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مـــلـخص
يستفرد موضوع هذا التقرير أهميته من خالل محاولته فك بعض عناصر التواصل السيا�سي
بالقنوات اإلعالمية الوطنية إبان الحمالت االنتخابية ،في عالقتها بمقاربة النوع ،كما هو منصوص
عليها في الدستور املغربي،وكذا القوانين املنظمة للحقل اإلعالمي الصادر عن الهيئة العليا للسمعي
البصري .وبالتالي مالمسة العالقة القائمة بين القواعد القانونية وواقع املمارسة.
وقد تمكن التقريرمن تتبع واقع مقاربة النوع بعدد من القنوات اإلعالمية الوطنية طيلة فترة الحملة
االنتخابية )من يوم  24شتنبر  2016إلى غاية  6أكتوبر الجاري ( وتمت عملية الرصد بالقنوات
الوطنية ) قناة األولى ،القناة الثانية  ،و ميد 1تيفي.
عمل التقرير على وصف ومسح عام ،لحالة النوع االجتماعي وحضور مقاربة النوع إبان الحمالت
االنتخابية،بالقنوات اإلعالمية عبر مستويات الحضور ،واملكانة االعتبارية ومنحى واتجاه الخطاب،
وكذا مؤشرالقيم املعبرعنها واملجاالت الجغرافية للمتدخلين وكذا أشخاص في وضعية إعاقة والصور
النمطية حول املرأة في وسائل اإلعالم .
وجاء التقرير ليؤكد على ضعف نسبي في حضور مقاربة النوع بوسائل اإلعالم الوطنية إبان فترة
االنتخابات ،مما يضعنا أمام تنافر حاد بين القواعد القانونية املنظمة للحقل اإلعالمي وبين وواقع
املمارسة ،مما يدفعنا لطرح سؤال املسؤولية ،هل هذا التراجع نابع من عدم احترام القنوات اإلعالمية
لدفاترالتحمالت ،أم هو راجع باألساس إلى البنية الثقافية االجتماعية و السياسية املغربية برمتها.
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متهيد :
في إطارإستراتيجيتها الهادفة إلى مواكبة كل ما يتعلق بالحقوق اإلنسانية للنساء ،في اتجاه تحقيق املساواة بين
النساء و الرجال في جميع املجاالت ،و في إطار تتبعها لجميع املحطات السياسية املهمة و على رأسها املحطات
االنتخابية ،عملت الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب على تتبع ورصد وسائل اإلعالم خالل فترة الحملة
االنتخابية لالنتخابات التشريعية  7أكتوبر .2016
و تعتبر عملية الرصد اإلعالمي املستجيب للنوع االجتماعي هذه الخامسة من نوعها التي تنجزها الجمعية
الديمقراطية لنساء املغرب ،حيث عملت الجمعية على تأصيل هذه العملية داخل برامجها و مشاريعها،
انطالقا من االنتخابات التشريعية  ،2007مروربجميع املحطات االنتخابية التي تلتها ،كما تندرج هذه العملية
في إطاراملحور االستراتيجي الخاص بمأسسة إعالم ضامن للمساواة و مستجيب ملقاربة النوع االجتماعي.
و تأتي عملية رصد و تتبع وسائل اإلعالم وفق مقاربة النوع االجتماعي انطالقا من إيمان الجمعية بأهمية
اإلعالم في ترسيخ ثقافة املساواة داخل املجتمع ،باعتبارأن اإلعالم يمثل سلطة تستطيع توجيه الرأي العام،
و لطاملا تم االشتغال مع وسائل اإلعالم بمختلف توجهاتها ،حيث أن الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب منذ
تأسيسها تعمل على تسطيرحمالت تواصلية تستهدف من خاللها وسائل اإلعالم و ذلك من أجل تعزيزو تقوية
الحقوق اإلنسانية للنساء و ترسيخ مبادئ املساواة و مكافحة كل أشكال التمييز ،حيث أن وسائل اإلعالم
تساعد في إبرازالعالقة بين املشاركة السياسية للنساء و ترسيخ قيم الديمقراطية و تعزيزها.
وخالل هذه السنة التي تعرف إجراء ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور املناصفة ،عملت الجمعية
الديمقراطية لنساء املغرب و منظمة فريديرش ايبيرت التي نتقدم لها بجزيل الشكر عن الدعم و املجهودات
املختلفة التي تبدلها مع شركائها و على رأسهم الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب ،على وضع برنامج خاص
برصد و تتبع وسائل اإلعالم خالل الحملة االنتخابية وفق مقاربة النوع االجتماعي ،حيث تم رصد مدى وصول
و تمكين مرشحي و مرشحات األحزاب السياسية املغربية إلى وسائل اإلعالم ،و رصد مستوى حضور النوع
في مختلف التغطيات اإلعالمية ،و تتبع مدى استمرارية الصور النمطية خالل التغطية اإلعالمية بمختلف
التنظيمات السياسية ،باالعتماد على فريق مؤطرمن قبل خبيرعملوا طيلة فترة الحملة االنتخابية على رصد
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عينات من وسائل اإلعالم سواء املكتوبة أو املرئية أو السمعية أو اإللكترونية ،أفرزت هذه العملية تقريرا
شامال متضمنا ملجموعة من النتائج ،و مجموعة من التوصيات التي ستكون أساس حملة ترافعية ستقودها
الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب.
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ورقــة تـقـديـمـيـة
تقديم:
قامت الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب بإجراء رصد ملقاربة النوع في وسائل اإلعالم خالل
االنتخابات التشريعية الحالية  2016وتشمل عملية الرصد والقياس ملقاربة النوع ،التي انطلقت
يوم  24شتنبر واختتمت يوم  6أكتوبر ،حضور املرأة في وسائل اإلعالم العامة والخاصة إبان الفترة
االنتخابية.
وتأتي االنتخابات التشريعية لهذه السنة في ظرف دقيق وخالل سياق شهد فيه املغرب على صعيد
الدولة واملجتمع تحوالت غيرمسبوقة ،باعتبارانتخابات  7أكتوبرتشكل نقطة تحول كبرى في املشهد
السيا�سي املغربي ،ولحظة حاسمة لقياس مدى التكريس الحقيقي للديمقراطية ،وهي انتخابات
جرت تحت إشراف وزارة الداخلية املغربية ووزارة العدل وبمراقبة منظمات املجتمع املدني املغربية
والدولية ،من بينها الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب ،التي قامت بوضع برنامج رصد مقاربة النوع
االجتماعي في وسائل اإلعالم خالل االنتخابات التشريعية .2016
ويسعى هذا التقريرإلى رصد معالم مقاربة النوع في التغطية االنتخابية لوسائل اإلعالم املغربية ،على
ضوء ما تتميزبه وصالت الحملة االنتخابية من حضور أو غياب النساء في وسائل اإلعالم ،خالل فترة
االنتخابات لقياس مدى تكريس التقدم الحاصل في مجال القوانين والتشريعات القائمة و املتعلقة
بتنظيم وسائل اإلعالم والولوج إليها خالل فترات الحمالت االنتخابية ومدى حضور مبدأ املساواة.
فعلى ضوء أهمية املتابعة التي تتميز بها الحمالت االنتخابية يسعى التقرير إلى توصيف وقياس
مستوى حضور النساء في التغطية الصحفية لالنتخابات التشريعية لـ  7أكتوبر  2016ومستوى
درجة التفاوت بين الوسائط ومدى تفاعلها مع مقاربة النوع في املمارسة اإلعالمية االنتخابية.
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تم اختيارعينة من القنوات اإلعالمية التي شكلت املجموعات التالية:
 1.1القناة األولى
 2.2القناة الثانية
 3.3ميدي TV 1
 4.4القناة األمازيعية
 5.5اإلذاعة الوطنية
 8 6.6صحف وطنية
 3 7.7مواقع إلكترونية
أهمية عملية الرصد:
تتجلى أهمية رصد مقاربة النوع في الحملة االنتخابية في التغطية اإلعالمية للحمالت االنتخابية برسم
سنة  2016في:
•رصد مستوى حضور في تغطية وسائل اإلعالم املغربية خالل انتخابات  7أكتوبر 2016؛
•مقارنة معيار املساواة (حضور املرأة إلى جانب الرجل في الوصالت اإلعالمية للحمالت
االنتخابية لدى األحزاب السياسية املغربية) بمختلف مشاربها الفكرية والسياسية،
•التعرف على مساهمة اإلعالم املغربي في دعم حضور ومساهمة املرأة في املجال السيا�سي
وخاصة في فترة االنتخابات كمساهمة في التنمية السياسية الشاملة للمجتمع.
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أهداف الرصد:
تتجلى أهداف الرصد ملقاربة املرأة وحضورها في تغطية وسائل اإلعالم املغربية في ما يلي:
•التعرف على املستويات الكمية لحضور املرأة في التغطية اإلعالمية إبان فترة الحملة
االنتخابية لسنة .2016
•مقارنة مستويات التطور الحاصل في مسألة حضور النساء في التغطية اإلعالمية املتعلقة
بالحمالت االنتخابية السابقة لسنة  2009و2015؛
•التوصل إلى استنتاجات تتعلق باإلجراءات املطلوب القيام بها ،لتعزيز حضور املرأة في
اإلعالم أثناء فترات الحمالت االنتخابية؛
•قياس مدى قدرة النساء من خالل حضورهن في وسائل اإلعالم العام والخاص من خالل
تطويربرامج وأفكارتساهم في التنمية السياسية الشاملة للمجتمع.
منهجية:
ومن الناحية املنهجية يستهدف التقريرتوظيف منهج املسح الكمي امليداني لعينة منتقاة عشوائيا من
وسائل اإلعالم املغربية لتحليل التغطية وتدخالت إخبارية تلفزية و أيضا لقياس:
•مستوى حضور النساء في التغطية اإلخبارية والحضور في الوصالت اإلذاعية والتلفزية،
وإبراز الفروقات الكمية ومستوى التفاوت ،وكذا إبراز مستوى حضور النساء والرجال في تغطية
الحمالت االنتخابية.
وألجل ذلك ،وللحصول على البيانات املطلوبة لعملية الرصد ،تم تأطير فريق يتكون من  15مراقب
ومراقبة ذوي تجربة وخبرة في عمليات الرصد اإلعالمي ،لهم /لهن مستوى تعليمي جامعي.
كما تم تيهيء استمارات تضم عددا من املؤشرات تمت صياغتها وفق خصوصية قنوات مجال الرصد.
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اإلطار الزمني واإلجرائي:
تم تحديد اإلطار الزمني بارتباط عضوي مع الحملة االنتخابية بالوسائل اإلعالمية والتي ابتدأت يوم
السبت  24شتنبر إلى غاية الخميس  6أكتوبر 2016؛ ولهذا الغرض ،تم إخضاع فريق من  15راصدا
وراصدة لدورة تكوينية بتاريخ  20و 21شتنبر .2016
وفيما يخص اإلطاراإلجرائي تم اعتماد مقرالجمعية الديمقراطية لنساء املغرب كفضاء ثابت إلجراء
كل عمليات الرصد والتخزين والتحليل يوميا طيلة أيام الحملة االنتخابية وتحت إشراف األستاذ
املؤطر.
وفي هذا اإلطار ،تم رصد النشرات اإلخبارية وحصة ضيف النشرة في القنوات التلفزية.
اإلطار القانوني (الـمرجعيات الوطنية):
ضمن اإلطارالقانوني واملواثيق نجد عدد من املحددات ،يمكن ذكرأهم مرجعياتها كما يلي:
•الدستور الفصل « 11االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل
الديمقراطي .السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء املترشحين ،وبعدم التمييزبينهم.
يحدد القانون القواعد التي تضمن االستفادة ،على نحو منصف ،من وسائل اإلعالم
العمومية ،واملمارسة الكاملة للحريات والحقوق األساسية ،املرتبطة بالحمالت االنتخابية،
وبعمليات التصويت .وتسهرالسلطات املختصة بتنظيم االنتخابات على تطبيقها».1
•القانون رقم  11.570املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال
وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية.

