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أرضيــة المنتــدى العربــي

تعتــر املــرأة العربيــة رشيــكا أساســيا يف تحقيــق أهــداف التنمية ،ومســاهام فاعــا يف تطــور مجتمعاتها.
وقــد بُذلــت جهــود كثــرة لتمكــن املــرأة العربيــة مــن النهــوض يف كافــة املجــاالت ،إال أن هــذه الجهــود
الحثيثــة والرغبــة امللحــة يف تأهيــل األدوار االجتامعيــة للنســاء ،مل يواكبهــا تطــور مــواز يف الخطــاب
اإلعالمــي الــذي ظــل يف جــزء كبــر منــه عاجـزا عــن مواكبــة هــذه املتغـرات ،حيــث مــا زالــت وســائل
اإلعــام تنقــل خطابــات تكــرس النظــرة الدونيــة للمــرأة ،وتحرصهــا يف أدوار منطيــة ســلبية أو تقليديــة
جامــدة ال تراعــي املكانــة التــي تحتلهــا النســاء يف املجتمــع ،وال تعكــس الــدور املنــوط بهــا كفاعلــة
أساســية ورشيكــة يف التنميــة.
ويشــكل اإلعــام أداة فعالــة نحــو التغيــر ،حيــث يســاهم بشــكل مؤثــر يف تغيــر الســلوكات واملعتقــدات
املجتمعيــة واإلنســاين ،ويعمــل عىل نــر الوعي وتعزيــز القيم وتصحيح املفاهيــم أو تغليط الرؤى الســائدة،
وذلــك مــن خــال اخرتاقــه كل البيــوت وكل الحــدود الجغرافيــة ،واســتهدافه جميــع الفئــات االجتامعية.
كــا أن لإلعــام دورا محوريــا ،باعتبــاره يشــكل خيطــا ناظــا ووســيطا أساســيا يف عمليــات التغيــر التــي
تســتهدف تحســن أوضــاع النســاء يف املجتمــع بوجــه عــام ،فإضافــة إىل دوره التواصــي واإلخبــاري ،لــه
أدوار أخــرى تربويــة وتحسيســية وتثقيفيــة يعمــل يف إطارهــا عــى تشــكيل األفــكار والصــور الذهنيــة،
وأيضــا اتجاهــات واهتاممــات الــرأي العــام .لكــن هــذا الــدور الخطــر لإلعــام مرهــون بضمــر وكفــاءة
ودرجــة وعــي الجهــة املرشفــة ،واملســؤولني عــن الخــط التحريــري للوســائط اإلعالميــة وغريهــا مــن
مصــادر املعلومــات.
ويبقــى الســؤال املركــزي الــذي كان ،وال يـزال ،يحــرك الجهــود الفكرية واالجتامعيــة والسياســية املتعلقة
باملــرأة واإلعــام ،والــذي يتعلــق أساســا بطبيعــة املخرجــات اإلعالميــة التــي تقــدم املــرأة يف إطــار
ســلبي ،ويــدور يف معظمــه حــول العوامــل واملتغـرات التــي تقــود لبنــاء تلــك املخرجــات وتلــك الصــور
الســلبية ،وكيفيــة تصحيحهــا وتقوميهــا .ويقــع الرهــان يف هــذه العمليــة باألســاس عــى تغيــر الثقافــة
واإلدراك وتغيــر السياســات ،وأيضــا عــى دعــم معــارف اإلعالميــات واإلعالميــن ،وبنــاء وعيهــم بقضايــا
املــرأة ،وبأهميــة مضمــون الرســالة اإلعالميــة.
لقــد كانــت املــرأة العربيــة رشيكــة أساســية يف صنــع الثــورات ،ويف النضــال ضــد الفســاد ،ومــن أجــل
الدميقراطيــة .لكــن ،ومــع األســف ،هنــاك تغييــب ممنهــج عــن املشــهد الســيايس واإلعالمــي ،حيــث مل
يتغــر وضــع املــرأة العربيــة يف اإلعــام بعــد الثــورات ،ألن العقليــات مل تتغــر ،ونفــس النظــرة النمطيــة
وفكــر التهميــش واإلقصــاء ال يـزال حــارضا ،فبعــد أن شــاركت املــرأة وناضلــت ألجــل حاميــة الثــورات
العربيــة ،غابــت بشــكل ملحــوظ واســتبعدت عــى كل املســتويات ،فغيــاب الحضــور النســايئ يســجل
عــى مســتوى الولــوج إىل مراكــز القـرار الســيايس ،أو عــى مســتوى الحضــور اإلعالمــي يف الربامــج الــذي
كان حضــورا باهتــا أو مــن أجــل التأثيــث فقــط ،عــى الرغــم مــن أن هــذا اإلعــام نفســه انتعــش يف
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جميــع تغطياتــه بصــور وأصــوات نســاء الثــورات العربيــة ،ووجودهــن املكثــف واملســتمر يف ســاحات
ومياديــن النضــال ،كــا أن هــذا اإلعــام نفســه يشــهد بأنهــن مل يكـ ّن جالســات مراقبــات ،بــل انخرطــن
بفعاليــة وبــكل قــوة للمشــاركة يف صناعــة مســتقبل شــعوبهن عــى أســس مــن العدالــة والحريــة
والكرامــة ،وهــذا يجعلنــا نؤكــد أن متكــن املــرأة العربيــة مــن صــورة إعالميــة منصفــة ومحايــدة وغــر
متحيــزة أســاس مــروع مجتمعــي متكامــل يليــق بشــعوب مــا بعــد الثــورات العربيــة.
نؤكــد أن هنــاك إجــاع عــام ووعــي عــريب بــأن اإلعــام غــر منصــف يف طــرح قضايــا املــرأة ،ومقــر
كذلــك يف تقديــم صــورة إيجابيــة تعكــس األدوار الحقيقيــة والطالئعيــة التــي تضطلــع بهــا لفائــدة
املجتمــع كمســاهمة فاعلــة وحقيقيــة يف التنميــة ،وجــاء نتيجــة هــذا الوعــي إعــداد اســراتيجيات
وخطــط عمــل وطنيــة وإقليميــة ودراســات وبحــوث عديــدة مــن أجل تحســن صــورة املــرأة يف مختلف
الوســائط اإلعالميــة العربيــة .كــا أن هنــاك وعــي بــأن تقديــم املــرأة العربيــة بالشــكل الــذي يليــق بهــا
يف وســائل اإلعــام لــن يتحقــق بــن عشــية وضحاهــا ،مثلــا أنــه لــن يتحقــق نتيجــة جهــد فــردي تقــوم
بــه جهــة دون أخــرى ،بــل هــو عمليــة متكاملــة يجــب أن تتشــارك فيهــا جميــع الــدول واملؤسســات
وجميــع القطاعــات وجميــع املكونــات املجتمعيــة لتعمــل عــى تعزيــز الوعــي الســليم بــدور املــرأة
ومبركزيتــه يف بنــاء وتطــور نهضــة املجتمعــات العربيــة.
وهــو مــا يجعلنــا نراهــن عــى إرادة التغيــر لــدى اإلعالميــات واإلعالميــن ووعيهــم بأهميــة التعامــل
اإليجــايب مــع قضايــا املــرأة العربيــة بشــكل يتيــح تقديــم صــورة واقعيــة ومعالجــة هادفــة لــدور املــرأة
يف الحيــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة ،ونســعى لتعزيــز التنســيق والرشاكــة بــن
مختلــف املؤسســات لدعــم قضايــا املــرأة وفــق رؤيــة عربيــة مشــركة.
وقــد قامــت منظمــة املــرأة العربيــة يف هــذا اإلطــار بعمــل رائــد تكلــل بصــدور االسـراتيجية اإلعالميــة
للمــرأة العربيــة ،التــي جــاءت نتيجــة تحليــل للواقــع اإلعالمــي العــريب ،ورصــد ملواقــع الضعــف والقــوة
يف مؤسســات اإلعــام العــريب ،وأيضــا للفــرص والتهديــدات القامئــة يف هــذا املجــال .وقــد تضمنــت هــذه
االسـراتيجية مقــرح مــروع كبــر يشــكل مــروع «مظلــة» يســتجيب ألهــداف االسـراتيجية الثالثــة
املتعلقــة ببنــاء الوعــي واملعرفــة وتعزيــز القــدرات ،وتأســيس آليــات الرشاكــة والتنســيق التــي تتقاطــع
يف مجــاالت التطبيــق الســبعة وهــي املجــال الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي والتعليمــي والصحــي
والريــايض والبيئــي .هــذا املــروع املتمثــل يف «الوكالــة اإلعالميــة للمــرأة العربيــة» ،الــذي تتمحــور
فكرتــه يف إيجــاد كيــان إعالمــي متعــدد الوســائط يقــوم بإنتــاج مــواد إعالميــة مختلفــة األشــكال تتميــز
جميعهــا بأنهــا تحمــل رســالة اتصاليــة تجســد مــا تســعى إليــه هــذه االس ـراتيجية عــى صعيــد رفــع
الوعــي املجتمعــي ،مبــا فيــه وعــي املــرأة ذاتهــا بقضاياهــا وخلــق رأي عــام مســاند لهــا ،ودعــم وتعزيــز
مكانتهــا وأدوارهــا املختلفــة ،فضــا عــن اضطالعــه مبهــام التدريــب والتأهيــل لإلعالميــات واإلعالميــن
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للتعامــل املهنــي الكــفء مــع قضايــا املــرأة ،حيــث يشــكل هــذا املــروع خطــوة مهمــة يف التأســيس
لعمــل عــريب مشــرك ،وإننــا نغتنــم فرصــة إقامــة هــذا املنتــدى للتــداول يف مــا ميكــن اتخــاذه مــن
إجـراءات لتفعيــل تأســيس هــذا املــروع «املظلــة».
ونحن نسعى ،من خالل هذه الورقة ،إىل إثارة تساؤالت عديدة:
●●ملــاذا مل ينخــرط اإلعــام العــريب يف تنــاول الصــورة املرشقــة للمــرأة العربيــة خــال وبعــد أحــداث
الثــورات العربيــة؟
●●كيــف ميكــن أن نخلــق إعالمــا إيجابيــا هادفــا وغــر متحيــز يتــاىش مــع متطلبــات العــر
واإلصالحــات الكــرى املرتبطــة بالنهــوض بوضعيــة املــرأة ومتكينهــا أينــا تواجــدت؟
●●مــا هــي رشوط وضوابــط االنخـراط اإليجــايب لإلعــام العــريب يف تثمــن النــاذج النســائية الناجحــة
داخــل املجتمــع؟
●●كيــف ميكــن اســتثامر وســائل االتصــال الحديثــة وآليــات التشــبيك والتنســيق للنهــوض بوضعيــة
املــرأة؟
●●كيــف ميكــن اســتثامر الجهــود املبذولــة عــى مســتوى املؤسســات الحكوميــة واملدنيــة ،وأيضــا عــى
مســتوى مراكــز البحــث واملؤسســات العلميــة العربيــة؟
ســتكون األجوبــة عــن هــذه األســئلة مــن خــال املداخــات واملحــاور العلميــة املربمجــة يف برنامــج
«املنتــدى العــريب حــول املــرأة يف اإلعــام يف ظــل املتغ ـرات الراهنــة» ،وكــذا مــن خــال النقاشــات
والتوصيــات املعتمــدة.
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محاور المنتدى ومخرجات ورشاته

محور الورشة األولى :تقييم السياسات واالستراتيجيات
●●قراءة يف اآلليات الدولية املؤسسة لتعزيز الحضور اإليجايب للمرأة يف اإلعالم
●●تقييم االسرتاتيجية اإلعالمية للمرأة العربية
●●االسرتاتيجيات والسياسات يف مجال تعزيز الحضور اإليجايب للمرأة يف اإلعالم
مخرجــات الورشــة :تصنيــف أهــم السياســات العربيــة يف مجــال تعزيــز الحضــور اإليجــايب للمــرأة يف
اإلعــام ،مــع توصيــات لتثمــن واســترشاف مبــادرات جديــدة تتناســب والســياق العــريب الحــايل.
محور الورشة الثانية :اإلطار القانوني اإلقليمي والعربي
●●املرجعية املعيارية املعتمدة بشأن صورة املرأة يف اإلعالم عىل صعيد الترشيعات الدولية
●●اآلليات املؤسساتية واإلجرائية لتتبع ومراقبة احرتام املرجعية
●●إكراهات تطبيق املقتضيات القانونية املتعلقة بتعزيز الحضور اإليجايب للمرأة العربية يف اإلعالم
مخرجــات الورشــة :وثيقــة مرجعيــة تتضمــن البنــود املقرتحــة ملراجعــة وتحيــن القوانــن املتعلقــة
بالصحافــة واإلعــام الســمعي البــري ،وتوصيــات بشــأن اآلليــات املؤسســاتية أو اإلجرائيــة لتتبــع
ومراقبــة تطبيــق القوانــن املتعلقــة باملوضــوع.
محور الورشة الثالثة :تحليل الخطاب اإلعالمي العربي
●●رصد الفجوة بني وضع املرأة يف الواقع املجتمعي وصورتها يف اإلعالم العريب
●●تحديد العوامل املؤثرة يف تشكيل توجهات اإلعالم تجاه املرأة
●●دور اإلعالميني يف تعزيز الحضور اإليجايب للمرأة
مخرجات الورشة :توصيات بصدد آليات تعزيز الحضور اإليجايب للمرأة يف اإلعالم.
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محور الورشة الرابعة :آليات تعزيز قدرات الوصول إلى نظم الرصد
●●الرصد العريب لصورة املرأة يف اإلعالم :تقييم الوضعية الرصدية الراهنة
●●الرصد العريب لصورة املرأة يف اإلعالم :توحيد نظم ومعايري الرصد
●●الرصد العريب لصورة املرأة يف اإلعالم :تعزيز قدرات الرصد والتشبيك
مخرجــات الورشــة :توصيــات بشــأن تأســيس آليــات للرصــد وتوحيــد نظــم الرصــد وتقنــن أســاليبه،
وتعزيــز آليــات التنســيق يف املوضــوع
محور الورشة الخامسة :آفاق إحداث مؤسسة إعالمية تهتم بقضايا المرأة العربية
●●أهمية إحداث مؤسسة إعالمية متكاملة الوظائف
●●منوذج الوكالة اإلعالمية للمرأة العربية
●●عوائق وتحديات
مخرجــات الورشــة :توصيــات بشــأن إمكانيــة تفعيــل تأســيس هــذا النــوع مــن املؤسســات عربيــا ،مــع
توضيــح طبيعــة الســيناريوهات املمكنــة.
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الجلسة االفتتاحية للمنتدى

ملخص الجلسة االفتتاحية
انطلقــت أشــغال املنتــدى العــريب األول حــول «املــرأة واإلعــام يف ضــوء املتغـرات
الراهنــة» ،الــذي نظمتــه وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة
برشاكــة مــع منظمــة املــرأة العربيــة تحــت شــعار «نحــو إعــام عــريب منصــف
للمــرأة» ،صبــاح يــوم الثالثــاء  18فرباير/شــباط  2014مبدينــة مراكــش املغربيــة
بجلســة افتتاحيــة رســمية ،التــي أدارتهــا اإلعالميــة ســناء الزعيــم ،والتــي تضمنــت
كلمــة كل مــن الســيد عبــد اللــه بهــا ،وزيــر الدولــة ،والســيدة بســيمة الحقــاوي،
وزيــرة التضامــن واملـرأة واألرسة والتنمية االجتامعيــة ،والســيد مصطفــى الخلفــي ،وزير
االتصــال الناطــق الرســمي باســم الحكومــة ،والســيدة شــيخة ســيف الشــاميس،
املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة ،باإلضافــة إىل عــرض نتائــج الدراســة
الرصديــة حــول صــورة املــرأة يف اإلعــام العــريب :منــوذج الربامــج الحواريــة لإلعالمية
املغربيــة ناديــة ملهيــدي.
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السيد عبد الله باها :وزير الدولة
اســتهل الســيد عبــد اللــه باهــا ،وزيــر الدولــة بالحكومــة املغربيــة ،كلمتــه بالرتحيــب بالوفــود املشــاركة
يف فعاليــات هــذا املنتــدى العــريب األول حــول املــرأة واإلعــام يف ضــوء املتغ ـرات الراهنــة ،وســعادة
املغــرب باحتضــان هــذه الفعاليــة املهمــة.
وأكــد الســيد عبــد اللــه باهــا أن املامرســة اإلعالميــة تتطلــب إصالحــات تهــدف إىل الرفــع مــن مســتوى
الوعــي الحضــاري العــام للمجتمعــات ،خاصــة يف املغــرب ،الــذي يجتــاز مراحــل تحــول أفــرزت حاجــات
جديــدة ملحــة ترتبــط مبتطلبــات النهــوض بأوضــاع املــرأة ،خصوصــا مــا يتعلــق بــدور اإلعــام يف تعزيــز
مكانتهــا يف املجتمــع والتوعيــة بقضاياهــا بصفــة خاصــة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
رحبــت الســيدة بســيمة الحقــاوي ،وزيــرة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ،خــال افتتــاح
أشــغال املنتــدى العــريب األول ،باملشــاركات واملشــاركني يف أشــغال هــذا املنتــدى ،مــن ممثــي منظمــة
املــرأة العربيــة وقطاعــات الحكوميــة ومؤسســات وطنيــة ،وخـراء مــن دول عربيــة ومنظــات دوليــة،
ومــن مؤسســات إعالميــة ومراكــز ومعاهــد بحثيــة ومراصــد ،باإلضافــة إىل فاعلــن مــن املجتمــع املــدين.
وأكــدت الســيدة بســيمة الحقــاوي أن موقــع املــرأة العربيــة يف اإلعــام ال يتــاىش مــع أوضاعهــا
االعتباريــة وقيمتهــا ورمزيتهــا ،ومســاهامتها النوعيــة يف التحــول العــريب العــام ،حيــث بقيــت الصــورة
اإلعالميــة حــول املــرأة العربيــة منطيــة تعيــد إنتــاج نفــس الصــور والتمثــات العامــة املوجــودة دون
أن تواكــب التقــدم واإلنجــازات التــي حققتهــا عــى أرض الواقــع ،وذلــك بفعــل متغــرات عديــدة،
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مــن بينهــا تحريــر املشــهد الســمعي البــري ،وعــدم خضوعــه يف أغلــب األحــوال ملعايــر ضابطــة
ترتبــط بنظــم رصديــة وضبطيــة ومعياريــة توجــه التنــاول اإلعالمــي ،فضــا عــن األوضــاع املؤسســاتية
التــي تعيــش وتشــتغل فيهــا أغلــب الفاعــات اإلعالميــات بالوطــن العــريب ،خاصــة أمــام تضــاؤل فــرص
ولوجهــن ملراكــز اتخــاذ الق ـرارات اإلعالميــة لصالــح قضايــا املــرأة العربيــة.
كــا أكــدت الحاجــة إىل تنظيــم أرشــد وأكــر معياريــة للوســائط اإلعالميــة باألقطــار العربيــة ،وتوحيــد
أكــر يف آليــات التشــبيك وتعزيــز قــدرات التكتــات والشــبكات العاملــة يف الرتافــع املســتمر لتحســن
مكانــة املــرأة العربيــة يف اإلعــام ،بالرغــم مــن زخــم الجهــود العربيــة املبذولــة مــن أجــل نــرة قضايــا
املــرأة واإلعــام ،مســتدلة بالتجربــة املغربيــة مــن خــال إعــداد امليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة املــرأة
املغربيــة يف اإلعــام ،الــذي ســاهم يف إعطــاء دفعــة ملجموعــة مــن املبــادرات املؤسســاتية واملجتمعيــة
التــي تواتــرت مــن بعــد ،كإحــداث العديــد مــن الهيئــات والشــبكات وتطويــر وإطــاق العديــد مــن
املبــادرات املهنيــة للعمــل مــن أجــل تعزيــز الحضــور اإليجــايب للمــرأة يف اإلعــام.

السيد مصطفى الخلفي ،وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
مــن جهتــه ،اعتــر الســيد مصطفــى الخلفــي ،وزيــر االتصــال الناطــق باســم الحكومــة ،هــذا املنتــدى
العــريب األول حــول املــرأة واإلعــام فرصــة إلطــاق فكــر علمــي ومســؤول لرصــد وضــع املــرأة يف اإلعــام،
باعتبــاره وضعــا غــر مــرف ،وال يتــاىش مــع مكانــة املغــرب والتزاماتــه الدوليــة ،وأن املــرأة ضحيــة
اإلعــام ،وهــي حقيقــة مــرة وجــب مجابهتهــا بــكل مســؤولية.
وأشــار الســيد مصطفــى الخلفــي إىل عــدم التوفــر عــى سياســات عموميــة واضحــة لرتشــيد وضعيــة
املــرأة ،والتــي يجــب أن ينظــر إليهــا كقضيــة ،وليــس كموضــوع يســتغل يف اإلنتــاج اإلعالمــي ،مؤكــدا
أن اإلعــام باملغــرب ،واملنطقــة العربيــة ككل ،ال يضطلــع بــدوره يف النهــوض بوضعيــة املــرأة وإب ـراز
مكانتهــا وصورتهــا الحقيقيــة .كــا أشــار ،بلغــة األرقــام ،إىل نســبة النســاء الصحفيــات ،التــي ال تتعــدى
 27باملائــة مــن مجمــوع الصحفيــن باملغــرب ،فيــا ال تتجــاوز نســبة املــرأة كفاعــل يف مناصــب اتخــاذ
القـرار وخلــق املقــاوالت اإلعالميــة ،يف أحســن األحــوال 5 ،باملائــة ،مؤكــدا أن وزارة االتصــال منكبــة عــى
مراجعــة قانــون االتصــال الســمعي البــري لتضمينــه مقتضيــات واضحــة ورصيحــة ســتواكبها إجـراءات
أخــرى لتجريــم أشــكال اســتغالل املــرأة والتميــز ضدهــا.
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السيدة شيخة سيف الشاميس ،املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية
مــن جانبهــا ،عــرت الســيدة شــيخة ســيف الشــاميس ،املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة ،يف
كلمتهــا عــن اعت ـزاز منظمــة املــرأة العربيــة املشــاركة يف تنظيــم هــذا املنتــدى العــريب األول ،مــرزة
األهميــة الكبــرة التــي يكتســيها الرتكيــز عــى دور اإلعــام يف إصــاح والنهــوض بوضعيــة املــرأة العربيــة،
واالهتــام البالــغ الــذي توليــه املنظمــة لقضايــا املــرأة واإلعــام.
وأشــارت الســيدة شــيخة الشــاميس إىل عــدم وجــود مرجعيــة قانونيــة واضحــة للحــد مــن االســتغالل
التجــاري للمــرأة يف وســائل اإلعــام ،داعيــة إىل بنــاء تصــور عــريب شــامل وقابــل للتنفيــذ مــن أجــل
تكريــس دور املــرأة كفاعــل رئيــي ومهــم داخــل املجتمــع.
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دراسة رصدية حول صورة املرأة يف اإلعالم العريب
هــذا ،ومتيــزت الجلســة االفتتاحيــة للمنتــدى العــريب حــول املــرأة واإلعــام يف ضــوء املتغـرات الراهنــة
تقديــم نتائــج دراســة رصديــة حــول «صــورة املــرأة يف اإلعــام العــريب :منــوذج الربامــج الحواريــة» ،التــي
أعدتهــا اإلعالميــة واألســتاذة باملعهــد العــايل للصحافــة واالتصــال ناديــة ملهيــدي ،بطلــب مــن منظمــة
املــرأة العربيــة ووزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ،بهــدف رصــد طبيعــة حضــور
املــرأة العربيــة يف اإلعــام يف ظــل املتغ ـرات الراهنــة ،ودور هــذه األخــرة يف نقــل الصــورة الواقعيــة
والهمــوم الحقيقيــة للمــرأة العربيــة ،وذلــك مــن أجــل امتــاك رؤيــة موضوعيــة تقــرب مــن الوضــع
الحقيقــي لحضــور املــرأة العربيــة يف إعالمهــا.

وأكــدت الدراســة الرصديــة ،التــي شــملت برامــج حواريــة منجــزة باللغــة العربيــة عــى مــدى ســنة
 2013وتحظــى بنســب مشــاهدة عاليــة بــكل مــن األردن واإلمــارات العربيــة املتحــدة واملغــرب وتونــس
ومــر ،أن صــورة املــرأة يف الربامــج الحواريــة ،باعتبارهــا رشيــكا يف الحـراك الــذي يعرفــه العــامل العــريب،
ال ترقــى إىل املســتوى املطلــوب ،وتنــر صــورة منطيــة عنهــا ،وأن لرئاســة التحريــر دور مهــم يف توجيــه
اختيــارات املشــاركني بهــذه الربامــج ،وتحديــد نوعيــة حضــور املــرأة يف اإلعــام ،باإلضافــة إىل أهميــة
القوانــن واإلطــارات الضابطــة يف تحســن حضــور املــرأة.

