الســلطات مــع العنــف الممــارس ضــد النســاء: الشــرطة
منظمــة شــركاء للتعبئــة حــول الحقــوق )امــرأة(: بطاقــة الرصــد والتتبــع لكيفيــة تعامــل مختلــف 	 

الســلطات مــع العنــف الممــارس ضــد النســاء: النيابــة العامــة
منظمــة شــركاء للتعبئــة حــول الحقــوق )امــرأة(: بطاقــة الرصــد والتتبــع لكيفيــة تعامــل مختلــف 	 

الســلطات مــع العنــف الممــارس ضــد النســاء: الصحــة
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن: معيقــات ولــوج النســاء والفتيــات إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف 	 

المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي المغــرب
ــو فــي 	  ــاس الســتخدام الفيدي ــى تدريــب ودعــم الن ــة تعمــل عل منظمــة ويتنــس هــي منظمــة دولي

الكفــاح مــن أجــل حقــوق اإلنســان: مــوارد ويتنــس

قانون محاربة العنف ضد النساء 	 
القانون الجنائي المغربي تحيين 2021	 
قانون المسطرة الجنائية تحيين 2019	 
قانون مكافحة اإلتجار بالبشر	 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط: مجموعــة دراســات وأرقــام حــول المرأة المغربية في أرقام بالفرنســية 	 

والعربية 
رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي: القضــاء علــى العنــف ضــد الفتيــات والنســاء: 	 

اســتعجال وطنــي
رئاسة النيابة العامة: تقارير، إحصائيات حول السياسة الجنائية بالمغرب	 
وزارة التضامــن واإلدمــاج االجتماعــي واألســرة: وثائــق، دراســات، تقاريــر وإحصائيــات حــول العنــف 	 

ضــد النســاء بالمغــرب
وزارة العدل: نصوص قانونية، اجتهادات قضائية، تقارير، آراء وإحصائيات	 
األمانــة العامــة للحكومــة: نصــوص قانونــي، الجريــدة الرســمية، نشــرة االتفاقيــات الدوليــة وغيرهــا 	 

مــن الوثائــق حــول العنــف ضــد النســاء
البرلمان المغربي: مشاريع ومقترحات القوانين	 
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341338/9789240027312-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341338/9789240027312-ara.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html
https://www.ohchr.org/ar/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-gender-based-violence
https://www.ohchr.org/ar/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-gender-based-violence
https://www.ohchr.org/ar/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-gender-based-violence
https://rm.coe.int/168046246c
https://rm.coe.int/168046246c
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Meilleures_pratiques_violences_general.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/Meilleures_pratiques_violences_general.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/fiche de suivi police.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/fiche de suivi police.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/fiche de suivi procureur.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/fiche de suivi procureur.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/fiche de suivi sante.pdf
https://mrawomen.ma/wp-content/uploads/doc/fiche de suivi sante.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/06/Morocco-Obstacles-GBV-Publications-Reports-Thematic-report-2019-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/06/Morocco-Obstacles-GBV-Publications-Reports-Thematic-report-2019-ARA.pdf
https://ar.witness.org/resources/
https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/c9a7e9b1-c31f-427f-ab74-d44008a05c90.pdf
https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/ea96a938-4b9f-43fb-9e0f-d012904ddbcb.pdf
https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/ea96a938-4b9f-43fb-9e0f-d012904ddbcb.pdf
https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/48fa2377-44c8-4247-be0f-846f1dd79775.pdf
https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/48fa2377-44c8-4247-be0f-846f1dd79775.pdf
https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/1bf1d286-f289-4117-bd27-1d18dbfe45de.pdf
https://www.hcp.ma/downloads/?tag=Femme+marocaine+en+chiffres
https://www.hcp.ma/downloads/?tag=Femme+marocaine+en+chiffres
https://www.cese.ma/ar/docs/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3/
https://www.cese.ma/ar/docs/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3/
https://www.pmp.ma/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://social.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/
https://social.gov.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/
https://adala.justice.gov.ma/resources/Textes_Juridiques/textesjuridiques_penal.aspx
https://adala.justice.gov.ma/resources/Textes_Juridiques/textesjuridiques_penal.aspx
http://www.sgg.gov.ma/arabe/LeSGG.aspx
http://www.sgg.gov.ma/arabe/LeSGG.aspx
https://www.chambredesrepresentants.ma/ar


Ressources Internationales

Organisation Mondiale de la Santé : Violence à l’égard des femmes, 
estimations pour 2018
ONU Femmes : Mettre fin à la violence à l’égard des femmes
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme :  
Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et 
ses conséquences 
Conseil de l’Europe )COE( : Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la  
violence domestique )Convention d’Istanbul( 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes  
)CEDAW( : Recommandation générale no 19
CEDAW : Recommandation générale no 35
Assemblée générale des Nations Unies : Déclaration sur l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes

Ressources Journalistiques

Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc )HACA(: 
Contribution à la lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre et à la 
promotion de la culture de l’égalité hommes-femmes à travers les  
médias audiovisuels
HACA : Les stéréotypes fondés sur le genre à travers les spots  
publicitaires : Analyse de 138 spots télévisuels.
Ministère de la Culture et de la Communication du Maroc : Guide pour 
lutter contre les stéréotypes sexistes dans les médias au Maroc
Comité Parité et Diversité 2M : Charte 2M pour la valorisation de l’image 
de la femme
Comité Parité et Diversité 2M : Manuel pratique de lutte contre la  
discrimination dans les médias 
COE : Combattre les stéréotypes de genre et le sexisme dans les médias
COE : Encourager la participation du secteur privé et des médias à la 
prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence  
domestique