 - 1انظرالفصل  11من الدستور املغربي 2011
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•مرسوم رقم  2 - 610.11املتعلق باستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية
خالل الحمالت االنتخابية.
•املادة  : 116تستفيد األحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات العامة التشريعية والجهوية
والجماعية من وسائل االتصال السمعي البصري العمومي في حمالتها االنتخابية بمناسبة
االنتخابات املذكورة.
•املادة  : 117دون املساس باالختصاصات املسندة في هذا الشأن للهيئة العليا لالتصال
السمعي البصري بموجب النص املحدث لها تعتمد في استعمال وسائل االتصال السمعي
البصري العمومية من لدن األحزاب السياسية املبادئ التالية:
Û Ûتضمن وسائل اإلعالم العمومية لجميع األحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات
املشارإليها في املادة  116أعاله مدد بث منصفة ومنتظمة وشروط برمجة متشابهة في
إطارالبرامج الخاصة بالحملة االنتخابية.
•قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري املتعلق بضمان التعددية السياسية في
خدمات االتصال السمعي البصري خالل الفترة االنتخابية التشريعية العامة لسنة ،2016
وخاصة املواد .41 ،21،31 ،11
وقد نظمت الهيأة العليا للسمعي البصري استعمال وسائل السمعي البصري خالل انتخابات 7
أكتوبر  2016وفق معاييرشملت القناة األولى والثانية واإلذاعة الوطنية والقناة االمازيغية .وقد جرت
عملية التدخالت املذاعة واملتلفزة على أساس مقسم ،يضم تدخالت في النشرات اإلخبارية وتدخالت
على نطاق ضيوف النشرات أخرى خاصة بالتغطية املتعلقة بالتجمعات الحزبية وضمن توزيع ثالثي
ملجموع من
من األحزاب ذات فريق خاص في أحد مجل�سي البرملان أو أحزاب ممثلة في البرملان أو أحزاب غيرممثلة
في البرملان.
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قراراملجلس األعلى لالتصال السمعي البصري:
 املادة  : 10تسهر خدمات االتصال السمعي البصري على احترام التعددية اللغوية في برامج
2
الفترة االنتخابية.
 املادة  : 11تضمن خدمات االتصال السمعي البصري مشاركة النساء بنسبة ال تقل
عن الثلث ،في برامج الفترة االنتخابية ،وتحرص على مساهمتهن في مختلف املواضيع التي
تتناولها ،كما تلتزم بإدراج حقوق وقضايا النساء ،ومشاركتهن في تدبير الشأن العام ضمن
3
برامج النقاش العمومي.
 املادة  : 12تضمن خدمات االتصال السمعي البصري مشاركة الشباب في برامج الفترة
4
االنتخابية.
 املادة  : 13تعمل خدمات االتصال السمعي البصري على ضمان ولوج ذوي االحتياجات
الخاصة إلي برامج الفترة االنتخابية ،خصوصا من خالل الترجمة إلي لغة اإلشارة أو الكتابة
ي5
أسفل الشاشة أو أي وسيلة أخر .
 املادة  : 14تحرص خدمات االتصال السمعي البصري على ضمان مشاركة ذوي االحتياجات
الخاصة في برامج الفترة االنتخابية ،وإدراج القضايا املرتبطة بهم ضمن برامج النقاش
العمومي.6
 قانون الصحافة  :تشير الفقرة األولى من املادة األولى إلى حق املواطن في وسائل التواصل
والصحافة املكتوبة ،فيما تشير الفقرة األخيرة من هذه املادة إلى احترام أخالقيات املهنة
املتمثلة في نقل األخباربصدق وأمانة.
. 2قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم  33-16الصادربتاريخ  16شوال  1437 (21يوليوز  (2016املتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات االتصال
السمعي البصري خالل االنتخابات التشريعية العامة لسنة 2016ص4
 - 3املرجع نفسه ص 4
 - 4املرجع نفسه ص 4
 - 5املرجع نفسه ص4
 - 6املرجع نفسه ص4
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 قرارمشترك رقم  : 1140.07حيث تشيراملادة األولى إلى حق األحزاب السياسية املشاركة في
االنتخابات العامة ملجلس النواب في استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خالل
الحملة االنتخابية.
 امليثاق الوطني لتحسين صورة النساء في وسائل التواصل والصحافة املكتوبة  :املوقع
بتاريخ  15مارس  2005من طرف كتابة الدولة املكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقين
ووزارة االتصال ووزارة الثقافة والنقابة الوطنية للصحافة املغربية واتحاد وكاالت اإلشهار
ووسائل التواصل والصحافة املكتوبة وجمعية مهنيي اإلشهارباملغرب ،والذي جاء فيه:
«ÛÛتعبئة اإلعالميين والسياسيين ( )...لتكريس ثقافة املساواة بين الجنسين واحترام كرامة
اإلنسان في وسائل التواصل والصحافة املكتوبة.
ÛÛبلورة إستراتيجية إعالمية تعتمد مقاربة النوع االجتماعي لالرتقاء بصورة النساء في
مختلف وسائل التواصل والصحافة املكتوبة ووسائط االتصال.
ÛÛتكريس ثقافة إعالمية تعتمد مبادئ حقوق اإلنسان واحترام كرامة املرأة ومناهضة كل
أشكال التمييزواإلقصاء».
ÛÛميثاق الهيئة الوطنية املستقلة ألخالقيات الصحافة وحرية التعبير:ويؤكد هذا
امليثاق على إعالم تعددي حر ونزيه ،وعلى الحرية واملسؤولية وكرامة اإلنسان وعلى
املوضوعية،كما ينص في البند  14على تجنب الترويج لصورة مهينة لكرامة املرأة ،وعدم
عرض املواضيع النسائية كمادة استهالكية ،وتجنب اإلثارة وعرض النماذج النمطية
املجحفة في حق املرأة بل و العمل على عرض األدوار الجديدة للمرأة كمساهمة فعلية
في التنمية.
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الـمرجعيات الدولية
يبرر السياق العام لتناول موضوع املناصفة في الحملة االنتخابية لوسائل اإلعالم مجموعة من
العناصراملرتبطة بالسياق العام  ،واملرتبطة بمجموعة من القوانين املنظمة للفعل السيا�سي املجسدة
في مجموعة من االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب ،والتي تمتع املرأة بحقوق واضحة,وهي
االتفاقيات التي اكتسبت أبعادا جديدة مع دستور  ،2011الذي أكد دسترة سمو املواثيق الدولية
والقوانين الدولية كما صادق عليها املغرب و مساواة الرجل واملرأة في التشريعات الوطنية *
كما يبرز نفس السياق أوجه التحوالت التي عرفها املغرب منذ بداية التسعينيات.

أوال  :الـمرجعيات الدولية
أ – الـمواثيق واالتفاقيات الدولية
تؤمن االتفاقيات الدولية آلية وإطارا لعمل اإلجراءات القانونية الدولية للدفاع عن الحقوق املختلفة
للنساء منذ سنة  ،1949اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( )1948والعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( ،)1976والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
( ،)1976والتي تمنح املرأة حقوقا واضحة في عديد من املجاالت بما فيها املجال السيا�سي.
و منذ سنة  1967حصل تحول مهم يتمثل في تخصيص اتفاقيات دولية محددة للمرأة حين َخ َّصت
7
فيها األمم املتحدة املرأة عام « .1967إعالن القضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة.
وهذه االتفاقيات أصبحت تكت�سي أهمية خاصة مع دخول املغرب مع دستور سنة  2011إلى مجموعة
الدول التي تمنح األفضلية للقانون الدولي على القانون الوطني.

 - 7لم تكن هذه االتفاقية إلزامية ،و لم يحصل تجاوب من قبل معظم الدول
خصوصا دول العالم النامي  ،مما دعا األمم املتحدة إلى اعتماد
ً
عام 1975م .سنة دولية للمرأة وذلك في  28شتنبرمن عام 1972م .تحت شعار  :مساواة – تنمية – سالم .
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وتضم هذه املرجعيات :
•ميثاق األمم املتحدة عام ”: 1945يؤكد اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية ,وبكرامة اإلنسان
وقيمته ,وبالحقوق املتساوية للرجال والنساء”.
•اإلعالن الدولي لحقوق اإلنسان  :ينص في ديباجته على « ،كرامة اإلنسان وقدره ،وبتساوي
8
الرجال والنساء في الحقوق، »،
•االتفاقية املتعلقة بشأن الحقوق السياسية للمرأة الصادرة عام .1952

9

•العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية
•اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييزضد

10

•إعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة.
ب – احلركة الدولية لـمناصرة قضية الـمرأة والـمساواة
إلى جانب االتفاقيات الدولية التي رعتها األمم املتحدة منذ نهاية األربعينات من القرن املا�ضي ،شهد
املجتمع الدولي ديناميكية خاصة في سبيل مناصرة قضايا املرأة واملساواة كرستها العديد من اللقاءات
واملؤتمرات  ،ومن بين هذه التظاهرات املؤتمرالعالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975م .ثم مؤتمر
11
كوبنهاجن – الدنمارك بين  14و 30يوليوز من.و مؤتمرنيروبي /كينيا عام 1985م.

 - 8االتفاقية الدولية حول حقوق اإلنسان http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Ouvrages
 - 9تفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرارالجمعية العامة لألمم املتحدة 640
(د )-7املؤرخ في  20كانون األول/ديسمبر .1952تاريخ بدء النفاذ 7 :تموز/يوليه https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b023.،1954
html
 - 10اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييزضد املرأة .جامعة منيوسوتا  -مكتبة حقوق اإلنسان
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html
 - 11ومما تجدراإلشارة إليه أنه بين مؤتمري مكسيكو وكوبنهاجن ،عقدت عدة مؤتمرات  ،ولعل أهم ما يعنينا من هذه املؤتمرات واالتفاقيات هو
تلك االتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في  18/12/1979تحت اسم « اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة « .ثم
مؤتمربكين  5+الذي عقد في نيويورك في صيف 2000م.
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وضمن هذه الدينامية جاء مؤتمر بكين عام 1995م تحت شعار « املرأة عام  : 2000املساواة بين
الجنسين والتنمية والسالم في القرن الحادي والعشرين.
وفي هذا اإلطار وضعت اململكة املغربية في مجال إعمال منهاج بيجين ملا بعد  2015سلم لألولويات،
تضمن  8مجاالت هي مجاالت الخطة الحكومية للمساواة  ،2016/2012التي تشكل الجواب الوطني
عن سؤال التمكين بمختلف مستوياته وأشكاله ،وذلك من خالل تحديد دقيق لـ 24هدف ،يتحقق
عبر  156تدبيرتلتقي عنده كل املبادرات القطاعية الرامية إلى ترسيخ املساواة بين الجنسين.
يمثل السياق الوطني والسياق الدولي خلفية أساسية لفهم السياق الخاص تقرير الرصد اإلعالمي
املستجيب ملقاربة النوع االجتماعي ،للحملة االنتخابية  6أكتوبر .2016
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القناة األوىل ،القناة الثانية،
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الـمـجـال الـسـمـعـي الـبـصـري
فيما يخص التلفزيون فقد تم اختيار عينة من القنوات التلفزية والتي تضم كال من القناتين
العموميتين األولى والثانية باإلضافة إلى قناة ميدي  1تيفي.
وحيث أن القنوات تعتمد على برمجة مختلفة خالل فترة االنتخابات مما يصعب عملية الرصد فقد
تم االتفاق على االشتغال على املشترك بينها واملتمثل في التغطية االنتخابية ضمن نشرات األخبار
الرئيسية بما فيها ضيوف هذه النشرات ،خاصة وأنها تحظى بنسب مشاهدة عالية ،وعلى هذا
األساس ،بدأت عملية الرصد انطالقا من يوم اإلعالن عن بدأ الحملة االنتخابية املوافق لتاريخ 24
شتنبرإلى تاريخ انتهائها يوم  6أكتوبر .2016
تم اعتماد العديد من املؤشرات خالل عملية الرصد والتي تم تضمينها في املؤشرات األساسية التالية:
 .Iمؤشر املدة الزمنية لتدخالت النساء
ويعتبرهذا املؤشرعنصرا مهما في توزيع املدة الزمنية في تحليل توزيع املدة الزمنية لتدخالت النساء.
 .IIمؤشر النوع
يعتبرمن أهم املؤشرات التي تمت االستعانة بها خالل عملية الرصد ويضم مجموع املؤشرات الفرعية
الخاصة بالنوع ،والتي تشمل نوع املتدخلين خالل التغطية وكذا نوع ضيوف النشرات باإلضافة إلى
نوع منتجي املادة اإلعالمية.
 .IIIمؤشر اخلطاب
يمكن هذا املؤشر من معرفة مجاالت خطاب املتدخلين  ،حسب النوع سواء تعلق األمر باملتدخالت
واملتدخلين ضمن التغطية ،أو ضيوف النشرات باإلضافة إلى نوعية هذا الخطاب.
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 .IVمؤشر الـمكانة االعتبارية للمتدخلني
يرصد هذا املؤشر صفة املتدخلين حسب النوع وذلك خالل التغطية االنتخابية وكذا بالنسبة
لضيوف النشرات.
 .Vمؤشر القيم الـمعبر عنها:
ويتناول هذا الجانب القيم املعبر عنها من لدن الرجال والنساء والتراتبيات القائمة في التغطية وفي
ضيف النشرة.
 .VIمؤشر الـمجال اجلغرايف
وهو مؤشريبرز التفاوتات املجالية والتراتبات القائمة في هذا التوزيع بين الرجال والنساء.
 .VIIمؤشر النوع يف وضعية إعاقة:
وهو ومؤشريستهدف اإلعاقة في التغطية االنتخابية وفي عالقتها بالنوع االجتماعي.
وكما تمت اإلشارة إليه ،فان عملية الرصد شملت أساسا النشرات األساسية للقنوات التلفزية
الثالث ،والتي يمكن تقسيمها إلى تغطية خاصة باالنتخابات ،تقوم بها هذه القنوات باإلضافة إلى
الضيوف الذين تتم استضافتهم ضمن هذه النشرات ،والذين يمثلون األحزاب السياسية املغربية،
وعلى هذا األساس ،فإن املؤشرات املذكورة سيتم اعتمادها على هذين املستويين أي بالنسبة التغطية
االنتخابية وكذا بالنسبة للضيوف مع بعض االختالفات التي ستتم مراعاتها بحكم خصوصية كل نوع.
ÛÛالـمستوى األول  :التغطية االنتخابية
تمت عملية الرصد على مجموع التغطية االنتخابية التي قامت بها كل من القناة األولى والقناة الثانية،
وكذا قناة ميدي  1وذلك في الفترة املمتدة ما بين  24شتنبر  2016إلى غاية  6أكتوبر  2016وهي كالتالي:
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•القناة األولى 34 :تغطية.
•القناة الثانية 28 :تغطية.
•ميدي  1تيفي 16 :تغطية.
وبمجموع  76تغطية وبتفاوت نسبي بين القنوات بحصة  % 43,5بالنسبة للقناة األولى ،و35,5
%للقناة الثانية ،و% 20,5لقناة ميدي  1تيفي.
ÛÛاملستوى الثاني:ضيوف النشرات
باإلضافة إلى التغطية  ،فقط تمت عملية الرصد على ضيوف النشرات الذين تتم استضافتهم خالل
النشرات لكل من القناة األولى والقناة الثانية وكذا قناة ميدي ،1وذلك في نفس الفترة املمتدة ما
بين  24شتنبر  2016إلى غاية  6أكتوبر  ،2016وشملت  9استضافات في القناة األولى ،و 8في القناة
الثانية ،بينما غاب هذا الصنف على قناة ميدي  1تيفي.
وكما هو موضح وخالل عملية رصدنا( ،حذف فقد) تبين أن قناة ميدي  1ال تستضيف خالل نشراتها
الرئيسية ضيوفا من ممثلي األحزاب السياسية ،كما هو الشأن بالنسبة للقناة األولى والقناة الثانية،
وبالتالي فان عملية الرصد في هذا املستوى ،أي على مستوى ضيوف النشرات ،سنقتصر فقط على
كل من القناة األولى والقناة الثانية.
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 .1الـمدة الزمنية لتدخالت النساء
تبدو املدة الزمنية لتدخالت النساء في النشرات اإلخبارية قائمة على مبدأ ثابت ،يتجلى في عدم
التغيير ،أي عدم املساواة بين الرجال والنساء في تناول الكلمة على وسائل اإلعالم إبان فترات
الحمالت االنتخابية ،فاملعطيات املسجلة على نحو مقارن بين القنوات مجال الرصد تؤكد سقفا
لهذه التدخالت ال يتجاوز نسبة من مجموع مدة النشرات اإلخبارية 3% :
الـمدة الزمنية لتدخالت النساء خالل النشرات االنتخابية

تدخالت النساء القناة الثانية :
خالل النشرة اإلخبارية

خالل التغطية االنتخابية
املدة الزمنية

النسبة املئوية%

املدة الزمنية

النسبة املئوية%

 04دقائق
و  15ثانية

7,03%

 04دقائق
و  15ثانية

1,25%

املجموع  59 :دقيقة و  39ثانية

املجموع  331 :دقيقة و 13ثانية

تدخالت النساء :القناة األولى
خالل النشرة اإلخبارية

خالل التغطية االنتخابية
املدة الزمنية

النسبة املئوية%

املدة الزمنية

النسبة املئوية%

 11دقيقة
و  23ثانية.

14,36%

 11دقيقة
و  23ثانية.