18

وخلصــت هــذه الدراســة الرصديــة إىل أن حضــور املــرأة كصاحبــة رأي وتخصــص ،بعيــدا عــن الربامــج
النمطيــة النســائية ،مل يحقــق التقــدم املنشــود وظــل يف بعــض األحيــان راكــدا ،بــل وتراجــع يف حــاالت
أخــرى .يف حــن تبايــن حضــور املــرأة كمشــارك بــن حضورهــا يف الواقــع الســيايس واالقتصــادي
واالجتامعــي وبــن حضورهــا ومتوقعهــا عــى بالطــو الربامــج الحواريــة العربيــة .أمــا عنــد حضــور املــرأة
كموضــوع ،فيغيــب الرجــل عمومــا عــن الربامــج املتعلقــة مبناقشــة قضايــا املــرأة رغــم متوقعــه كفاعــل
ســيايس ومؤسســايت ومــدين ويســجل اســتثناء مشــاركة الرجــال يف النقــاش ،وغالبــا مــا يتــم حضــور
وبرمجــة قضايــا املــرأة بشــكل مناســبايت يرتبــط باأليــام العامليــة و ،..مــا يؤكــد أن قضايــا املــرأة ال تـزال
شــأنا نســائيا بحثــا يف العــامل العــريب ،وال ي ـزال حضــور املــرأة يف املشــهد اإلعالمــي محكومــا مبنطــق
التأثيــث ،رغــم أن املــرأة عندمــا تتــاح لهــا فــرص الولــوج إىل وســائل اإلعــام تربهــن عــن كفاءتهــا.
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ملحق الجلسة االفتتاحية
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كلمة السيد عبد اهلل بها
وزير الدولة بالمملكة المغربية

بسم الله الرحمن الرحيم ..والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني..
السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
السيدة املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية
السيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة املغربية
معايل السيدات والسادة الوزراء العرب
معايل السيدات عضوات املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية
معايل السيدات والسادة السفراء املعتمدين باملغرب
حرضات السيدات والسادة ممثيل املؤسسات والهيآت العمومية ووكاالت التعاون الدويل
حرضات السيدات والسادة ممثيل هيآت املجتمع املدين واملؤسسات اإلعالمية
حرضات السيدات والسادة الخرباء
أيها الحضور الكريم..
يســعدين أن أعــر عــن فرحنــا العميــق باســتقبالكم يف بلدكــم الثــاين املغــرب ،واعتزازنــا بافتتــاح هــذا
املنتــدى العــريب حــول «املــرأة واإلعــام يف ضــوء املتغـرات الراهنــة» ،واثقــن أنــه ســيكون فضــاء للحــوار
البنــاء وتقييــم املســارات ورصــد التحديــات التــي يعرفهــا اإلعــام العــريب مــن أجــل تعزيــز الحضــور
اإليجــايب للمــرأة.
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نســتحرض معكــم بهــذه املناســبة األهميــة البالغــة التــي أصبــح يكتســيها اإلعــام يف البنــاء االجتامعــي،
ومــا تقتضيــه املامرســة اإلعالميــة مــن إصالحــات تتوخــى جعلــه املدخــل األســايس لرفــع الوعــي
الحضــاري العــام للمجتمعــات ،كــا تعيــش بلداننــا اليــوم مرحلــة تغيــر أفــرزت حاجــات جديــدة
ملحــة ترتبــط برهانــات النهــوض بأوضــاع املــرأة ،خصوصــا مــا يتعلــق بــدور اإلعــام يف عكــس متوقعهــا
املجتمعــي والتوعيــة بقضاياهــا.
حرضات السيدات والسادة..
لقــد شــهدت الســنوات األخــرة بــروز عــدد مــن املبــادرات مــن أجــل تعزيــز الحضــور اإليجــايب للمــرأة
العربيــة يف اإلعــام ،ســواء تلــك التــي تبنتهــا مؤسســات رســمية أو مدنيــة ،لكــن الواقــع ال يـزال يثبت أن
حضــور املــرأة فيــه مل يــرق بعــد إىل مســتوى التحــوالت التــي تشــهدها الســاحة العربيــة مــن إنجــازات
ملموســة يف مجــاالت التعليــم والعمــل واملشــاركة االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة واإلبداعيــة،
مــا يتطلــب صياغــة رؤيــة جديــدة يعتمدهــا مختلــف الفاعلــن يف املجــال ،مــن مســؤولني حكوميــن
وصحفيــن ومؤسســات إعالميــة وبحثيــة وجمعيــات املجتمــع املــدين ،مــن أجــل تطويــر السياســات
وفتــح آفــاق جديــدة لطــرح املوضــوع.
وأنتــم اليــوم ال شــك ســتكونون أكــر عزمــا عــى مواصلــة هــذا املســار مــن خــال مزيــد مــن التعبئــة
الجامعيــة التــي ميتــزج فيهــا البعــد الســيايس باإلعالمــي ،والطــرح األكادميــي بخــرة والت ـزام الفاعــل
املــدين ..ليمتــد التفاعــل مــع هــذه القضيــة الجوهريــة ملختلــف ربــوع الوطــن العــريب.
أيها الحضور الكريم..
باعت ـزاز مبــا قطعنــاه مــن مراحــل ارتبطــت بالتطــور الســيايس واالجتامعــي باملغــرب ،نقــول إن املــرأة
يف بالدنــا توجــد يف صلــب اإلصالحــات العميقــة ،وتحتــل مواقعهــا املســتحقة يف مختلــف املجــاالت
بفضــل إرادة سياســية قويــة ،فقــد تعــززت الرتســانة القانونيــة الوطنيــة مبكتســبات جديــدة ،فمــن
إق ـرار مدونــة األرسة التــي نصــت عــى تحقيــق مبــدأ اإلنصــاف والعــدل وتعزيــز املســاواة بــن املــرأة
والرجــل ،إىل مراجعــة قانــون الجنســية وإصــاح القانــون الجنــايئ ،إضافــة إىل تعديــات مدونــة الشــغل
واإلعــان عــن امليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة املــرأة يف اإلعــام ،وأيضــا مجمــوع التدابــر التــي اتخــذت
مــن أجــل االرتقــاء بتمثيليــة النســاء السياســية ،ســواء يف االنتخابــات الترشيعيــة أو الجامعيــة واملحليــة.
وقــد توجــت كل هــذه املكتســبات وغريهــا بإقـرار الدســتور املغــريب لســنة  ،2011الــذي جــاء مدعــا
ومكرســا ملبــدأ املناصفــة بــن املــرأة والرجــل يف الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة والبيئيــة ،مــا يعتــر لبنــة يف بنــاء عهــد دســتوري دميقراطــي جديــد ،وديناميــة جديــدة يف
اإلصــاح املؤسســايت العميــق.
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إن قضايــا املــرأة املختلفــة كل ال يتجــزأ ،فهــي كالبنيــان املرصــوص يشــد بعضــه بعضــا .فرغــم مــا تحقــق
مــن إنجــازات ،مــا زلنــا يف حاجــة إىل تعزيــز وبــذل مزيــد مــن الجهــد عــى مســتويات مختلفــة ،وعــى
رأس قامئــة هــذه املســتويات تــأيت صــورة املــرأة وحضورهــا يف اإلعــام ،غايتنــا تكريــم املــرأة ومتكينهــا
مــن مقومــات املواطنــة الكاملــة لتســاهم يف بنــاء املجتمــع الدميقراطــي التنمــوي ،حيــث إن موقعهــا يف
اإلعــام ،كصــورة معــرة عــن موقعهــا يف املجتمــع ،ال يتــاىش بالشــكل املطلــوب وأوضاعهــا االعتباريــة
وقيمتهــا ورمزيتهــا الحقيقيــة ،فتظــل الصــورة اإلعالميــة حــول املــرأة منطيــة تعيــد إنتــاج نفــس الصــور
والتمثــات العامــة ،وبالتــايل تخلــق فجــوة كبــرة بــن مــا تعيشــه املــرأة مــن تحــوالت يف الواقــع ،ومــا
يفــرزه اإلعــام حولهــا مــن حضــور وصــور.
أيتها السيدات والسادة..
إننــا نضــع التجربــة املغربيــة رهــن إشــارة أشــقائنا العــرب ،خصوصــا يف مــا يتعلــق بإرســاء مبدأ املســاواة
وإنصــاف املــرأة يف املجــال اإلعالمــي الــذي يعتــر مكونــا مهــا مــن مكونــات املنحــى اإلصالحــي الهــام
الــذي يهــدف إىل النهــوض بأوضــاع املــرأة مبــا يؤســس لــه مــن عــدم التمييــز ضــد املــرأة واح ـرام
حقوقهــا وصيانــة كرامتهــا ،لنؤكــد أننــا نحتــاج جميعــا بــذل مزيــد مــن العطــاء والتحــي بقــدر عــال
مــن الوعــي والتعبئــة العربيــة ،خصوصــا يف ظــل االنفتــاح الــذي يشــهده املشــهد الســمعي البــري
العــريب ،مبــا يرتبــط بذلــك مــن نقــل ألمنــاط ســلوك وتصــورات ال تنســجم ،يف كثــر مــن األحيــان ،مــع
مــا حققتــه املــرأة العربيــة مــن تطــورات.
وإذ نتمنــى ألشــغال منتداكــم كامــل التوفيــق والنجــاح ،نؤكــد أن مشــاركة نســاء مــن مختلــف الــدول
العربيــة يجعــل طبيعــة الحضــور ذات أهميــة قصــوى يف إغنــاء النقــاش وجعلــه مثمـرا وبنــاء ،واثقــون
مــن أن هــذا املنتــدى لــن يتــواىن عــن التوصيــة باتخــاذ تدابــر ملموســة وعمليــة يف مســتوى املهــام
املنوطــة بكــم.
وختاما ،أجدد الرتحيب بكم بني ظهرانينا ،وأمتنى لكم مقاما طيبا يف بلدكم املغرب.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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كلمة السيدة بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية بالمملكة المغربية

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد وزير الدولة؛
السيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة املغربية؛
معايل السيدة املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية؛
معايل السيدات عضوات املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية؛
معايل السيدات والسادة السفراء املعتمدين باملغرب؛
حرضات السيدات والسادة الخرباء،
حرضات السيدات والسادة العاملني يف حقل اإلعالم،
حرضات السيدات والسادة ممثيل هيئات املجتمع املدين،
حرضات السيدات والسادة ممثيل املؤسسات والهيئات العمومية ووكاالت التعاون الدويل،
أيها الحضور الكريم؛
يطيــب يل أن أرحــب بضيــوف اململكــة املغربيــة الكـرام يف هــذا املنتــدى العــريب الــذي نتــرف بتنظيمه
بتعــاون وطيــد مــع منظمــة املــرأة العربيــة ،حــول موضــوع بالــغ األهميــة ،أال وهــو موضــوع املــرأة
واإلعــام يف ضــوء املســتجدات العربيــة الراهنــة.
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ولــن أفــوت املناســبة أوال مــن أجــل الثنــاء عــى جهــود منظمــة املــرأة العربيــة يف شــخص الســيدة
الفاضلــة الشــيخة الشــاميس املديــرة العامــة؛ والثنــاء أيضــا عــى جهــود الطاقــم الفنــي لهــذه املنظمــة
مــن أجــل تعاونهــم الــدؤوب حتــى متكنــا اليــوم مــن جمــع هــذا الحشــد الرفيــع مــن الخـراء العــرب
والدوليــن ،ومــن فاعلــن مؤسســاتيني وناشــطني إعالميــن ومدنيــن وحقوقيــن ،وهــو مــا يبرشنــا بــأن
مخرجــات هــذا املنتــدى ونتائجــه ســتكون ،إن شــاء اللــه ،يف مســتوى تطلعاتنــا جميعــا ،خدمــة لقضيــة
املــرأة العربيــة يف اإلعــام.
حرضات السيدات والسادة
اســمحوا يل ،واملناســبة رشط ،يف أن أذكــر ،ولــو بإيجــــــاز ،بالهواجــس واملرامــي التــي جعلتنــا ودفعتنــا
لنأخــذ مبــادرة تنظيــم هــذا املنتــدى حــول هــذه القضيــة بالــذات.
فلــن تســعني كلمتــي هتــه ،يف التذكــر باملســار الــذي قطعتــه املــرأة العربيــة ،يف مختلــف األقطــار ،وإن
بتفاوتــات نوعيــة وزمنيــة ،يف الوصــول إىل مكانــة مرموقــة يف مجتمعنــا العــريب ،وقــد تجســد ذلــك يف
املواقــع الهامــة التــي بــدأت تحتلهــا املــرأة العربيــة ،إن عــى مســتوى مواقــع القـرارات أو عــى مســتوى
مواقــع إســهاماتها يف بلــوغ أهــداف التنميــة العربيــة املنشــودة.
ولكــن ،باملــوازاة مــع مســاهامت املــرأة العربيــة النوعيــة يف التحــول العــريب العــام ،فــإن موقعهــا
يف اإلعــام مل يتــاىش بالشــكل املطلــوب وأوضاعهــا االعتباريــة وقيمتهــا ورمزيتهــا .فبقيــت الصــورة
اإلعالميــة حــول املــرأة العربيــة منطيــة تعيــد إنتــاج نفــس الصــور والتمثــات العامــة املوجــودة دون أن
تواكــب التقــدم واإلنجــازات التــي حققتهــا عــى أرض الواقــع.
هــذه الوضعيــة العامــة ،تفاقمــت بفعــل متغ ـرات عديــدة ،أولهــا تحــرر املشــهد الســمعي البــري،
وعــدم خضوعــه يف أغلــب األحــوال ملعايــر ضابطــة ترتبــط بنظــم رصديــة وضبطيــة ومعياريــة توجــه
التنــاول اإلعالمــي .كــا تفاقمــت فعــل األوضــاع املؤسســاتية التــي تعيــش وتشــتغل فيهــا أغلــب
الفاعــات اإلعالميــات بالوطــن العــريب ،خصوصــا أمــام تضــاؤل فــرص ولوجهــن ملراكــز اتخــاذ القـرارات
اإلعالميــة لصالــح قضايــا املــرأة العربيــة.
وبالتــايل ،فجهودنــا العربيــة بالرغــم مــن زخمهــا مــن أجــل نــرة قضايــا املــرأة واإلعــام ،فإننــا ال زلنــا
نحتــاج إىل تنظيــم أرشــد وأكــر معياريــة لوســائطنا اإلعالميــة باألقطــار العربيــة .وتوحيــد أكــر يف آليــات
التشــبيك وتعزيــز قــدرات التكتــات والشــبكات العاملــة يف الرتافــع املســتمر لتحســن مكانــة املــرأة
العربيــة يف اإلعــام.
وقــد قامــت منظمــة املــرأة العربيــة يف هــذا املنحــى بعمــل رائــد تكلــل بصــدور االسـراتيجية اإلعالميــة
للمــرأة العربيــة ،التــي جــاءت نتيجــة تحليــل للواقــع اإلعالمــي العــريب ،ورصــد ملواقــع الضعــف والقــوة
يف مؤسســات اإلعــام العــريب ،وأيضــا للفــرص والتهديــدات القامئــة يف هــذا املجــال.
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حرضات السيدات والسادة
ونحــن نؤصــل للتجــارب العربيــة الوطنيــة الفضــى يف مجــال تحســن صــورة املــرأة يف اإلعــام ،البــد يل ،أن
اســتحرض معكــم تجربتنــا الوطنيــة .وليســمح يل الســيد وزيــر االتصــال ،الــذي ســيرثي مســامعنا مبعطيــات
إجرائيــة أكــر تفصيــا ،أن أحيــط كريــم علمكــم باملالمــح العامــة للتجربــة املغربيــة يف املجــال.
أمــا يف مــا يخــص جهودنــا الوطنيــة املبذولــة عــى مســتوى تحســن صــورة املــرأة يف اإلعــام ،فــإن
تجربتنــا انطلقــت ســنوات قبــل ســنة  2005وهــي ســنة إعــداد امليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة املــرأة
املغربيــة يف اإلعــام وهــو النــص االتفاقــي الــذي وجهتــه الحكومــة ملختلــف الفاعلــن املؤسســاتيني
املعنيــن باملوضــوع.
وســاهم يف إعــداده والتوقيــع عليــه مــن طــرف قطاعــات حكوميــة والعديــد مــن املؤسســات العموميــة
ومجمــع املستشــهرين املغاربــة ونقابــة الصحافيــن باملغــرب ووكاالت اإلعــام واالستشــارة اإلعالميــة.
وقــد أعطــى هــذا امليثــاق دفعــة ملجموعــة مــن املبــادرات املؤسســاتية واملجتمعيــة التــي تواتــرت مــن
بعــد ،بحيــث عرفــت الســاحة اإلعالميــة الوطنيــة إحــداث العديــد مــن الهيئــات والشــبكات وتطويــر
وإطــاق العديــد مــن املبــادرات املهنيــة يف ســبيل العمــل مــن اجــل تعزيــز الحضــور االيجــايب للمــرأة
يف اإلعــام ،كــا قطــع هــذا امللــف أشــواطا مؤسســاتية مــن خــال مأسســة مقاربــة النــوع يف قطــاع
االتصــال واإلعــام ،وبعــده يف قطاعــات أخــرى ،وتوجهــت االهتاممــات البحثيــة إىل تعميــق التخصــص
والتمحيــص العلمــي عــر فتــح وحــدات بحثيــة عــى مســتوى معاهــد التكويــن العموميــة والخاصــة
وكــذا وحــدات البحــث والتكويــن عــى صعيــد الجامعــات العموميــة.
مــن دون أن ننــى توفــر املغــرب عــى مؤسســة ناظمــة تحظــى اليــوم بصفــة دســتورية وترقــت إىل
هيئــة للحكامــة الجيــدة أال وهــي الهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري ،والتــي تتــرف بالدنــا
بأدوارهــا الناظمــة للمشــهد اإلعالمــي الوطنــي وفــق معايــر احـرام مبــادئ حقــوق اإلنســان ومبــادئ
التعدديــة .كــا يفتخــر املغــرب بكونهــا هيئــة تصــدر اليــوم مامرســاتها الفضــى إقليميــا ودوليــا.
لكــن ،وبالرغــم مــن كل هــذه الجهــود املشــركة ،إال أن التحديــات الوطنيــة تبقــى مطروحــة عــى
مســتوى ســن القوانــن واإلطــارات املعياريــة والناظمــة لكيفيــة احـرام مبــادئ اإلنصــاف و املســاواة بــن
الجنســن يف اإلعــام ،وكــذا تحــدي تعزيــز قــدرات الرصــد واليقظــة بحيــث نشــتغل اليــوم عــى إخـراج
املرصــد الوطنــي لتحســن صــورة املــرأة يف اإلعــام ليلعــب أدوار اليقظــة واملرافعــة املنوطــة بــه .كــا
نرفــع جميعــا تحــدي الرقــي بقــدرات النســاء اإلعالميــات املهنيــات أنفســهن وتحســن ظــروف عملهــن
ووصولهــن ملراكــز اتخــاذ الق ـرارات اإلعالميــة وتعزيــز مبادراتهــن.
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حرضات السيدات والسادة
إننا ننتظر بشوق انطالق أشغال الورشات املوضوعاتية الخمس ،والتي تدور يف فلك متكامل.
يف الختــام نشــكر كل مــن لبــى دعوتنــا للحضــور وإث ـراء النقــاش معنــا حــول هــذا املوضــوع الهــام،
وأمتنــى لكــم مقامــا طيبــا بــن ظهرانينــا يف بلدكــم الثــاين املغــرب.
وفقنــا اللــه جميعــا ملــا هــو خــر لهــذه األمــة العربيــة بــكل أوطانهــا ..والســام عليكــم ورحمــة اللــه
تعــاىل وبركاتــه.
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كلمة السيد مصطفى الخلفي
وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية

بسم الله الرحمن الرحيم ..والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني..
السيد وزير الدولة
السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
السيدة املديرة العامة ملنظمة املرأة العربية
السيد وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة املغربية
معايل السيدات والسادة الوزراء العرب
معايل السيدات عضوات املجلس التنفيذي ملنظمة املرأة العربية
معايل السيدات والسادة السفراء املعتمدين باملغرب
حرضات السيدات والسادة ممثيل املؤسسات والهيآت العمومية ووكاالت التعاون الدويل
حرضات السيدات والسادة ممثيل هيآت املجتمع املدين واملؤسسات اإلعالمية
حرضات السيدات والسادة الخرباء
أيها الحضور الكريم..
يشــكل املنتــدى العــريب للمــرأة واإلعــام يف ضــوء املســتجدات الراهنــة فرصــة إلطــاق تفكــر علمــي
وحكومــي مــدين مســؤول لرصــد وضــع املــرأة يف اإلعــام العــريب عمومــا ،واملغــريب خصوصــا ،ويــرز
تنظيــم مثــل هــذه اللقــاءات مــدى اســتيعاب األبعــاد األساســية والــدور املهــم الــذي يتميــز بــه العمــل
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اإلعالمــي ،كــا يعــد دليــا قاطعــا عــى األهميــة التــي أصبحــت تحتلهــا مســألة حقــوق النســاء ضمــن
مختلــف األوراش املجتمعيــة ،ومــؤرشا قويــا عــى االقتنــاع الراســخ بأهميــة تعزيــز الجهــود مــن أجــل
تفعيــل أدوار املــرأة التنمويــة.
وإننــا نعتــر أن الجهــود املبذولــة باملغــرب ملحاربــة الصــورة النمطيــة للمــرأة واملتعلقــة بحضورهــا
ودورهــا االجتامعــي تبقــى محــدودة ،فرغــم وجــود تجــارب ناجحــة قدمــت صــور مرشقــة ودالــة
للمــرأة املغربيــة يف بعــض القنــوات الوطنيــة ووســائل اإلعــام املكتوبــة أو اإللكرتونيــة ،ال ميكــن اعتبــار
ذلــك كافيــا ملواجهــة آثــار تحديــات الثــورة التكنولوجيــة عــى صــورة املــرأة ،ورغــم أن املغــرب يتوفــر
عــى ميثــاق وطنــي لتحســن صــورة املــرأة يف اإلعــام ترتكــز فلســفته عــى التعامــل مــع املــرأة ككيــان
لــه دوره ومكانتــه ووظيفتــه واســتقالليته وليــس كجســد أو ســلعة أو أداة ،غــر أن هــذا امليثــاق
الوطنــي مل يتــم تفعيلــه بالشــكل املطلــوب.
حرضات السيدات والسادة
باعتبــار أن التوجهــات الكــرى للعمــل الحكومــي يف مجــال اإلعــام تتضمــن مناهضــة الصــور النمطيــة
للمــرأة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز واالســتغالل ،عملنــا عــى التفكــر يف إحــداث مرصــد وطنــي
لتحســن صــورة املــرأة يف اإلعــام ،برشاكــة مــع وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة،
وإرســاء رشاكــة بــن الدولــة واملجتمــع بطريقــة ستشــكل آليــة مــن آليــات الرصــد املنتظــم لكيفيــة
وشــكل حضورهــا يف اإلعــام العمومــي ،وتعزيــز حضــور قضاياهــا.
كــا نؤكــد عــى أهميــة تجــاوز ضعــف متوقــع املــرأة املغربيــة كفاعــل يف اإلعــام ،ذلــك أن عــدد
الصحافيــات باملغــرب ال يتجــاوز  27باملائــة مــن مجمــوع الصحافيــات الحامــات للبطاقــة املهنيــة ،يف
حــن أن عــدد النــارشات ال يتجــاوز ثالثــة مــن أصــل حــوايل  80مقاولــة صحافيــة ،أي بنســبة ال تتعــدى
خمســة باملائــة.
وإذ نعــر عــن وعينــا بــأن الصــورة التــي تقــدم مــن خاللهــا املــرأة يف اإلعــام املغــريب ،واإلعــام العــريب
عمومــا ،تعكــس صــور منطيــة ســلبية ومتييزيــة تحجــم مــن دورهــا ومكانتهــا يف املجتمــع ،ونعتــر أنــه
وضــع غــر مــرف ،وال يتــاىش مــع مكانــة املغــرب والتزاماتــه الدوليــة ،وهــو وضــع يتســم بكــون
املــرأة ضحيــة لإلعــام ،وهــي حقيقــة مــرة وجــب مجابهتهــا بــكل مســؤولية ،نســجل ضعــف مهــم يف
التوفــر عــى سياســات عموميــة واضحــة تســاهم يف ترشــيد وضعيــة املــرأة ،ذلــك أن الفــرق بــن البلــدان
العربيــة والبلــدان املتقدمــة هــو الضعــف الــذي تعرفــه السياســات العموميــة املســؤولة عــن تأمــن
املســاواة بــن الجنســن يف املؤسســات العموميــة ،وغيــاب سياســات إعالميــة واضحــة ملواجهــة أشــكال