Ressources Maroc

Haut-Commissariat au Plan du Maroc : Publications HCP : Violence à 
l’égard des femmes
Conseil Economique Social et Environnemental du Maroc : Avis: Éliminer 
la violence à l’égard des filles et des femmes : Une urgence nationale 
Secrétariat Général du Gouvernement : Textes juridiques, journal officiel, 
bulletin des accords internationaux et autres documents sur la violence à 
l’égard des femmes
Ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille : 
Publications traitant de la question féminine
Chambre des représentants 
Portail Juridique du Ministère de la Justice 
Loi 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes
Loi 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains 
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https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240026681
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240026681
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
https://rm.coe.int/1680084840
https://rm.coe.int/1680084840
https://rm.coe.int/1680084840
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/GEC/3731
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFuaHH7R8k5Mnp0Y%2b8GycpttjFciFPIt9FulIGnYuUrZauganBHQcKFmW5iwZQ50dp2o
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/syntheseMonitoringGenre2014.pdf
https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/syntheseMonitoringGenre2014.pdf
https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/syntheseMonitoringGenre2014.pdf
https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/images/stereotypes sexiste_0.pdf
https://www.haca.ma/sites/default/files/upload/images/stereotypes sexiste_0.pdf
https://web.archive.org/web/20210807204427/https:/www.mincom.gov.ma/wp-content/uploads/2021/07/Guide_pour_lutter_contre_les_stereotypes_sexistes_dans_les_medias_au_Maroc.pdf
https://web.archive.org/web/20210807204427/https:/www.mincom.gov.ma/wp-content/uploads/2021/07/Guide_pour_lutter_contre_les_stereotypes_sexistes_dans_les_medias_au_Maroc.pdf
http://expertes.ma/version finale mars 2014.pdf
http://expertes.ma/version finale mars 2014.pdf
https://expertes.ma/lng/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/MANUEL_PRATIQUE_LUTTE_CONTRE_LES_DISCRIMINATIONS.pdf
https://expertes.ma/lng/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/MANUEL_PRATIQUE_LUTTE_CONTRE_LES_DISCRIMINATIONS.pdf
https://edoc.coe.int/fr/egalite-hommesfemmes/6944-combattre-les-stereotypes-de-genre-et-le-sexisme-dans-les-medias.html
https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/6803-encourager-la-participation-du-secteur-prive-et-des-medias-a-la-prevention-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes-et-de-la-violence-domestique-article-17-de-la-convention-d-istanbul.html
https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/6803-encourager-la-participation-du-secteur-prive-et-des-medias-a-la-prevention-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes-et-de-la-violence-domestique-article-17-de-la-convention-d-istanbul.html
https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/6803-encourager-la-participation-du-secteur-prive-et-des-medias-a-la-prevention-de-la-violence-a-l-egard-des-femmes-et-de-la-violence-domestique-article-17-de-la-convention-d-istanbul.html
https://www.hcp.ma/downloads/Violence-a-l-egard-des-femmes_t22384.html
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Code pénal marocain
Code de la Famille marocain
L’Association Marocaine de lutte contre la Violence à l’Egard des Femmes : Guide : Les cellules 
de prise en charge soutien aux femmes et enfants victimes de violences )en arabe et français(

Mobilising for Rights Associates (MRA) Resources on VAW

Online Quiz
• In English: Myth or Fact? Sexual Violence against Women in Morocco
• En français : Mythe ou Fait ? Violences Sexuelles Faites aux Femmes au Maroc 
  بالعربية: العنف الجنسي ضد النساء في المغرب، خرافة أم حقيقة؟ •

Videos about VAW  
“Tea and Consent” 
• Animated version with Arabic narration and subtitles in English and Arabic. 
• Live-action version in Moroccan Arabic
• Discussion sheets: In English; بالعربية ; en français

“L’agression de M. Jamal”  )The Assault of Mr. Jamal( in Arabic/ بالعربية
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“Protection Pas Prison” )Protection Not Prison( 
• Clip vidéo en arabe, sous-titrée en français et en arabe
• Discussion sheets in English; بالعربية ; en français
• Fiches de plaidoyer )advocacy sheets( بالعربية ; en français 

Action Research Reports on Violence against Women in Morocco

Violences facilitées par la technologie faites aux femmes (Technology-facilitated gender-
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Violences faites aux femmes par un partenaire intime (Intimate partner violence against  
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Violences sexuelles faites aux femmes (Sexual violence against women) بالعربية  ; résumé en 
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Aperçu des violences basées sur le genre et de la résilience )GBV and gender resilience 
outline( بالعربية ; en français ; in English

“Transformer les obstacles en opportunités : la réponse aux violences faites aux femmes 
pendant la pandémie COVID-19 au Maroc » )Transforming obstacles into opportunities: The 
response to violence against women during the COVID pandemic in Morocco( بالعربية ; 
en français ; in English
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