2,41%

املجموع 466 :دقيقة و  21ثانية

املجموع 78 :دقيقة و  16ثانية
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وتؤكد نسبة مدة تدخالت النساء في النشرات اإلخبارية على غياب املساواة في تناول الكلمة بين
الرجال والنساء في وسائل اإلعالم ،وخاصة في القنوات التلفزيونية في املشهد اإلعالمي املغربي.
تدخالت النساء ميدي  1تيفي :
خالل النشرة اإلخبارية

خالل التغطية االنتخابية
املدة الزمنية

النسبة املئوية%

املدة الزمنية

النسبة املئوية%

دقيقة و  36ثانية

7,24%

دقيقة و  36ثانية

0,44%

املجموع 307:دقيقة و  38ثانية

املجموع 32 :دقيقة و ثالث ثواني

يمكننا هذا املؤشرمن الوقوف بدرجة أكبروبشكل ملموس على تأثيرضعف حضور النساء كمتدخالت
خالل التغطيات االنتخابية إذ تراوحت فترة تدخالتهن ضمن نشرات األخبار خالل فترة االنتخابات
بأكملها بين دقيقة واحدة إلى  11دقيقة فقط وهي مدة زمنية ضئيلة جدا بحيث تمثل  0,44%فقط
من مجموع النشرات بالنسبة لقناة ميدي  1و  1,25%للقناة الثانية و  2,41%بالنسبة للقناة األولى
وهو ما يعتبرتأكيدا على ضعف مقاربة النوع وعدم استحضارها بالشكل املطلوب خالل التغطيات.
وتؤكد نسبة (مدة) تدخالت النساء في النشرات اإلخبارية على غياب املساواة في تناول
الكلمة بين الرجال والنساء في وسائل اإلعالم وخاصة في القنوات التلفزيونية في املشهد
اإلعالمي املغربي.

28

الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب

الشكل رقم ( :)1نسب تدخالت النساء على القنوات
وعلى هذا األساس ،يمكننا توزيع هذا التباين الفارقي بين حضور التدخل النسوي على شاشات
القنوات في الشكل املوالي ( ،)4الذي يعطي ما يقارب  60%للقناة األولى ،و 30%مليدي  1تيفي ،و11%
للقناة الثانية
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 - 2حضور النوع:
أ -نوع منتج املادة – التغطيات -

الجدول رقم ( :)2نوع منتج ا ملادة – التغطيات -
نالحظ من خالل املعطيات الخاصة بهذا املؤشربأن نسبة منتجي املادة اإلعالمية من النساء أقل من
الرجال في كل من القناة الثانية وقناة ميدي  1،بحيث تمثل تقريبا  35%في هذه األخيرة و حوالي 32%
في القناة الثانية ،وهو ما يمكن اعتباره حضورا ضعيفا إلى متوسطا للنساء على هذا املستوى ،في ما
ترتفع هذه النسبة ايجابيا واستثناء في القناة األولى لتصل إلى  55%تقريبا أي بنسبة  5%على نسبة
الرجال ،وهو ما يبرز معطى نوع منتج املادة اإلعالمية اتجاها متقدما في القناة األولى ،حيث أن عدد
النساء يفوق عدد الذكور وهو حالة متميزة في السياق العام.
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ب  -نوع الصحفي الـمحاور– ضيف النشرة.
نالحظ غياب تام ملقاربة النوع فيما يخص هذا املؤشر بالنسبة للقناة الثانية ،بحيث أنه وخالل كل
النشرات الرئيسية التي تمت فيها استضافة ممثلي األحزاب السياسية تم االقتصار على الصحفيين
بنسبة  100%مقابل  0%من الصحفيات ،للقيام باستضافة هؤالء الضيوف ،في ما بلغت هذه
النسبة حوالي  33%للصحفيات مقابل  77%للصحفيين في القناة األولى.

الجدول رقم ( :) 3نوع الصحفي املحاور
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ج -نوع املتدخلني – التغطيات –

الجدول رقم ( :) 4نوع املتدخلين
نالحظ أن نسبة املتدخالت في التغطية الخاصة باالنتخابات هي قليلة مقارنة مع نسبة املتدخلين إذ
تمثل نسبة  21%بالنسبة لقناة ميدي  1و  22,5%بالنسبة للقناة الثانية  ،فيما تمثل نسبة  38%في
القناة األولى ،مقابل نسبة  79%و %77,5و %62على التوالي بالنسبة للمتدخلين الذكور في القنوات
الثالث  ،وهكذا فإن مقاربة النوع وإن كانت حاضرة في هذه الحالة فهي تبقى ضعيفة جدا ،رغم
تسجيلها تقدما ملحوظا في هذه الفترة.
د -ضيف النشرة
من خالل املعطيات ،نالحظ ضعفا كبيرا ملقاربة النوع في ما يخص الضيوف الذين تمت استضافتهم
خالل نشرات األخبار ،والذين يمثلون األحزاب السياسية خالل االنتخابات ،بحيث تم استضافة
امرأة واحدة فقط في كل من القناة األولى والثانية في نشرات األخبار الرئيسة طيلة فترة الحملة
االنتخابية.
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الشكل رقم ( :) 5نوع ضيف النشرة

33

تقريرالرصد اإلعالمي الـمـستجيب لـمقاربة النوع االجتماعي ،للحملة االنتخابية  7أكتوبر 2016

 - 3الـمكانة االعتبارية للمتدخل:
بخصوص الصفة االعتبارية للمتدخلين تفرز املعطيات اتجاهات تستدعي االهتمام:
املعطى األول يتعلق بهيمنة املتدخلين من صفة الفاعل السيا�سي الذي يحتل املرتبة األولى في كل من
القناة األولى بنسبة  ،% 76وقناة ميدي  1تيفي بنسبة  ،% 67ثم القناة الثانية بنسبة . 62%
وضمن دائرة الفاعل السيا�سي يسجل تفاوت في حضور النساء ،إذ تسجل القناة الثانية أعلى بنسبة
 26 %للنساء ،تليها القناة الثانية بنسبة . % 10
وإذا كانت املعطيات السابقة تكرس الفاعل السيا�سي كفاعل تقليدي مهيمن في املمارسة السياسية،
فما هو جديربالذكرهو قوة حضور األفراد الذين يمثلون حصة مهمة من نسبة املتدخلين.

الشكل رقم ( :) 6صفة املتدخل
وهذا املؤشر يفيد توجهات راسخة للنموذج الديمقراطي املغربي الذي يضمن حقوق الفاعلين
السياسيين املنتمين لألحزاب والهيئات السياسية ،وفي نفس الوقت حقوق األفراد غير املنظمين في
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إطارأحزاب سياسية ،كما أن نسبة النساء بين هاته الفئة تمثل حضورا الفتا في القناة األولى مقارنة
بالقنوات ذات تمثيلية ضعيفة.
أ -الصفة احلزبية  -التغطيات :-

الشكل رقم ( :)7الصفة الحزبية  -التغطيات
يتحقق هذا املؤشر بالنظر إلى معطيات مجال الخطاب  ،ونوعية الخطاب املبثوثة في مستويات
التغطيات املختلفة وكذا ضيوف النشرات.
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 - 4نوعية اخلطاب:
أ -نوعية اخلطاب – التغطيات -

الشكل رقم ( :)8نوعية الخطاب  -التغطيات
يهيمن الخطاب الوصفي على نوعية خطاب التغطيات ،ويأتي في املرتبة األولى بالنسبة للرجال والنساء
في القنوات الثالث ،ويؤشرهذا املعطى على مستوى الحمالت في وسائل اإلعالم العمومية ويكاد يبقى
محصورا في نوع واحد وأسا�سي وهو الخطاب الوصفي.
يبرز ذلك من خالل ضعف نسب كل من الخطاب الحجاجي والخطاب النقدي بنسب ضعيفة ،وشبه
غياب كامل للخطاب التحليلي الذي يبرز فيه على نحو استثنائي حضوره مرة واحدة في القناة األولى
من لدن متدخلة من النساء.
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ب  -مجال اخلطاب – التغطيات –

الشكل رقم ( :)9مجال الخطاب – التغطيات –
وهي نسبة أتاحها الخطاب السيا�سي ،كذلك بنسبة  57%لدى ميدي  1تيفي و 56%لدى القناة
الثانية ،وفي املرتبة الثانية كان نصيب القطاع االقتصادي بنسبة  50%لدى ميدي  1تيفي والذي
قدم من لدن العنصرالذكوري بنسبة .% 70
بقراءة هذه املعطيات ،يتضح لنا تنوع الخطابات املوظفة من قبل األحزاب السياسية ،وهي نسبة
متفاوتة الحضور بين االقتصادي والسيا�سي واالجتماعي وغير محدد ،إال أن الحيز األكبر من نصيب
ما هو اقتصادي سيا�سي.
ج  -التغطيات:
وتبين املعطيات املتعلقة بضعف النشرة من خالل املعطيات املقارنة بين القناة األولى والقناة الثانية
بروزواضح للتفاوتات بين الرجال والنساء رغم التباين النسبي بين القناتين.
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د  -مجال اخلطاب – ضيف النشرة –

الشكل رقم ( : )10مجال الخطاب –ضيف النشرة–
عند النظرة األولى للشكل أعاله ،يتضح تقدم العنصر النسوي لدى القناة األولى بنسبة ناهزت
50%لدى القناة األولى.
إن هذا املعطى يبرز شبه توازي بين مجاالت الخطاب في كل من القناتين األولى والثانية.
كما يفيد تحليل مجال الخطاب في هذا املستوى ،االطالع على الهيمنة الكبرى للمجاالت األساسية
التي تهم الناخب املغربي ،وهي املستويات املتمثلة فيما هو سيا�سي واقتصادي واجتماعي.
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هـ  -نوعية اخلطاب –ضيف النشرة -

الشكل رقم ( :)11مجال الخطاب –ضيف النشرة–
تؤكد املعطيات الخاصة بنوعية النشرة ،نفس التوجه السابق؛ فالخطاب التحليلي ال يحضر إال
بنسبة  % 8في القناة األولى ،وهي نفس النسبة بالنسبة للخطاب الحجاجي.
كما تفيد نفس املعطيات حضور قوي ملحدد «آخر» بنسبة  % 42في القناة األولى ،ونسبة  % 36في
القناة الثانية.
وبمقارنة املعطيات املتعلقة باإلناث نالحظ تساوي الخطاب الوصفي والخطاب النقدي في القناة
األولى بنسبة  50%لكل منهما ،وتساوي النسبة املخصصة للقناة الثانية لدى النساء ب 33%لكل من
الخطاب الحجاجي والخطاب النقدي والخطاب الوصفي.
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إن ما يميزهذا املعطى هو الطابع النقدي لتوعية النساء في القناتين معا بنسبة  % 50في القناة األولى
و % 33في القناة الثانية.
و -خطاب النوع – التغطيات –
يغيب خطاب النوع في التغطيات بوثيرة أعلى لدى قناة ميدي  1بنسبة تجاوزت  % 53وبنسبة % 50
لدى القناة الثانية ،و % 44لدى القناة األولى.

الشكل رقم ( :)12خطاب النوع – التغطيات –
وعلى الرغم من ذلك ،يحضر خطاب النوع بنسب مهمة في كل من القناتين األولى والثانية ،مع تباين
ضئيل بنسبة  44%في القناة األولى و 46%في الثانية.
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ز -خطاب النوع – ضيف النشرة-

الشكل رقم ( :)13خطاب النوع –ضيف النشرة–
لم يسجل أي حضور لخطاب النوع في صنف النشرة بالنسبة للقناة الثانية ،بينما كان نصيب القناة
ترددي بلغ ثالث مرات معدل النسبة بما يعادل .33%
األولى تكرار ّ
في الوقت الذي يحضر خطاب النوع في التغطيات االنتخابية بنسب مهمة في صنف النشرة ،نالحظ
شبه غياب للنوع على نحو صارخ يبرز قلة حضور النساء في البرامج الحوارية.

 – 5القيم الـمعرب عنها
أ -القيم املعبر عنها – التغطيات-
تعزز القيم املعبر عنها في التغطيات ثالث قيم أساسية ،تأتي في أعلى سلم الترتيب بالنسبة للقنوات
الثالث ،ويتعلق األمربقيم العدالة االجتماعية والديمقراطية وحقوق النساء واالستقرار ،وفي مراتب
أقل نجد الحرية واملناصفة ،كما نجد مفاهيم مثل اإلصالح واملواطنة ومحاربة الفساد ،كما نالحظ في
هذا الصدد غياب حضور مفاهيم التعبيرعن التنوع ونبذ العنف والنزاهة واملنافسة.
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الشكل رقم ( : )15القيم املعبرعنها-التغطيات
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ب  -القيم املعبر عنها–ضيف النشرة-
تبرز القيم املعبرعنها في ضيف النشرة في القناة األولى والقناة الثانية عن تشابه في املعطيات الخاصة
بالقيم املالحظة من تدخالت ضيوف النشرات ،وهو مماثل في العمق والتأسيس ملا قررناه في القيم
املعبر عنها في التغطيات ،وذلك من وجود اهتمام بالعدالة االجتماعية والديمقراطية واملواطنة
باألساس.
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الشكل رقم ( :)15القيم املعبرعنها-ضيف النشرة
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 .6خطاب النوع و الـمجال:
أ -الـمجال اجلغرايف  -التغطيات

الشكل رقم ( :)16املجال الجغرافي-التغطيات
يمثل املجال الجغرافي معطى آخر إلبراز أوجه التفاوتات ،ففي التغطيات املتعلقة بالحملة االنتخابية
هناك حضور غير متكافئ بين الجهات على مستوى الذكور والنساء معا ،وإلى جانب ذلك يسجل
مستوى آخر للتمايز بين مستوى حضور الرجال والنساء ،يمثل التوزيع حسب النوع مقارنة بين
القنوات حضور النساء بنسبة  24.6%في القناة األولى و % 37.5لدى القناة الثانية  25%في ميدي
 1تيفي ،وهو ما يعني أن نسبة تدخل النساء في املجال الجغرافي الوطني على نحو عام أقل من نسبة
تدخل الرجال وضمن تباينات مجالية.
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وضمن هذه التباينات املجالية تسجل مستويات مختلفة من التفاوتات في الرباط سال القنيطرة
يسجل تمركزا لدى القنوات الثالث بنسب متباينة.
يتضح لنا من قراءة املعطيات ،أن حضور النساء لدى قناة ميدي  1تيفي ،يتجاوز الحصة املخصصة
للرجال في جهة الدار البيضاء سطات بنسبة  ،% 33وجهة مراكش آسفي بنسبة  ،17%وفي جهة بني
مالل خنيفرة نسبة .33%
وفي مقابل ذلك ،توجد جهات يغيب عنها على نحو كامل حضور الرجال والنساء ،كما هو األمر بجهة
طنجة تطوان ،والداخلة وادي الذهب ،والعيون الساقية الحمراء ،وجهات بتمثيلية رمزية مثل
تافياللت وسوس ماسة.
أما التوزيع املجالي للرجال والنساء بالنسبة للقناة الثانية تمركزفي جهة الرباط سال القنيطرة بين باقي
الجهات بنسبة 22.5 %بالنسبة للرجال و 8 %بالنسبة للنساء .وتحضر التحليلية الخاصة بالنساء
في كل من جهة بني مالل وخنيفرة بنسبة 2.7 %مقابل %13للرجال وفي جهة الشرق والريف بنسبة
 2.7%مقابل  16.12%وفي جهة درعة تافياللت بنسبة  2.7%للنساء مقابل  % 6.44للرجال.
فيما توجد جهات ضعيفة أومنعدمة الحضور بالنسبة للرجال والنساء معا ،لدى القناة األولى تراتبية
مختلفة ،تتوافق فيها جهة مراكش أسفي بنسبة  45%للنساء مقابل  9.37 %للرجال وبمعدل نسبة
 5 %للنساء ونسبة قريبة منها للرجال في كل من جهات الشرق والريف وكلميم والدارالبيضاء سطات
والرباط سال القنيطرة.
بينما ال توجد أية تمثيلية للرجال والنساء في جهات هامة مثل الداخلة وادي الذهب العيون الساقية
الحمراء سوس ماسة.
بالنسبة مليدي  1تيفي تسجل املعطيات توزيعا جهويا منخفضا بالنسبة للرجال والنساء على حد
سواء.
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 - 7النوع يف وضعية إعاقة
تفيد املعطيات املتعلقة بخطاب النوع في وضعية إعاقة في املعطيات اإلخبارية للحملة االنتخابية أحد
أوجه الالمساواة الجديرة باالهتمام.
ويمثل مؤشر غياب الحديث عن النوع في وضعية إعاقة خاصية مستحدثة للقنوات الثالث ،فهو
غائب على نحو كلي بالنسبة لقناة ميدي  1تيفي وغائب على نحو نسبة  97%بالنسبة للقناة األولى،
وغائب بنسبة  89%بالنسبة للقناة الثانية .
ونفس املعطيات تتخذ منحى قطعيا بالنسبة لحضور خطاب النوع في وضعية إعاقة في صنف النشرة
بالنسبة للقنوات الثالث ،التي غاب فيها هذا الخطاب على نحو كلي وفي القنوات الثالث.