29

االســتعامل واالســتغالل ،ودعــم مكانــة املــرأة ،وتشــجيع االشــتغال عــى املــرأة كقضيــة وليــس كموضــوع
يوظــف يف اإلنتــاج اإلعالمــي ،ونؤكــد أننــا مطالبــون اليــوم بتوفــر سياســة عموميــة واضحــة ملواجهــة
مختلــف االختــاالت واإلشــكاالت التــي تتعــرض لهــا صــورة املــرأة يف اإلعــام.
حرضات السيدات والسادة
مــن الواضــح أن وضــع املــرأة عــى مســتوى اإلعــام ،ســواء كانــت فاعــا أو صــورة أو صوتــا ،هــو وضــع
مؤســف ،ولذلــك نعتــر أن صــورة املــرأة يف اإلعــام يجــب أن ينظــر إليهــا كقضيــة ،يضطلــع اإلعــام فيهــا
بــدوره الحيــوي .كــا نعتــر أن محاربــة الصــورة النمطيــة رهــن بتطويــر املنظومــة القانونيــة ،وإرســاء
آليــات رشاكــة مؤسســاتية ،ودعــم املجتمــع املــدين العامــل يف هــذا املجــال ،وتكثيــف برامــج التكويــن
وتأهيــل املعنيــن مبناهضــة التمييــز ومناهضــة الصــور النمطيــة ضــد املــرأة ،غــر أن املعالجــة القانونيــة
ملحاربــة التمييــز ضــد املــرأة وحدهــا غــر كافيــة ،وتبقــى مجــرد مدخــل ،ونذكــر هنــا تعديــل قانــون
االتصــال الســمعي البــري املغــريب الــذي ســيحال عــى الحكومــة بعــد مراجعتــه للمصادقــة عليــه
واعتــاده ،والــذي ســتواكبه إجـراءات ومبــادرات أخــرى ،مثــل إحــداث املرصــد الوطنــي لصــورة املرأة يف
مجــال اإلعــام ،والعمــل وتوفــر اإلمكانيــات الالزمــة إلنتــاج برامــج تهــدف إىل محاربــة الصــور النمطيــة
الســائدة حــول املــرأة ،وتأســيس ثقافــة إيجابيــة بديلــة.
يف املقابــل إن وضــع صــورة املــرأة يف اإلعــام يفــرض علينــا التفكــر يف األســباب التــي أنتجــت هــذه
الوضعيــة اإلعالميــة ،التــي تعــرف حالــة اســتغالل للمــرأة مــن أجــل رفــع نســب االســتامع واملشــاهدة،
والتــي تعــرف منســوبا كبـرا يف اســتعامل واســتغالل قضايــا املــرأة دون أن يكــون لذلــك عالقــة مبــارشة
بالســعي إىل النهــوض بأوضاعهــا.
حرضات السيدات والسادة
نعتــر أن هــذا املنتــدى ،الــذي ينظــم اليــوم يف بالدنــا ،فرصــة لتطويــر مقرتحــات عمليــة كفيلــة بالنهوض
بأوضــاع املــرأة املغربيــة ،ومبحاربــة الصــور النمطيــة ،وكافــة أشــكال االســتغالل والتمييــز واالســتهداف
للمــرأة ،والعمــل عــى تعزيزهــا وفقــا للمرجعيــة الدســتورية ،حيــث أن تكســر الصــورة النمطيــة
املشــكلة حــول املــرأة ستشــكل العمــود الفقــري لتنزيــل الدســتور يف موضــوع املــرأة.
والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته.
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معايل السيد عبد الله بها ،وزير الدولة
معايل السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
معايل السيد مصطفى الخلفي ،وزير اإلعالم والناطق الرسمي باسم الحكومة
السيدات والسادة الحضور الكريم
يرشفنــي لقاؤكــم يف رحــاب هــذا البلــد الكريــم يف مســتهل أعــال املنتــدى العــريب حــول املــرأة واإلعالم،
والــذي تنظمــه وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة مشــكورة بالتعــاون مــع منظمــة
املــرأة العربيــة .وإننــي لجــد ســعيدة لهــذه املبــادرة الكرميــة مــن الحكومــة املغربيــة يف اختيــار هــذا
املوضــوع املهــم ليكــون محــو ًرا للمؤمتــر العلمــي رفيــع املســتوى الــذي يضمنــا اليــوم.
وإننــي أود يف البدايــة أن أتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس
عاهــل اململكــة املغربيــة أعــزه اللــه ،وكل الشــكر ملعــايل الوزيــرة بســيمة الحقــاوي للجهــود الكبــرة
التــي بذلتهــا معاليهــا يف اإلعــداد والتنظيــم للمنتــدى .والشــكر موصــول ملعــايل الســيد عبــد اإللــه ابــن
ك ـران رئيــس الحكومــة املغربيــة ومعــايل الســيد مصطفــى الخلفــي ،وزيــر اإلعــام والناطــق الرســمي
باســم الحكومــة اللذيــن يرشفــان جمعنــا اليــوم.
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السيدات والسادة
يلعــب اإلعــام يلعــب دورا محوريــا يف املجتمــع املعــارص ،الســيام مــع التطــور الكبــر يف وســائِله
وتقنياتــه ،وقــد بــات جــز ًء عضويًــا مــن الحيــاة اليوميــة للمواطــن يف كل مــكان ،مــن هنــا فــإن الرتكيــز
عليــه كمدخــل للتغيــر واإلصــاح يف أوضــاع املــرأة العربيــة لهــو مــن األهميــة مبــكان.
وقــد أثبتــت كث ـ ٌر مــن الدراســات التــي أجريــت يف املنطقــة العربيــة أن دو َر اإلعــام العــريب مــا زال
دون الطمــوح عــى صعيــد العمــل عــى مواجهــة التحديــات املعرقلــة لــدور املــرأة ،ســواء بتحــدي
األمنــاط الثقافيــة املتخلفــة أو بالضغــط مــن أجــل حصــول املــرأة عــى حقوقهــا االقتصاديــة والقانونيــة
والسياســية ،بــل كثـرا مــا يقــف اإلعــام نفســه يف قفــص االتهــام كأحــد املســئولني عــن ترويــج صــورة
ســلبية للمــرأة العربيــة ،وال توجــد إىل اآلن مرجعيــة قانونيــة واضحــة تحــد مــن االســتخدام التجــاري
للمــرأة يف وســائل اإلعــام.
والــيء املتميــز يف املنتــدى العــريب حــول املــرأة واإلعــام الــذي نســتهله اليــوم هــو أنــه ال يكتفــي
بالبحــث يف تفاصيــل مشــكلة املــرأة مــع اإلعــام العــريب ،بــل يتجــاوز ذلــك إىل بحــث ســبل واضحــة
لتفعيــل وتطويــر دور اإلعــام عــر أطــر رســمية وقانونيــة ومؤسســية محــددة وواضحــة ميكــن تبنيهــا
وطنيــا واقليميــا مــن خــال الحكومــات والهيئــات العربيــة وكــذا مــن خــال مؤسســات املجتمــع املــدين
املعنيــة .فعــى مــدار اليومــن التاليــن ،وبحضــور نخبــة مــن الخ ـراء يف مجــال االعــام واالعالميــن
املتمرســن يف املهنــة ،ســيناقش املنتــدى السياســات واالســراتيجيات العربيــة الراهنــة حــول املــرأة
واإلعــام ،وكذلــك األطــر القانونيــة الراهنــة ومواثيــق الــرف الخاصــة بضوابــط التنــاول االعالمــي
للمــرأة ،ومــدى كفايــة هــذه الوثائــق وكيفيــة تطويرهــا ،كــا ســيتطرق لتجــارب الرصــد اإلعالمــي
ومــدى فعاليتهــا وكيفيــة تفعيــل وتطويــر املراصــد القامئــة وتعميــم التجــارب الناجحــة .كــا تقــدم
احــدى ورشــات عمــل املنتــدى مقــرح للنقــاش بشــأن مــروع بعنــوان الوكالــة اإلعالميــة للمــرأة
العربيــة يعتــر تجســي ًدا للغايــات املرتبطــة بــدور اإلعــام يف دعــم املــرأة.
هــذا املــروع هــو يف الحقيقــة مبنزلــة مبــادرة لتفعيــل أهــداف االسـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة
وهــي اسـراتيجية أعدتهــا منظمــة املــرأة العربيــة اســتجابة لدعــوات عربيــة رســمية ،منهــا مــا انتهــي
إليــه منتــدى املــرأة العربيــة واإلعــام الــذي عقــد يف أبــو ظبــي عــام  ،2002وقــد تفضلــت برعايــة
االس ـراتيجية ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك (أم اإلمــارات) رئيســة املنظمــة يف دورتهــا الثالثــة
( ،)2009 - 2007وأطلقتهــا ســموها يف افتتــاح أعــال املؤمتــر الثــاين للمنظمــة الــذي رأســته ورعتــه
ســموها وعقــد يف أبــو ظبــي ،يف الفــرة .11-13/11/2008
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والحقيقــة فــإن هــذه فرصــة ألوكــد أن منظمــة املــرأة العربيــة ،ومنــذ نشــأتها ،تُــويل ملــف املــرأة
واالعــام اهتاممــا بالغــا ،وتتبنــى يف هــذا اإلطــار برنام ًجــا بعنــوان اإلعــام ودعــم املــرأة ،بــدأ أوىل
أنشــطته عــام  2005حيــث عقــدت املنظمــة نــدوة بعنــوان (املــرأة واإلعــام) وذلــك يف القاهــرة
يومــي  28-29/5/2005بالتعــاون مــع اتحــاد الصحفيــن العــرب ،وجمعــت هــذه النــدوة عــد ًدا
مــن اإلعالميــن بهــدف إثــارة عــدد مــن القضايــا املرتبطــة مبوضــوع املــرأة واإلعــام ،واملــرأة يف
اإلعــام ،مــن أجــل تحريــك الفكــر اإلعالمــي يف اتجــاه هــذه القضايــا ونــر الوعــي بهــا .وأعقبــت
ذلــك يف العــام نفســه بعقــد (الــدورة التوعويــة لإلعالميــن العــرب) وذلــك مبملكــة البحريــن يف
الفــرة  21-23/11/2005بهــدف إعــداد وتدريــب كــوادر إعالميــة عربيــة حــول شــئون املــرأة،
وتأهيلهــم لطــرح قضايــا املــرأة مبفهــوم جنــدري .وتــى ذلــك البــدء يف العمــل عــى وضــع
(االســراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة) التــي تعتــر أهــم إنجــازات برنامــج اإلعــام ودعــم
املــرأة حيــث تبلــورت فيهــا ســائر أهدافــه وغاياتــه ،وقــد تضمنــت أهــداف هــذه االســراتيجية
تفعيــل دور وســائل اإلعــام مــن أجــل إشــاعة ثقافــة مجتمعيــة تنظــر بعــن العــدل واملســاواة
للمــرأة ،وتشــكل منا ًخــا موات ًيــا لحركتهــا وقيامهــا بســائر األدوار املنوطــة بهــا كعضــو فاعــل يف
املجتمــع ،وتعمــل عــى تحقيــق ذلــك مــن خــال تعزيــز وعــي وبنــاء قــدرات االعالميــن بوجــه
عــام ،واالعالميــات بصفــة خاصــة ،حــول قضايــا املــرأة وكيفيــة تناولهــا إعالميــا.
وبــادرت املنظمــة بتفعيــل هــذه االس ـراتيجية مــن خــال تنفيــذ أحــد الربامــج التــي اقرتحتهــا وهــو
برنامــج بعنــوان «االحـراف اإلعالمــي» يتكــون مــن مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة رفيعــة املســتوى
تســتهدف اإلعالميــن بوجــه عــام واإلعالميــات بوجــه خــاص ملســاعدتهم عــى التعامــل اإلبداعــي
والرصــن مــع العمــل اإلعالمــي خاصــة املتعلــق بشــئون املــرأة .وتتنــاول الــدورات موضوعــات مثــل:
فنــون الكتابــة لإلذاعــة والتليفزيــون ،ومهــارات البحــث واإلعــداد والتحليــل اإلعالمــي ،والقيــم املهنيــة
واألخالقيــة للعمــل اإلعالمــي ،وفنــون الكتابــة الصحفيــة وتقنيــات كتابــة الخــر ومضمونــه ،واإلعــام
الجديــد ،وإنتــاج الوســائط املتعــددة ،وفنــون تصميــم الجرافيــك ،وبنــاء مواقــع اإلنرتنــت ،والتصويــر
التلفزيــوين ومونتــاج الفيديــو ،والحمــات اإلعالميــة.
يف هــذا اإلطــار تقــوم املنظمــة كل عــام ،ومنــذ عــام  ،2009بتنظيــم دورة تدريبيــة يف واحــد مــن
هــذه املوضوعــات ،وتنفتــح عــى املقرتحــات التــي تقدمهــا االعالميــات املشــاركات يف التدريــب لتطويــر
الــدورات التاليــة.
وجديــر بالذكــر أن املنظمــة تقــدم جائــزة دوريــة كل ثــاث ســنوات ألفضــل إنتــاج إعالمــي حــول املــرأة
العربيــة يتمتــع باإليجابيــة والتــوازن والواقعيــة يف تنــاول قضايــا املــرأة ،وقــد بــدأت تقديــم هــذه
الجائــزة عــام  2006وقدمتهــا ثــاث م ـرات حتــى اآلن.

33

رشفــت املنظمــة بالتعــاون يف تنظيــم املنتــدى الــذي يضمنــا اليــوم مــع وزارة التضامــن واملــرأة
وقــد ُ
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ،ونحــن نعتــره محفــا شــديد األهميــة نحــو وضــع تصــور عــريب شــامل
وحاســم وقابــل للتفعيــل نحــو اســتخدام أداة االعــام الحيويــة نحــو دعــم املــرأة العربيــة وتكريــس
مكانتهــا وأدوارهــا.
وإننــي ألكــرر شــكري وتقديــري للمملكــة املغربيــة الشــقيقة ولجاللــة امللــك محمــد الســادس حفظــه
اللــه ولألخــوة املســئولني يف الحكومــة املغربيــة وللعزيــزة معــايل الوزيــرة بســيمة الحقــاوي التــي مل
تدخــر وس ـ ًعا يف توفــر التنظيــم األمثــل لهــذا املنتــدى ليجــيء عــى أرفــع مســتوى تنظيميــا وعلم ًيــا،
والشــكر موصــول لفــرق العمــل املغربيــة النشــطة ذات املهنيــة العاليــة والكفــاءة الرفيعــة التــي
أحاطتنــا بصــادق الــود .واســمحوا يل أن أشــكر اللجنــة التحضرييــة التــي شــاركت يف اإلعــداد للمؤمتــر
مــن منظمــة املــرأة العربيــة .وصــادق التحيــة للحضــور الكريــم مــن املســئولني واألكادمييــن واالعالميــن
الذيــن يرشفــون جمعنــا وســيرثونه بآرائهــم وأفكارهــم القيمــة.
وشكرا عىل حسن االستامع
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ورشات عمل المنتدى
توزعــت أشــغال املنتــدى العــريب األول حــول «املــرأة واإلعــام يف ضــوء
املتغــرات الراهنــة» عــى خمــس ورشــات عمــل تدارســت املشــاركات
واملشــاركني فيهــا ،عــى مــدى يومــن ،مواضيــع مختلفــة متحــورت حــول:
●●تقييم السياسات واالسرتاتيجيات
●●اإلطار القانوين اإلقليمي والعريب
●●تحليل الخطاب اإلعالمي العريب
●●آليات تعزيز قدرات الوصول إىل نظم الرصد
●●آفاق إحداث مؤسسة إعالمية تهتم بقضايا املرأة العربية

الورشة األولى
تقييـم السيـاسـات واالستراتجيـات

ملخص الورشة األولى
تناولــت ورشــة العمــل األوىل مــن أشــغال املنتــدى العــريب األول حــول املــرأة
واإلعــام يف ضــوء املتغـرات الراهنــة محــور «تقييــم السياســات واالسـراتيجيات»،
التــي أعــدت ورقتهــا العلميــة وقدمتهــا الخبــرة حنــان يوســف مــن مــر ،والتــي
أدارتهــا الســيدة ســناء حمــد العــوض مــن الســودان ،وقــرر أشــغالها الســيد محمــد
طــال مــن املغــرب.
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ركــزت الورقــة التأطرييــة للورشــة املوضوعاتيــة األوىل املتحــورة حــول تقييــم السياســات واالسـراتيجيات
يف مجــال اإلعــام ،والتــي افتتحــت أشــغالها صبــاح الثالثــاء  18فربايــر  ،2014عــى تعريــف لالسـراتيجية
والسياســات ،وأهميــة اإلعــام يف خدمــة املــرأة العربيــة ،اعتــادا عــى املفهــوم االسـراتيجي للسياســات
والـراث الفكــري .وأكــدت عــى أهميــة اعتبــار املعايــر اإلقليميــة والدوليــة واملواثيــق املعتمــدة يف هــذا
الشــأن ،وأهميــة التخطيــط االسـراتيجي بالنســبة للنظــام الــكيل أي املاكــرو وامليكــرو.
واســتعرضت الورقــة التأطرييــة مجــاالت تطبيــق االسـراتجيات والسياســات اإلعالميــة ،مقدمــة عــدة تجارب
يف هــذا الســياق ،كتجربــة مركــز «كوثــر» بتونــس ،و«امليثــاق الوطنــي للمــرأة واإلعــام» باملغــرب ،إضافــة
إىل التجربــة اإلماراتيــة واملرصيــة ،وشــددت عــى العنــارص البنيويــة لالسـراتيجية والخطــط املتعلقــة باملــرأة،
مؤكــدة أهميــة التدريــب املهنــي والفكــري لإلعالميــن واإلعالميــات يف التعاطــي مــع قضايــا املــرأة واإلعــام.
واتســمت هــذه الورقــة التأطرييــة مبنهجيــة علميــة دقيقــة وبأســلوب أكادميــي رفيــع ،حيــث تعرضــت
الباحثــة يف تحليلهــا إىل تســعة عــر قضيــة تهــم آليــات بنــاء سياســة واس ـراتيجية دقيقــة يف مجــال
املــرأة واإلعــام ،فوضعــت األســس واملرجعيــة والتقيميــة للسياســات واالس ـراتيجيات الخاصــة باملــرأة
واإلعــام يف املنطقــة العربيــة ،مؤكــدة أهميــة اإلعــام ،كموضــوع ووســائل ،يف دعــم القضايــا املــرأة
العربيــة .كــا راعــت الباحثــة اعتباريــن منهجيــن ،هــا املفهــوم االس ـراتيجي للسياســات ،واملرجعيــة
الفكريــة والرتاثيــة التــي تشــكل داعــا أساســيا يف بنــاء السياســات وصياغتهــا ،ونبهــت الباحثــة إىل أن
املراجعــات التقييميــة البــد أن تســتند عــى املعايــر الدوليــة واإلقليميــة املعتمــدة ،وتعرضــت ملفهــوم
التخطيــط وعالقتــه ببنــاء االســراتيجية ،موضحــة أن اإلطــار العــام للتخطيــط االســراتيجي البــد أن
يرتبــط إمــا بالنظــام الــكيل (املاكــرو) أو النظــام الجــزيئ (امليكــرو) وحــددت الباحثــة مجــاالت تطبيــق
االسـراتيجيات والسياســات اإلعالميــة ،معتــرة بــأن العنــر البنيــوي يف االسـراتيجية والخطــط اإلعالمية
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املتعلقــة باملــرأة والتدريــب املهنــي وإعطــاء خلفيــة فكريــة لإلعالميــن واإلعالميــات يف مســألة التعاطــي
مــع قضايــا املــرأة مبختلــف تجلياتهــا وتعرضــت الباحثــة لنقطــة أساســية وهــي رضورة بنــاء عالقــات
تشــبيك ورشاكات عــى أســس تكامليــة وتظهــر التكامليــة يف مجالــن اثنــن ،األول املرشوعــات والثــاين
مخرجــات االس ـراتيجيات وشــددت الباحثــة عــى أهميــة اســتخدام اإلعــام الجديــد موضحــة أهميــة
مــؤرشات األداء ،مســتعرضة طبيعــة العالقــة بــن مــؤرشات الواقــع العــريب واالس ـراتيجيات اإلعالميــة
لقضايــا املــرأة العربيــة منبهــة إىل أهميــة مراعــاة الســياق االجتامعــي وكــذا آليــات الرصــد واملتابعــة
وقبــل إنهــاء ســياقات الورقــة تــم توضيــح أهميــة الخطــط املســتقبلية ملواجهــة تحــدي ضعــف التقييــم
وتحــدي غيــاب تنســيق وختمــت الورقــة بوضــع جــدول يوضــح العنــارص الرئيســية عنــد كتابــة الخطــة
االس ـراتيجية.
وتــم تأطــر هــذه الدراســة باالستشــهاد باملناهــج التــي اعتمــدت دراســة بعــض االسـراتيجيات اإلعالميــة
املتعلقــة باملــرأة مثــل «االس ـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة  ،»2015- 2009الصــادرة عــن منظمــة
املــرأة العربيــة ،وعــدد آخــر مــن التجــارب يف مختلــف الــدول العربيــة ،حكوميــة كانت أو غــر حكومية.
وعرفت هذه الورشة نقاشا غنيا ،أعطى  3اتجاهات رئيسية:
●●االتجــاه األول :يؤكــد عــى أهميــة أن تكــون االســراتيجية انعــكاس لسياســة واضحــة يف مجــال
التعامــل مــع قضايــا املــرأة ،خصوصــا بعــض املظاهــر الســلبية املوجــودة يف العــامل العــريب؛
●●االتجــاه الثــاين :يــرى أنــه مــن الــروري إيجــاد خطــط إعالميــة لتعميــم التجــارب العربيــة الناجحــة يف
مجــال بنــاء اسـراتيجية إعالميــة ليتعــرف عليهــا املهتمــون بهــا يف املجــال ،كربنامــج مركــز كوثــر يف تونس،
وامليثــاق الوطنــي للمــرأة واإلعــام يف املغــرب ،واسـراتيجية اإلعــام واملــرأة يف اإلمــارات العربيــة؛
●●االتجــاه الثالــث :يــرى رضورة ضبــط السياســات واالسـراتيجيات يف مجــال اإلعــام واملــرأة وأهميــة
تحديــد املصطلــح ،مثــا مــاذا نعنــي بالسياســات؟ ومــاذا نعنــي باالسـراتيجيات؟
ويف نهاية النقاش ،طرح املشاركون واملشاركات التوصيات واملقرتحات التالية:
●●رضورة إنشاء مرصد إعالمي ملتابعة تنفيذ السياسات واالسرتاتجيات يف مجال املرأة واإلعالم؛
●●تنظيم دورات تدريبية تهم تقنيات وآليات صياغة السياسات وبناء االسرتاتجيات؛
●●تحفيز الدول عىل االلتزام بتنفيذ مفردات السياسات واالسرتاتجيات يف مجال املرأة واإلعالم؛
●●دعــوة منظمــة املــرأة العربيــة لتبنــي مــروع معلومــات قصــد توفــر قاعــدة بيانــات تتضمــن كافــة
االسـراتجيات والسياســات يف مجــال املــرأة واإلعــام؛
●●إنجــاز دراســات ذات بعديــن كمــي وكيفــي تتعلــق بفحــوى السياســات واالس ـراتيجيات ،ومــدى
مالءمتهــا مــع قضايــا املــرأة الراهنــة؛
●●تكوين فرق عمل ذات االختصاص األكادميي واملهني لوضع االسرتاتجيات وتوضيح آليات تنفيذها؛
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●●صياغة ميثاق رشف عريب يلزم الجميع مبسلكيات معينة؛
●●إصــدار دليــل مرجعــي يتــم مــن خاللــه توحيــد املفاهيــم واملصطلحــات التــي تتطــرق لهــا
االســراتيجيات ،وكــذا السياســات يف مجــال املــرأة واإلعــام؛
●●التأكيــد عــى أن هــذا املنتــدى يعتــر بدايــة حقيقيــة النطــاق عمليــة تقييــم االسـراتجيات والخطــط
عــى مســتوى كل بلــد عــى حــدة ،وعــى املســتوى العــريب؛
●●إيجــاد رؤيــة عربيــة موحــدة خاصــة بتفعيــل االسـراتيجيات والسياســات الخاصــة بتغيــر النصــوص
القانونيــة الســلبية الخاصــة باملــرأة؛
●●العمل عىل تجميع التجارب الناجحة عىل املستوى العريب والدويل.
هــذا ،ووجــه الحضــور شــكره الجزيــل للمملكــة املغربيــة ،ملــكا وحكومة وشــعبا ،عىل حســن االســتقبال
وكــرم الضيافــة ،وكــذا ملنظمــة املــرأة العربيــة ،متمنــن النجاح والتقــدم والتألــق للمــرأة العربية.
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تقييم السياسات واالستراتيجيات في مجال اإلعالم والمرأة
د .حنان يوسف ،أستاذة اإلعالم بمصر