الشكل رقم ( :)17خطاب النوع في وضعية إعاقة-التغطيات
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أ -خطاب النوع يف وضعية إعاقة– ضيف النشرة -

الشكل رقم ( :)18خطاب النوع في وضعية إعاقة-ضيف النشرة
تفيد املعطيات املتعلقة بخطاب النوع في وضعية إعاقة في املعطيات اإلخبارية للحملة االنتخابية أحد
أوجه الالمساواة الجديرة باالهتمام.
ويمثل مؤشرغياب الحديث عن النوع في وضعية إعاقة خاصية مستحدثة للقنوات الثالث.
فهو غائب على نحو كلي بالنسبة لقناة ميدي  1تيفي وغائب على نحو نسبة كلية ونسبة  97%بالنسبة
للقناة األولى وغائب بنسبة  % 89بالنسبة للقناة الثانية.
ونفس املعطيات تتخذ منحى قطعيا بالنسبة لحضور خطاب النوع في وضعية إعاقة في صنف النشرة
بالنسبة للقنوات الثالث التي غاب فيها هذا الخطاب على نحو كلي وفي القنوات الثالث.
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 - 1الــنــوع
أ -نوع منتج املادة( :التغطيات)

الشكل رقم ( :)1نوع منتج املادة( :التغطيات)
بالنسبة لنوع منتج املادة ،فإن الرسم البياني أعاله يمثل النسب التي حصل عليها كل نوع ممثل في
العينة ،وفيما يلي هذه النسب:
كما هو مالحظ في املبيان أعاله ،فإن نسبة نوع منتج املادة املهيمنة على عينة الدراسة؛ هم الرجال
بنسبة  ،57%تليها النساء بنسبة  ،31%فيما حلت أخيرا فئة (هما معا) بنسبة لم تتعد .11%
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ب -نوع املتدخل

الجدول رقم ( :) 2نوع املتدخل
الرسم البياني أعاله يمثل النسب التي حصل عليها كل نوع ممثل في العينة فيما يتعلق بنوع املتدخل،
وكما هو مالحظ في املبيان أعاله ،فإن نسبة نوع املتدخل املهيمنة على عينة الدراسة؛ الرجال بنسبة
 ،79%تليها نسبة فئة املتدخلين من النساء بنسبة .21%
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 - 2الـــمكـانة االعتـباريـة للمتدخل:
أ -صفة املتدخل

الشكل رقم ( :)3املكانة االعتبارية للمتدخل
بالنسبة للمكانة االعتبارية للمتدخل ،فإن الرسم البياني أعاله يمثل النسب التي حصل عليها كل
فاعل ممثل في العينة ،وفيما يلي هذه النسب:
كما هو مالحظ في املبيان أعاله ،فإن أعلى نسبة في عينة الدراسة؛ هي صفة فاعل سيا�سي بنسبة
 ،25%فيما حصلت الصفات التالية (فاعل أكاديمي ،صفة معنوية ،أفراد) على نسب متساوية ب
 21%لكل واحدة منهما ،موزعة على الجنسين معا ،فيما حلت في األخير صفة فاعل مدني بنسبة لم
تتعد .13%
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ب -الصفة احلزبية للمتدخلني واملتدخالت –التغطيات االنتخابية-

الشكل رقم ( :) 4الصفة الحزبية للمتدخلين واملتدخالت –التغطيات االنتخابية-
وبالنسبة للرسم البياني أعاله ،فإنه يمثل نسب الصفات الحزبية التي حصل عليها املتدخلون
واملتدخالت خالل التغطيات االنتخابية ،وفيما يلي النتائج املحصلة:
 أعلى صفة حزبية حاضرة في العينة؛ هي صفة من نوع آخرب  ،71%وهي لفائدة املتدخالت ،تليها
نسبة صفة متوسط ب  ،56%وحصل عليها املتدخلون من نوع الذكور ،فيما نجد صفة عال لم
تتعد  ،11%لفائدة متدخلون.
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 - 3الــخــطــاب:
أ -مجال اخلطاب

الشكل رقم ( :) 5مجال الخطاب
الرسم البياني أعاله يمثل نسب مجال الخطاب حسب النوع (ذكر -أنثى) ،وكما هو مالحظ ،فإن أعلى
نسبة في عينة الدراسة؛ هي نسبة مجال الخطاب السيا�سي لدى النساء ب  ،100%تليها نسبة مجال
الخطاب السيا�سي كذلك لدى الذكور بحوالي  ، 55%ثم نسبة مجال الخطاب االجتماعي لدى الذكور
بنسبة  ،39%تليها نسبة مجال الخطاب االقتصادي ب  5%لدى الذكور كذلك ،في حين حلت في
األخيرنسبة مجال الخطاب من صنف آخربنسبة لم تتعد .2%
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ب -نوعية اخلطاب

الشكل رقم ( :)6نوعية الخطاب
و فيما يتعلق بنوعية الخطاب ،فإن الجدول والرسم البياني أعاله ،يمثالن نسب نوعية الخطاب
الحاضرفي عينة الدراسة موزعة حسب الجنسين ،وفيما يلي النتائج املحصلة:
 أعلى نسبة في العينة؛ سجلتها نوعية الخطاب الوصفي ،لدى اإلناث بنسبة  ،80%تليها نسبة
نفس نوعية الخطاب (الوصفي) هذه املرة لدى الذكور ب  ،69%فيما كانت آخرنسبة في العينة
لفائدة نوعية الخطاب النقدي لدى الذكور ب.14%
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الشكل رقم ( :)7القيم املعبرعنها
الرسم البياني أعاله يبين نسب القيم السياسية املعبرعنها في مواد العينة ،موزعة حسب الجنسين؛
وفيما يلي النتائج املسجلة:
 أعلى نسبة في العينة؛ سجلتها قيمة الحداثة ،لدى النساء بنسبة  ،40%تليها نسبة الديمقراطية،
لدى النساء كذلك ب  ،% ،22%تليها نسبة اإلصالح ،لدى النساء كذلك ب  ،16%فيما حلت
رابعا القيم التالية (املساواة-املناصفة-الديمقراطية-حقوق النساء – املواطنة -االستقرار-
اإلصالح) بنسب متساوية  14%لكل واحدة على حدة .وآخر نسبة حصلت عليها قيم االستقرار
ب  14%عند النساء.
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 - 4الـمجال اجلغرايف

الشكل رقم ( :)8املجال الجغرافي
الجدول والرسم البياني أعاله؛ يوضحان املجال الجغرافي ،حيث نسجل بوضوح أكبرنسبة مهيمنة هي
لفائدة املجال الجغرافي «غير محدد» لدى الذكور وتكرر ذلك  22مرة ،فيما مجال جغرافي وحيد هو
الذي تم تحديده وهي جهة «سوس ماسة» وذلك لدى الذكور.

 - 5حضور النوع يف وضعية إعاقة
يعبرمؤشرالنوع في وضعية إعاقة عن غياب كامل في اإلذاعة لدى الرجال واإلناث

59

الــجــزء الثــالــث :
القــنــاة األمـــازيــغــيـة
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حتليل للقناة االمازيغية:
تختلف العينة املرصودة بالنسبة للقناة األمازيغية على باقي القنوات األخرى ،بحيث قمنا برصد
النشرتين املسائية واألخيرة خالل مدة الحملة االنتخابية املمتدة من  24شتنبر إلى  06من أكتوبر
 ،2016مدة كل نشرة هي  49دقيقة يعني خالل األيام  ،13أي ما مجموعه  637دقيقة ،أما بالنسبة
للتغطيات فاملدة اإلجمالية لها كانت  51دقيقة و 91ثانية.
أما فيما يخص اللغة املستعملة في التغطيات بالنسبة للمتدخلين ،فنجد حضور األمازيغية بما
نسبته  ،80%تتوزع بين السوسية األمازيغية والريفية ،واألولى هي األكثر حضورا في املقابل نجد
 8%تحدثت بالدارجة ،و  2%استعملت اللغة العربية كما هو األمر لحزب العدالة والتنمية وحزب
االشتراكي املوحد.
 -1نسب تدخالت النساء خالل النشرات االنتخابية حسب أيام احلملة
االنتخابية
وخالل هذه املدة ،تدخلت النساء في التغطيات بنسبة ،18%أي ما مدته  9دقائق و 71ثانية ،وعرف
اليوم العاشرأكبرتدخل للنساء بنسبة،2.31%عكس اليوم  12الذي لم يعرف أي تدخل ،وقد كانت
النسبة  ،0%أما بالنسبة لضيوف النشرات ،فقد تدخلت النساء ب  3دقائق ،أي ما نسبته،% 0.47
وهذه النسبة في اليوم األول  24شتنبرعكس باقي األيام.
الجدول رقم (  )1النسب االجمالية لتدخالت النساء خالل النشرات االنتخابية
تدخالت النساء
خالل النشرة االخبارية

خالل التغطيات االنتخابية
املدة الزمنية

النسبة املئوية %

املدة الزمنية

النسبة املئوية %

 9دقائق و  71ثانية

18%

ثالث دقائق

0.47%

املجموع 637 :

املجموع 51.91 :
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نالحظ في القناة األمازيغية على نحو عام ضعف الحصص املخصصة لتدخالت النساء في التغطيات
االنتخابية بنسبة لم تتجاوز  % 18فقط ،و % 0,44في النشرات اإلخبارية.
 -2نوع منتج املادة اإلعالمية:

الشكل رقم ( :)2نوع املادة-التغطيات
يعبر توجه منتجي املادة اإلعالمية عن نفس التوجه املسجل في القنوات األخرى بحضور أقوى
للصحفيين الرجال بنسبة  ،% 64مقابل  % 36للنساء في التغطيات.

منتج املادة

ذكر
الحصيص

النسبة%

انثى
الحصيص

النسبة%

0

0%

16

100%

املجموع 16 :
الجدول رقم ( )3نوع الصحفي املحاور –ضيف النشرة
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غير أن املعطيات املتعلقة بضيف النشرة تفيد بوجود معطى استثنائي ،يبرز أن النساء يمثلن الفئة
الوحيدة الحاضرة بنسبة ساحقة حصيصها  16مرة ،أي بنسبة .% 100
 - 3املكانة االعتبارية للمتدخلني
تركزتدخالت الذكور على الجانب السيا�سي بالدرجة األولى  55رجال ،و تسعة في الجانب االقتصادي،
و خمسة في الجانب االجتماعي عكس النساء اللواتي تفوق نسبة تدخلهن نسبة الرجال في هذا
الجانب 6 ،نساء ،وتدخلت  18امرأة في الجانب االقتصادي واثنتان في الجانب االقتصادي.

الشكل رقم ( :)4صفة املتدخل
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الشكل رقم ( : )5نوع الفاعل السيا�سي
من مجموع  79نجد  9%ذكور من املتدخلين صفتهم الحزبية عالية ،و 0%من املتدخالت صفتهن
الحزبية عالية ،ونسبة  % 59من املتدخلين ذكور صفتهم متوسطة ،أما املتدخالت اللواتي صفتهن
متوسطة ،فحصلن على  32%بالنسبة للتغطيات .
الجدول رقم ( :)6الصفة الحزبية لضيوف النشرة في عالقة بالنوع
نوع ضيف النشرة
الصفة الحزبية
للضيف
عالي
متوسط

رجل
النسبة%
الحصيص
15

99%

اخر
املجموع16:
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امراة
النسبة%
الحصيص
1

1%
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أما الصفة الحزبية للمتدخلين من ضيوف النشرات ،فمنها  % 99رجال ،صفتهم الحزبية متوسطة
و % 1نساء لهن نفس الصفة.
 -4اخلطاب:
يسجل أن الخطاب الوصفي هوالخطاب املهيمن على خطاب القناة األمازيغية على نحوسواء لدى كل
من الذكور والنساء .ولذا فهو يحضربنسبة  % 63لدى الرجال ،ونسبة لدى النساء ،أما باقي أصناف
الخطابات فهي غائبة باستثناء حضور رمزي للخطاب النقدي بنسبة  ،% 7مقسم على  % 5للرجال
و% 2للنساء.
نوع املتدخل
رجل

امرأة

نوعية الخطاب

حجاجي
وصفي
نقدي
تحليلي
اخر

الحصيص

النسبة%

الحصيص

النسبة%

0
56
5
0

%0
% 63
%5
%0

0
26
2
0

%0
30%
2%
%0

املجموع 89 :
الجدول رقم ( :)7نوع املتدخل
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نوع الضيف
رجل
نوعية الخطاب
حجاجي
وصفي
نقدي
تحليلي
اخر

امرأة

الحصيص

النسبة%

الحصيص

النسبة%

0
12
3
0
0

0
% 75
% 20

0
1

% 15

0
0

%0
%0

0

املجموع 16 :
الجدول رقم ( :)8نوعية الخطاب في عالقة بالنوع  -ضيف النشرة -
نالحظ في هذا املتغير غياب تام للخطابين الحجاجي والتحليلي لدى الجنسين ،مع حضور كبير
للخطابات الوصفية ب  % 75وصفيا للرجال ،و % 20للخطاب النقدي ،في حين لم يسجل الخطاب
الوصفي لدى النساء سوى .% 15
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الشكل رقم ( :)9حضور خطاب النوع  -التغطيات االنتخابية -
حضرخطاب النوع في التغطيات االنتخابية بنسبة  % 17.97بحصيص بلغ  16مرة.
الجدول رقم ( :)10حضور خطاب النوع  -ضيف النشرة -

حضور خطاب النوع

الحصيص

النسبة%

3

% 18.75

املجموع 16 :
يسجل هذا املتغيرحضور متقارب لحضور خطاب النوع في ضيف النشرة بنسبة بلغت .% 18,75
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 -5القيم املعبر عنها
تختلف النسب واألرقام فيما يخص القيم املعبرعنها في عالقتها بالنوع:
•عبر  4رجال و 7إناث عن قيمة املساواة ،بمعنى أن النساء حصلن على أعلى من .% 63
•في حين عبر  4رجال و  4نساء عن املناصفة.
•رجل واحد تحدث عن الحرية في حين غابت هذه القيمة عن النساء.
•أما قيمة الديمقراطية فقد عبرعنها 11رجال و امرأتين بنسبة مئوية بلغت .15,38
•تجاوز عدد النساء املعبرات عن حقوق النساء الرجال برقم واحد.
•لم يعبرأي من الرجال و النساء عن قيمة محاربة التمييز.
•نجد  14رجال عبر في خطابه عن العدالة االجتماعية بينما  9نساء فقط عبرن عن نفس
القيمة بنسبة  ،% 39وبهذا املنحى ،تأتي قيمة العدالة االجتماعية في أعلى سلم ترتيب القيم
لدى القناة األمازيغية.
•نفس العدد ( )1بالنسبة للجنسين عبرعن قيمة املواطنة.
•قيمة التنوع تكررت عند الرجال  4مرات والنساء مرتين.
•أما فيما يخص قيمة النزاهة ،نبذ العنف واملنافسة غابت لدى كال الطرفين.
•غابت قيمة االستقرارلدى النساء في حين حضرت لدى  12رجال ،ويسجل نفس األمربالنسبة
لقيمة اإلصالح ب  25رجال وعابت عن النساء.
•تكررت قيمة محاربة الفساد مرتين لدى النساء وأربع مرات لدى الرجال.
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الشكل رقم ( :)11القيم املعبرعنها في عالقتها بالنوع
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نستنتج على ضوء ما تم تقديمه في متغير القيم ،أن القيم األكثر تعبيرا عنها تتمثل في العدالة
االجتماعية ،اإلصالح والديمقراطية في حين تظل القيم األخرى متوسطة إلى غائبة لدى الجنسين.
 -6الـمجال اجلغرايف:
تتنوع املجاالت الجغرافية للمتدخلين/املتدخالت بين شمال وجنوب شرق وغرب ،وبين املراكز
والضواحي ،وبين القرى واملدن ،إال أن هذه األخيرة حظيت بالنسبة األكبر ،حيث نجد جهة الرباط
سال القنيطرة األولى بنسبة  % 8.75رجال و % 3.80نساء .ونفس النسبة للنساء بجهة الدار البيضاء
سطات ،بينما سجلت نسبة الرجال  ، 7.61%تليهما جهة بني مالل خنيفرة بنسبة  %.6للرجال،
و 2.85%للنساء ،وقد تمت تغطية مجموعة من الضواحي والقرى بهذه الجهة خالل الحملة
االنتخابية ،كذلك األمر بالنسبة لجهة درعة تافياللت التي وضلت فيها نسبة الرجال  % 4.7و النساء
 ،% 1.90في حين كانت النسبة متساوية للجنسين بجهة طنجة تطوان  ،3.8%و شكلت نسبة 2.85%
نسبة املتدخلين من الرجال بكل من جهة فاس مكناس وجهة الداخلة وادي الذهب ،في حين شكلت
نسبة تدخالت النساء  1.90%و  % 0.95على التوالي .وسجلت جهة الريف والشرق وجهة سوس ماسة
نفس النسبة  1.90%للرجال ،نسبة  1.90%للنساء بجهة الريف ،و % 0.95بسوس ،في حين سجل ما
نسبته  14%من املتدخلين الرجال حصلوا على «غيرمحددة» ونسبة  0.95%للنساء .من هنا يتبين لنا
االختالف الشاسع في نسبة املتدخلين/املتدخالت ،وباألخص النساء بحيث نجد املركزيحتل الصدارة
عكس الضواحي.
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الجدول رقم ( :)12التوزيع املجالي للمتدخلين حسب النوع
النوع
مجال االنتماء

رجل
احلصيص

امرأة
النسبة%

احلصيص

النسبة%

طنجة تطوان

4

3.80%

4

3.80%

الشرق والريف

2

1.90%

2

1.90%

كلميم واد نون

%0

%0

0

%0

الدارالبيضاء سطات

8

7.61%

4

3.80%

الرباط سال القنيطرة

9

8.57%

4

3.80%

فاس مكناس

3

2.85%

2

1.90%

الداخلة وادي الذهب

3

2.85%

1

%0.95

العيون الساقية الحمراء 2

1.90%

5

درعة تافياللت

5

4.7%

2

1.90%

سوس ماسة

2

1.90%

1

%0.95

بني مالل خنيفرة

7

6.6%

3

2.85%

مراكش آسفي

0

غيرمحدد

15

0
14%
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 - 7حضور النوع يف وضعية إعاقة:
لم نالحظ تدخل النوع في وضعية إعاقة خالل فترة الرصد في كل من النشرات والتغطيات ،إال أنه
تمت اإلشارة إليه خالل التغطيات في بعض التجمعات ،كما هو األمر لحزب األصالة واملعاصرة بجهة
الشمال حيث تم الحديث عن احتياجاته باعتباره من األولويات الضرورية للعدالة االجتماعية
والتكافؤ واإلصالح.
الجدول رقم ( :)13حضور النوع ذوي اعاقة

حضور النوع في وضعية اعاقة

الحصيص

النسبة%

0

0

املجموع 105:

خــــالصــة:
مما سبق يظهر لنا أن القناة األمازيغية تعبر بقوة عن االتجاهات الكبرى املسجلة في قضية حضور
النوع ،والتي تتسم بجالء في ضعف حضور النساء.
وإذا ما كانت هناك تمايزات في كون ضيف النشرة أعلى نسبة في القناة األمازيغية ،فذلك ليس بناء
على سياسة ممنهجة في املوضوع ،بقدرما هي نتيجة مرتبطة بطبيعة املوارد البشرية املشتغلة بالقناة.
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 - 1الصحافة الـمكتوبة :
يعرف مجال الصحافة املكتوبة تطورا ملحوظا يجعلها تعبرعن االنخراط املستمرفي صيرورة املشهد
السيا�سي املغربي وتلعب أدوارا مهمة في التنمية السياسية.
وقد راكمت الصحافة املكتوبة تجربة مهمة في مواكبة الحمالت االنتخابية ،وتعتبر مصدرا أساسيا
ملجموعة مهمة من املواطنين ،في تكوين تمثالتهم حول االنتخابات ومنهم جزء مهم من النساء.
وقد عمد الرصد إلى انتقاء ثمان صحف يومية  ،منها أربع صحف حزبية وأخرى مستقلة ،لتحليل
مقاربة النوع إبان فترات الحملة االنتخابية ل 7أكتوبر  2007بين الفترة  24شتنبر  6 -أكتوبر.
أوال  :مساحة النوع يف الصحافة املكتوبة
تعبراملساحة املخصصة للنوع في املقاالت املخصصة للنوع في عينة الصحف مجال الرصد ،عن اتجاه
ضعيف للمساحات املخصصة للنساء ،وكما تبين املعطيات في الرسم أسفله فتمثيلية املساحات
املخصصة للنساء هي شبه رمزية ،وهي ظاهرة تتقاسمها جل الصحف.

الشكل رقم (  )1مساحة النوع في الصحافة املكتوبة
76
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ويعبرذلك عن اتجاه عام لدى غالبية الصحف مع استثناء غيرمبرر لدى صحيفة الصباح.
ثانيا  :املكانة االعتبارية للمتدخلني

الشكل رقم ( : )2صفة املتدخل
تشير األرقام الكمية املتعلقة بمتغير صفة املتدخل ،إلى تنوع في املتغيرات املستقلة بين مجموعة من
الفاعلين السياسيين واملدنيين واألكاديميين وأصحاب الصفات املعنوية ومن أفراد عاديين وفاعلين
إعالميين للحزب أو «آخر» ،هذا التنوع في الحضور الحزبي شهد هيمنة كبيرة للفاعل السيا�سي في
معظم التدخالت الحزبية على صفحات الجرائد املرصودة؛ فجريدة بيان اليوم بلغ تدخل الفاعل
السيا�سي لديها نسبة  % 75للرجال مقابل  ،% 88لفائدة الفاعل السيا�سي النسائي  ،و في املرتبة
الثانية يحل الفاعل اإلعالمي بـ  % 11للرجال مقابل  % 8للنساء ،في حين أن جريدة االتحاد االشتراكي
منحت  % 61للفاعل السيا�سي بنسبة  % 30للنساء ،اللواتي حصلن  % 70كأعلى قيمة باعتبارهن
فاعالت أكاديميات.
77
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وإذا انتقلنا لجريدة العلم ،وجداناها تحتل املرتبة الثانية من مجموع الجرائد فيما يخص أعلى نسبة
لتدخالت الفاعلين السياسيين ،وذلك بنسبة  % 88للرجال في اقتراب جزئي للنساء ( ،)% 81أما
املرتبة األولى للفاعلين السياسيين ،فكانت من نصيب جريدة آخر ساعة ،التي ظفر فيها الرجال على
نسبة  ،% 89بينما غابت النساء عن السياسة ،ليحضرن كفاعالت مدنيات بنسبة . 88%
يتضح من قراءة هذه املعطيات أن التدخالت ذات الغطاء السيا�سي كانت في صدارة صفات
املتدخلين ،وهي قضية عادية النسجامها مع االستحقاق االنتخابي الخاص بانتخابات برملانية ،بينما
سجلنا انخفاض متفاوت في باقي املتغيرات والسيما كصفات معنوية أو أفراد أو آخر.

الشكل رقم ( )3مجال الخطاب
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تكشف األرقام األولية للمتغيرالتابع «مجال الخطاب» عن غياب كبيرللعنصرالنسوي في هذا املسار،
حيث أن كل الجرائد املرصودة لم تسمح للبروزالتمييزي للنوع ،بينما نجد حضورا وازنا للرجال؛ ففي
املرتبة األولى ،نصادف على نفس منوال املتغير السابق ،سيطرة واضحة للخطاب السيا�سي املبثوث
بجريدة أخباراليوم بنسبة  ،% 75وللمفارقة ،فنفس الجريدة منحت املرتبة األولى للنساء في الخطاب
االجتماعي كأعلى نسبة ( .)% 67وفي املرتبة الثالثة نجد الخطاب السيا�سي مرة أخرى مهيمنا بنسبة
 60%في كل من جريدتي بيان اليوم واملساء.
وفيما يتعلق بالخطاب االقتصادي ،فأحسن نسبة للرجال كانت % 50معروضة على صفحات جريدة
رسالة األمة.
ومن ناحية أخرى ،نالحظ حضورا أحاديا للعنصرالنسوي بنسب بلغت  ،% 100أي بتكرارحصي�صي
فردي (مرة واحدة) سجل على التوالي بكل من جرائد العلم ورسالة األمة واملساء والصباح وآخر
ساعة ،وتناولت على التوالي املواضيع التالية :متعدد ،اجتماعي ،متعدد ،اقتصادي مكرر.
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الشكل رقم ( :)4حضور خطاب النوع
تشير معطيات مدى حضور خطاب النوع عن قيمة كمية واضحة في غياب مثل هذا التعبير عن
خطابات التدخالت الحزبية املرصودة بالجرائد «العينة» .فباستثناء جريدة بيان اليوم ،التي سجلت
نسبة  % 100كتدخل نسوي تحدث عن خطاب النوع ،فإن باقي الجرائد لم تتناول القضية إال بتفاوت
ّبين تظهره بجالء األرقام التالية.
سجل هذا الغياب في كل من جريدة االتحاد االشتراكي بنسبة  ،% 74و العلم ( )% 65ورسالة األمة
( )% 75واملساء ( )% 93والصباح ( )% 61وأخباراليوم ( )% 100وآخرساعة ( ،)% 79كل هذه األرقام
تبين خطاب النوع من طرف الرجال.
وإذا انتقلنا إلى التدخالت النسائية على صفحات هذه الجرائد نجد حضورا لخطاب النوع بنسب
( 24%العلم) و( % 25رسالة األمة).
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الصفة احلزبية

الشكل رقم ( : )5الصفة الحزبية
يتصدر هذا املتغير  ،املنصب الحزبي العالي كزعماء األحزاب واألمناء العامين والرؤساء والكتاب،
حققت فيه النساء نسبة  % 100في جريدة الصباح.
في املقابل حقق الرجال قادة األحزاب السياسية أرقاما كبيرة حصدتها تدخالتهم بتنوعاتها الصحفية؛
ففي جريدة آخرساعة سجلت أكبرنسبة بـ  ،69%تلتها جريدة املساء ،ثم جاء في املرتبة الثالثة بنسبة
 % 59مشتركة بين االتحاد االشتراكي واملساء للنساء.
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أما املراكز املتوسطة للمتدخلين ،فأعالها سجلت للرجال في رسالة األمة بنسبة  ،% 50تلتها % 38
كنسبة للنساء بجريدة العلم .ثم جاء في ذيل القائمة متغير آخر بنسب متوسطة بلغت  % 42كأعلى
معدل سجل بجريدة بيان اليوم وكان من نصيب النساء.
اجلنس الصحفي

الشكل رقم ( :)6الجنس الصحفي
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في هذا املتغير ،نشهد تنوعا كبيرا في املتغيرات املستقلة ،والتي وصلت حوالي  11متغيرا ،تشمل الخبر
والتعليق والحوار والصورة واملقال والبورتريه والشهادات والكاريكاتير والعنوان والبرنامج االنتخابي
واإلعالن ،وهي أجناس صحفية مختلفة تنم عن التنوع الكبير الذي تتخذه األشكال الصحفية
للمتدخلين من الرجال و النساء.
في مقدمتها نجد جريدة املساء بتخصيصها نسبة  % 87للرجال في صنف الخبر ،هذا األخير ،الذي
اعتبر الجنس الصحفي األكثر استعماال من لدن الجرائد ،حيث بلغ  9مرات 8 ،للرجال و 1فقط
للنساء الذي سجل بجريدة املساء بنسبة .% 40
وهكذا ،تم توزيع باقي األجناس بين الجرائد ،إال أن النسب األعلى سجلت للرجال ،بينما لم تحظ
النساء سوى ب 40% :للنساء كخبربجريدة املساء ،و % 60كتعليق بنفس الجريدة.
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حضور النوع يف وضعية إعاقة

الشكل رقم ( :)7حضور النوع في وضعية إعاقة
تشير املعطيات أعاله ،إلى الغياب الكبير للنوع في وضعية إعاقة .وهي نسب متراوحة في هيمنة التعبير
الذكوري في كل الجرائد املرصودة (بيان اليوم ،االتحاد االشتراكي ،العلم ،رسالة األمة ،املساء،
الصباح ،...بين  % 93و .% 99بينما سجل  100%لحضوره في جريدة آخرساعة.
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القيم الـمعبر عنها