استهالل
إن الســؤال املركــزي الــذي كان ،وال ي ـزال ،يحــرك الجهــود الفكريــة واالجتامعيــة والسياســية املتعلقــة
باملــرأة واإلعــام ال يتعلــق أساســا بطبيعــة املخرجــات اإلعالميــة التــي تقــدم املــرأة يف أطــر ســلبية ،بــل
يــدور يف معظمــه حــول العوامــل واملتغ ـرات التــي تقــود لبنــاء تلــك الصــورة الســلبية ،فهــي ظاهــرة
متتــد جذورهــا يف القيــم والتقإلىــد االجتامعيــة املوروثــة التــي ال تنظــر للمــرأة عــى أنهــا كيــان إنســاين
واجتامعــي مكافــئ للرجــل ،مثلــا أنهــا مشــكلة ثقافيــة أفرزتهــا الظــروف االقتصاديــة التــي تواجــه
املــرأة يف املجتمعــات العربيــة املعــارصة ،مبــا فيهــا انتشــار األميــة ،وعــدم تكافــؤ فــرص العمــل ،وتزايــد
الضغــوط إلبقــاء املــرأة محــارصة يف إطــار فضــاء اجتامعــي محــدد ســلفا وفــق معايــر مغلوطــة.
إن األمــر ببســاطة يتعلــق بكــون املؤسســات اإلعالميــة ليســت ســوى امتــداد ملنظومــة اجتامعيــة ثقافية
تراكمــت تفاصيلهــا عــر قــرون كثــرة ،لتفــرز هــذا اإلرث االجتامعــي والثقــايف الــذي يحــرك اتجاهــات
املجتمــع ويؤطــره نحــو النســاء .ولعــل هــذا االســتنتاج يطــرح تســاؤالت جمــة عــا ميكــن القيــام بــه
لتصويــب الوضــع القائــم.
وإذا مــا أخذنــا باالعتبــار مــا تقــوم بــه وســائل اإلعــام مــن بنــاء الوجــدان وتشــكيل الــرأي العــام وبلــورة
االتجاهــات نحــو القضايــا التــي تهــم املجتمــع ،فإننــا ســندرك النتائــج الســلبية التــي ســتتمخض عــن
بــروز صــورة ســلبية لنصــف املجتمــع يف وســائل اإلعــام بالنســبة للتنميــة يف أوجههــا املختلفــة.
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إن الصــورة الســلبية التــي قدمــت ،وتقــدم فيهــا ،املــرأة العربيــة يف وســائل اإلعــام الجامهــري يف املنطقــة
العربيــة ،واملبــادرات الواجــب إطالقهــا للتخفيــف مــن حــدة الســلبية يف تلــك الصــورة متهيــدا إلزالتهــا هــي
املوضــوع الرئيــي لعــدد كبــر مــن املهتمني بالشــأن النســوي يف العــامل العــريب ،وال بد مــن التأكيــد أن تقديم
املــرأة العربيــة بالشــكل الــذي يليــق بهــا يف وســائل اإلعــام العربيــة لــن يتحقــق بني عشــية وضحاهــا ،مثلام
أنــه لــن يتحقــق نتيجــة لجهــد فــردي تقــوم بــه جهــة بعينهــا ،بــل هــو عمليــة تثقيفيــة وتوعويــة وتربويــة
متكاملــة تشــارك بهــا جميــع قطاعــات املجتمــع ،وتعمــل عىل تعزيــز الوعي الســليم بــدور املــرأة ومبركزيتها
يف البنــاء والتطــور كمرحلــة أوىل متهــد لتحــول هــذا الوعــي الجمعــي إىل مضامــن إعالميــة هادفــة ،تنصــف
النســاء يف الوطــن العــريب ومتنحهــن املكانــة املرموقــة التي يســتحقونها.
ويف ظــل املتغـرات واألوضــاع الراهنــة التــي يعايشــها عاملنــا العــريب اآلن ،تــأيت أهمية دراســة السياســات
واالســراتيجيات اإلعالميــة يف مجــال املــرأة العربيــة ،ســواء عــى املســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي أو
العــريب ،مــن خــال رصــد مــدى وجــود وثائــق عربيــة يف هــذا املجــال ،مثــل االس ـراتيجية اإلعالميــة
الرائــدة التــي أطلقتهــا منظمــة املــرأة العربيــة ( ،)2015/ 2009والتــي كانــت ســباقة يف طــرح هــذا
النــوع مــن االس ـراتيجيات التخصصيــة ،وأيضــا بعــض االس ـراتيجيات اإلعالميــة التــي تصدرهــا الــدول،
وبصفــة خاصــة مــا يتعلــق منهــا بوضــع املــرأة يف اإلعــام ودراســة إىل أي مســتوى تصبــح هــذه الوثائــق
واملرجعيــات فاعلــة يف االهتــام باملــرأة العربيــة ،ســواء كفاعــل رئيــي داخــل املؤسســة اإلعالميــة،
باإلضافــة إىل تناولهــا كموضــوع إعالمــي داخــل ســياقات هــذه االسـراتيجيات .كــا يــأيت مــن األهميــة
دراســة الــدور الــذي تلعبــه الحكومــات وهيــآت املجتمــع املــدين يف إطــاق وترويــج هــذه الوثائــق،
ويصبــح التســاؤل الرئيــي :هــل نجحــت مثــل هــذه االسـراتيجيات اإلعالميــة يف إحــداث تغيــر ملموس
يف تعاطــي اإلعــام العــريب مــع قضايــا وموضوعــات املــرأة العربيــة وأســباب ذلــك أم ال؟
وعليــه ،تســعى ورقــة النقــاش الخلفيــة هــذه إىل مناقشــة هــذه األطــر ،ومحاولــة الخــروج بتوصيــات
ناجــزة حــول الصياغــة األنســب لالس ـراتيجيات اإلعالميــة الخاصــة باملــرأة العربيــة ،وبصفــة خاصــة
حــول صــورة ووضــع املــرأة يف اإلعــام وتنفيذهــا داخــل ســلم املؤسســات اإلعالميــة العربيــة ،باإلضافــة
إىل مناقشــة ســبل مواجهــة تحديــات تفعيــل هــذه السياســات واالس ـراتيحيات اإلعالميــة عــى أرض
الواقــع أمــام املتغ ـرات الراهنــة واملتالحقــة التــي يشــهدها العــامل العــريب.
املراجعات التقييمية للسياسات واالسرتاتيجيات الخاصة باملرأة واإلعالم يف املنطقة العربية
أهمية اإلعالم في دعم قضايا المرأة العربية
ﻋﻰﻠ الرغــم مــن أن نطــاق ﺍﻫﺘﺎﻤﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴات العربيــة ﺍﻤﻟﻌﻨﻴﺔ بقضايــا املــرأة قــد اتســع ليشــمل مجــاالت
كثــرة متثــل الجوانــب املختلفــة ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ،ﺇﻻ ﺃﻥ مجــال ﺍﻹﻋﻼﻡ يظــل محوريــا ،نظــرا
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لــدوره ﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻤﻟﺠﺎﻻﺕ األخــرى ،ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ عنــد املعنيــن بقضايــا املــرأة هــو وســيط أســايس ﻲﻓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ لتحســن وضــع ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ بوجــه عــام ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ التفعيــل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ لــدوره
كحامــل للرســائل ومشــكّل ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ والصــور الذهنيــة وأمنــاط ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ واالتجاهــات
ﻭﺍﻻﻫﺘﺎﻤﺎﻤﺕ ،ﻭﻫﻭ الــدور ﺍﻟﺫﻱ يتزايــد نفــوذه يف ضــوء التطــور التقنــي الهائــل الــذي تشــهده وســائل
االتصــال يف اآلونــة املعــارصة.
وتــويل وســائط اإلعــام حاليــا يف معظــم البلــدان العربيــة اهتاممــا كبـرا بقضايــا املــرأة ،وقــد انعكــس
ذلــك عــى تخصيــص برامــج ملناقشــة قضايــا املــرأة املعــارصة ،وتوفــر التغطيــة اإلعالميــة ملــا تنجــزه
النســاء الناشــطات ومؤسســات املجتمــع املــدين يف مجــال النهــوض باملــرأة.
وتلتحــق أعــداد كبــرة مــن الفتيــات حاليــا بتخصصــات اإلعــام املختلفــة يف الجامعــات ،وتشــارك أعــداد
كبــرة مــن النســاء يف تــويل وظائــف إعالميــة .واســتطاع البعــض منهــن تــويل مناصــب قياديــة يف وســائط
اإلعــام ،ومنهــا رئاســة قنــوات وشــبكات إعالميــة إذاعيــة وتلفزيونيــة أو صحــف وطنيــة ،كــا حــدث
وتــم تعيــن وزيـرات للثقافــة واإلعــام.
وأطلقــت بعــض البلــدان ،مثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،والبحريــن ،وتونــس ،ولبنــان ،واملغــرب
اســراتيجيات إعالميــة للمــرأة العربيــة لدعــم دور اإلعــام يف تقديــم صــورة إيجابيــة وغــر منطيــة
للمــرأة ،كــا تــم تشــكيل مجلــس وطنــي ومديريــات لإلعــام مختصــة بقضايــا املــرأة والطفولــة بــدول
مثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،والســودان ،والجمهوريــة العربيــة الســورية ،وشــجعت اإلمــارات
العربيــة املتحــدة وتونــس والجزائــر إنشــاء مواقــع إلكرتونيــة نســائية ،وأنشــأت مــر مرصــدا إعالميــا
ملراقبــة مــا يتــم بثــه مــن صــور إيجابيــة أو ســلبية للنســاء يف اإلعــام املــريئ .كــا تــم إنشــاء مراكــز
للمــرأة العربيــة وتكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات يف الجزائــر ،ومركــز اإلعالميــات العربيــات يف األردن
لرصــد تجــارب نســائية متقدمــة يف مجــال اإلعــام ونــر الوعــي بشــأن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف أوســاط اإلعالميــن ،ولتوعيــة املــرأة بحقوقهــا السياســية ،باإلضافــة إىل
العديــد مــن النــاذج الناجحــة للمــرأة العربيــة يف اإلعــام.
ولكــن ،بالرغــم مــن هــذا التقــدم ،مــا زالــت سياســات اإلعــام تفتقــر إىل مراعــاة منظــور النــوع
االجتامعــي مبــا يضمــن ضبــط التوجهــات اإلعالميــة بشــكل متكامــل وشــامل ،ويكفــل اســتمرارية بــث
صــور إيجابيــة وغــر منطيــة عــن املــرأة ومــا تقــوم بــه مــن أدوار متعــددة.
كــا تتنــاول وســائط اإلعــام يف بعــض البلــدان العربيــة فئــات قليلــة مــن النســاء للحديــث عنهــا،
وتغفــل املــرأة الريفيــة والبدويــة ،واملــرأة ذات االحتياجــات الخاصــة.
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ومــن تــم ،كانــت التوصيــة املتكــررة ﺍﻟﺘﻲ يحــض علىهــا الناشــطون مــن أجــل املــرأة يف املنطقــة العربيــة
ﻫﻲ العمــل عــى وضــع اس ـراتيجية إعالميــة ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ العربيــة كاس ـراتيجية تقــوم ﻋﻰﻠ النظــر إىل حقــل
ﺍﻹﻋﻼﻡ كوســيط حــي وفاعــل ﻲﻓ ﻋﻤﻠﻴﺔ اإلصــاح االجتامعــي ﺍﻟﻌﺎﻡ الــذي يســتهدف أوضــاع املــرأة
واملجتمــع ككل ،وتنطلــق مــن البــدء بإعــادة النظــر ﻲﻓ ﺍﻹﻋﻼﻡ كحقــل وكمؤسســة يف مــا يخــص ﻭﻋﻲ
اإلعالميــن بقضايــا املــرأة ،ومــن تــم مضمــون الرســالة اإلعالميــة بشــأنها ،وكذلــك يف مــا يخــص مســتوى
الحرفيــة املهنيــة لإلعالميــن ،باعتبــاره هــو الخطــوة األساســية نحــو دفــع اإلعــام ألداء أكــر فعاليــة
وكفــاءة لوظيفتــه املرتجــاة يف إصــاح وضــع املــرأة يف املجتمــع.
منهجية الورقة الخلفية
تعتمــد هــذه الورقــة الخلفيــة يف منهجيتهــا عــى املنهــج الكيفــي الســتخالص مــؤرشات عامــة يف التقييم،
فهــي تعطــي ق ـراءة نقديــة عامــة لوضــع السياســات واالس ـراتيجيات اإلعالميــة املتعلقــة باملــرأة يف
املنطقــة العربيــة ،وليــس تحديــد منــاذج بعينهــا موضــع الدراســة ،حيــث إن النــاذج التــي ســوف تــرد
هــي منــاذج لالستشــهاد بهــا فقــط عــى متغـرات ومحــاور الورقــة الخلفيــة ،وال يقلــل ذلــك مــن قيمــة
أو أهميــة منــاذج ووثائــق أخــرى مل تــرد ذكرهــا يف الورقــة الخلفيــة التــي تحــرص منهجيتهــا عــى أن
تكــون إطــارا عامــا للتقييــم ،عــى أن موضــوع الورقــة قــد يشــجع دارســن وباحثــن آخريــن يف اختيــار
منــاذج بعينهــا لدراســتها وتقييمهــا بعــد توفــر قاعــدة بيانــات كاملــة تشــمل حــرا شــامال لهــذه
الوثائــق واالس ـراتيجيات يف حــال توفــر اإلطــار الزمنــي والتمويــي ،واعتــاد البنــاء املنهجــي املوحــد
واملالئــم لتقييمهــا.
المفهوم االستراتيجي
عنــد تنــاول تقييــم تلــك السياســات واالس ـراتيجيات الخاصــة باملــرأة واإلعــام يتضــح أن وجــود مثــل
هــذه السياســات واالس ـراتيجيات اإلعالميــة يف األســاس ترتبــط ارتباطــا نســبيا بعــدد مــن املتغ ـرات
ومســتويات بنــاء االس ـراتيجية مــن منظــور وظيفــي وإج ـرايئ للدرجــة التــي تســمح بتقديــر مــدى
كفاءتهــا يف تحقيــق أهدافهــا املرجــوة ،حيــث إن البنــاء االسـراتيجي يتبلــور مــن تفاعل العنــارص املكونة
لــه ،وباســتنطاق التعريــف القائــل بــأن االسـراتيجية هــي فــن اســتخدام الوســائل لتحقيــق األهــداف،
فــإن االسـراتيجية ،بهــذا الوصــف ،تصــاغ مــن مكونــات هــي األهــداف ،والوســائل ،وفــن اســتخدام هذه
الوســائل ،والهــدف مــن املنظــور املفاهيمــي (وضــع معــن يقــرن بوجــود رغبــة مؤكــدة لتحقيقــه عــن
طريــق تخصيــص ذلــك القــدر الــروري مــن الجهــد واإلمكانيــات التــي يســتلزمها االنتقــال بهــذا الوضع
مــن مرحلــة التصــور النظــري إىل مرحلــة التحقيــق الفعــي لألهــداف).
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وعليــه ،فإنــه عنــد ق ـراءة الوثائــق واالس ـراتيجيات املتعلقــة باملــرأة واإلعــام ينبغــي رصــد مــا هــي
أهــداف هــذه االس ـراتيجيات املختلفــة ،والوســائل املســتخدمة لتحقيــق هــذه األهــداف فعليــا عــى
النحــو الــذي يســاهم يف نهــوض املــرأة العربيــة وتحقيــق القــدر املطلــوب مــن التنميــة الشــاملة يف ظــل
متغـرات عاتيــة للواقــع العــريب املعــاش .ويف ســياق ذلــك ،ميكــن رصــد مــا ذكــر يف صياغــة االسـراتيجية
اإلعالميــة للمــرأة العربيــة الصــادرة عــن منظمــة املــرأة العربيــة ،والــذي تشــر إىل:
●●تضــع االسـراتيجية إطــار عمــل أويل يطبــق خــال  6ســنوات (ينايــر /2010دجنــر  )2015ﻲﻓ ســبعة
مجــاالت تنشــط فيهــا الرســالة اإلعالميــة ،ﻭﻫﻲ مجــاالت تغطي مختلــف جوانب الحضــور االجتامعي
للمــرأة ،وتشــمل السياســة ،وﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،واالجتــاع ،وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ والتعليم ،والرياضــة ،وﺍﻟﺼﺤﺔ ،وﺍﻟﺒﻴﺌﺔ؛
●● تســعى االس ـراتيجية لدعــم الرســالة اإلعالميــة املوجهــة للمجتمــع بــكل فئاتــه عــن املــرأة ،وذلــك
لبلــورة رســالة إعالميــة تتســم بالحياديــة واملوضوعيــة والشــفافية والكفــاءة تــروج لحــق املــرأة يف
العــدل والكرامــة واملســاواة وحقهــا يف الحصــول عــى نصيــب منصــف مــن الفــرص االجتامعيــة ،مــن
أجــل أن يصــب هــذا يف املحصلــة نحــو تغيــر وعــي املجتمــع ،واتجاهاتــه ،ومــن ثــم ســلوكه تجــاه
املــرأة مــن حيــث مكانتهــا وأدوارهــا ،األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إىل تفعيــل دور املــرأة كفاعــل
ورشيــك اجتامعــي أســايس يف عمليــة التنميــة الشــاملة يف املنطقــة العربيــة.
المرجعية والتراث الفكري
عنــد مراجعــة عــدد مــن ال ـراث الفكــري الســابق حــول الدراســات األكادمييــة التــي ســعت إىل طــرح
سياســات واســراتيجيات إعالميــة خاصــة باملــرأة العربيــة ميكــن رصــد التطــور اإليجــايب النســبي يف
الدراســات املهتمــة لقضايــا املــرأة واإلعــام يف التأثــر عــى السياســات والربامــج املســتحدثة لقطــاع
املــرأة والنــوع االجتامعــي ،وإن بــرزت املالحظــات اآلتيــة:
●●أمكــن ملراكــز البحــوث والدراســات املهتمــة بقضايــا املــرأة واإلعــام التأثــر نســبيا عــى السياســات
اإلعالميــة والربامــج املســتحدثة ىف إطــار الحــدود الضئيلــة مــن خــال الرتكيــز عــى املناطــق
واملجــاالت املختلفــة ،ومــن أبــرز التأث ـرات الفكريــة ،التــي ظهــرت عــن مراجعــة هــذه السياســات
واالس ـراتيجيات اإلعالميــة املتعلقــة املنبثقــة مــن أطروحــات أكادمييــة ،عــى املــرأة مــا يــي:
•طــرح ملضمــون غــر منطــي ىف اإلعــام النســايئ (مثــل قضايــا التحــرش الجنــي وتأنيــث الفقــر وبــروز
النشــيطات يف السياســة وحقــوق اإلنســان)؛
•الرتكيز عىل مجاالت االهتامم الجديدة لدى الجمهور النسايئ؛
•بنــاء دراســات خاصــة عــن مفهــوم الحركــة النســوية االجتامعيــة ىف اإلعــام العــريب ومقارنتــه
بالنــاذج الغربيــة؛
•الرتكيــز عــى مقاربــات تتنــاول دراســات خاصــة عــن اإلعالميــات العربيــات كقامئــات باالتصــال
والعوامــل املؤثــرة عــن الرضــا الوظيفــي لهــن؛
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•ســاهمت االسـراتيجيات اإلعالميــة املنبثقــة مــن الحقــل األكادميــي ىف رصــد دور اإلعــام يف تثقيــف
وتوعيــة املــرأة ىف املجــاالت املختلفــة ،مثــل املشــاركة السياســية واالنخـراط ىف العمــل العــام والعمــل
الســيايس ،وأهميــة دور االتصــال يف تفعيــل النشــاط األهــي النســايئ مــع الوقــوف باهتــام أمــام
الدراســات التــي تتنــاول العالقــة بــن البنــاء النفــي للمــرأة والفــروق الفرديــة وتأثــر وســائل اإلعــام؛
•ظهــرت رؤى وأوراق اس ـراتيجية بحثيــة إعالميــة تناولــت مقاربــات تنــاول تأثــر ملكيــة الوســيلة
اإلعالميــة مــا بــن خــاص ومملــوك للدولــة يف التنــاول لقضايــا املــرأة الجديــدة ،ومنهــا بــروز تأثــر
الحركــة النســوية ( ،)feminismوالــذي يركــز عــى عــدد مــن األهــداف حددتهــا الحركــة النســوية
مثــل األجــر املتســاوي عــن نفــس العمــل ،والدعــم القومــي لرعايــة الطفولــة ،واالعـراف بالحــق ىف
الحريــة الجنســية مــع االعـراف القانــوين بحــق اإلجهــاض ،وإعطــاء مزيــد مــن االهتــام ملشــكالت
االغتصــاب والتحــرش الجنــي والعنــف ضــد املــرأة والتمييــز ضــد املــرأة واملــرأة املنتميــة لألقليــات؛
•بــروز قـراءات الدراســات الحديثــة التــي تناولــت اعتــادا عــى نظريــة املقارنــة االجتامعيــة كنمــوذج
تليفزيــون الواقــع يف تعــرض جمهــور النســاء لربامــج حــول أشــكال وأنــواع الجســد املثــإىل مبــا تضمــه
مــن عــرض صــور األجســاد املتكاملــة واملثاليــة ،ســواء بالنســبة لجــال املــرأة أو رجولــة الرجــل مبــا
لهــا مــن تأثــر ســلبي يزيــد اســتياء وعــدم رىض الجامهــر إزاء أجســادهم ،خاصــة بــن النســاء،
والتــي مل يظهــر مــدى تأثــر صانــع القـرار اإلعالمــي بهــا؛
•توثيــق اسـراتيجيات هامــة تركــز عــى الســعي إىل تدعيــم مســاحات الدراســات القامئــة عــى تبنــى
القيــم واألمنــاط الســلوكية لعنــارص عمليــة املقارنــة االجتامعيــة التــي تــروج لهــا وســائل اإلعــام يف
قضايــا املــرأة مــن حيــث تغيــر مفهــوم القــدوة لديهــم ،وتبنــي قيــم املجتمــع العاملــي عــى حســاب
الهويــة القوميــة ،وتغــر شــكل العالقــة بــن الجنســن ودرجــة االغـراب الثقــايف لديهــم؛
• اســتخالص اسـراتيجيات مــن الدراســات اإلعالميــة تعمــل عــى تقويــة دراســات املنهــج البــري ىف
نجــاح الرســالة اإلعالميــة ىف قطــاع املــرأة وفقــا للعنــارص البنيويــة مــن حيــث درجــة التكـرار ،ودرجــة
الرتميــز باســتخدام لرمــوز اللفظيــة وغــر اللفظيــة ،ودرجــة التعزيــز الســلويك وهــي تفيــد القطــاع
املــريئ التليفزيــوين والســيناميئ وبعــض املســاهامت اإللكرتونيــة.
●●وعــى جانــب آخــر ،فقــد اســتفادت عــدد مــن االسـراتيجيات اإلعالميــة الخاصــة باملــرأة مــن ذلــك
الـراث الفكــري واملرجعــي ،ومــن منــاذج ذلــك منــوذج الصياغــة التأسيســية لالسـراتيجية اإلعالميــة
للمــرأة العربيــة الصــادرة عــن منظمــة املــرأة العربيــة ،حيــث حرصــت أن تنــص يف مــن الوثيقــة
عــى التوصيــات واألطــر الفكريــة التــي اعتمــدت عليهــا ،ومنهــا عــدد مــن املنتديــات الفكريــة التــي
تناقــش واقــع املــرأة مــن مختلــف جوانبــه الرئيســية ،وتبحــث األوضــاع التــي تؤثــر عــى تفعيــل
دور املــرأة يف دعــم التنميــة الشــاملة يف الوطــن العــريب ،واعتمــدت عــى توصيــات مثانيــة منتديــات
فكريــة يف مثــاين دول عربيــة يف الفــرة مــن  2001وحتــى  ،2005ومنهــا املنتــدى الثالــث واملهتــم
بقضيــة املــرأة واإلعــام الــذي انعقــد يف العاصمــة اإلماراتيــة أبــو ظبــي ســنة .2002
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●●ولــن كانــت منظمــة املــرأة العربيــة ســباقة يف بلــورة االسـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة للســنوات
 ،2015/ 2009والتــي تــم إطالقهــا يف شــهر نونــر ســنة  2008بهــدف بنــاء ثقافــة إعالميــة إيجابيــة عــن
املــرأة العربيــة وأدوارهــا يف املجتمــع ،فــإن وثيقــة اإلعــام العــريب مــن منظــور النــوع االجتامعــي الصادرة
عــن مركــز كوثــر بتونــس ( )CAWTERقــد أشــارت يف ديباجتهــا إىل أنهــا تكمــل وتعضــد جهــود منظمــة
املــرأة العربيــة مــن أجــل التأســيس لبيئــة إعالميــة منصفــة للمــرأة ،حيــث إن تعــدد الــرؤى واملقاربــات
حــول موضــوع حاســم عــى غـرار موضــوع النــوع االجتامعــي واإلعــام العــريب مــن شــأنه توفــر فــرص
نجــاح أكــر وحظــوظ أوفــر لتحقيــق مامرســة إعالميــة عادلــة مبنيــة عــى املســاواة واإلنصــاف والتكافــؤ
والتــوازن والتنــوع ،ســواء عــى مســتوى الصــورة أو عــى مســتوى املامرســة املهنيــة ،الســيام إذا مــا وجدت
أرضيــة لتبنيهــا مــن جميــع الفاعلــن واالنخ ـراط يف تنفيذهــا مــن منطلــق االميــان مببــدأ املســاواة بــن
الجنســن ال يف مجــال اإلعــام فحســب بــل يف جميــع املجــاالت .وظهــر يف عــدد قليــل مــن االسـراتيجيات
الرتكيــز عــى الســعي الــدؤوب لالســتفادة مــن الجهــود املبذولــة يف املنطقة العربيــة ومحاولة البنــاء علىها
مــن ناحيــة ،واســتثامر خـرات وتجــارب يف صياغــة مشــاريعه وتنفيذهــا من ناحيــة ثانية ،وكذلــك طريقة
تصميمهــا ،كــا حــرص عنــد االنتهــاء مــن صياغتهــا عــى تبادلهــا مــع مختلــف الفاعلــن يف املجــال إلثـراء
محتوياتهــا وتقديــم قـراءات نقديــة بشــأنها ،عــاوة عــى مــا يتــم عقــده مــن اجتامعــات حولهــا.
المراجعات استنادا للمعايير اإلقليمية والدولية
مل تخــرج األهــداف االسـراتيجية ملعظــم االسـراتيجيات اإلعالميــة العربيــة املتعلقــة باملــرأة عــن األهــداف
واإلجــراءات االســراتيجية اإلعالميــة للمواثيــق اإلقليميــة والدوليــة الخاصــة باملــرأة يف اإلطــار الفلســفي
واألســاس الفعــي للبنــود بصفــة عــام ،فقــد اهتمــت بالتوافــق مــع مواثيــق ومبــادئ العمــل داخــل قطاعات
جامعــة الــدول العربيــة ذات الصلــة ،واالرتبــاط البينــي مــع االتفاقيــات والربوتوكــوالت يف مجــال املــرأة مــن
جهــة ،واإلعــام مــن جهــة أخــرى ،ومنهــا مــروع بجامعــة الــدول العربيــة يهــدف لتحويــل املونولــوج يف
اإلعــام إىل ديالــوج يف قطاعــات التنميــة العربيــة املختلفــة ،ومــن بينهــا املــرأة العربيــة.
وعــى مســتوى املعايــر الدوليــة ،نجــد أن عــدد مــن االس ـراتيجيات العربيــة حــذت ،كــا يف وثيقــة
بكــن ،وفصلــت الجهــات املنــوط بهــا تحقيــق هــذه األهــداف ،يف الوقــت الــذي وضعــت فيــه هدفــا
أساســيا متمثــا يف تشــجيع تقديــم صــورة متوازنــة غــر منطيــة للمــرأة ،ووضعــت عــى الحكومــات
مجموعــة مــن اإلجـراءات تتمثــل يف تشــجيع البحــوث التــي تســتهدف تقديــم صــورة متوازنــة للمــرأة،
وتشــجيع وســائل اإلعــام عــى وضــع برامــج محــددة لزيــادة الوعــي مبنهــاج العمــل ،وترويــج مفهــوم
أن القوالــب النمطيــة القامئــة عــى التمييــز الجنــي التــي تعرضهــا وســائل اإلعــام تتســم بالتمييــز عــى
أســاس نــوع الجنــس ومهينــة يف طابعهــا ،وســن ترشيــع مالئــم ضــد الرتكيــز يف وســائل اإلعــام عــى
العنــف ضــد املــرأة والطفــل.
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أمــا البنــود املوجهــة إىل وســائل اإلعــام يف هــذه االسـراتيجيات ،فتوافقــت مــع املعايــر الدوليــة ،حيــث
متثلــت إجراءاتهــا يف وضــع قواعــد للســلوك املهنــي لتشــجيع تقديــم صــورة للمــرأة ال تقــوم عــى
القوالــب النمطيــة ،ووضــع مبــادئ توجيهيــة وقواعــد ســلوك للمهنيــن.
ومتثلــت اإلجــراءات الخاصــة باملنظــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة ،كــا تدعــو وثيقــة بكــن ،يف
حمــات للمســاواة بــن الجنســن داخــل األرسة ،ونــر معلومــات تســتهدف القضــاء عــى إيــذاء الزوجة
واألطفــال وجميــع أشــكال العنــف األرسى ،وتقديــم منــاذج عــن قيــادات نســائية ونــر معلومــات عــن
حقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة .واســتخدمت كل وســائل االتصــال لنــر املعلومــات عــن النســاء
والتأكيــد عــى أنــه «لجميــع قنــوات االتصــال دور تقــوم بــه يف تعزيــز املفاهيــم ،مثــل املســاواة بــن
الجنســن ودعــوة الــدول إىل التفكــر يف الزيــادة مــن اســتعامل وســائط اإلعــام الرتفيهيــة ،كالتمثيليــات
اإلذاعيــة والتلفــزة ،يف رســم النــاذج الســلوكية ،ولتشــجيع املناقشــة العامــة للمســائل الهامــة التــي
تكــون حساســة يف بعــض األحيــان.
وكذلــك دراســة املداخــل النظريــة واملنطلقــات الفكريــة حــول (اإلعــام واملــرأة والتنميــة) ،حيــث تتعدد
املداخــل التنمويــة التــي اهتمــت مبفهــوم النــوع االجتامعــي وعالقتــه بتوفــر فــرص متكافئــة للمــرأة
يف املشــاركة.
كــا تضمنــت هــذه الوثائــق التوافــق مــع املعايــر الدوليــة بتوجيــه املجالــس القوميــة يف الــدول
األعضــاء ،واملوقعــة عــى االتفاقيــات الدوليــة ،مــن خــال لجــان اإلعــام التابعــة لهــا بوضــع إلىــات
لتحقيــق األهــداف الدوليــة والتــي شــملتها املواثيــق الدوليــة الخاصــة باملــرأة ،مثــل مــا ورد يف أهــداف
لجنــة اإلعــام بنمــوذج املجلــس القومــي للمــرأة مبــر ،مــن خــال الرتكيــز عــى الجوانــب التاليــة:
●●مناقشة موضوعات خاصة بأوضاع املرأة ،مثل ختان اإلناث والعنف ضد املرأة؛
●●التحديات الرئيسية التي تواجه دور املرأة يف تحقيق األهداف التنموية؛
●●العوامــل اإليجابيــة التــي تشــكل بيئــة مســاندة لجهــود اإلعــام ،ومنهــا الترشيعــات والقوانــن التــي
تســتهدف القضــاء عــى أشــكال التميــز النوعــي.
التخطيط االستراتيجي على النظام الكلي «الماكرو» والجزئي «الميكرو»
يتنــاول هــذا املتغــر ق ـراءة منــاذج وأنــواع ومســتويات التخطيــط ،ســواء مــن خــال التخطيــط عــى
املســتوى الــكيل ودمــج جميــع العنــارص الكليــة وإيجــاد العالقــة بينهــا مــن أجــل الوصــول إىل األهــداف
ومتابعــة تحقيقهــا وتطورهــا ،أو مــن خــال التخطيــط االســراتيجي عــى النظــام «الجــزيئ» عــر
التخطيــط الجــزيئ لوحــدة أو جــزء مــن الخطــة العامــة ،ودراســة هــذا الجــزء دراســة تفصيليــة ووضــع
كل املتغ ـرات الخاصــة بــه يف ســياق مســتقل:

50

 .1القطاع الكلي «الماكرو»:
لوحــظ مــن القـراءة النقديــة أن معظــم الدراســات واالسـراتيجيات اإلعالميــة هــي جــزء ومكــون رئييس
مــن الخطــة االس ـراتيجية التــي تتبعهــا الــوزارات والهيــآت واللجــان الوطنيــة املكلفــة بشــؤون املــرأة
واألرسة ،مثــل الخطــة االسـراتيجية لالتحــاد النســايئ العــام بدولــة اإلمــارات ،والخطــة القوميــة للنهــوض
باملــرأة يف املجلــس القومــي للمــرأة مبــر ،والخطــة الحكوميــة للمســاواة لــوزارة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة باململكــة املغربيــة ،واالســراتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة الوطنيــة
للمــرأة ،وخطــط العمــل الوطنيــة يف االتحــاد العــام للمــرأة الســودانية ،والسياســات العامــة يف وزارة
الشــؤون االجتامعيــة بليبيــا ،ووزارة شــؤون املــرأة يف فلســطني والعــراق ،والهيئــة الســورية لشــؤون
األرسة ،وكذلــك اســراتيجية املــرأة يف لبنــان ،والخطــة االســراتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد
النســاء يف كل مــن فلســطني والع ـراق.
 .2القطاع الجزئي «الميكرو»:
أ .بــدأ ظهــور نســبي محــدود للخطــط االسـراتيجية للمــرأة واإلعــام عــى القطــاع الجــزيئ «امليكــرو»،
وهــو قطــاع اإلعــام تحديــدا بصفــة خاصــة ،وكان مــن أبرزهــا تفصيــا االسـراتيجية العربيــة للمــرأة
واإلعــام ( )2015/ 2009والتــي أطلقتهــا منظمــة املــرأة العربيــة ورصــدت تحديــدا أهــم املحــاور
والقضايــا ذات الصلــة باملــرأة واإلعــام وتــم بنائهــا باســتخدام أســلوب  SWOTلقيــاس نقــاط القــوة
والضعــف يف وضــع املــرأة العربيــة واإلعــام ،والعمــل عــى طــرح أطــر إجرائيــة بديلــة ملواجهــة
التحديــات التــي تعرقــل ظهــور صــور إعالميــة إيجابيــة منصفــة للمــرأة ،وكذلــك منــوذج امليثــاق
الوطنــي لتحســن صــورة املــرأة يف اإلعــام باململكــة املغربيــة ،والتــي تبنتهــا وزارة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة باململكــة املغربيــة بالتعــاون مــع وزارة االتصــال باملغــرب.؛
ب .اهتمــت بعــض املنظــات املتخصصــة بإطــاق وثائــق واسـراتيجيات خاصــة باملــرأة واإلعــام ،ولكــن
بقــي هــذا االهتــام مرتبــط مبجــال تخصصهــا ،وعــى ســبيل املثــال :االسـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة
العربيــة العاملــة التــي تبنتهــا لجنــة شــؤون املــرأة العاملــة يف منظمــة العمــل العربيــة وتعنــى
بتعزيــز دور اإلعــام يف معاونــة املــرأة العاملــة يف أطــراف اإلنتــاج الثالثــة يف املنطقــة العربيــة،
وكذلــك ظهــرت بعــض األوراق االسـراتيجية يف فاعلىــات عــدد مــن منظــات جامعــة الــدول العربيــة
املتخصصــة األخــرى.
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االستراتيجيات على المستوى الحكومي وغير الحكومي في المنطقة العربية

أ .املستوى الحكومي:
عــى املســتوى الحكومــي ،فقــد اعتــرت الــوزارات واملجالــس واللجــان الوطنيــة يف الــدول العربيــة
واملتعلقــة بوضــع املــرأة واالرسة بشــكل عــام قضيــة املــرأة واإلعــام قضيــة أساســية يف بنــود كافــة
االسـراتيجيات العامــة الخاصــة بهــا ،حيــث رأت أن اإلعــام مكــون رئيــي مــن مكونــات تحقيــق متكــن
املــرأة العربيــة ودعــت للرشاكــة الرئيســية مــع وزارات اإلعــام واملؤسســات اإلعالميــة يف املنطقــة
العربيــة لتنفيــذ هــذه الخطــط واملتطلبــات الداعمــة لنهــوض املــرأة العربيــة ،وظهــر ذلــك واضحــا
يف خطــط التنميــة الشــاملة يف املنطقــة العربيــة مــن جهــة أو االس ـراتيجيات اإلعالميــة العامــة التــي
تعتمــد علىهــا وزارات اإلعــام واملجالــس الوطنيــة العليــا لإلعــام والصحافــة يف املنطقــة العربيــة،
وكذلــك هيــآت اإلذاعــات والتلفــزة الوطنيــة التابعــة التحــاد االذاعــات العربيــة.