الجدول رقم ( : )8القيم املعبرعنها
تختلف القيم املعبرعنها في هذا املتغيربين  17قيمة ومفهوم ،تناولتها التدخالت الحزبية في الصحافة
املكتوبة.
شهدت بعض القيم حضورا كبيرا مقارنة بمثيالتها ؛ فمثال قيم الديمقراطية واملنافسة تم
استحضارها لدى جل املتدخلين في الجرائد ،سواء أكانوا نساء أو رجاال.
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كما نسجل مالحظة مهمة تتعلق بالخط التحريري لبعض الجرائد ،فجريدة العلم مثال استطاعت
أن تتناول كل القيم املختارة بعناية مركزة ،جعلها تتصدر الجرائد األكثر تمثيال للقيم ،تلتها جريدة
الصباح في املرتبة الثانية.
بالنظرإلى طبيعة األرقام املتضمنة في الجدول أعاله ،نالحظ برزوا كبيرا لقيمة الديمقراطية في جريدة
آخرساعة ،عبرعنها العنصرالنسوي ،في حين أن أعلى قيمة اختارتها جريدة املساء للتعبيرعنها كانت
هي العدالة االجتماعية بنسبة  % 60وطرحتها امرأة.
كما تصادفنا نسب مئوية نصفية ممثلة في  % 50عالجت قيم ومفاهيم نبذ العنف واملساواة
واملناصفة ،وظهرت على التوالي في جرائد رسالة األمة واالتحاد االشتراكي ،و املثيرأن هذه القيم الثالثة
قدمتها نساء.
في حين سجلت باقي القيم واملفاهيم نسب أقل من  % 50على باقي الجرائد.
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الـمجال اجلغرايف

الجدول رقم ( :)9املجال الجغرافي
انطالقا من قراءة هذا املتغير ،نالحظ حضورا متفاوتا للمجال الجغرافي بين توزيع مختلف الجرائد،
حيث أن كل من بيان اليوم واالتحاد االشتراكي ،والعلم (باستثناء جهة كليم واد نون) عبرت عن ذكر
الجهات املغربية  12بنسب مختلفة ،وإن حظيت متغيرات غير محددة بنسب ُعشرية قاربت على
التوالي النصف والثلث بالتساوي.
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وفي هذا الصدد ،نسجل الضعف املجالي في صفحات جريدة آخر ساعة ( 7جهات) وأخبار اليوم (9
جهات) والصباح ( 9جهات).
أما فيما يتعلق بالجهات األكثرتداوال ،فقد كانت العمومية وعدم التوضيح أو التموضع الجغرافي هو
امليزة السائدة «غير محدد» بنسبة وصلت ( % 51بيان اليوم) و( % 34االتحاد االشتراكي) و% 38
(العلم) و( % 51املساء) و( % 40الصباح) و( 55%أخباراليوم) و( % 58آخرساعة).
ما يستنتج من هذا املتغير ،هو تنوع النسب في تناول الجهات بالخطاب الصحفي املكتوب ،وذلك
بالنظرإلى طبيعة الخطاب السيا�سي الخاص باالنتخابات البرملانية املرتبطة بالوطني أكثرمنه باملحلي.
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 - 2الصحافة االلكرتونية
تعتبر الجرائد االلكترونية إحدى أهم الوسائل اإلعالمية املغربية الناقلة لألخبار  ،حيت أضحت
هذه األخير تنافس وبشدة الوسائل اإلعالمية الكالسيكية ،.لقدرتها التحيينية واآلنية في نقل األخبار
واملعلومات ،عالوة على منحها للمتلقي هامشا مهما لتفاعل مع الخبروإبداء الرأي ،وهي ال تختلف من
حيث إستراتيجيتها اإلعالمية عن الصحف الورقية الحزبية واملستقلة.
وكما يالحظ املتتبعون للشأن الصحافي االلكتروني ببالدنا ،فقد أصبحت هذه الجرائد مرجعا ومصدرا
مهما ومعتمدا من لدن األقطاب اإلعالمية الكبرى  ،بل أضحت هذه الجرائد الرقمية،مجاال لتداول
السياق السيا�سي ،حيت شهدت االنتخابات األخيرة توظيفا مكثفا لهذه الوسيلة اإلعالمية الجديدة،
بل اجتهدت هذه األخيرة في نقلها اآلني للمسار االنتخابي ،إما عن طريق مقاالت عامة أو مخصصة
لهذا الغرض ،باإلضافة إلى إنتاجها لبرامج خاصة بالحمالت االنتخابات تستقبل فيها زعماء األحزاب
السياسية املغربية إيمانا منها بدورها في تنويرالرأي العامة.
خاصة وأن أغلب هذه املؤسسات اإلعالمية الجديدة تتجاوز نسبة التفاعل معه مليون ونصف
متفاعل مما يدعم مكانتها ضمن الوسائل اإلعالمية الوطنية كفاعل إعالمي أسا�سي.
وعلى ضوء ذلك حاولنا االشتغال على كل من جريدة هيسبريس وهبة بريس ونون بريس،360 ،
معتمدين في هذا االختيارالترتيب املقدم من طرف موقع القياس ،اليكسا « .»Alexaوقد بلغ مجموع
املقاالت االنتخابية  80مقاال.
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 -1نوع منتج الـمادة

الشكل رقم  : 1نوع منتج املادة
يتبين من خالل معطيات الجدول أعاله الفرق الحاصل في إنتاج املواد اإلعالمية ،بين الرجال والنساء.
إذ نسجل حضور سبع مقاالت من إنتاج النساء ،من أصل ثمانين مادة إعالمية ،.وهوما يشكل %،84
من مجموع  % 100وبالتالي نسجل غيابا كبيرا في مساهمة األقالم النسائية كفاعالت في التواصل
السيا�سي أثناء فترة الحمالت االنتخابية باملواقع االلكترونية املرصودة.
 -2نوع الـمتدخل

الشكل رقم  : 2نوع املتدخل .
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من خالل الجدول يتبين حضور أربع نساء كمتدخالت في إحدى املوضوعات االنتخابات في املقابل
نجد  32رجال وهذا يؤكد غيابا كبيرا للنساء في الساحة السياسية اإلعالمية اإللكترونية.
 - 3الـمكانة اإلعتبارية للمتدخلني
يتضح من خالل قراءتنا ملعطيات الجدول غيابا شبه تام للنساء ،إذ سجلنا حضور  4نساء
كفاعالت مدنيات ،من أصل  112متدخال ،موزعين على خمسة أصناف،فقد تم تسجيل غياب
الفاعالت األكاديميات ،فجل اآلراء والقراءات والتحاليل العلمية حضر فيها الرجال بما نسبته
 22،32%من أصل  100%في حين غابت النساء األكاديميات بشكل كلي و بنسبة صفرية ،ونفس
ال�شيء ينطبق تماما على الفاعالت من صنف الفاعل السيا�سي إذ نسجل حضور فاعلة سياسية
واحدة من أصل . 32
وهو معطى يؤكد هيمنة ذكورية تكاد تكون مطلقة.

الشكل رقم ( )3الـمكانة اإلعتبارية للمتدخلين
 -4حضور خطاب النوع.
يبين هذا الجدول حضور خطاب النوع من أصل مجموع املقاالت االنتخابية ،وحسب درجة الحضور
تسجيل ثالث درجات من أصل  49خطابا ،موزعين بين العالي واملتوسط والضعيف مضيفا إليه
درجة غياب النوع في الخطاب .

91

تقريرالرصد اإلعالمي الـمـستجيب لـمقاربة النوع االجتماعي ،للحملة االنتخابية  7أكتوبر 2016

حيث سجل غياب خطاب النوع في  32خطابا انتخابيا في حين كان حاضرا في  17خطابا موزعين على
الشكل التالي:
•على مستوى درجة الحضور من املستوى العالي تم تسجيل  10خطب مركزة على مقاربة النوع
االجتماعي .
•على مستوى الدرجة املتوسطة تم تسجيل  4خطب وثالث بالنسبة لدرجة حضور ضعيفة.