ب .املستوى غري الحكومي:
مل يختلــف األمــر كثـرا عــى املســتوى غــر الرســمي مــن قبــل الهيــآت واملنظــات والجمعيــات النســوية
املنخرطــة يف قضايــا املــرأة ،فقــد أطلقــت هــذه الهيــآت العديــد مــن الــرؤى والخطــط واملواثيــق
واالســراتيجيات حــول وضــع املــرأة وكيفيــة النهــوض بهــا ،وحرصــت عــى أن تنــص يف زوايــا هــذه
الوثائــق عــى دور اإلعــام كمكــون رئيــي داعــم يف تحقيــق أهــداف النهــوض باملــرأة العربيــة فــا
يــكاد تخلــو أي وثيقــة أو مســتنتج توصيــات لهــذه الهيــآت النســوية إال وذكــر بهــا مــادة أو اكــر حــول
تعزيــز دور اإلعــام يف تحقيــق أهــداف املــرأة العربيــة.
وظهــرت منــاذج أقــل عــددا عــى مســتوى القطــاع املــدين قامــت بإطــاق اسـراتيجية إعالميــة خاصــة
باملــرأة ،ومنهــا منــوذج مركــز دراســات املــرأة بتونــس «كوثــر» املســمي وثيقــة اإلعــام العــريب مــن
منظــور النــوع االجتامعــي والتــي تعتــر مكونــا رئيســيا ضمــن الربنامــج املشــرك بــن مركــز كوثــر
وصنــدوق األمــم املتحــدة اإلمنــايئ للمــرأة «إليونيفــام» حــول «النــوع االجتامعــي واإلعــام العــريب»،
حيــث حملــت الوثيقــة االسـراتيجية عــى عاتقهــا مهمــة تحقيــق هدفــن اسـراتيجيني ،يتمثــل األول يف
املســاهمة يف ضــان صــورة متوازنــة ومتنوعــة حــول النســاء والرجــال يف اإلعــام العــريب ،وإرســاء هياكل
وتقإلىــد داخــل املؤسســات اإلعالميــة تحــرم مقاربــة النــوع االجتامعــي وتبتعــد قــدر اإلمــكان عــن نــر
الصــور النمطيــة املســيئة للنســاء ،وتســعى نحــو تطويــر مامرســة إعالميــة موضوعيــة تعكــس أدوار
الرجــال والنســاء يف ظــل تنوعهــا واختالفهــا وتأرجحهــا بــن الســلبي واإليجــايب.
ويعنــى الثــاين باملســاهمة يف ضــان مشــاركة النســاء والرجــال العاملــن يف الحقــل اإلعالمــي مبختلــف
قطاعاتــه بشــكل متســاو ومنصــف ،ســواء يف الحصــول عــى العمــل أو خــال املامرســة املهنيــة إلىوميــة
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أو يف وضــع الخطــط والربامــج وتنفيذهــا والتأثــر يف مختلــف السياســات القامئــة مــع االســتفادة مــن
مثارهــا عــى قــدم املســاواة مبــا يحقــق مبــدأ التكافــؤ املهنــي بــن اإلعالميــات واإلعالميــن عــى مختلــف
املســتوىات ويف كل املراحــل .وتضمنــت الوثيقــة مقرتحــات ملســتويات تدخــل هــي مبثابــة أدوات
للتفعيــل يف اتجــاه تحقيــق هذيــن الهدفــن االس ـراتيجيني عــاوة عــى ثــاث أدوات عمــل تتمثــل يف:
أوال :شبكة تحليل صورة املرأة يف وسائل اإلعالم؛
ثانيا :دليل «مؤرش» التكافؤ اإلعالمي؛
ثالثا :ميثاق الرشف اإلعالمي من منظور النوع االجتامعي.
مجاالت تطبيق االستراتيجيات والسياسات اإلعالمية
اتســمت معظــم الوثائــق بشــمولية مجــاالت تطبيــق االس ـراتيجيات اإلعالميــة مــا بــن النظــام الــكيل
«املاكــرو» الــذي يتميــز بشــمولية مجــاالت التطبيــق التــي تتناولهــا اســراتيجية مــا ،ومنهــا منــاذج
"االســراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة الصــادرة عــن منظمــة املــرأة العربيــة" التــي تتضمــن
االس ـراتيجية ســبعة مجــاالت تــم يف كل منهــا ترجمــة األهــداف االس ـراتيجية الفرعيــة إىل مجموعــة
مــن الغايــات ،يتــم تحديــد عــدد مــن اآلليــات لتنفيذهــا ،ثــم اق ـراح بعــض املرشوعــات التــي ميكــن
تنفيذهــا يف كل مجــال بحيــث تســتجيب لغايــات هــذا املجــال ،وهــي متثــل مجموعــة مــن االقرتاحــات
املبدئيــة التــي ميكــن اإلضافــة عليهــا وتنقيحهــا .وتتضمــن املجــاالت الســبع محــل تطبيــق االسـراتيجية:
املجــال الســيايس واملجــال االقتصــادي واملجــال االجتامعــي واملجــال التعليمــي والثقــايف واملجــال
الصحــي واملجــال الريــايض واملجــال البيئــي ..أو مــا بــن اس ـراتيجيات وطنيــة تعتمــد عــى النظــام
الجــزيئ «امليكــرو» والــذي يســتهدف قضيــة بعينهــا تتعلــق باملــرأة واإلعــام ،وإن مل يخلــو أمــر صياغتهــا
مــن املــرور عــى بقيــة القضايــا السياســية واالجتامعيــة ذات الصلــة بقضايــا املــرأة ،ومــن النــاذج يف
ذلــك منــوذج «امليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة املــرأة يف اإلعــام» باململكــة املغربيــة ،والبنــود اإلعالميــة
يف االس ـراتيجية الخاصــة مبكافحــة التمييــز ضــد املــرأة يف ســلطنة عــان وأيضــا يف الجزائــر.
وإن تعــددت مجــاالت وأهــداف وظائــف دور اإلعــام يف تنميــة املــرأة يف معظــم هــذه الوثائــق إىل
املحــاور اآلتيــة:
●●تنمية الوعي بالحاجة إىل تغيري وضع املرأة يف املجتمع؛
●●إثارة الحوار والنقاش حول قضايا املرأة؛
●●تقديم صورة بديلة للمرأة تؤكد جوانب إيجابية وإنتاجية للمرأة؛
●●تنمية الوعي لدى املرأة بواقعها وحقوقها؛
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●●تحديــد قضايــا لوســائل اإلعــام منهــا (تحســن الصحــة للمــرأة ومناقشــة قضيــة الــزواج املبكــر
والحمــل املبكــر)؛
●●االهتامم باإلعداد الجيد واملسبق للرسائل اإلعالمية وربطها بالنساء؛
●●اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻹﻋﻼﻣﻴﺎت وإرشاكهــن ﻲﻓ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻰﻠ
ﻣﻌﻴﺎري اﻟﻜﻔﺎءة اﻤﻟﻬﻨﻴﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص؛
●●ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺎدىء ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺣﺮﺘام املرأة وﻣﻨاهضة كافة أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻹﻗﺼﺎء؛
●●ﺿﺎﻤن ﺣﻖ اﻟﻨﺴﺎء ﻲﻓ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎهن وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻤﺑﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ؛
●●ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻦﻴ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وهيآت اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ اﻤﻟﺪﻲﻧ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء.
العناصر البنيوية في االستراتيجيات والخطط اإلعالمية المتعلقة بالمرأة
تحــددت صياغــات السياســات واالس ـراتيجيات الخاصــة باملــرأة بصفــة عامــة ،واملــرأة واإلعــام بصفــة
خاصــة ،مــا بــن اشــتاملها عــى عنــارص بنــاء االس ـراتيجية مــن ديباجــات متهيديــة ورؤيــة وأهــداف
رئيســية وفرعيــة وآليــات وإج ـراءات وغايــات ومخرجــات...
وإن تفاوتــت شــمول االسـراتيجيات املختلفــة عــى هــذه العنــارص كلهــا ،فبعضهــا تضمن مقدمــة متهيدية
ثــم انتقــل إىل أهــداف ومجــاالت وإليــات التنفيــذ ،مثــل بعــض االسـراتيجيات الوطنيــة الخاصــة باملــرأة
بصفــة عامــة ،حيــث جــاء محــور اإلعــام محــورا فرعيــا يف هــذه االس ـراتيجيات ،عــى عكــس بعــض
االس ـراتيجيات القليلــة التــي اشــتملت عــى عنــارص كاملــة يف صياغــة االس ـراتيجية مثــل "االس ـراتيجية
اإلعالميــة للمــرأة العربيــة" والتــي تناولــت يف متنهــا  :الرؤيــة يف نحــو دور إعالمــي مبــدع يف متكــن املــرأة
العربيــة واســتثامر طاقاتهــا يف تحقيــق التنميــة والهــدف الرئيــي يف بنــاء ثقافــة إعالميــة إيجابيــة عــن
املــرأة العربيــة وأدوارهــا يف املجتمــع ،ثــم األهــداف الفرعيــة يف بنــاء املعرفــة وتعزيــز الوعــي الثقــايف
واالجتامعــي للمؤسســة اإلعالميــة مبــا يخــدم وتقديــم رســالة إعالميــة تدعــم صــورة إيجابيــة عــن املــرأة
العربيــة ،مكانتهــا ودورهــا يف املجتمــع ،وبنــاء وتعزيــز القــدرات الفكريــة واملهنيــة لإلعالميــن واإلعالميات
مبــا ميكنهــم مــن التفاعــل اإليجــايب مــع قضايــا املــرأة وبنــاء وتعزيــز الـراكات بــن املؤسســات اإلعالميــة
بعضهــا البعــض ،وبينهــا وبــن املؤسســات املختلفــة لدعــم دور ومكانــة املــرأة يف املجتمــع العــريب.
وقــد تضمنــت صياغــة االس ـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة أيضــا البــدء بتحليــل للواقــع اإلعالمــي
العــريب الحــايل وعالقتــه ،مــن حيــث املخرجــات واملامرســات املهنيــة ،باملــرأة العربيــة ،بحيــث ألقــى
التحليــل الضــوء عــى مواقــع القــوة والضعــف يف مؤسســة اإلعــام ،وكذلــك الفــرص والتهديــدات القامئــة
يف بيئــة اإلعــام العــريب وذلــك عــر اســتخدام أســلوب تحليــل  ،SWOTويف ضــوء معطيــات هــذا
األســلوب قدمــت اس ـراتيجية رؤيــة ملــا يجــب أن يكــون عليــه اإلعــام العــريب يف مــا يتعلــق بقضايــا
املــرأة العربيــة ،إضافــة إىل تحديــد هــدف اس ـراتيجي عريــض تنبثــق منــه ثالثــة أهــداف فرعيــة.
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كــا تعرضــت هــذه االسـراتيجية إىل مكــون الغايــات :مــن أجــل ترجمــة األهــداف االسـراتيجية الفرعيــة
إىل واقــع فعــي ،تــم تفكيكهــا إىل عــدد مــن العنــارص املرغــوب تحقيقهــا ،هــذه العنــارص تشــكل الغايــات
التــي تســعى االسـراتيجية إىل تحقيقهــا يف مجــاالت تفعيلهــا الســبع ،وهــي املجــال الســيايس واالقتصــادي
واالجتامعــي والثقــايف والتعليمــي والصحــي والريــايض والبيئــي ،ورصــد دقيــق لكيفيــة ترجمــة األهــداف
االسـراتيجية الفرعيــة إىل غايــات محــددة تتقاطــع بــن املجــاالت املختلفــة الســبع لالسـراتيجية.
وكذلــك اشــتملت «وثيقــة اإلعــام العــريب مــن منظــور النــوع االجتامعــي» ،التابعــة ملركــز كوثــر بتونــس
عــى عــدد مــن العنــارص املتكاملــة يف بنــاء الوثيقــة الخاصــة بهــا بعــد اســتهاللها بالديباجــة ومراجعــة
أطــر فكريــة متصلــة ،مــرورا بعــرض أهدافهــا االسـراتيجية ،عــاوة عــى ثــاث أدوات عمــل تتمثــل يف
شــبكة تحليــل صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام ،ودليــل «مــؤرش» التكافــؤ اإلعالمــي ،وكذلــك ميثــاق
الــرف اإلعالمــي مــن منظــور النــوع االجتامعــي.
وكذلــك تضمــن امليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة النســاء باململكــة املغربيــة عنــارص متميــزة للبنــاء
االس ـراتيجي يف الديباجــة والبنــود ووضــع إلىــات للتنفيــذ والرصــد.
وإن مل تكتمــل عنــارص البنــاء االس ـراتيجي يف العديــد مــن الوثائــق الصــادرة مــن عــدد مــن فعاليــات
هيــآت ومؤمتــرات خاصــة بشــؤون املــرأة ،والتــي انطلقــت تحــت مســمى «اســراتيجية» ومل يتعــد
كونهــا صياغــة توصيــات وتقاريــر مســتخلصة عــن موضــوع النشــاط والفاعليــة التــي اســتخدم فيهــا
مصطلــح «االس ـراتيجية اإلعالميــة» ،ولكــن مل تحــدد فيهــا عنــارص البنــاء االس ـراتيجي بصــورة كاملــة،
وإن عكســت االهتــام القــوي بقضايــا املــرأة واإلعــام واجتهــادات رصينــة لتســليط الضــوء عليهــا.

ﺍﻟﺘﺩﺭيب ﺍﻤﻟﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻺﻋﻼميني ﻭﺍﻹﻋﻼمياﺕ يف اﻟﺘﻌﺎﻁﻲ مع ﻗﻀﺎيا ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ
وقــد بــرز هــذا املحــور يف أكــر مــن اسـراتيجية ذات الصلــة ،حيــث تناولــت االسـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة
العربيــة الصــادرة عــن منظمــة املــرأة العربيــة هــذا املحــور بتفصيــل عميــق عــى ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ:
 .1فمــن ناحيــة ،هنــاك مــا يتعلــق باإلعالميــن ككل ،ال ســيام األجيــال الشــابة ،مــن حيــث تأهيلهــم
األكادميــي بوجــه عــام للتعامــل مــع معطيــات الواقــع اإلعالمــي التنافــي وقدرتهــم عــى تطويــر
وســائل اجتامعيــة مؤثــرة .يبــدو هنــا مثــا تحــدي التعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة واســتثامر
وســائل االتصــال التفاعليــة عــى األخــص ،بصفتهــا عنــوان الواقــع الحــارض ،مــن أجــل خدمــة
األهــداف االجتامعيــة التــي يبغونهــا؛
 .2عــى مســتوى ثــاين ،هنــاك مــا يتعلــق بقــدرة اإلعالميــن بوجــه عــام عــى التصــدي الفعــال لقضايــا
املــرأة ،وذلــك مــن حيــث وجــود كــوادر مؤهلــة عــى االضطــاع مبلفــات خاصــة مبوضوعــات املــرأة
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يف املجــاالت املختلفــة ،وهــو مــا يرتبــط بتدريــب اإلعالمــي عــى اإلحاطــة مبفــردات حضــور املــرأة
يف مجــاالت بعينهــا ،مثــل املجــال الســيايس أو االقتصــادي أو الصجــي ...إلــخ .ويف ســياق متصــل،
تــرز قضيــة مهمــة ال يجــوز إغفالهــا وهــي قــدرة الخ ـراء والناشــطني غــر اإلعالميــن يف املجــاالت
التــي تتعــرض لهــا االسـراتيجيات عــى التعامــل الفعــال مــع وســائل اإلعــام مبــا يخــدم واقــع املــرأة
العربيــة يف حقــول خرباتهــم؛
 .3عــى مســتوى ثالــث ،هنــاك مــا يتعلــق باملــرأة اإلعالميــة ذاتهــا ،وذلــك مــن حيــث تأهيلهــا لالضطالع
بكافــة امللفــات اإلعالميــة يف مختلــف املوضوعــات التــي تهــم املجتمــع ،مبعنــى أال يقتــر الحضــور
املكثــف للمــرأة عــى املــواد املتعلقــة بــاألرسة فقــط ،عــى أهميتهــا بطبيعــة الحــال ،أو عــى املــواد
املتعلقــة باملوضــة واملكيــاج والجــال ،ورغــم أن وجــود املــرأة يف هــذه امللفــات يــؤدي يف املحصلــة
إىل حضــور واســع لهــا يف وســائل اإلعــام ،لكنــه يف الواقــع حضــور ضعيــف مــن حيــث النوعيــة،
كونــه حضــور منحــط وقــارص ،ومــن ثــم فــا يحملــه مــن نقطــة قــوة الحضــور الواســع يتحــول إىل
نقطــة ضعــف مــن منظــور النوعيــة ومــن منظــور الصــورة االجتامعيــة التــي يروجهــا للمــرأة .ويظــل
التحــدي أوال يف قبــول فكــرة خــوض املــرأة اإلعالميــة كل القضايــا االجتامعيــة كونهــا جــزء ال يتجــزأ
مــن املجتمــع ،وثانيــا يف تأهيــل وتدريــب املــرأة اإلعالميــة عــى االضطــاع بذلــك بكفــاءة؛
وهــو مادعــت إلىــه «وثيقــة اإلعــام العــريب مــن منظــور النــوع االجتامعــي» الصــادرة عــن مركــز كوثــر
بتونــس إىل املســاهمة يف ضــان مشــاركة النســاء والرجــال العاملــن يف الحقــل اإلعالمــي مبختلــف
قطاعاتــه بشــكل متســاو ومنصــف ،ســواء يف الحصــول عــى العمــل أو خــال املامرســة املهنيــة اليوميــة
أو يف وضــع الخطــط والربامــج وتنفيذهــا والتأثــر يف مختلــف السياســات القامئــة مــع االســتفادة مــن
مثارهــا عــى قــدم املســاواة مبــا يحقــق مبــدأ التكافــؤ املهنــي بــن اإلعالميــات واإلعالميــن عــى مختلــف
املســتوىات ويف كل املراحــل.
وعــى املســتوى نفســه ،فقــد تناولــت بعــض االســراتيجيات والوثائــق املســتوى املتعلــق باملــرأة
اإلعالميــة بصفــة أخــص مبســتوى تدريبهــا عــى اكتســاب املهــارات اإلداريــة والقياديــة ،تظهــر قضيــة
حجــم حضــور املــرأة يف ااملناصــب القياديــة داخــل املؤسســات اإلعالميــة .والراصــد للواقــع العــريب
ســيجد حضــور مميــز لإلعالميــات يف مناصــب قياديــة يف بعــض املؤسســات اإلعالميــة يف البلــدان
العربيــة ،ورغــم أن هــذا الحضــور يعتــر يف ذاتــه نقطــة قــوة ،بكنــه مــن ناحيــة يظــل محــدودا نســبيا
مقارنــة بعــدد القيــادات مــن الرجــال ،كــا أنــه ،مــن ناحيــة أخــرى ،ال يقــرن برؤيــة عامــة حــول املــرأة
أو بثقافــة مســاواة حقيقيــة ومتعمقــة أو بانتشــار ملفهــوم النــوع االجتامعــي ،األمــر الــذي يحــول دون
أن يكــون لهــذا الحضــور النســايئ يف املراكــز القياديــة تأثــر إيجــايب ،ســواء عــى صعيــد تنــاول قضايــا
املــرأة يف وســائل اإلعــام أو عــى صعيــد طبــع الرســالة اإلعالميــة مبالمــح رؤيــة خاصــة للمــرأة القياديــة.
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وتتوخــى صياغــة "االسـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة" التابعــة ملنظمــة املــرأة العربيــة دعــم الــدور
اإلعالمــي عــر تعظيــم جــواين القــوة التــي تتمتــع بهــا املؤسســات اإلعالميــة العربيــة وتعزيــز قدرتهــا عــى
اســتثامر الفــرص املتاحــة يف البيئــة املحيطــة ،وكذلــك عــر معالجــة مظاهــر الخلــل الداخــي وعوامــل
الضعــف التــي تحــول دون أداء هــذه املؤسســات ملهمتهــا ومســاعدتها عــى تجــاوز التحديــات التــي
تفرزهــا البيئــة املحيطــة ،ورضورة أن "يتــم تبنــي توجــه عــريب واضــح املعــامل ومحــدد بأطــر زمنيــة واضحة
للبنــاء عــى اإلنجــازات التــي تحققــت يف املجتمعــات العربيــة تقــود يف النهايــة لتحقيــق أهــداف واضحــة
تتمثــل يف تقديــم صــورة متوازيــة وإنســانية للمــرأة يف املجتمــع ومتكــن املــرأة مــن املشــاركة يف العمــل
اإلعالمــي" ورضورة أن "تحــدث املؤسســات اإلعالميــة تحــوالت مهمــة يف أســاليب عملهــا ويف قيمهــا املهنية
ومعايــر التوظيــف فيهــا بحيــث تأخــذ بعــن االعتبــار تقديــم صــورة متوازنــة وإنســانية للمــرأة".
وبشــكل عــام ،يف معظــم هــذه الوثائــق تــم التأكيــد عــى دور املــرأة اإلعالميــة وتدريــب اإلعالميــن
واإلعالميــات عــى كفــاءة التعاطــي مــع قضايــا املــرأة يف اإلعــام ،وذلــك يف أكــر مــن وثيقــة وخطــة،
ســواء عــى القطــاع الرســمي للدولــة مــن خــال خطــط الهيــآت الرســمية املنوطــة باملــرأة ،مثــل اللجــان
الوطنيــة يف األردن واليمــن ،واملجالــس العليــا للمــرأة مثــل الحــال يف اإلمــارات ومــر والبحريــن ،وكذلك
بعــض الهيــآت واملنظــات الغــر حكوميــة العاملــة يف قطــاع النــوع االجتامعــي مثــل الشــبكة العربيــة
لرصــد صــورة املــرأة يف اإلعــام ،وعــدد مــن وثائــق وتوصيــات املؤمت ـرات الســنوية ملركــز اإلعالميــات
العربيــات يف األردن.
عالقات التشبيك وبناء الشراكات
ســعت الخطــط واالسـراتيجيات اإلعالميــة املتعلقــة باملــرأة إىل التأكيــد يف بنودهــا بصفــة عامــة عــى أهمية
توثيــق عالقــات التشــبيك وبنــاء الـراكات املؤسســات الرشيكــة العاملــة يف النــوع االجتامعي بصفــة خاصة
أو الهيــآت العاملــة يف خطــط التنميــة الشــاملة للدولــة بصفــة عامــة ،كذلــك الرتكيــز عــى الدعوة نحو إرســاء
هيــاكل وتقاليــد داخــل املؤسســات اإلعالميــة تحــرم مقاربــة النــوع االجتامعــي وتبتعــد قــدر اإلمــكان عــن
نــر الصــور النمطيــة املســيئة للنســاء ،وتســعى نحــو تطويــر مامرســة إعالميــة موضوعيــة تعكــس أدوار
الرجــال والنســاء يف ظــل تنوعهــا واختالفهــا وتأرجحهــا بــن الســلبي واإليجــايب ،وتعنــى كذلــك باملســاهمة يف
ضــان مشــاركة النســاء والرجــال العاملــن يف الحقــل اإلعالمــي مبختلــف قطاعاتــه بشــكل متســاو ومنصف،
ســواء يف الحصــول عــى العمــل أو خــال املامرســة املهنيــة اليوميــة أو يف وضــع الخطــط والربامــج وتنفيذهــا
والتأثــر يف مختلــف السياســات القامئــة مــع االســتفادة مــن مثارهــا عــى قــدم املســاواة مبــا يحقــق مبــدأ
التكافــؤ املهنــي بــن اإلعالميــات واإلعالميــن عــى مختلــف املســتوىات ويف كل املراحــل ،ومــن منــاذج ذلــك
مــا نصــت علىــه «وثيقــة اإلعــام العــريب مــن منظــور النــوع االجتامعــي» التابعــة ملركــز كوثــر بتونــس أو
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املــروع املتميــز «مــروع ﺍﻟﺸﺭيــك ﺍﻹﻋﻼمــي» املنبثــق مــن االسـراتيجية اإلعالمية للمــرأة العربيــة الصادرة
عــن منظمــة املــرأة العربيــة يف مــا بــن اإلذاعــة والتلفزيــون والصحافــة مــن جانــب وجهــات املجتمــع املدين
املعنيــة بقضايــا املــرأة ،فضــا عــن وزارات الثقافــة الوطنيــة ،والجهــات البحثيــة واألكادمييــة للرتويج لحمالت
ومرشوعــات مامثلــة.
وعــى مســتوى الخطــط العامــة ،التزمــت كافــة خطــط التنميــة الخاصــة مبؤسســات النــوع االجتامعــي
يف املنطقــة العربيــة بضــورة إدمــاج املــرأة كعنــر رئيــي ضمــن خططهــا املختلفــة ،ومنهــا خطــة
نهــوض املــرأة «املجلــس القومــي للمــرأة مبــر» وخطــة االتحــاد النســايئ العــام بدولــة اإلمــارات
والنمــوذج الوطنــي إلدمــاج احتياجــات املــرأة مبملكــة البحريــن واالسـراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــرأة
بالجمهوريــة اليمنيــة ،وســعت جميعهــا إىل محاولــة معالجــة ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻤﻟﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥﺴﺎﺌﺭ ﺍﻤﻟﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻬﻴآﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﺩﻤﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻤﻟﺭﺃﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻲﻓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻲﻓ ﻅل ﺘﻌﻘﺩ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﺍﻤﻟﻌﺎﺼﺭﺓ ،حيــث ﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ
ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﻲﻓ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻤﻟﺠﺎﻻﺕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻲﻓ ﻅل ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻤﻟﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻤﻟﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻤﻟﻨﺸﻭﺩﺓ.
ونوهــت هــذه الرؤيــة االسـراتيجية إىل أنــه مــن شــأن عــدم حلــق تنســيق وبنــاء رشاكات بــن الجهــات
املعنيــة بتحقيــق أهــداف مشــركة أن يــؤدي إىل رشذمــة الجهــود ومــن ثــم ضعفهــا وعــدم فعاليتهــا،
وأن يــؤدي كذلــك إىل ضيــاع فــرص كبــرة للتجويــد يف املحتــوى والكفــاءة يف التنفيــذ وذلــك مــن أجــل
تفعيــل دور اإلعــام العــريب يف خدمــة املــرأة العربيــة وقضاياهــا ،مــن أجــل خلــق رشاكات فاعلــة مــع
الجهــات املعنيــة مــن أجــل التمكــن مــن تطويــر مــواد إعالميــة ذات عمــق مضمــوين وذات تأثــر فكــري
وذات قــدرة عــى النفــاذ الواســع والفعــال للمســتهدفني منهــا.
وتتعــدد الجهــات التــي نصــت عليهــا االسـراتيجيات والتــي ميكــن أن تشــكل رشيكا فاعــا لوســائل اإلعالم،
ويشــمل هــذا ســائر الجهــات الحكوميــة املعنيــة بتطويــر برامــج تخــص املــرأة واألرسة بوجــه عــام ،فضــا
عــن الجهــات واألجهــزة القوميــة التــي تــم إنشــاؤها من أجــل املرأة خصيصــا يف الســنوات األخــرة وتجتهد
يف وضــع برامــج لالرتقــاء بواقــع املــرأة مــن مختلــف وجوهــه ،وهــي جهــات يتوفر لديهــا املنظــور القومي
يف العمــل ،وكذلــك الدعــم الســيايس ،كــا تتوفــر لديهــا إمكانيــات ال بــأس بهــا للتمويل.
وهنــاك كذلــك جمعيــات وهيــآت املجتمــع املــدين الكثرية الناشــطة يف ســائر الــدول العربية ولهــا صالتها
القويــة بالنــاس مــن حيــث مطالبهــم ومشــكالتهم ،وهنــاك الجهــات األكادمييــة ومراكــز البحــوث التــي
تنشــط يف دراســة واقــع املــرأة مــن مختلــف وجوهــه ،وهنــاك كذلــك القطــاع الخــاص العــريب الــذي
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باتــت هنــاك اتجاهــات قويــة لدعــم دوره كرشيــك حيــوي يف التنميــة القوميــة ،هنــاك أيضــا الجهــات
الدوليــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة التــي تنشــط مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق املــرأة ودعهــا.
وهــذه الجهــات جميعــا ميكــن مــد أوارص الرشاكــة معهــا للرتويــج ملــا تقدمــه مــن برامــج ومرشوعــات
للمــرأة ،أو التعامــل معهــا كمصــادر ملــواد إعالميــة عــن املــرأة ،أو لتجنيــد خـراء منهــا ميكنهــم التعامــل
الفعــال مــع وســائل االتصــال ،أو للحصــول عــى متويــل مــن أجــل املــواد اإلعالميــة ،أو كل هــذا وغــره معاً.
وظهــر كذلــك بعــض البنــود يف عــدد مــن االسـراتيجيات راعــت الرشيــك الــدويل مثــل مــا ورد يف نــص
االس ـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة "منظمــة املــرأة العربيــة" يف مــا يتعلــق مبــد جســور لالتصــال
مــع اإلعــام األجنبــي مــن أجــل خدمــة صــورة املــرأة العربيــة أمــام العــامل ،عــر االتفــاق عــى تخصيــص
حصــص لبــث مــواد معينــة عــن املــرأة العربيــة مــن شــأنها تقديــم صــور حقيقيــة وإيجابيــة عــن املــرأة
العربيــة للمتابــع األجنبــي،أو عــر التواصــل مــع املراصــد اإلعالميــة الدوليــة املعينــة برصــد صــورة املــرأة
العربيــة ،مــن أجــل رصــد مالمــح هــذه الصــورة وتصويبهــا.
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  Projectsومخرجات ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴات Outputs