الشكل رقم  : 4مستوى املتدخل والنوع
 - 5احلضور البصري للنوع
تم تسجيل غياب بصري لصورة املرأة في مقاالت املواقع اإللكترونية  ،إذ سجلنا حضور املرأة في
مناسبتين ،من أصل  69تم رصدها في مجموع املقاالت االنتخابية.
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الشكل رقم  : 5مستوى الحضور البصري
يمثل الحضور البصري نقطة ضعف لدى الرجال كما النساء في الصحافة االلكترونية ،ويكاد
الحضور النسائي يكون غائبا مقابل حضور رجالي ضعيف.
 - 6القيم املعبر عنها يف عالقتها بالنوع
من خالل الجدول تمكنا من تسجيل مالحظتين :أوال حضور قيم الديمقراطية واإلصالح واملواطنة
بكثافة ،في حين تم تغييب القيم املرتبطة بمقاربة النوع ،من قبيل املناصفة واملساواة وحقوق النساء
ومحاربة التمييز ،حيث جاء مجموع القيم الخاصة بالنوع  11درجة من أصل  ، 128ثانيا فبالرغم
من قلة العنصرالنسائي إلى أنه لم يعبرعن قيم مقاربة النوع ،حيث جاءت التعبيرات النسائية موزعة
على قيم الديمقراطية بدرجة واحدة ،وقيمة العدالة االجتماعية بدرجة واحدة وكذالك بالنسبة
لقيمتي محاربة الفساد واإلصالح  ،و درجتين بالنسبة ملحاربة التمييز ،و لقيمة املواطنة .
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الشكل رقم ( :)6القيم املعبرعنها في عالقتها مع النوع
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 - 7حضور النوع و األشخاص يف وضعية إعاقة .
نسجل غيابا تاما سواء لحضور النوع في وضعية إعاقة أو حضور موضوع ذوي اإلعاقة في املقاالت
املرصودة من داخل الوسائل اإلعالمية املذكورة.
 - 8خــالصــــة
تعبراملعطيات عن تشابه كبيرمع ما تم رصده بالنسبة للوسائل اإلعالمية األخرى ،من حيث الحضور
الضعيف ملقاربة النوع على كافة املستويات ،فكل املؤشرات املشارإليها هنا تؤكد ذلك.
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خـــاتـــمـــة
يمكن الوقوف في نهاية هذا الجزء على مجموعة من الخالصات األساسية الخاصة بالوسيط
التلفزي ،وهي خالصات تهم حضور مقاربة النوع في الحملة االنتخابية لسنة  2016من خالل تتبع
ورصد وتحليل التدخالت السياسية لألحزاب املغربية خالل فترة الحمالت االنتخابية ،ويمكن جرد
هذه الخالصات كالتالي:
•ضعف املدة الزمنية الخاصة بتناول الكلمة من قبل النساء في وسائل اإلعالم األكثرتأثيرا
خالل فترات الحمالت االنتخابية ،وهي القنوات الرئيسية التالية :القناة األولى والقناة
الثانية وميدي  1تيفي ،وهي مالحظة متعلقة بتغطيات النشرات وبضيوفها ،وهو مؤشر
على عدم استحضارمقاربة النوع على النحو املطلوب.
•هيمنة الطابع الذكوري ملنتجي البرامج واملواد اإلعالمية ،إذ أن الصحفيين الرجال عموما،
يمثلون حضورا قويا مقارنة بالنساء مع بعض االستثناءات الخاصة بالقناة األولى.
•اقتصار محاوري الضيوف في الجزء الخاص بضيوف النشرات على الصحفيين الذكور
كاتجاه عام يضع الصحفيات في مكانة أقل أهمية.
•سطوة الفاعل السيا�سي على بقية الفاعلين (ضعف في حضور الفاعلين األكاديميين
واملدنيين واإلعالميين والصفات املعنوية) ،مع بروز محتشم وضعيف للنساء سواء
كفاعالت سياسيات أو كفاعالت من مجاالت أخرى.
•غياب عنصر التفاعل السيا�سي والنقاش املبني على القضايا التي تهم النساء في املغرب،
وهو عنصر الحظناه في السير املمنهج للفعل اإلعالمي االنتخابي عموما ،باستثناء بعض
املبادرات الضئيلة لبعض األحزاب السياسية ،في مقابل ذلك نالحظ هيمنة الخطاب
اإللقائي املباشر.
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•حضور بارز وقوي للفاعلين ذوي الصفات الحزبية العالية على نحو مثير في القنوات
الثالث خاصة لدى ميدي  1تيفي.
•تفوّق الرجال مقارنة بالنساء في استخدام الخطاب السيا�سي ،يليه في األهمية والحضور
البعد االقتصادي.
•هيمنة شبه كلية للخطاب الوصفي ،مع قصور في حضور الخطاب النقدي والتحليلي
والحجاجي .وهو معطى كمي لقياس طبيعة التنمية السياسية في املغرب.
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و فيما يلي أهم االتجاهات للنتائج األولية لتقريرالرصد اإلعالمي املستجيب للنوع االجتماعي لتغطية
الحملة االنتخابية .2016
آلبد من التأكيد على الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم املختلفة اإلعالم السمعي البصري وعلى نحو
تكاملي في التنمية السياسية للنساء ،باعتبارمساهمة الوسائل اإلعالمية الكبرى التي تدخل إلى البيوت
في خلق معاييرجديدة ،وقيم تؤسس لحضور فاعل للنساء في الحياة السياسية ،تجعل هذا الحضور
في وسائل اإلعالم عملية إيجابية في ظل نموذج جديد لديمقراطيات ترتكزعلى وسائل اإلعالم .
وجاء التقرير ليؤكد على حضور ضعيف ملقاربة النوع بالوسائل اإلعالم الوطنية خالل فترة
االنتخابات ،مما يضعنا أمام تنافر حاد بين القواعد القانونية املنظمة للحقل اإلعالمي وبين والواقع
املمارس ،رغم دفاترالتحمالت للهيأة العليا للسمعي البصري والتشريعات املوازية املرافقة و هو واقع
يبرز الهوة ذات الطابع البنيوي املرتبطة بالتركيبة الثقافية للمجتمع املغربي الراهن والتي تكرس غياب
الكفاءات النسوية باملجال اإلعالمي السيا�سي.
وإذا كان واضحا أن التقدم النسبي للمشاركة النسائية كرسته العديد من القوانين االنتخابية
الجديدة التي خصت تمثيلية النساء بتقنيات وآليات خاصة ،مكنتها من تبوأ مكانة متقدمة في
العملية السياسية برمتها فإن رصد وصالت الحملة االنتخابية لألحزاب السياسية في وسائل اإلعالم
لسنة  2016يكشف عناصر الخصاص ،التي ال زالت تفصلنا عن مسار حقيقي للمناصفة ووصول
النساء إلى مناصب القرار.
Û Ûأوال  :توزيع تناول الكلمة يف وسائل اإلعالم
فرغم التقدم الحاصل في ظهور النساء في وسائل اإلعالم فإن حضور املرأة في التغطيات اإلعالمية
للحملة االنتخابية الزال ضعيفا ،فالتوزيع الزمني في اإلذاعة والتلفزيون على مستوى أخذ الكلمة
بالنسبة النساء يعكس واقعا يعبر عن تفاوتات بينة بين النساء والرجال ،ال يكرس حضورا منطقيا
للنساء في املمارسة السياسية ،و يعبر عن ممارسات لم ترق إلى املكتسبات القانونية املحققة وا
اآلليات املنظمة املرتبطة بمقاربة النوع .
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لم يتم استثمار جيد لألشكال الصحفية في إبراز املرشحات و تعريف الناخبين و الناخبات بهن ،مما
يجعل طرق تقديم وعرض العديد من املواد اإلعالمية غيرذات جاذبية ،وإذا كانت األجناس الصحفية
الغالبة هي الروبورتاج و الحوارفالضيوف في الغالب هم من الرجال و خاصة في البرامج الحوارية.
Û Ûثانيا  :مؤشر النوع
•رغم أن هذه التجارب متباينة بشدة في املستويات املختلفة للتعبير  ،فالوقت املخصص
للنساء مقابل الوقت املخصص للرجال قي مختلف وسائل اإلعالم ال يعكس واقع حضور
النساء في املمارسة السياسية ،بناء على ذلك فإن املشاركة النسائية في العمليات السياسية
تفرز اتجاها واضحا لعدم املساواة بين الرجال والنساء في تناول الكلمة في وسائل اإلعالم
ً
كل من وسائل
أثناء فترات الحمالت االنتخابية ،وتكشف أن الرجال أكثر ظهورا وهيمنة في ٍ
اإلعالم والعمليات االنتخابية بكل مستوياتها ،و تبدو املدة الزمنية لتدخالت النساء في
النشرات اإلخبارية قائمة على مبدأ ثابت ،يتجلى في عدم التغييرأي عدم املساواة بين الرجال
والنساء في تناول الكلمة عبر وسائل اإلعالم أثناء فترات الحمالت االنتخابية .فاملعطيات
املسجلة على نحو مقارن بين القنوات و الوسائل املختلفة ملجال الرصد تؤكد سقفا ضعيفا
لهذه التدخالت .
•عدم وجود فرق له داللة فيما يتعلق بواقع ضعف حضور مقاربة النوع ومقارناتها الخاصة
بين مختلف الوسائل اإلعالمية من صحافة مكتوبة وإذاعية وتلفزية والكترونية .والفروق
التي قد نالحظها في بعض الجوانب هي استثنائية وال تعبر عن االتجاه العام الذي يكرس
حالة الضعف والخصاص.
•اقتصار ضيوف النشرات على نحو شبه كامل يبين مسؤولية األحزاب والقائمين باالتصال
بها في اعتماد متدخلين من الرجال ،وهو ما يجعل مجال توزيع الحصص التلفزيونية بين
األحزاب يغلب عليها طابع ذكوري على حساب النساء في الحمالت االنتخابية ،فاملرأة رغم
عناصرالتحول القائمة ال زال ينظرإليها ليس كقائدة أومحللة سياسية ومصدرللمعلومات،
أو ملهمة لألفكاروالتصورات والتحاليل السياسية الجديدة .
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•حصة املكانة الحزبية من فئة الزعماء السياسيين من قادة األحزاب السياسية هي حكرعلى
الرجال  .فاألرقام تشير إلى أن املتدخلين جلهم من الزعماء السياسيين الرجال ،والحضور
البارز والقوي للفاعلين ذوي الصفات الحزبية العالية مثير لالهتمام في وسائل اإلعالم
املختلفة.
•النساء تهمل التحدث عن أنفسهم وال يتكلمن عن املساواة في مناسبات مهمة لتناول الكلمة
في التلفزيون العمومي في فترة الحمالت االنتخابية ،مما يعني ذلك من قصور في الوعي العام
لدي النساء و الرجال من مختلف املشارب في التعبيرعن تصور ما للمساواة
•وجود تفاوت فيما يتعلق بمنتج املادة اإلعالمية السمعية البصرية ،أو هيمنة الطابع
الذكوري ملنتجي البرامج واملواد اإلعالمية واضح .إذ أن الصحفيين عموما ،يمثلون حضورا
قويا مقارنة بالنساء مع بعض االستثناءات الخاصة  ،فالرجال هم باألساس موقعي أو
منتجي املادة اإلعالمية وهو ما يعني حضورا قويا للصحافيين الرجال مقارنة للصحافيات
النساء و بأن نسبة منتجي املادة اإلعالمية من النساء هي أقل من الرجال  ،واالستثناءات
املعبرعنها ال تشكل اتجاها ثابتا.
Û Ûثالثا  :مؤشر اخلطاب
•يمكن هذا املؤشر من معرفة مجاالت خطاب املتدخلين حسب النوع ،سواء تعلق األمر
باملتدخالت واملتدخلين ضمن التغطيات أو ضيوف النشرات ،باإلضافة إلى نوعية هذا
الخطاب.
•غياب عنصر التفاعل السيا�سي والنقاش املبني على القضايا التي تهم القضية النسائية في
الخطابات ،وهوعنصرالحظناه في السيراملمنهج للعمل اإلعالمي االنتخابي عموما ،باستثناء
بعض املبادرات القليلة لبعض األحزاب .في مقابل هذا ،نالحظ هيمنة الخطاب اإللقائي
والوصفي املباشر.
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• ّ
تفوق الرجال مقارنة بالنساء في استخدام الخطاب السيا�سي ،يليه في األهمية والحضور
البعد االقتصادي.
•هيمنة املواضيع االقتصادية واالجتماعية في الخطابات لدى مجموع املتدخلين من الرجال
والنساء ،فالنتائج تشير إلى أن نسبة اهتمام النساء بالقضايا االقتصادية واالجتماعية
هي أعلى من نسبة الرجال وهو ما يشكل اتجاها مثيرا لالهتمام في خروج املرأة من مجالها
الخاص إلى املجال العمومي في دوائره األكثرأهمية واملتعلقة باالقتصادي واالجتماعي.
•يهيمن الخطاب الوصفي على نوعية خطاب التغطيات ويأتي في املرتبة األولى بالنسبة
للرجال والنساء في القنوات الثالث ،مع ضعف نسب كل من الخطاب الحجاجي والخطاب
النقدي بنسب ضعيفة،
• شبه غياب كامل للخطاب التحليلي لدى النساء والرجال على حد سواء .هيمنة شبه كلية
للخطاب الوصفي ،مع قصور في حضور الخطاب النقدي والتحليلي والحجاجي .وهو معطى
كمي لقياس طبيعة التنمية السياسية في املغرب.
Û Ûرابعا  :تغييب النساء لقضايا املرأة:
•حضور النساء في وسائل اإلعالم ال يعكس أهم القضايا التي تدافع عنها النساء ،و نفس
ال�شيء بالنسبة للوصالت الخاصة بتدخالت ممثالت األحزاب ،فحين تتاح الفرصة لبعض
النساء الحزبيات ال يتحدثن عن حقوق النساء ضمن القضايا التي يقدمنها للرأي العام
الوطني ،فالنساء كفاعالت سياسيات ال يتحدثن عن قضايا حقوق النساء و املساواة ،كما
أن العديد من النساء يتحدثن عن قضايا ثانوية و تترك للرجال القضايا اإلستراتيجية.
Û Ûخامسا  :مؤشر املكانة االعتبارية للمتدخلني
•اقتصار قائمة القيادات املعبر عنها في الوصالت عينة التقرير على قيادات رجالية .وهو ما
يكرس واقعا متداوال بهيمنة القيادات الحزبية الذكورية .
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•تحضر املرأة في فئات «األطر املتوسطة «بمستوى أقوى لكن الفئات «غير املحدد» تمثل
حوالي الثلثين من مجموع عدد املتدخلين ،وهو ما يؤشر عن ال توازن واضح و عدم وجود
رؤية لدى األحزاب السياسية في استثمار الزمن البت التلفزيوني على نحو جيد وإشراك
مختلف أطرها في الظهور في وسائل اإلعالم  ،ناهيك عن غياب رؤية واضحة تجاه تشجيع
النساء.
•هناك مالحظة تتعلق بإقصاء النساء العاديات من الظهور في وسائل اإلعالم في الحملة
االنتخابية ،فالنساء املشاركات في مختلف التدخالت غالبيتهن أطر عليا و متوسطة و هذا
يعني أن النساء اللواتي يشكلن الغالبية في املجتمع ليست لهن فرصة للظهور على عكس
الرجال من هذه الفئة ،في الوقت الذي تسجل فيه نسبة حضور عالية من الرجال من فئة
األكاديميين ،فيما يسجل شبه غياب للنساء األكاديميات.
•ضمن دائرة الفاعل السيا�سي يسجل تفاوت في حضور النساء ،هيمنة الفاعل السيا�سي
على بقية الفاعلين (ضعف في حضور الفاعلين األكاديميين واملدنيين واإلعالميين والصفات
املعنوية) ،مع بروز محتشم وضعيف للنساء سواء كفاعالت سياسيات أو كفاعالت من
مجاالت أخرى.
Û Ûسادسا  :مؤشر القيم املعبر عنها:
•تطغى على القيم املعبر عنها في التغطيات قيم العدالة االجتماعية والديمقراطية وحقوق
النساء واالستقرار .وفي مراتب أقل قيم الحرية واملناصفة ،كما نجد مفاهيم مثل اإلصالح
واملواطنة ومحاربة الفساد ،فيما تغيب مفاهيم التعبيرعن النوع ومناهضة العنف والنزاهة
واملنافسة ،وهو ما يعبر عن ضعف ترسيخ القيم املدنية لدى الرجال والنساء ومنها قيم
املناصفة.
Û Ûسابعا  :مؤشر املجال اجلغرايف
•نستنتج من نتائج الرصد وجود جهات يغيب عنها على نحو كامل حضور الرجال والنساء،
وجهات بتمثيلية رمزية ،فيما توجد جهات ضعيفة أو منعدمة الحضور بالنسبة للرجال
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والنساء معا .وهو ما يعبر عن اتجاه سائد لغياب الوعي بالبعد املحلي والجهوي لدى
املتدخلين من النساء والرجال .
Û Ûثامنا  :مؤشر النوع يف وضعية إعاقة:
•وهو ومؤشر يستهدف اإلعاقة في التغطيات االنتخابية وفي عالقتها بالنوع االجتماعي .وفي
هذا الصدد يسجل الرصد على نحو عام وفي مختلف الوسائل اإلعالمية شبه غياب للنوع
في وضعية إعاقة.
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 Û Ûدعوة الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب إلى تعزيز عملها في مجال رصد مقاربة النوع،
والعمل على ترسيخ عملية الرصد الخاص بحضور النساء في وسائل اإلعالم بإعداد تقارير
دورية سنوية حول رصد وسائل اإلعالم املغربية املختلفة في مقاربتها للنوع االجتماعي،
وضرورة حث كل األطراف الداعمة لتوفيرالشروط املادية لالستمرارفي هذا العمل وتطويره.
 Û Ûدعوة الفاعلين السياسيين في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلى بذل مزيد من
الجهود لتجاوز وضع عدم املساواة بين الرجال والنساء في سائل اإلعالم خالل فترة الحمالت
االنتخابية.
 Û Ûدعوة املعنيين وصانعي السياسات العمومية و املنتجين في القنوات التلفزيونية وباقي
وسائل اإلعالم األخرى ،إلى بذل مزيد من الجهود لتجاوز وضع عدم املساواة بين الرجال
والنساء خالل فترة الحمالت االنتخابية ،وتطبيق املقتضيات املعلن عنها في هذا الباب ،مع
إعادة النظرحول تمثل مساهمة النساء في فترة الحمالت االنتخابية ،واعتماد مقاربة النوع
االجتماعي في تصميم وتنفيذ الحمالت االنتخابية في التلفزيون.
حث وسائل اإلعالم على تأطير تكوين أطرها وهيئات تحريرها على نحو يضمن تمثيلية
ّ ÛÛ
للنساء الصحافيات واإلعالميات كمنتجات ومبدعات في املجال.
 Û Ûدعوة وسائل اإلعالم إلى فتح املجال على نحو أوسع للنساء للمساهمة كمبدعات ومنتجات
للمواد اإلعالمية املختلفة.
 Û Ûتشجيع الصحافيات على الظهور في البرامج الحوارية ذات الطبيعة السياسية ،والقطع مع
املمارسات التي تكرس عقلية التمييزبين الصحافيات والصحافيين ،واعتبارأن الصحافيات
يتولون أعمال أقل أهمية ،ومطالبة معدي البرامج الحوارية بتوفير فرص أفضل للنساء
للمرور في البرامج الحوارية إبان فترات الحمالت االنتخابية ،مع عدم اعتبار هذا الجنس
الصحفي حكرا على الرجل.
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 Û Ûتشجيع النساء املتدخالت في التحليالت السياسية والبرامج الحوارية ،وتمكين النساء
 Û Ûمن الفئات النشيطة من قيادات األحزاب والنقابات ،واألكاديميات من فرص أقوى
للمساهمة في املمارسة السياسية.
 Û Ûحث وسائل اإلعالم على تحقيق نوع من التوازن بين الفاعلين ومنح فرص أكبر للفاعلين
األكاديميين واملدنيين واإلعالميين من النساء.
 Û Ûدعوة مختلف الوسائط اإلعالمية على الحرص على تجويد منتجاتها اإلعالمية ،بالعمل
على توفير كفاءات من النساء والرجال ،حتى تقدم خطابات حجاجية وتحليلية ونقدية
تساعد الناس على فهم املمارسات السياسة وفهم للمحيط الذي يعملون ويعيشون فيه ،ملا
لهذه األصناف من الخطابات من وظائف أساسية في رفع مستوى الوعي السيا�سي للمواطن
و املواطنة.
 Û Ûالدعوة إلى مراعاة التوازن على مستوى منح الكلمة للنساء من مختلف الجهات ،وفتح
فرص حقيقية للنساء أمامهن لتداول الكلمة في وسائل اإلعالم.
 Û Ûدعوة وسائل اإلعالم إلى إدراج النوع في وضعية إعاقة ضمن تصوراتها في صياغة برامج
الحمالت االنتخابية.
 Û Ûدعوة األحزاب السياسية إلى األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع خالل انتداب ممثليها أثناء
فترة الحمالت االنتخابية.
 Û Ûدعوة وسائل اإلعالم إلى تبني التوازن في تقديم ممثلي/ات األحزاب السياسية على نحو
يحترم مبادئ املناصفة في وسائل اإلعالم.
 Û Ûتشجيع ظهور حضور النساء في وسائل اإلعالم ضمان للتعددية وصونا لحقوق األشخاص
غيراملنتمين سياسيا.
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 Û Ûدعوة وسائل اإلعالم إلى العمل على تشجيع تداول قيم املناصفة وباقي القيم لتعزيزمقاربة
النوع في املجتمع.
 Û Ûدعوة وسائل اإلعالم إلى تبني مقاربة مجالية متوازنة ملنح الكلمة للنساء من مختلف
الجهات،
 Û Ûدعوة املنظمات الحزبية إلى مراعاة التوزيع املجالي للمتدخالت واملتدخلين أمام وسائل
اإلعالم على نحو يسمح بتمثيلية مجالية أفضل.
 Û Ûمنح الفرص ملمثلي/ات األحزاب من األعضاء العاديين على نحوأقوى وكسرهيمنة املنتدبين
الحزبيين من املكانة العليا أو املتوسطة.
 Û Ûدعوة املهنيين إلى بذل الجهود لتنويع مجاالت الخطابات حول مواضيع تهم املواطنين
ويسمح فيها االستماع لصوت النساء.
 Û Ûدعوة الفاعلين/ات اإلعالميين/ات والسياسيين/ات إلى إدراج األشخاص في وضعية إعاقة
ضمن دائرة اهتمامهم في الحمالت االنتخابية وضمنهم النوع في وضعية إعاقة.
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أشــــكــــال الــتـــلــفــــزيــــون