وهــي املخرجــات امللموســة التــي تــرى طريقهــا للتطبيــق باعتبارهــا متثــل املرحلــة العمليــة ملــا آلــت
إليــه الرؤيــة االس ـراتيجية ،بينــا مخرجــات االس ـراتيجية  :Outputsفهــي النواتــج املتوقــع تبلورهــا
فعليــا كنتيجــة لتنفيــذ االس ـراتيجيات اإلعالميــة املختلفــة.
وقــد لوحــظ مــن القـراءة التقييميــة لهــذه الــرؤى االسـراتيجية والسياســات تنــوع أفــكار املرشوعــات
واملخرجــات التــي تشــتمل علىهــا عــدد مــن الخطــط واالسـراتيجيات بــن الحمــات اإلعالميــة والربامــج
التليفزيونيــة واإلذاعيــة والدوريــات واإلنتــاج الصحــايف املكتــوب فضــا عــن ظهــور مطالبــات إجرائيــة
عــدة بتفعيــل االســتفادة مــن قطاعــات اإلعــام الجديــد يف املجــاالت الخاصــة بقضايــا املــرأة العربيــة.
ومــن أســاليب تحقيــق هــذه األهــداف :مزيــد مــن الحــوار والتفاعــل مــع املبدعــن وكتــاب الدرامــا تأكيــدا
عــى أهميــة املضمــون الرتفيهــي (خاصــة الدرامــا) يف طــرح قضايــا املــرأة بأشــكال مختلفــة ومقدرتهــا عــى
النجــاح يف جعــل الجهــود تتبنــى آراء وقيــا متصلــة بأهــداف األلفيــة (كاملســاواة يف النــوع).
كذلــك االهتــام بالدعــوة إىل إنشــاء مرصــد ملتابعــة وتوثيــق وتحليــل الصــورة االجتامعيــة للمــرأة يف
مختلــف وســائل اإلعــام وإنتــاج حقائــب توعويــة إلكرتونيــة باإلضافــة إىل تنظيــم دورات تدريبيــة
لتوعيــة اإلعالميــن واإلعالميــات مبفهــوم النــوع االجتامعــي وكيفيــة إدماجــه يف الرســالة اإلعالميــة.
كــا ضمــت االســراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة مقــرح ملــروع كبــر لــه مكونــات مختلفــة
تســتجيب ألهــداف االسـراتيجية ،وتتقاطــع عندهــا غايــات االسـراتيجية يف املجــاالت التطبيقيــة الســبع،
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وذلــك بهــدف أن يشــكل هــذا املــروع "املظلــة" نقطة انطــاق مناســبة لتفعيــل االسـراتيجية اإلعالمية
للمــرأة العربيــة خــال الفــرة "يناير/2010ديســمرب "2015مــع اعتبــار عــام  2009عامــا تأسيســيا.
واســتهدفت هــذه االس ـراتيجية املؤسســة اإلعالميــة بصفتهــا واحــدة مــن أهــم أدوات نــر الوعــي
وتعزيــز القيــم واالتجاهــات وتكريــس الســلوكيات التــي تصــب يف صالــح دعــم صــورة املــرأة والتمكــن
لهــا يف ســائر أشــكال حضورهــا ويف ســائر املجــاالت.
استخدام اإلعالم الجديد
كــا ظهــر دور ملمــوس مــن بــن املرشوعــات املقدمــة يف معظــم إلىــات تنفيــذ أهــداف االسـراتيجيات
والسياســات العامــة لإلعــام الجديــد يف دعــم وترويــج قضايــا املــرأة مــن خــال وســائل اإلعــام الجديــد،
فقــد أصــدرت كليــة ديب لــإدارة الحكوميــة تقريرهــا الثالــث عــن اإلعــام االجتامعــي يف العــامل العــريب
تحــت عنــوان (دور اإلعــام االجتامعــي يف متكــن املــرأة) لتســليط الضــوء عــى الــدور الهــام الــذى تقــوم
بــه شــبكات اإلعــام االجتامعــي يف إرشاك كافــة طوائــف املجتمــع يف األحــداث الجاريــة حولهــم ســواء
السياســية أو االجتامعيــة وغريهــا.
ووفق ـاً للتقريــر ،فــإن اإلعــام االجتامعــي يعــد أداة فعالــة لتمكــن املــرأة يف املجتمــع ،ولكــن أشــار
التقريــر إىل أنــه ال تـزال هنــاك فجــوة رقميــة بــن اســتخدامات الجنســن لإلعــام الرقمــي ،وقــد أرجــع
التقريــر أســباب وجود هــذه الفجوة بشــكل رئيــي إىل القيــود واملعوقــات املجتمعيــة والثقافيــة
التــي تواجــه النســاء يف املنطقــة العربيــة ،وأوىص بــرورة إتاحــة األدوات التكنولوجيــة إليهــن بجانــب
تدريبهــن وتعليمهــن بكيفيــة اســتخدامها لرفــع الوعــي وزيــادة نســبة مشــاركتهم يف اإلعــام االجتامعي،
إذ أعطــى التقريــر مثالــن ملبادرتــن نســائيتني كانــت لهــا صــدى واســع خــال النصــف الثــاين مــن
 2011عــى وســائل اإلعــام االجتامعــي وهــا :مبــادرة «ســأقود ســياريت» بالســعودية ومبــادرة «خريطــة
التحــرش الجنــي» يف مــر.
بينــا انتهجــت وثيقــة اإلعــام العــريب مــن منظــور النــوع االجتامعــي عــدة آليــات أخــرى واقرتحــت
مرشوعــات منهــا دعــوة مختلــف املؤسســات الرشيكــة إىل العمــل عــى تفعيــل الوثيقــة االس ـراتيجية
لــدى املجتمــع املــدين واملؤسســات اإلعالميــة الحكوميــة منهــا والخاصــة وإىل االهتــام مبــا تضمنتــه
الوثيقــة مــن مقرتحــات ومســتويات تدخــل بهــدف تفعيلهــا واالســتفادة منهــا ،واعتــاد ميثــاق الــرف
اإلعالمــي مــن منظــور النــوع االجتامعــي املقــرح يف الوثيقــة وتعميمــه والعمــل عــى إنتــاج مــؤرشات
عربيــة لقيــاس فجــوات النــوع االجتامعــي يف املؤسســات اإلعالميــة وتعزيــز برامــج التدريــب والتطويــر
املبتكــرة للصحفيــن والصحفيــات يف جميــع وســائل اإلعــام وصــوال إلنتــاج محتــوى إعالمــي محــرم
يحقــق املســاواة والعــدل عــى أســاس النــوع االجتامعــي ومبــا يتوافــق واألهــداف التــي ذهبــت لهــا
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الوثيقــة املعلنــة ،مــع أهميــة مناقشــة الوثيقــة مــع مجموعــات ضغــط متخصصــة داخــل املنطقــة
العربيــة وخارجهــا باســتعامل التكنولوجيــات الحديثــة لإلعــام واالتصــال.
واملالحــظ أن هنــاك مثــة تشــابه يف الربامــج وإلىــات التنفيــذ التــي تــم تضمينهــا يف أهــم هــذه الوثائــق
واالسـراتيجيات ،ســواء مــن حيــث الرؤيــة والهــدف للربنامــج أو الطبيعــة اإلجرائيــة لهــذه املرشوعــات،
وإن تركــزت معظمهــا عــى تبنــي األســس والعنــارص اآلتيــة:
●●اعتــاد مفهــوم املواطنــة كمظلــة إلق ـرار إدمــاج النــوع االجتامعــي ومــا يتبــع ذلــك مــن حقــوق
وواجبــات املشــاركة السياســية الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان وصنــع الق ـرار والشــفافية؛
●●اعتــاد املشــاركة يف العمــل النقــايب والفاعليــة هدفــا اسـراتيجيا للدفــاع عــن الحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة وإرســاء عالقــات اجتامعيــة قامئــة عــى اإلنصــاف واملســاواة؛
●● إدمــاج النــوع االجتامعــي بالتعــاون مــع األدوات والعنــارص الفاعلــة اجتامعيــا (مؤسســات التنشــئة
االجتامعيــة والتعلىــم ورجــال الديــن والفــن واملجــاالت اإلبداعيــة ...الــخ)؛
●●تدريــب اإلعالميــن واإلعالميــات عــى اعتــاد وســائل االتصــال الحديثــة (األنرتنــت والبلوغــرز
ومواقــع الشــبكات االجتامعيــة) وســائل مهمــة يف تعزيــز وتصحيــح صــورة املــرأة؛
●● إطالق برامج تدريبية إلدماج النوع االجتامعي يف األعامل الصحفية يف مختلف التخصصات؛
●● إجـراء دراســات متهيديــة ملعرفــة حاجــات اإلعالميــن واإلعالميــات ومنطلقاتهــم الفكريــة يف موضوع
مقاربــة النــوع االجتامعي؛
●● إجـراء دراســات متهيديــة ملعرفــة تجــارب الجمهــور يف التفاعــل مــع الرســائل اإلعالميــة يف موضــوع
مقاربــة النــوع االجتامعــي؛
●● إعــداد دالئــل تدريبيــة للمدربــن تتضمــن إلىــات العمــل الصحفــي مــن منظــور جنــدري ،قامئــة
باملفاهيــم واملصطلحــات منــاذج تطبيقيــة تتضمــن تحليــل نصــوص ســلبية وإيجابيــة ،وتفكيــك
الصــور النمطيــة التقليديــة واملســتحدثة للنســاء والرجــال؛
●● العمــل عــى اســتهداف املدربــن ،وصنــاع الق ـرار يف املؤسســات اإلعالميــة ،والقامئــن باالتصــال يف
مســتوياتهم املختلفــة ،وطــاب وطالبــات أقســام اإلعــام ومنظــات املجتمــع املــدين ،والنقابــات
والجمعيــات املهنيــة؛
●● تفعيــل املراصــد يف البلــدان العربيــة مــن خــال دراســات لحــاالت موثقــة عــن أشــكال وطــرق
تعاطــي اإلعــام مــع قضايــا املســاواة ورصــد أشــكال التمييــز والتشــبيك يف مــا بينهــا واالســتفادة مــن
تجــارب املراصــد يف البلــدان الدميقراطيــة؛
●● التعــاون والتنســيق مــع جامعــة الــدول العربيــة ومنظامتهــا املتخصصــة كاتحــاد إذاعــات الــدول
العربيــة يف إدمــاج النــوع االجتامعــي يف مختلــف أنشــطتهم وإنتاجاتهــم اإلعالميــة؛
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وهــي املالمــح التــي تشــر إىل حــدوث تقــدم مــا يف تنفيــذ مــروع عــى أرض الواقع ،وهــي إجـراءات عملية
وقياســية للتقــدم الــذي يتــم إحرازهــا يف التنفيــذ وكذلــك املتابعــة والتقييــم  Follow-up & evaluationمن
خــال تحديــد العنــارص واملقومــات الواجــب توافرهــا يف بيئة التنفيــذ النهائية لــي تحقق املشــاريع املقرتحة
أهدافهــا املرغوبة.
ويالحــظ أن هنــاك إشــارات واضحــة يف صياغــة عــدد مــن االسـراتيجيات الخاصــة باملــرأة بصفــة عامــة أو
املــرأة واإلعــام بصفــة خاصــة حــول رضورة توفــر إلىــات التقييــم واملتابعــة وومنهجيــة قيــاس األداء يف مجال
املــرأة والنــوع االجتامعــي خــال األعــوام التــي تتضمنهــا الخطــة أو االسـراتيجية أو الوثيقــة اإلعالميــة.
وكنمــوذج لذلــك يف دولــة اإلمــارات ،فقــد قام االتحــاد النســايئ العــام تنفيــذ مــروع تحديــث
االس ـراتيجية الوطنيــة لتقــدم املــرأة وفــق منهجيــة عمــل تقــوم عــى تقييــم االس ـراتيجية الســابقة
مــن خــال اســتامرة مســح وزعــت عــى املؤسســات املعنيــة بتمكــن املــرأة يف القطاعــات املختلفــة
للوقــوف عــى الجهــود واملبــادرات التــي أطلقتهــا الدولــة خــال الفــرة مــن  2011/ 2003لتفعيــل
مشــاركة املــرأة يف مثانيــة محــاور رئيســة هــي التعليــم والصحــة واالقتصــاد واإلعــام والبيئــة واملجــال
االجتامعــي واملجــال الترشيعــي واملشــاركة السياســية واتخــاذ الق ـرار ،ويف ضــوء البيانــات واملعلومــات
التــي تدفقــت مــن املؤسســات يف كل محــور تــم اســتكتاب خـراء متخصصــن إلعــداد دراســة تحليليــة
لواقــع السياســات والخدمــات يف قطــاع التعليــم وتقديــم توصيــات ومقرتحــات أوليــة حــول األولويــات
الواجــب الرتكيــز علىهــا بشــأن متكــن املــرأة يف قطــاع التعليــم خــال املرحلــة املقبلــة.
ويف املغــرب ،يــرز منــوذج تفعيــل امليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة النســــاء حيــث بــادرت كتابــة
الدولــة املكلفــة بــاألرسة والطفولــة واألشــخاص املعاقــن يف العــام ( ،)2005بتنســيق مــع وزارة االتصــال
وبرشاكــة مــع الفاعلــن يف حقــل اإلعــام ،عــى بلــورة ميثــاق وطنــي ،يكــون مبثابــة قاعــدة أخالقيــة
يتــم اعتامدهــا مــن أجــل إنصــاف املــرأة والرجــوع إىل هــذه القاعــدة لتحديــد الشــكل الــذي مبوجبــه
يكــون اإلعــام الوطنــي بكافــة مكوناتــه إعالمــا منصفــا للمــرأة ومحرتمــا لرمزيتهــا .وبعــد هــذا أعلنــت
وزارة االتصــال باملغــرب برشاكــة مــع وزارة التضامــن واألرسة واملــرأة والتنميــة االجتامعيــة عــن إطــاق
مــروع لجنــة تأسيســية إلحــداث مرصــد وطنــي خــاص بتحســن صــورة املــرأة يف اإلعــام ،برشاكــة مــع
ائتــاف لجمعيــات نســائية ،وذلــك يف إطــار تفعيــل توصيــات امليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة املــرأة
يف وســائل اإلعــام يف ظــل وجــود بعــض االتجاهــات مــن منظــات نســوية عــن عــدم وجــود خطــوات
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عمليــة يف اتجــاه تفعيــل هــذا املرصــد كآليــة لرصــد شــكل ونوعيــة حضــور املــرأة يف اإلعــام العمومــي
ضمــن املخطــط الترشيعــي أو بداخــل ميزانيــة وزارة االتصــال ،فضــا عــن الدعــوة إىل رضورة توفــر
مــؤرشات أداء حقيقيــة تقيــس الهــدف مــن إنشــائه مــن خــال ﺑﻠﻮرة اﺳﺮﺘاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﺑﻬﺪف اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺼﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻲﻓ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻂ اﻻﺗﺼﺎل.
وقــد أشــارت معظــم االســراتيجيات إىل تــويل الجهــات الرســمية واألهليــة املعنيــة بشــؤون املــرأة
وقضاياهــا ،مهــام التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم للعنــارص املختلفــة لالسـراتيجيات الوطنيــة للمــرأة ،كل
جهــة مبوجــب اختصاصهــا ومجــال عملهــا وذلــك عــن طريــق وضــع الخطــط واتخــاذ اإلجـراءات وتنفيــذ
النشــاطات والربامــج واملشــاريع التــي تحقــق أهــداف االس ـراتيجية ،واملنــاداة بــرورة تشــجيع عقــد
املؤمت ـرات والنــدوات وورش العمــل التــي تعنــى بقضايــا املــرأة وشــؤونها ،كــا تدعــم وتشــجع إج ـراء
الدراســات وجمــع البيانــات وتوثيــق املعلومــات يف هــذا املجــال ،مــع تشــكيل اللجــان وفــرق العمــل يف
املناطــق املختلفــة ألغـراض متابعــة اإلجـراءات والنشــاطات واملشــاريع التــي تعتمدهــا يف ســبيل تحقيق
أهــداف االسـراتيجية يف املجــاالت املختلفــة ،والعمــل عــى فتــح قنــوات الحــوار واالتصــال مــع الجهــات
املعنيــة بقضايــا املــرأة وشــؤونها يف القطاعــن العــام والخــاص بهــدف زيــادة فــرص العمــل والتدريــب
أمامهــا ،وتحســن ظــروف العمــل وإجـراء االتصــاالت وفتــح القنــوات مــع املنظــات والهيــآت اإلقليميــة
والدوليــة ،وبخاصــة العربيــة واإلســامية منهــا ،التــي تتبنــى قضايــا املــرأة وتســعى إىل تحســن مكانتهــا
وتعزيــز دورهــا يف املجتمــع ،وذلــك لتبــادل املعلومــات والخـرات والقيــام بنشــاطات مشــركة.
ولكــن مل يتضــح عنــد تقييــم معظــم هــذه الخطــط االسـراتيجية مــدى االلتـزام بوجــود خطــة تنفيذيــة
ســنوية ألعاملهــا ،تشــتمل عــى اإلجـراءات والنشــاطات واملشــاريع التــي ستســعى اللجنــة إىل تنفيذهــا
خــال العــام يف ضــوء األولويــات والظــروف املواتيــة ومشــكلة عــدم توفــر بيانــات دوريــة ســنوية ،مــن
الجهــات الرســمية واألهليــة ،حــول اإلنجــازات التــي حققتهــا ،والنشــاطات التــي قامــت بهــا يف مجــال
تحقيــق أهــداف االسـراتيجية ،وذلــك ألغـراض املتابعــة والتقييــم ووضــع التقاريــر وإجـراء الدراســات
يف مجــاالت التطبيــق املختلفــة للخطــة االس ـراتيجية ،ولكنــه يف بعــض االس ـراتيجيات متــت االشــارة يف
صياغــة الوثيقــة عــى رضورة تركيــز بنــاء هــذه االسـراتيجيات عــى ذكــر رضورة وجــود آليــات إجـراء
تقييــم دوري ،مــرة كل ســنتني أو ثــاث ســنوات ،حــول الخطــط واإلنجــازات التــي متــت يف ســبيل
تحقيــق أهــداف االسـراتيجية ،والصعوبــات التــي تواجــه التطبيــق وذلــك مــن خــال إجـراء الدراســات
التقييميــة الالزمــة ومناقشــتها يف نــدوة أو ورشــة عمــل متخصصــة تشــارك بهــا الجهــات الرســمية
واألهليــة ذات العالقــة ،وان مل يتوفــر وجــود مناســب لهــذه التقاريــر التقييميــة لتلــك االس ـراتيجيات
والوثائــق اإلعالميــة ســواء عــى مســتوى القطــاع الحكومــي أو القطــاع غــر الحكومــي.
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العالقة بين مؤشــرات الواقع العربي واالســتراتيجيات اإلعالمية لقضايا المرأة العربية
يســعى هــذا املحــور إىل قيــاس العالقــات التبادليــة بــن األنظمــة السياســية يف الــدول العربيــة ومؤرشات
الواقــع العــريب املعــاش مــن جهــة وبــن ترتيــب أولويــات واالسـراتيجيات اإلعالميــة تجــاه قضايــا اإلعــام
واملــرأة العربيــة مــن جهــة أخرى.
ولتأطــر ذلــك ،تــم االســتعانة بنمــوذج ترتيــب األولويــات  Media Agenda Settingوالتــي تنطلــق مــن
توظيــف فــروض ومتغـرات منــوذج بنــاء االجنــدة يف دراســة املضمــون االتصــايل املقــدم يف السياســات
اإلعالميــة تجــاه قضايــا املــرأة العربيــة مــا يســاهم يف قــراءة أولويــات صانــع القــرار اإلعالمــي
والســيايس مــن تلــك القضايــا ووضعهــا يف مقدمــة أولوياتهــا وهــو مــا يصنــع ترتيبــا متقدمــا لهــا يف
أولويــات الجمهــور العــريب وتوجيــه انتبــاه الجمهــور إزاء تلــك القضايــا ،وكذلــك دراســة دور هــذه
املؤسســات اإلعالميــة يف تحقيــق قــدر مــن اإلجــاع تجــاه أهميــة قضيــة املــرأة ومشــاركتها االقتصاديــة
يف التنميــة ووضــع أولويــات هــذه القضايــا لــدى الجمهــور العــريب بفئاتــه املختلفــة ودراســة درجــة
ترتيــب االتفــاق بــن اهتاممــات كل مــن الجمهــور مــع أجنــدة املؤسســات اإلعالميــة.
واتضــح مــن قــراءة معظــم الوثائــق يف ضــوء املتغــرات السياســية األخــرة وجــود عالقــة ارتباطيــة
بــن مــؤرشات الواقــع العــريب وبــن بــروز قضايــا املــرأة العربيــة عــى أجنــده اهتاممــات التنــاول يف
السياســات اإلعالميــة مــن حيــث:
●●االهتامم السيايس للدول بقضايا املرأة العربية؛
●●االهتامم االجتامعي للدول بقضايا املرأة العربية؛
●●االهتامم االقتصادي للدول بقضايا املرأة العربية.
ويف هــذا اإلطــار ،متــت االســتعانة بنتائــج دراســة مســحية عــى عينــة عمديــة مــن مــن املبحوثــات الختبار
فرضيــة مــدي تأثــر السياســات اإلعالميــة مبــؤرشات الواقــع العــريب (سياســيا واجتامعيــا واقتصاديــا)،
وباختبــار معنويــة الفــروق بتحليــل ANOVAبــن النســب اتضــح أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة
بــن العالقــة االرتباطيــة فكلــا ازداد االهتــام الســيايس للدولــة بقضايــا املــرأة كلــا حظيــت مبرتبــة
متقدمــة يف الــروز يف السياســات اإلعالميــة ،وكذلــك فيــا يتعلــق بدرجــة االهتــام االجتامعــي أثبتــت
النتائــج أنــه يف حــال وجــود اهتــام للدولــة اجتامعيــا بتلــك القضايــا فــان ذلــك ينعكــس عــى ظهورهــا
إعالميــا عــى أجنــدة وأولويــات القضايــا ونفــس الحــال بالنســبة لدرجــة االهتــام االقتصــادي للدولــة
بقضايــا املــرأة العربيــة كنمــوذج قضيــة عمــل املــرأة وظهــور متقــدم لقضايــا عمــل املــرأة العربيــة عــى
أجنــدة السياســات اإلعالميــة وهــو مــا يتوافــق يف حالــة اهتــام النظــام الســيايس للدولــة مــع أهميــة
الهــدف االقتصــادي كهــدف أول ورئيــي مــن أهــداف مشــاركة املــرأة العربيــة يف العمــل.
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وتتفــق القـراءة النقديــة مــع معطيــات وفــروض مدخــل ترتيــب األجنــدة يف مــا يتعلــق بوجــود عوامــل
مؤثــرة يف وضــع األجنــدة قــد تحــدث اختالفــا وفروقــا يف ترتيــب أولويــات التنــاول اإلعالمي والسياســات
اإلعالميــة لقضيــة املــرأة العربيــة ،وهــو األمــر الــذي يفــرض عــى اإلعــام العــريب مســؤولية مراعــاة
تأثـرات تلــك العوامــل عنــد وضــع الرســائل اإلعالميــة املختلفــة املتعلقــة باملــرأة.
وميكــن هنــا االستشــهاد بالتحــوالت السياســية الكبــرة التــي شــهدها ويشــهدها الوطــن العــريب بــدءا
مــن األحــداث يف تونــس  2011ثــم مــر  2011وبقيــة دول املنطقــة العربيــة التــي متــوج مــن تأثـرات
تلــك التحــوالت الجذريــة السياســية ،فاملالحــظ أن قضيــة املــرأة واالهتــام بهــا مل يشــغل اجنــدة اإلعــام
العــريب خــال هــذه الف ـرات وحتــى اآلن وتراجعــت قضايــا اساســية جوهريــة يف مجــاالت املــرأة يف
االجنــدة اإلعالميــة لحصــول عــى حقوقهــا املرشوعــة.
وهــو األمــر الــذي يعكــس رضورة لفــت االنتبــاه إىل مراجعــة فلســفة قضايــا املــرأة عنــد صانــع القـرار
يف املنطقــة العربيــة باعتبارهــا جــزء رئيــي مــن قضايــا التنميــة الشــاملة وليــس مظهـرا جامليــا مكمــا
ميكــن االســتغناء عنــه وفقــا اليــة ظــروف متغــرة.
مراعاة السياق االجتماعي
دعــت كافــة الخطــط الوطنيــة واالس ـراتيجيات املرتبطــة بقضايــا املــرأة إىل رضورة االلت ـزام بالســياق
االجتامعــي ومراعــاة خصوصيــة املجتمــع العــريب وعاداتــه وتقاليــده مــع تبنــي الدعــوة إىل اللحــاق
بالحداثــة والتطــور يف ضــوء املعادلــة االرتباطيــة بــن األصالــة واملعــارصة.
ومــن منــاذج االسـراتيجيات التــي راعــت الســياق االجتامعــي نلحــظ يف االسـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة
العربيــة أن االسـراتيجية ال تنظــر لقضايــا املــرأة ومشــكالتها مبعــزل عــن الســياقات املحيطــة بهــا ،فهــي
تجتهــد لئــا ينظــر للمؤسســة اإلعالميــة وكأنهــا تعتــر هــدف االرتقــاء باملــرأة هدفــا يخــص فئــة مــا،
فيطــرح مــن منظــور حقوقــي مغلــق.
واالسـراتيجية تتبنــى موقفــا مبدئيــا مفــاده أن العمــل مــن أجــل املــرأة كــا يســتجيب ملطلــب إنســاين
عــادل هــو حقهــا األصيــل يف املســاواة واإلنصــاف ،فهــو يســتجيب كذلــك ملطلــب تنمــوي ونهضــوي،
ذلــك أن النهــوض باملــرأة هــو رشط جوهــري للنهــوض باملجتمــع ،فاملــرأة هــي ركيــزة وعنــر فاعــل
يف ســائر التكوينــات االجتامعيــة ،وإصــاح أوضاعهــا هــو مدخــل رئيــي يف اإلصــاح العــام ،كــا أن
اإلصــاح العــام يصــب يف مصلحــة املــرأة كعضــو مــن املجتمــع ،وعــى ســبيل املثــال ،فــإن النهــوض
باملســألة الثقافيــة يف مجتمعاتنــا عــر النــر والرتويــج لخطــاب يتضمــن مراجعــات دينيــة مســتنرية
ولثقافــة تســامح وانفتــاح أمــر يصــب تلقائيــا يف مصلحــة املــرأة.
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ففــي ظــل حساســية قضيــة املــرأة يف املجتمعــات العربيــة ،تحــرص االسـراتيجية عــى أن تحمــل الرســالة
اإلعالميــة مصداقيــة ،وتنــال ثقــة املجتمعــات املخاطبــة ،األمــر الــذي يتطلــب أال يظهــر الخطــاب اإلعالمــي
منفصــا عــن الواقــع أو متعاليــا عليــه أو عــى الثقافــة املحليــة عــى مــا بهــا مــن عيوب ،بــل يكمــن التحدي
يف أن يتضافــر اإلعــام مــع خطابــات ثقافيــة وطنيــة أصيلــة تقــوم عــى فهــم الواقــع ،وتقــرأ ثقافتهــا املحليــة
جيــدا ،مميــزة بــن الغــث والســمني ،وبــن األصيــل والزائــف ،بحيــث تفيــد من الجيــد وتكشــف الــرديء ،وال
تنغلــق يف الوقــت نفســه أمــام التجــارب والخـرات األجنبيــة ،بل تفيــد منها يف ظل حقيقة املشــرك اإلنســاين
ومفاهيــم "التعــارف" و"التدافــع" التــي أّصلــت لهــا دينيــا خطابــات ثقافيــة مســتنرية.
آليات الرصد والمتابعة
تبنــت معظــم الوثائــق واالســراتيجيات الدعــوة يف متنهــا بــرورة إطــاق مراصــد اعالميــة ترصــد
صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام املختلفة ،وبــدأ عــدد مــن املنظــات املدنيــة خاصــة النســائية القيــام
بدراســات وتقاريــر عــن صــورة املــرأة يف الصحافــة واملسلســات التليفزيونيــة واإلعالنــات مــن خــال
مرشوعــات دعــم خاصــة ،وأن بــدي انهــا قــد ال تســتطيع انتهــاج اسـراتيجية متكاملــة عــى املوضــوع
ألن ذلــك يحتــاج إىل وســائل عمــل مختلفــة ومتويــل دائــم ،وكذلــك القيــام بإجـراءات وقائيــة وعالجيــة
مــن أجــل تغيــر صــورة املــرأة والرجــل النمطيــة يف املجتمــع ،اعتــادا عــى املختصــن مــن اإلعالميــن
كنــواة أساســية لهــذا التغيــر.
كــا اتضــح يف عــدد مــن بنــود هــذه الوثائــق واألوراق السياســات أن هنــاك رضورة لتدريــب اإلعالميــن
عــى كيفيــة تنــاول القضايــا الخاصــة باملــرأة مــن منظــور الجنــدر ،ومتكينهــم مــن طــرق الطــرح والتعبري عن
أســباب ومظاهــر االنتهــاكات املامرســة ضــد النســاء ،وكيفيــات الدفــاع عــن حقوقهــم باملقــاالت والنــدوات
وعــر الربامــج التليفزيونيــة والوســائل اإلعالميــة املختلفــة ،والســعي لتشــكيل آليــات للمراقبة لحــر الصور
املســيئة وفضــح النتهــاكات املامرســة ،وتنويــع آليــات الدفــاع وأشــكالها مثــل االحتجــاج الجامعي عــر الربيد
أو الفاكــس ،والضغــط عــى وســائل اإلعــام بإرســال رســائل موحــدة يف نفــس التوقيــت ملحطــات التليفزيــون
أو للجرائــد يرمــي فحواهــا إىل مقاطعــة هــذا الربنامــج أو ذاك ،أو مقاطعــة هــذه الصحيفــة أو تلــك إذا مــا
اســتمرت يف تنميــط صــورة املــرأة واإلســاءة إليهــا ،وإرســال برقيــات إىل األحـزاب لتحذيرهــم بعــدم التأييــد
وفضحهــم عــر التجمعــات الشــعبية املختلفــة بوســائل اإلعــام .إذا مل يغــروا تعاملهــم مــع املــرأة ،أو إذا مل
يدافعــوا عــن حقوقهــا يف برنامجهــم وأنشــطتهم املختلفــة.
وظهــرت يف بعــض الخطــط واالس ـراتيجيات مقرتحــات فاعلــة يف إنشــاء مــا يســمى مبكاتــب املراقبــة
 Media Watchملراقبــة برامــج اإلذاعــة ومسلســات التليفزيــون ،ومحتــوى الصحــف واملجــات
ومختلــف وســائل اإلعــام التــي تــيء إىل صــورة املــرأة أو تنتقــص مــن قيمتهــا وتهمــش حقوقهــا.
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ومــن الوثائــق واالســراتيجيات التــي اهتمــت بالدعــوة إىل انشــاء املراصــد :االســراتيجية اإلعالميــة
للمــرأة العربيــة ،ومنظمــة املــرأة العربيــة وامليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة املــرأة باململكــة املغربيــة.
كــا ظهــر ذلــك يف أوراق تأســيس الشــبكة العربيــة لرصــد وتغيــر صــورة املــرأة والرجــل يف اإلعــام
التــي نصــت يف أهدافهــا االسـراتيجية عــى انهــم كمجموعــة مــن املنظــات غــر الحكوميــة املســتقلة
العربيــة ،واألفـراد الناشــطات والناشــطني يف مجــال حقــوق النســاء ،فمــن أهدافهــم اإلسـراتيجية الدعوة
إىل تأســيس وتطويــر املراصــد اإلعالميــة يف مختلــف الــدول العربيــة وبنــاء خـرات وقــدرات برشيــة يف
مجــال النــوع االجتامعــي يف اإلعــام باإلضافــة إىل بنــاء رشاكــة اسـراتيجية مــع الفاعلــن واملؤثريــن مــن
مؤسســات وأفـراد يف مــا يتعلــق برصــد صــورة املــرأة يف اإلعالم ،وتطويــر نظــام معلومــات شــامل حــول
مختلــف منظــات املجتمــع املــدين العربيــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة التــي تعمــل يف قضايــا الرصــد
اإلعالمــي ووضــع املعلومــات يف متنــاول الباحثــن واملهتمــن محليــا عربيــا ودوليــا.
وإن ظهــر بصفــة عامــة وجــود ضعــف آليــات وأدوات الرصــد واملتابعــة والتنســيق والتقييــم ،حيــث مــا
زال عــدد مــن البلــدان العربيــة يعــاين مــن النقــص يف اإلحصــاءات املصنفــة بحســب النــوع االجتامعــي
واإلعــام وضعــف آليــات التقييــم واملتابعــة لرصــد التطــور يف وضــع املــرأة يف اإلعــام ،مــا يصعب رســم
سياســات واضحــة تهــدف إىل ســد الفجــوة بــن الجنســن يف مجــاالت متعــددة.
ويرجــع ذلــك إىل محدوديــة اإلمكانيــات املؤسســية لآلليــات الوطنيــة املعنيــة باملــرأة ،وعــدم مأسســة
مهــام جهــات التنســيق بشــأن النــوع االجتامعــي يف الــوزارات واملؤسســات يف بعــض البلــدان وضعــف
التنســيق يف مــا بينهــا ،والنقــص يف القــدرات البرشيــة واملهــارات الخاصــة بتحليــل النــوع االجتامعــي
وإدماجــه يف الخطــط والربامــج املختلفــة وبصفــة خاصــة اإلعالميــة منهــا.
خطط مستقبلية لمواجهة تحدي ضعف التقيييم والتنسيق
وباعتبــار أن مشــكلة املتابعــة والتقييــم هــي أبــرز املشــكالت التــي تواجــه رســم السياســات
واالس ـراتيجيات اإلعالميــة يف املنطقــة العربيــة وملواجهــة التحــدي املتمثــل يف ضعــف آليــات وأدوات
الرصــد واملتابعــة والتنســيق ،ميكــن تبنــي الخطــط املســتقبلية التاليــة:
أ .االهتــام بالتشــبيك ،وتطويــر آليــات العمــل املؤســي مب ِّدهــا باإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة املؤهلــة
إلدمــاج النــوع االجتامعــي يف الربامــج والخطــط واملشــاريع يف قطاعــات اإلعــام املختلفــة؛
ب .تحديــث اآلليــات الوطنيــة املعنيــة باملــرأة واإلعــام ومراجعــة صالحياتهــا وأولوياتهــا وتقييــم أدائهــا،
وبنــاء نظــم فاعلــة للمتابعــة والتقييــم داخلهــا ،ومأسســة وظائــف جهــات التنســيق ووحــدات
النــوع االجتامعــي يف الــوزارات ،والعمــل عــى تحليــل سياســات الــوزارات املختلفــة مــن منظــور
النــوع االجتامعــي؛
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ج .تدريــب الــوزارات الرئيســية واملؤسســات اإلعالميــة عــى وضــع ميزانيــات مســتجيبة للنــوع
االجتامعــي واإلعــام؛
د .تجميع وإصدار جميع اإلحصاءات مصنفة بحسب النوع االجتامعي واإلعالم؛
ه .إدماج الخطط الوطنية للمرأة واإلعالم يف الخطط الوطنية للتنمية الشاملة؛
و .بنــاء القــدرات والتدريــب عــى النــوع االجتامعــي واإلعــام والتشــبيك مــع الربملــان ومشــاركة
الجمعيــات األهليــة املعنيــة باملــرأة يف مواجهــة مشــاكل املــرأة.
ز .تحديــد دراســات النــوع االجتامعــي واإلعــام املطلوبــة وإجراؤهــا ،واتبــاع نهــج متكامــل يخاطــب
قضايــا واحتياجــات املــرأة بشــكل متكامــل غــر جــزيئ.
ح .تطويــر مــؤرشات اعالميــة غــر تقليديــة لقيــاس متكــن املــرأة يف املجــاالت املختلفــة ،وذلــك بتعــاون
اآلليــات الوطنيــة املعنيــة بالنهــوض باملــرأة مــع الجمعيــات النســائية ومراكــز البحــوث والدراســات،
حتــى ميكــن تقييــم التقــدم املحــرز يف تعزيــز مكانــة املــرأة.
حوصلة ختامية
●●وتأسيســا عــى ذلــك ،فإنــه مــن األهميــة الخــروج بتوصيــات نحــو الصياغــة األنســب لسياســات
واس ـراتيجيات إعالميــة جديــدة خاصــة باملــرأة تحديــدا وتخــص كل مــن صــورة املــرأة يف اإلعــام
ووضــع املــرأة اإلعالميــة داحــل مؤسســة اإلعــام ،ومــن ثــم الخــروج بتوصيــات حــول كيفيــة مواجهــة
تفعيــل السياســات واالس ـراتيجيات اإلعالميــة عــى أرض الواقــع والنظــر بتمعــن يف أســس دراســة
االسـراتيجيات املســتقبلية املتعلقــة باملــرأة بصفــة عامــة واملــرأة واإلعــام بصفــة خاصــة .فالقـراءة
النقديــة الســابقة تشــر إىل وجــود اجتهــادات واضحــة وجــادة مــن قبــل العديــد مــن الجهــات
واملنظــات والهيئــات املعنيــة باملــرأة يف املنطقــة العربيــة ،وتشــابهت عــدد مــن هــذه الوثائــق
والسياســات واالسـراتيجيات يف االهــداف الســاعية إليهــا وإن كان هــدف النهــوض باملــرأة العربيــة
وتحســن أحوالهــا هدفــا محوريــا وجــزء أصيــل مــن هــذه السياســات ،كــا تشــابهت نســبيا يف
برامجهــا ومرشوعاتهــا ،إال أنــه مــن األهميــة اإلشــادة بنــاذج ناجحــة مــن املجتمــع املــدين شــاركت
يف إطــاق حمــات إعالميــة متميــزة للنهــوض باملــرأة العربيــة وتحســن أوضاعهــا يف كافــة بلــدان
املنطقــة العربيــة حاولــت أن تســلط األضــواء اإلعالميــة عــى مشــكالت أساســية تعــاين منهــا املــرأة
يف املنطقــة العربيــة.
●●ولكــن يف املجمــل ميكــن مالحظــة افتقــار عــدد مــن هــذه السياســات واالس ـراتيجيات إىل صياغــة
االس ـراتيجية بطريقــة علميــة صحيحــة بالشــكل الــذي يســمح بتحقيــق أهدافهــا الذكيــة smart
 ،Goalsوهــو األمــر الــذي يدعــو إىل رضورة الخــروج بتوصيــات ناجــزة حــول رضورة االلتـزام بأســس
كتابــة االسـراتيجيات بالشــكل الصحيــح مــن خــال التدريــب املتخصــص عــى أســس كتابــة وإعــداد
االس ـراتيجيات اإلعالميــة لتشــمل كافــة محاورهــا املتكاملــة مــن أجــل الوصــول إىل تحقيــق فعــي
لألهــداف املوضوعــة لهــا ســعيا إىل متكــن اإلعــام العــريب لخدمــة قضايــا املــرأة العربيــة بطريقــة
فاعلــة وبنــاءة يف املنطقــة العربيــة ،باعتبــار أن قضيــة املــرأة العربيــة هــي جــزء أصيــل وأســايس
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مــن قضايــا املجتمــع العــريب كلــه ،وأن أي تقــدم يحققــه قطــاع املــرأة العربيــة مــن املؤكــد أنــه
ســوف يــأيت بثــاره اإليجابيــة عــى قطاعــات التنميــة الشــاملة يف املجتمــع العــريب كلــه ويســاهم يف
النهــوض باملنطقــة العربيــة نحــو اإلصــاح والنمــو والرخــاء.
ملحق ( :)1مقترح جدول يوضح العناصر الرئيسية عند كتابة الخطة االستراتيجية