تقريرالرصد اإلعالمي الـمـستجيب لـمقاربة النوع االجتماعي ،للحملة االنتخابية  7أكتوبر 2016

األشـــكــــال :
•الشكل رقم ( : )1نسب تدخالت النساء على القنوات
•الجدول رقم ( : ) 2نوع منتج املادة – التغطيات -
•الجدول رقم ( : ) 3نوع الصحفي املحاور
•الجدول رقم ( : ) 4نوع الـمتدخلين
•الشكل رقم ( : ) 5نوع ضيف النشرة
•الشكل رقم ( : ) 6صفة املتدخل
•الشكل رقم ( : )7الصفة الحزبية  -التغطيات
•الشكل رقم ( : )8نوعية الخطاب  -التغطيات
•الشكل رقم ( : )9مجال الخطاب – التغطيات –
•الشكل رقم ( : )10مجال الخطاب – التغطيات –
•الشكل رقم ( : )11نوعية الخطاب –ضيف النشرة––
•الشكل رقم ( : )12خطاب النوع – التغطيات –
•الشكل رقم ( : )13خطاب النوع –ضيف النشرة–
•الشكل رقم ( : )14القيم املعبرعنها-التغطيات
•الشكل رقم ( : )15القيم املعبرعنها-ضيف النشرة
•الشكل رقم ( : )16املجال الجغرافي-التغطيات
•الشكل رقم ( : )17خطاب النوع في وضعية إعاقة-التغطيات
•الشكل رقم ( : )18خطاب النوع في وضعية إعاقة-ضيف النشرة
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أشكال اإلذاعة
•الشكل رقم ( : )1نوع منتج املادة( :التغطيات)
•الشكل رقم ( : ) 2نوع املتدخل
•الشكل رقم ( : )3املكانة اإلعتبارية للمتدخل
•الشكل رقم ( : ) 4الصفة الحزبية للمتدخلين واملتدخالت –التغطيات االنتخابية-
•الشكل رقم ( : ) 5مجال الخطاب
•الشكل رقم ( : ) 6نوعية الخطاب
•الشكل رقم ( : ) 7القيم املعبرعنها
•الشكل رقم ( : )8املجال الجغرافي

أشكال القناة األمازيغبة
•الجدول رقم (  : )1النسب االجمالية لتدخالت النساء خالل النشرات االنتخابية
•الشكل رقم ( : )2نوع املادة-التغطيات
•الجدول رقم ( : )3نوع الصحفي املحاور –ضيف النشرة-
•الشكل رقم ( : )4صفة املتدخل
•الشكل رقم ( : )5نوع الفاعل السيا�سي
•الجدول رقم ( : )6الصفة الحزبية لضيوف النشرة في عالقة بالنوع
•الجدول رقم ( : )7نوع املتدخل
•الجدول رقم ( : )8نوعية الخطاب في عالقة بالنوع  -ضيف النشرة –
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•الشكل رقم ( : )9حضور خطاب النوع  -التغطيات االنتخابية -
•الجدول رقم ( : )10حضور خطاب النوع  -ضيف النشرة -
•الشكل رقم ( : )11القيم املعبرعنها في عالقة مع النوع
•الجدول رقم ( :)12التوزيع املجالي للمتدخلين حسب النوع
•الجدول رقم ( : )13حضور النوع ذوي اعاقة
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أشكال الصحافة املكتوبة
•شكل رقم ( )1

 :مساحة النوع في الصحافة املكتوبة

• الشكل رقم (  : )2صفة املتدخل
•الشكل رقم ( : )3مجال الخطاب
•الشكل رقم ( : )4حضور خطاب النوع
•الشكل رقم ( : )5صفة املتدخل الصفة الحزبية
•الشكل رقم ( : )6الجنس الصحفي
•الشكل رقم ( : )7حضور النوع في وضعية إعاقة
•الشكل رقم ( : )8القيم املعبرعنها
•الشكل رقم ( : )9املجال الجغرافي

أشكال الصحافة اإللكترونية
•الشكل رقم (  : )1نوع منتج املادة
•الشكل رقم (  : )2نوع املتدخل
•الشكل رقم ( : )3املكانة اإلعتبارية للمتدخلين
•الشكل رقم ( : )4مستوى املتدخل والنوع
•الشكل رقم ( : )5مستوى الحصور البصري
•الشكل رقم ( : )6القيم املعبرعنها في عالقتها مع النوع
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Rapport de monitoring des médias sensible au genre
pendant la campagne électorale d’Octobre 2016

1. OBJECTIFS ET PRINCIPES GENERAUX
1. Le présent rapport de monitoring des médias sensible au genre
est conçu et élaboré à l’initiative de l ’Association Démocratique
des Femmes du Maroc (ADFM) et s’inscrit dans le cadre du projet
« Elections législatives 2016 : monitoring des médias sensible
au genre » , en partenariat avec le Bureau de la Friedrich Ebert
Stiftung à Rabat;
2.

Il a pour objet principal de constituer une plate-forme à un
débat afin de mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la
constitution surtout celles liées à la réduction des disparités
de genre, dans toutes ses dimensions juridiques, politiques,
sociales, économiques et culturelles et médiatiques.

3.

Fournir aux professionnels du secteur et aux décideurs des
outils et des instruments objectifs pour identifier les disparités
du genre au niveau de la couverture médiatique;

4.

Identifier les niveaux quantitatifs et qualitatifs de la présence
des femmes dans les couvertures médiatiques au cours de la
période de la campagne électorale des élections législatives de
2016;

5. Le présent rapport répond aux notes d’orientation et aux termes
de référence (TDR) assignés à l’Expert Consultant commis d’un
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commun accord par l’ADFM et le bureau de la Friedrich Ebert
Stiftung à Rabat;
6. Un travail en amont a été effectué par l’expert encadrant et une
équipe des jeunes jouissant de l’expérience et la neutralité.
Il a permis d’assurer des données et des informations recueillies
empiriquement par la participation de 15 observateurs/
observatrices pendant la phase de la campagne électorale s’
étalant entre le 24 septembre et le 6 octobre.
7. Des questionnaires ainsi qu’un guide d’analyse des medias-cible
ont été préparés afin de réaliser les objectifs du Monitoring des
médias sensible au genre.
8.

Méthodologiquement nous avons exploité les techniques de
l’analyse de contenu afin d’atteindre les objectifs de monitoring
et de garantir une analyse qualitative et quantitative de la
présence des femmes dans l’espace médiatique pendant la
campagne électorale.

9. L’ échantillon de l’opération de monitoring des medias sensible
a l’approche du genre s’est formulé comme suit :
ÜÜ
Les chaines télévisées : TV1, 2M, Medi1tv, la chaine amazigh;
ÜÜ
Les radios : Radio nationale , la radio amazigh;
ÜÜ
Les journaux : Al Alam, Al Itihad Alichtiraki, Bayan Alyawm,
Rissalat Al Ouma, Assabah, Al Massae, Akhbar Al Yawm,
Akher Saae ;
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ÜÜ
La presse électronique : Hespress, , Hiba-press, le 360.
10.

La première partie de ce rapport présente des informations
générales du contexte national et international, ainsi que le
cadre général de la protection et de la promotion de l’approche
de genre dans les médias au Maroc.

11. La deuxième partie du rapport vise à soumettre des informations
inédites et spécifiques sur la présence des femmes dans l’espace
médiatique pendant la campagne électorale des élections
législatives du 7 octobre 2016. Certes, ces informations nous
présentent une description réelle de la présence des femmes
dans les médias selon un échantillon dans le cas marocain.
12.

Le rapport présente ses données statistiques comparatives
sur l’exercice de chaque média de l’échantillon indiqué, ventilé
par des indicateurs spécifiques par rapport au temps et aux
espaces de prise de parole, le genre des intervenants, la
qualité des intervenants, la nature des discours, l’appartenance
géographique des intervenants, les valeurs exprimées par les
intervenants ainsi que d’autres critères pertinents pendant la
période de la campagne électorale d’octobre 2016.

13.

Ce rapport aboutit à des conclusions et des recommandations
fiables à entreprendre pour promouvoir la présence des femmes
dans les médias au cours des périodes électorales.
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14.

Ce rapport évoque de façon directe des renseignements, des
suggestions, des recommandations ainsi que des mesures
concrètes à adopter pour assurer l’exercice des droits inscrits
dans la Constitution et dans les lois éditées par la HACA afin de
garantir un meilleur traitement de la question de la promotion
de l’égalité de genre dans les médias marocains pendant les
périodes électorales.

15.

Le présent rapport présente une vision sur la capacité des
femmes à participer activement, par leurs présences dans les
médias publics et privés, aux processus du développement
politique.

16.

En marge de l’étape préparative, une formation a été réalisée
le dimanche 21 septembre 2016 au siège de l’ADFM pour les
jeunes observateurs/observatrices sur le monitoring des médias,
les techniques de collecte des disparités et des stéréotypes de
genre, ainsi que le suivi des jeunes observateurs/observatrices
pour l’alimentation de la base des données pendant la période
du 24 septembre 2016 au 6 octobre 2016

17.

Une conférence de presse à été organisée à l’hôtel Idou Anfa
de Casablanca et à laquelle a participé un nombre important
de journalistes de plusieurs médias marocains. Mme Khadija
Errebbah de l’ADFM a présenté les résultats préliminaires
du monitoring des médias sensible au genre. De sa part, M.
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Mohamed Allali en tant qu’expert chargé du projet a présenté
des détails sur la méthode suivie, les difficultés de cette opération
en plus des données et des informations supplémentaires sur le
monitoring.

10

Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM)

2. Résultats du monitoring des médias
sensible au genre 2016.
I. La présence et les interventions des femmes dans les
medias :
ÜÜL’absence d’égalité au niveau de la prise de parole entre les femmes
et les hommes dans les médias audiovisuels et la presse écrite ainsi
au dans la presse électronique pendant la période électorale;
ÜÜLa domination du genre masculin dans la production des produits
journalistiques et médiatiques ;
ÜÜL’absence quasi totale de femmes journalistes dans des programmes
de débat réalisés pendant la période électorale;
ÜÜLes invites des journaux télévisés sont dans la majorité des hommes;
II. Le statut des intervenants :
ÜÜLes acteurs politiques représentent la majorité des intervenants,
parmi les deux catégories, hommes et femmes ;
ÜÜLes acteurs sans appartenance politique représentent un
pourcentage important ;
ÜÜLe statut politique des intervenants s’identifie en deux catégories,
moyen et haut niveau avec une constatation d’absence des militants
de base ou ordinaires.
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III. La qualité du discours :
ÜÜLa domination du discours descriptif a l’encontre d’autres discours
analytiques, critiques, etc.
ÜÜTrois types de discours véhiculés : discours politique, en premier,
suivi du discours économique et social;
ÜÜLa comparaison entre les différents discours présentés par les deux
sexes favorise les femmes dans les discours à caractère social et
économique.
IV. La distribution spatiale :
ÜÜLa distribution spatiale représente un autre aspect des inégalités et
des équilibres au sujet de la présence des hommes et des femmes
en relation avec l’espace ;
ÜÜL’analyse montre que les espaces médiatiques souffrent d’un
déséquilibre qui favorise la présence d’intervenants qui s’identifient
comme représentants de certains centres et espaces urbains ;
ÜÜLes deux sexes sont absents dans un nombre important de régions,
dans le paysage médiatique;
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3. Recommandations
Recommandation 1 : réalisation d’un rapport annuel de
monitoring des médias sensible au genre.
• Il est essentiel que la société civile soit systématiquement informée,
consultée et engagée dans l observation et l évaluation des pratiques
des médias sensibles au genre pendant les élections. La réalisation
d’un rapport annuel reste un objectif à atteindre afin de pouvoir
disposer d’un instrument important pour la promotion de la présence
des femmes dans les médias.
Recommandation 2 : création d’une base de données de suivi
de la mise en œuvre des recommandations au sujet de la
promotion de la présence des femmes dans les médias

• L’ADFM doit constituer un groupe de travail pour la création d’une
base de données destinée à servir spécifiquement au suivi et à
l’évaluation des avancées sur la réalisation des recommandations au
sujet de la promotion de la présence des femmes dans les médias et
leur intégration dans les pratiques médiatiques.
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Recommandation 3 : assurer la réalisation des dispositions
juridiques en vigueur.

Prendre des mesures pour donner effet à toutes les dispositions
législatives favorisant l’approche genre dans les médias.
Inciter les acteurs politiques opérant dans les instances exécutives
à fournir plus d’efforts pour surmonter l’inégalité observée entre la
présence des hommes et des femmes dans les medias pendant les
périodes électorales.
Recommandation 4 : le rôle des professionnels

Rappeler les professionnels des médias l’importance de l’application
des exigences légales annoncées afin de promouvoir la présence des
femmes dans les medias et l’adoption de l’approche genre dans la
conception des campagnes et des programmes électoraux dans les
médias.
Recommandation 5 : la question de la formation

Elaborer des programmes de formation spécialisés dans l’intégration
de l’approche genre dans les médias afin d’assurer une meilleure
représentation médiatique des femmes.
Recommandation 6 : le statut des femmes journalistes

Encourager les femmes journalistes à apparaitre dans les talks- chows
électoraux et les grands débats;
14
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Recommandation7 : la participation des femmes aux
débats et réflexions sur la politique
Encourager les femmes à intervenir dans l’analyse politique pendant les
périodes électorales.
Recommandation 8 : integrer le facteur spatial

Inciter les partis politiques à intégrer le facteur spatial dans le choix
de leurs représentants (femmes et les hommes) interagissant avec les
médias en campagne électorale.
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4- Conclusions
Il y a lieu de transmettre 4 principaux messages à 4 cibles spécifiques :
1. aux acteurs politiques : essayer de renforcer l’arsenal juridique
et les décisions politiques permettant de promouvoir la présence
des femmes dans les medias en se basant sur les aspects
qualitatifs.
2. aux professionnels des médias : revoir les pratiques
journalistiques afin qu’elles contribuent à la promotion de
l’égalité entre les hommes et les femmes.
3. à la société civile : accroitre les efforts pour passer a une
nouvelle phase de plaidoyer en faveur de l’égalité de genre dans
les medias.
4. aux partenaires: les partenaires de l ‘ADFM devraient assurer un
soutien adéquat au projet de réalisation d un rapport annuel de
monitoring des médias sensible au genre au Maroc.
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