البند

 .1الفهرس واملحتويات
 .2امللخص التنفيذي
 .3تحليل بيئة العمل
 .4البيئة الداخلية
 .5البيئة الخارجية
 .6األدوات الالزمة للتحليل واملقارنة
 .7القياس باملقارنة والرتاث املرجعي والفكري
 .8تحليل الفجوة
 .9الخطة اإلسرتاتيجية
 .10الرؤيا
 .11الرسـالة
 .12األهداف اإلسرتاتيجية
 .13املبادرات
 .14مؤرشات األداء والجدول الزمني واملخرجات
 .15الهيكل التنظيمي
 .16املوارد
 .17البنية التحتية /املرافق واملعدات
 .18ملخص للجدول الزمني
 .19آليات الرصد واملتابعة
 .20التقييم الدوري لالسرتاتيجية
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ملحق ( :)2رســومات توضيحية كنماذج من التخطيط االستراتيجي وبناء الخطة االستراتيجية
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ورشة العمل الثانية
اإلطار القانوني اإلقليمي والعربي

ملخص الورشة الثانية
تناولــت ورشــة العمــل الثانيــة مــن أشــغال املنتــدى العــريب األول حــول املــرأة
واإلعــام يف ضــوء املتغـرات الراهنــة محــور «اإلطــار القانــوين اإلقليمــي والعــريب»،
التــي أعــد ورقتهــا العلميــة وقدمهــا الخبــر محمــد ســليم قاللــة مــن الجزائــر،
والتــي أدارهــا الســيد عبــد الصمــد حيكــر مــن املغــرب ،وقــررت أشــغالها الســيدة
مــي العبــد اللــه الســنو مــن لبنــان.
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ركــزت الورقــة األساســية للورشــة املوضوعاتيــة الثانيــة املتمحــورة حــول اإلطــار القانــوين اإلقليمــي
والعــريب عــى أهميــة االتفــاق عــى مفهــوم تصحيــح صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام واالتصــال ،حيــث
تــم إبـراز أهميــة التعامــل مــع موضــوع املــرأة يف اإلعــام واالتصــال ،صــورة وموضوعــا وخطابــا ،وتــم
التأكيــد عــى بعــض املبــادئ الواجــب أخذهــا يف االعتبــار يف الترشيعــات ،والتــي مــن أهمهــا النظــر
لقضيــة تصحيــح صــورة املــرأة كقضيــة اجتامعيــة وإنســانية ،ومتكــن املــرأة مــن الوصــول ملراكــز صنــع
الق ـرار اإلعالمــي الق ـرار ،والســمو بالق ـرارات الحكوميــة إىل قوانــن ،وزجــر كل املامرســات التــي متــس
بكرامــة املــرأة ،ويقابــل هاتــه املبــادئ اق ـراح آلليــات مؤسســية إجرائيــة.
كــا ركــزت عــى حاجــة املجتمعــات املعــارصة إىل اختيــار بديــل مــن البدائــل املمكنــة مــع طــرح
ومناقشــة ســبل املعالجــة ،واســتعرضت بعــض التجــارب العربيــة يف هــذا املجــال ،وكــذا بعــض التجــارب
الدوليــة.
مــن جهتهــم ،ركــز املشــاركون بعــد تقديــم تجــارب بلدانهــم ،والتــي شــملت مــر وتونــس واملغــرب
والجزائــر وفلســطني ولبنــان ،عــى مــا تجمــع عليــه التجــارب ،وصــوال إىل التقييــات واالســتنتاجات التالية:
●●وجــود تقصــر بالقوانــن الخاصــة بتصحيــح صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام واالتصــال ،ووجــود
منظومــة قانونيــة ال تنصــف املــرأة ،وإمنــا تكــرس دونيتهــا؛
●●غياب تفعيل مواثيق الرشف اإلعالمية أو تكريسها يف قوانني؛
●●غياب القوانني الخاصة باإلشهار واإلعالن الذي ميس بكرامة املرأة العربية؛
●●انــدراج املســاعي الراميــة إىل تصحيــح حضــور املــرأة وقضاياهــا يف اإلعــام ،يف إطــار التداخــل بــن
مســارين :مســار اصــاح وتطويــر املنظومــة القانونيــة للصحافــة والنــر ،ومســار االس ـراتيجيات
الوطنيــة للنهــوض بأوضــاع املــرأة ،ورفــض كافــة أشــكال التمييــز ضدهــا؛
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●●وجود تحديات مهنية لإلعالمية العربية ،من ضمنها غياب املرأة اإلعالمية يف مراكز القرار؛
●●وجود تحديات مجتمعية خاصة باملرأة ،أهمها تحمل أعباء األرسة؛
●●خضوع صورة الذات للمرأة عن نفسها للموروثات الثقافية.
وبعد تشخيص مناطق الضعف ،أجمع املشاركون عىل:
●●رضورة الجمع بني ثالث بدائل:
•أولهــا أن تقــوم الســلطات العموميــة بتوفــر األطــر القانونيــة ورصــد السياســات اإلعالميــة التــي مــن
شــأنها مواكبــة التطــور ،وخدمــة الصــورة اإليجابيــة عــن املــرأة؛
•ثاين البدائل أن تنشأ هيئات للضبط لتتحكم يف توزيع النشاط اإلعالمي والتأثري فيه؛
•ثالثهــا أن تنســق هــذه الهيئــات مــع املجتمــع املــدين ،مــن خــال مــا يقــوم بــه مــن أدوار دفاعــا عــن
املامرسات التي متس صورة املرأة يف وسائل اإلعالم.
●●اعتامد السبل التالية للمعالجة:
•تشخيص الرصيد القانوين واإلجرايئ واملؤسسايت املعمول به داخل مجموع الدول العربية؛
•عــدم االعتــاد الــكيل عــى الحكومــات ،وتفعيــل دور املجتمــع املــدين يف مجــال ابتــكار آليــات
إعالميــة لتكريــس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة يف املجتمعــات العربيــة؛
•إعطــاء األولويــة للتأثــر عــى صــورة املــرأة يف الواقــع املعــاش ،مــن خــال السياســات العامــة
املختلفــة يف مجــال التكويــن أو الشــغل أو التســيري التــي متكــن املــرأة مــن تصحيــح صورتهــا بنفســها؛
•اعتبــار األطــر القانونيــة آليــات مكملــة للعمــل الحقيقــي الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه املــرأة لتغيــر
صورتهــا عــن نفســها ،ولتغيريهــا لــدى اآلخريــن كنتيجــة لذلــك.
كــا تــم اق ـراح كآليــات للخــروج مــن الوضــع الراهــن ،أهمهــا رضورة تحيــن وتفعيــل اس ـراتيجية
اعالميــة للمــرأة واألرسة تراعــي خصوصيــة الــدول العربيــة وجاهزيتهــا ،وتفعيــل هــذه اإلس ـراتيجية
يقــوم عــى:
●●تغيري الترشيعات التي تنظم حقوق املرأة؛
●●إدخــال نصــوص رصيحــة يف القوانــن تعــزز السياســات اإلعالميــة تجــاه تحســن صــورة املــرأة يف
وســائل االعــام واالتصــال؛
●●إدخال نصوص تؤكد عىل املساواة بني النوعني يف قوانني اإلعالم واالتصال؛
●●إلـزام وســائل اإلعــام مــن خــال القوانــن باإلضــاءة والرتكيــز عــى املــرأة العربيــة ،مــن قبيــل إنصــاف
املــرأة بالحــر وبالريــف ،وحــق املــرأة يف العمــل ،والحــق يف العدالــة اإلعالميــة ،والحــق يف املشــاركة
يف القـرار األرسي؛
●●إدماج وحدات تكوين يف مجال اإلعالم واالتصال تتضمن مفهوم النوع االجتامعي.

76

وحدد املشاركون اآلليات العملية لتحقيق ذلك يف:
●●إنشاء هيئات عليا للرصد؛
●●البحث يف جدوى وجود وزارة اإلعالم واالتصال؛
●●اعتــاد دفاتــر تحمــات تتضمــن جعــل مســألة عــدم اإلســاءة للمــرأة كواحــد مــن الرشوط األساســية
عنــد الرتخيــص لالســتثامر يف مجــال االعــام واالتصال؛
●●اعتامد ميثاق رشف وطني عريب؛
●●إنتاج برامج تسلط الضوء عىل مسائل املرأة والقانون؛
●●اعتامد خرباء اقتصاديني واجتامعيني ملعالجة قضايا املرأة واإلعالم واالتصال؛
●●ضبط الفضائيات الحرة غري الخاضعة لقانون وطني؛
●●الحرص عىل مالءمة الترشيعات مع االتفاقيات الدولية؛
●●إيجاد قاعدة معلومات حول القوانني الخاصة باملرأة واإلعالم واالتصال يف العامل العريب؛
●●البحث يف أسباب التقصري يف القوانني ذات الصلة؛
●●وضع قانون إطار يكون مبثابة قواعد قانونية منودجية تلتزم بها البلدان العربية؛
●●إعــداد كتــاب أبيــض للمــرأة واإلعــام واالتصــال يراعــي مرحلــة مــا بعــد الربيــع الدميقراطــي يف
العــامل العــريب؛
●●إدمــاج الفاعلــن يف املجــال الدرامــي يف اطــار االسـراتيجية العربيــة لتصحيــح صــورة املــرأة يف وســائل
اإلعــام واالتصال؛
●●إعــداد دالئــل لفائــدة العاملــن يف حقــل اإلعــام واالتصــال مــن أجــل ضــان حضــور إيجــايب للمــرأة
يف مجــال اإلعــام واالتصــال؛
●●متابعــة إمكانيــة إصــدار قانــون يف كل بلــد يقــي بإحــداث مجلــس أعــى لالتصــال الســمعي البرصي
يرصــد االختــاالت يف مجــال التعامــل مــع قضايــا املــرأة ،ويتدخــل لتصحيــح هــذه االختالالت؛
●●إحــداث فريــق مــن الخــراء العــرب ملتابعــة هــده الورشــة ووضــع القواعــد القانونيــة واإلطــار
املؤســي واإلجــرايئ املناســب.
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الورقة العلمية للورشة الثانية
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اإلطــار القانوني لتكريس صورة إيجابية للمرأة العربيــة في مجال اإلعالم
د .محمد سليم قاللة ،خبير إعالمي من الجزائر

مقدمة
يتطلــب تنــاول موضــوع «اإلطــار القانــوين لتكريــس صــورة إيجابيــة للمــرأة العربيــة يف مجــال اإلعــام»
بدايــة ضبــط مصطلحــات اإلطــار القانــوين والصــورة ووســائل اإلعــام ،ثــم التعــرف عــى ع ّينــات
مــن الواقــع العــريب يف هــذا املجــال ،ثــم تســليط الضــوء عــى جانــب مــن الخــرة الغربيــة املرتبطــة
باملوضــوع باعتبارهــا األكــر نضجــا يف مجــال إيجــاد اآلليــات واألطــر القانونيــة القــادرة عــى تكريــس
صــورة إيجابيــة عــن املــرأة يف وســائل اإلعــام.
وســوف نعتــر أن مــا تــم تأسيســه يف العــامل مــن هيــآت ،ومــا تــم سـ ّنه مــن قوانــن ،ومــا تــم تنظيمــه
مــن مؤمتــرات انبثقــت عنهــا اتفاقيــات ومعاهــدات ومســارات هــي مبثابــة اإلطــار القانــوين الــذي
تتحــرك ضمنــه اسـراتيجيات تكريــس الصــورة اإليجابيــة عــن املــرأة .ولذلــك سنســتعرض بعــض هــذه
األطــر ومــا متخــض عنهــا ،إن عــى الصعيــد الــدويل واألورويب بالتحديــد أو عــى الصعيــد العــريب.
وبــا شــك فإننــا لــن نســتطيع حــر كل هــذه اآلليــات يف مثــل هــذه الورقــة الخلفيــة ،إال أننــا نســتطيع
مــن خــال العينــات املختــارة ،عربيــا وأوربيــا ودوليــا ،أن نكتشــف املســار العام لهــذه اآلليــات وتطورها
يف العقديــن املاضيني.
ومــن شــأن هــذه الخلفيــة التاريخيــة أن تســمح لنــا بتعميــق التفكــر مبناســبة هــذا املنتــدى يف مــا
ينبغــي أن نطرحــه مــن آليــات جديــدة ،ومــا ميكــن أن نضعــه مــن أطــر قانونيــة مــن شــأنها تحقيــق
الهــدف املنشــود مــن لقائنــا هــذا.
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إننــا ســنحاول ،انطالقــا مــن تقييــم مكثــف للخــرة العربيــة يف هــذا املجــال ،ومــن خــال مــا أصبحنــا
منتلــك مــن مــؤرشات إيجابيــة عــن الواقــع السوســيو اقتصــادي للمــرأة ،أن نصــوغ مقرتحــات مــن شــأنها
أن تعطــي فعاليــة أكــر آلليــات تكريــس صــورة إيجابيــة للمــرأة العربيــة يف مجــال اإلعــام ،باعتبارهــا
الغايــة األوىل لهــذا املنتــدى.
 .1المصطلح واإلشكالية
تقــوم وســائل اإلعــام بعمليــة تســيري العالقــة بــن عقــل اإلنســان واملحيــط الــذي يعيــش فيــه .إنهــا
ُمج ِّم َعــة للصــورة ُ ،agrégateurs d’imagesم ْد ِمجــة لألفــراد داخــل املجتمــع  .Socialisateursكــا
تقــوم بــدور الوســيط بــن املرســل واملســتقبل « »médiation médiatiqueعنــد نقــل الوقائــع.
وتحتــل الصــورة مكانــة أساســية يف تبليــغ الرســالة اإلعالميــة التــي تنقلهــا وســائل اإلعــام مبــا تتميــز بــه
مــن خصائــص التّشــابه ،أي هــي صــورة عــن الواقــع وليســت الواقــع نفســه ،ومــا تحملــه مــن بصمــة
لصاحبهــا باعتبــاره هــو صانــع الصــورة وهــو مــن يعطيهــا الــدالالت الرمزيــة التــي ينبغــي أن تحمــل
«.»ressemblance; empreinte et symbole
هــذه الخاصيــة لوســائل اإلعــام وللصــورة تجعــل موضــوع «اإلطــار القانــوين لتكريــس صــورة إيجابيــة
للمــرأة العربيــة يف مجــال اإلعــام» يحتــاج إىل أن يُصــاغ ضمــن إشــكالية تأخــذ يف آن واحــد املتغـرات
الثالثــة بعــن االعتبــار:
●●اإلعالم؛
●●الصورة؛
●●اإلطار القانوين.
هــل اإلطــار القانــوين هــو الــذي ميكنــه أن يدفــع بوســائل اإلعــام إىل تشــكيل صــورة إيجابيــة عــن
املــرأة؟ أم اإلعــام هــو الــذي مــن شــأنه أن يســاعد عــى طــرح موضــوع صــورة املــرأة بشــكل إيجــايب
ويرافقهــا يف ذلــك إىل أن ت َصــدر يف شــكل قوانــن مســاعدة للمســار؟ أم أن التبــدل ينبغــي أن يحصــل
بدايــة يف صــورة املــرأة كواقــع ل ُيصبــح مــادة خربيــة لوســائل اإلعــام ثــم ينعكــس يف مــا بعــد عــى
القوانــن فيتــم صوغهــا أو تغيريهــا يف هــذا االتجــاه؟
بــا شــك هــي أســئلة ثالثــة متفرعــة عــن إشــكالية عالقــة الصــورة اإليجابيــة للمــرأة بوســائل اإلعــام
واألطــر القانونيــة ،وهــي بهــذا الشــكل تســتدعي مقاربــات منهجيــة مختلفــة علينــا أن نبحــث يف
جدواهــا جميعــا قبــل الفصــل يف أيهــا أنســب لواقــع املــرأة العربيــة.
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هــل نبــدأ بالتأثــر يف وســائل اإلعــام أوال لندفــع بهــا نحــو نقــل صــورة إيجابيــة عــن املــرأة العربيــة،
وهــذا يتطلــب جملــة مــن اإلجـراءات والتدابــر؟ أم نبــدأ بإصــدار ترشيعــات غالبــا مــا ســتكون رادعــة
لوســائل اإلعــام حتــى ال تتــادى يف صناعــة الصــور النمطيــة تجــاه املــرأة؟ أم نبــدأ بتصحيــح الخلــل
أوال يف صــورة املــرأة لينعكــس ذلــك تدريجيــا عــى وســائل اإلعــام ثــم يأخــذ يف نهايــة املطــاف الشــكل
القانــوين األنســب؟ ومــن يتحمــل مســؤولية اختيــار املنهجيــة؟ ومــا هــو دور الحكومــات واملجتمــع
املــدين وهــل منظمــة املــرأة العربيــة دور يف ذلــك؟
يبــدو أن هــذه هــي األســئلة الرئيســة التــي ينبغــي أن تُطــرح بشــأن هــذا املوضــوع .إال أنــه قبــل
اإلجابــة عليهــا نحــن يف حاجــة إىل بعــض املعطيــات التــي تخــص متغـرات اإلشــكالية ،أي واقــع صــورة
املــرأة يف العــامل العــريب وطبيعــة أداء وســائل اإلعــام تجاههــا ،واملنظومــة القانونيــة املحليــة والدوليــة
الكائنــة أو التــي ينبغــي أن تكــون لتصحيــح الخلــل يف العالقــة القامئــة وتوجيههــا نحــو خدمــة النــوع
االجتامعــي والتمكــن للمــرأة.
وعليــه ،فــإن التحليــل املوضوعــي يفــرض علينــا البــدء بتحليــل العالقــة بــن الصــور التي تكرســها وســائل
اإلعــام والتطــور الحاصــل يف املجتمعــات العربيــة ،ثــم التعــرف عــى الجهــود العربيــة والدوليــة يف
مجــال تكريــس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة يف العــامل العــريب ،لنصــل إىل اســتخالص البدائــل املمكنــة
لتحقيــق نتيجــة بهــذا الشــأن مــن خــال االســتفادة مــن مختلــف األطــر القانونيــة املتوفــرة واق ـراح
أطــر جديــدة مكملــة يف هــذا الشــأن.
 .2التطور االجتماعي االقتصادي وصورة المرأة في وسائل اإلعالم
لقــد أصبحــت املــرأة تشــتغل وتشــارك يف الحيــاة السياســية ،فضــا عــا تقــوم بــه مــن دور اجتامعــي،
ومهــام أرسيــة ،ومــن تطلــع مســتمر للمحافظــة بصفــة أكــر عــى صحتهــا وجاملهــا .ونتيجــة لذلــك،
تزايــدت الضغــوط الناتجــة عــن نــوع املكانــة الجديــدة التــي بــدأت تحتلهــا جــراء هــذا التحــول،
وانضافــت إىل تلــك التقليديــة التــي مــا فتئــت تعرفهــا وتســعى ملقاومتهــا كالعنــف واألميــة والتحــرش...
وقــد أدى هــذا الحــال إىل أن أصبــح إبـرام عقــود اجتامعيــة ومنظومــات قانونيــة جديــدة مناســبة لهــذا
التحــول السوســيو -اقتصــادي ،مســألة ال مفــر منهــا ،ســواء أكان ذلــك يف شــكل مواثيــق رشف أو قوانــن
أو توجيهــات لإلعالميــن مــن شــأنها أن تضبــط الصــور التــي ســيتم تقدميهــا للمجتمــع عــن هــذه املــرأة،
وهــي تتطــور يف هــذه املرحلــة ،بعيــدا عــن تلــك الصــورة النمطيــة املســتمرة والثابــت واملخلــة التــي
عرفتهــا منــذ عقــود مــن الزمــن.
لقــد ع ـ ّرف «املنجــد األنســكلوبيدي» الكبــر الصــورة النمطيــة بشــكل عــام بأنهــا «ذلــك التوصيــف
الرمــزي الــذي يأخــذ شــكال معينــا ميــس مبجموعــة محــددة مــن خــال أحــكام روتينيــة» ،أي أنهــا عبــارة
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عــن صــور ت ُجمــد التفكــر وت ُح ّجــره ومتنعــه يف لحظــة معينــة مــن التقــدم إىل درجــة فقــدان تقديــر
الــذات ،وتكريــس األدوار االجتامعيــة التقليديــة وإدامتهــا عــر بعــث رســائل غــر واعيــة تقــوم بتعزيــز
هــذه األدوار باســتمرار.
وعليــه ،فــإن املجتمعــات املعــارصة التــي مــس التطــور بهــا جوانــب املــرأة املختلفــة أصبحــت يف حاجــة
إىل أن تواكبــه بتطــور مامثــل عــى مســتوى الصــورة التــي ينبغــي أن يعكســها إيجابيــا وال يقــوم
بتشــويهها.
ولهذا نجدها ركزت عموما عىل ثالثة بدائل يف هذا املجال:
●●إمــا أن تقــوم الســلطات العموميــة بتوفــر األطــر القانونيــة وترســم السياســات اإلعالميــة التــي مــن
شــأنها مواكبــة هــذا التطــور وخدمــة الصــورة اإليجابيــة عــن املــرأة.
●●أو تنشــئ هيــآت للضبــط لتتحكــم يف توزيــع النشــاط اإلعالمــي والتأثــر فيــه مــن خــال الهيــآت
واملنتديــات التــي تقيمهــا وعالقتهــا بالفاعلــن االقتصاديــن واالجتامعيــن.
●●أو تــوكل األمــر للمجتمــع املــدين مــن خــال مــا يقــوم بــه مــن أدوار دفاعــا عــن املامرســات التــي
متــس املــرأة مــن خــال وســائل اإلعــام وغريهــا.
وقــد شــاع لــدى البلــدان الصناعيــة املتقدمــة اســتخدام مثــل هــذه البدائــل يف آن واحــد أحيانــا ،فهــي
تقــوم يف ذات الوقــت بإصــدار الترشيعــات املالمئــة وتدفــع باملجتمــع املــدين إىل الحركــة بفعاليــة أكــر
يف هــذا االتجــاه وتــوكل للهيــآت الرســمية املختلفــة مهــام رســم السياســات الخاصــة باملــرأة وإصــدار
الترشيعــات املالمئــة.
أمــا عــى مســتوى العــامل العــريب ،فــإن العمــل بهــذه البدائــل يختلــف مــن بلــد إىل آخــر ومــن فــرة
ألخــرى ،خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر برســم سياســات عامــة تنــدرج ضمــن رؤيــة وطنيــة أو بتوفــر
آليــات قانونيــة تســاعد عــى تكريــس صــورة إيجابيــة للمــرأة يف وســائل اإلعــام .فكيــف يتجــى ذلــك؟
 .3المنظومة القانونية العربية وصورة المرأة في وسائل اإلعالم
ال شــك أن التبــدالت التــي حصلــت يف العــامل كان لهــا تأثــر عــى الواقــع االقتصــادي واالجتامعــي
للمــرأة ،وقــد عكســت وســائل اإلعــام هــذا الواقــع ،كــا بــرز ذلــك يف شــكل مبــادرات قانونيــة محليــة
ودوليــة بهــذا االتجــاه .أمــا الترشيعــات املتعلقــة بعالقــة اإلعــام باملــرأة ،فكانــت تــأيت يف مرتبــة الحقــة
لتلــك املتعلقــة باألحــوال الشــخصية أو العقوبــات أو العنــف ضــد املــرأة ...الــخ ،خاصــة عندمــا نأخذهــا
ضمــن منظــور النــوع االجتامعــي .ولذلــك ،فــإن البلــدان العربيــة مــا زالــت متأخــرة يف هــذا الجانــب
مقارنــة بغريهــا مــن البلــدان املتقدمــة (الــدول الصناعيــة بالدرجــة األوىل) رغــم الجهــود املبذولــة يف
أكــر مــن بلــد.
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ففــي تونــس مثــا ،تــم منــذ ســنة  1997تعزيــز املجلــس الوطنــي للمــرأة واألرسة بإنشــاء ثالثــة لجــان
عمــل كأُطــر قانونيــة لتوضيــح بعــض املســائل وتحويلهــا إىل وزارة شــؤون املــرأة واألرسة واملســنني ألجــل
اإلنجــاز واملتابعــة ،وعــى رأس هــذه املســائل متابعــة صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام .وهــي آليــة
مــن اآلليــات التــي اعتمدتهــا الحكومــة التونســية يف هــذا املجــال ،فضــا عــن هــذا ،تــم إيجــاد آليــة
أخــرى للقيــام مبهــام مامثلــة وهــي مركــز البحــث والدراســات والتوثيــق واإلعــام حــول املــرأة الــذي تــم
تعزيــزه بـــخمس هيــاكل إحداهــا يتمثــل يف آليــة ملتابعــة صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام ،وتــم تحديــد
الغايــة مــن ذلــك يف تحليــل متثيــل أدوار النــوع االجتامعــي التــي تنقلهــا وســائل اإلعــام املكتوبــة
واملســموعة واملرئيــة.
وال شــك أن الهيــاكل األخــرى ،التــي تــم تعزيــز املركــز بهــا ،لهــا عالقــة غــر مبــارشة بالتأثــر يف تكريــس
صــورة إيجابيــة لــدى املــرأة يف تونــس ،وبخاصــة املرصــد الخــاص بقضايــا املــرأة الــذي يقــدم ألصحــاب
القــرار املــؤرشات الرضوريــة التــي ينبغــي أخذهــا عنــد تخطيــط الربامــج التــي تســمح للباحثــن
واملنظــات غــر الحكوميــة للحصــول عــى املعلومــة املطلوبــة عــن املــرأة ،وكذلــك الشــأن بالنســبة
لشــبكة اإلعــام املســاة املــرأة مــن أجــل تونــس ( )RIFواملــرأة مــن أجــل املغــرب الكبــر ()REMIF
التــي تعــد مــن اآلليــات الفعالــة األخــرى التــي ينبغــي االســتفادة منهــا يف نطــاق البحــث عــن األطــر
القانونيــة املســاعدة عــى تكريــس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة يف مجــال اإلعــام.
أمــا يف مجــال مكافحــة الصــورة النمطيــة الســالبة عــن املــرأة يف املجتمــع التونــي ،فقــد تــم أيضــا
الرتكيــز عــى أهميــة التأثــر يف محتــوى الكتــب املدرســية التــي ينبغــي أن يُعــاد النظــر يف الصــور
غــر اإليجابيــة التــي تتضمنهــا عــن املــرأة ،باإلضافــة إىل أهميــة تدريــس القانــون اإلنســاين وصياغــة
اس ـراتيجية اتصــال يف هــذا املجــال تقــوم عــى التكويــن املســتمر مــن خــال ورشــات عــن حقــوق
اإلنســان واملــرأة موجهــة للشــباب عــى وجــه الخصــوص تشــارك فيهــا مختلــف وســائل اإلعــام.
أمــا الجزائــر كمثــال ثــان ،فقــد ســلكت طريقــا آخــر يف مجــال تكريــس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة،
حيــث بــدأت بتخصيــص ميزانيــات معتــرة للقيــام بدراســات عــن صــورة املــرأة الجزائريــة التــي تنقلهــا
وســائل اإلعــام ،وعــن ســلطة الق ـرار لــدى املــرأة يف القطــاع اإلعالمــي بلغــت قيمتهــا أزيــد مــن 11
مليــار دينــار جزائــري (للفــرة مــا بــن  ،)2012/ 2009وذلــك ضمــن االســراتيجية الوطنيــة لرتقيــة
وإدمــاج املــرأة التــي أعدتهــا الــوزارة املنتدبــة لــأرسة وقضايــا املــرأة .كــا تــم اق ـراح القيــام بحملــة
توعيــة تهــدف إىل الدفــع بوســائل اإلعــام للتخــي عــن الصــور الســالبة تجــاه املــرأة ،ويتعلــق األمــر
هنــا بالســهر عــى تثمــن الكفــاءات وأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه املــرأة يف املجتمــع ،ومشــاركتها يف
املجــال االقتصــادي والســيايس ومجــال اتخــاذ القـرار ،وهــذا مبشــاركة وزارة االتصــال ،الراديــو والتلفزيون
والصحافــة املكتوبــة والجمعيــات.
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مبعنــى أن املقاربــة اتجهــت بدايــة ليــس نحــو النصــوص القانونيــة ،إمنــا باتجــاه الواقــع الــذي مــن شــأنه
أن ينعكــس يف مــا بعــد عــى مســتوى النصــوص القانونيــة ،وذلــك مــن خــال بلــورة اس ـراتيجيات
وطنيــة بالتعــاون مــع املجتمــع املــدين ألجــل ترقيــة صــورة املــرأة يف املجتمــع .وهكــذا أصبــح مــن
صالحيــات املجلــس الوطنــي للمــرأة ،املنشــأ مبرســوم رئــايس يف  22نونــر  2006لــدى الــوزارة املكلفــة
بــاألرسة وقضايــا املــرأة ،تقديــم اقرتاحــات ذات طابــع قانــوين تخــص ترقيــة األرسة واملــرأة ،وإبــداء الــرأي
يف الترشيعــات املتعلقــة بهــا ..فضــا عــن كــون الجزائــر ،ومبقتــى املــادة  116مــن الدســتور ،تعطــي
للمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة قــوة أكــر مــن القوانــن ،مــا يجعــل مــن كافــة التدابــر املتخــذة يف
هــذه االتفاقيــات واملعاهــدات ملزمــة لهــا.
ويف مــر ،يعتــر مــروع الرصــد اإلعالمــي ،الــذي تــم تدشــينه يف  27أبريــل  2004بنــاء عــى اتفاقيــة
مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ،مــن أهــم املشــاريع التــي تخصصــت يف رصــد وتحليــل مــا يُنــر
يف وســائل اإلعــام عــن املــرأة بحثــا عــن الصــور النمطيــة بهــدف معالجتهــا ،وكــذا اإليجابيــة بهــدف
تعزيزهــا .وبهــذا املعنــى ،يعــد إطــارا قانونيــا يســاهم يف تكريــس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة يف مجــال
اإلعــام .وقــد حــدد لنفســه مهامــا عــدة ،تتمثــل أبرزهــا يف إصــدار تقاريــر دوريــة عــن صــورة املــرأة
يف وســائل اإلعــام ،وكــذا «وحــدة الرصــد اإلعالمــي باملجلــس القومــي للمــرأة» ،وهــي مــن اآلليــات
الفعالــة يف مجــال إعطــاء صــورة إيجابيــة عــن املــرأة يف وســائل اإلعــام.
وهنــاك أيضــا الشــبكة املرصيــة  ،Actegyptالتــي تأسســت يف ســنة  ،2006والتــي تعتــر نفســها «جــزء
ال يتجــزأ مــن حركــة حقــوق اإلنســان وقضايــا النــوع االجتامعــي عــى صعيــد اإلعــام مــن أجــل رصــد
وتغيــر الصــورة النمطيــة للمــرأة والرجــل يف اإلعــام» ،وهــي آليــة أخــرى مــن آليــات املجتمــع املــدين
للقيــام بنشــاط تجــاه تكريــس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة يف وســائل اإلعــام .وقــد وضعــت لنفســها
عــدة أهــداف مــن أهمهــا نقــل هــذه التجربــة إىل مختلــف الــدول العربيــة ،والتنســيق بــن اإلعالميــن
العــرب يف مجــال رصــد صــورة املــرأة يف اإلعــام العــريب ،مــع تشــجيع إنتــاج برامــج مســتقلة تقــدم
صــورة بديلــة عــن املــرأة والرجــل.
وباإلضافــة إىل هــذه الجهــود غــر الحكوميــة ،انتهجــت جمهوريــة مــر العربيــة سياســات عامــة ضمــن
الخطــط الوطنيــة املختلفــة للنهــوض باملــرأة ومتكينهــا يف جميــع املجــاالت ،ومــن بينهــا املجــال اإلعالمــي
الــذي يعــد تكريــس الصــور اإليجابيــة عنهــا مــن بــن أهدافــه .وقــد تعــززت هــذه السياســات الوطنيــة
بتنفيــذ مــر اللتزاماتهــا بتطبيــق مــا ورد يف االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا ،وبخاصــة
اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة .وســاعد وجــود املجلــس القومــي للمــرأة
عــى رصــد الــدور الــذي يلعبــه اإلعــام بخصــوص الصــورة اإليجابيــة للمــرأة ،ناهيــك عــا تضمنتــه
االسـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة  2015/2009التــي ركــزت عــى أهميــة مطالبــة وســائل اإلعــام
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بـ«البعــد عــن الرتكيــز عــى الصــور النمطيــة الســلبية للمــرأة يف اإلعــان ،والحــرص عــى إبـراز إنجازاتهــا
املعــارصة ودورهــا يف املجتمــع» ،والتــي أرشفــت عليهــا منظمــة املــرأة العربيــة.
أمــا يف اململكــة املغربيــة ،فتــم يف ســنة  2005التوقيــع عــى «امليثــاق الوطنــي لتحســن صــورة النســاء
يف اإلعــام» باعتبــاره «أرضيــة أخالقيــة لتحســن صــورة النســاء يف اإلعــام» .وقــد تضمــن هــذا امليثــاق
جملــة مــن األهــداف لعــل أبرزهــا تعبئــة جميــع الفاعلــن يف الحقــل اإلعالمــي والســيايس واالجتامعــي
واالقتصــادي مــن أجــل «اح ـرام كرامــة اإلنســان يف اإلعــام» ،و«بلــورة اس ـراتيجية إعالميــة تعتمــد
مقاربــة النــوع االجتامعــي بهــدف االرتقــاء بصــورة النســاء» ،إضافــة إىل مســائل لهــا عالقــة بالوضــع
االجتامعــي للنســاء العامــات يف الحقــل اإلعالمــي ،وبحــق النســاء «يف التعبــر والدفــاع عــن قضاياهــن
ومعالجتهــا مبوضوعيــة ومهنيــة».
وقد لخصت وزارة االتصال املغربية الهدف من هذا امليثاق يف:
●●احرتام كرامة النساء يف مختلف الوسائط اإلعالمية؛
●●مأْسسة مقاربة النوع وإدماجها ضمن السياسة اإلعالمية الوطنية؛
●●تجنيــد الفاعلــن اإلعالميــن ،والسياســيني ،واالجتامعيــن واالقتصاديــن ،وحثّهــم عــى إقامــة ثقافــة
املســاواة بــن الجنســن والدفــاع عنهــا واحرتامهــا.
أمــا التقريــر الوطنــي لتحليــل وضــع حقــوق املــرأة واملســاواة رجــال -نســاء يف املغــرب ،الصــادر عــن
«اورومــاد» للفــرة مــا بــن  2008و ،2001فقــد أشــار إىل أنــه رغــم أهميــة امليثــاق الســابق الذكــر مــا
زالــت املــرأة يف املغــرب تجــد صعوبــة يف التخلــص مــن دورهــا التقليــدي خوفــا (بوعــي أو عــن غــر
وعــي) مــن تحطيــم األدوار االجتامعيــة داخــل األرسة ،ولذلــك فإنــه تــم اتخــاذ إجـراءات قانونيــة مــن
شــأنها تطويــر أســاليب تجــاوز هــذا الواقــع.
ففــي شــهر مــارس مــن ســنة  ،2007ومبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة ،أصــدر الوزيــر األول منشــورا يؤكــد
فيــه أهميــة االسـراتيجية الوطنيــة لإلنصــاف واملســاواة ،داعيــا املســؤولني إلدمــاج النــوع االجتامعــي يف
كافــة السياســات وكافــة الربامــج التنمويــة القطاعيــة والجهويــة .وقــد أصبحــت هــذه االسـراتيجية هــي
اإلطــار املرجعــي لــكل الفاعلــن العاملــن لصالــح املــرأة يف كافــة املجــاالت ،ومــن بينهــا الكفــاح ضــد
الصــور النمطيــة املتعلقــة بالجنــس التــي تنقلهــا وســائل اإلعــام.
باإلضافــة إىل مثــل هــذه املواثيــق ،تــم الســعي لتكريــس صــورة إيجابيــة للمــرأة يف مجــال اإلعــام
مــن خــال العديــد مــن الهيــآت ،كالهيئــة العليــا لالتصــال الســمعي البــري يف املغــرب  ،2002وقبلهــا
تــم يف ســنة  1999تبنــي امليثــاق الوطنــي حــول الرتبيــة والتكويــن الــذي تضمــن عــدة مبــادئ يف هــذا
االتجــاه ،فضــا عــن إصــدار أكــر مــن منشــور لــه عالقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة باإلعــام ومكانــة املــرأة
يف املجتمــع املغــريب.
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 .4الخبرة الدولية في مجال تكريس صورة إيجابية للمرأة في مجال اإلعالم
وعــى الصعيــد الــدويل ،هنــاك العديــد مــن الترشيعــات التــي تناولــت موضــوع املــرأة واإلعــام بشــكل
عــام ،وأســاليب تكريــس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة مــن خــال اإلعــام بشــكل خــاص.
ففــي فرنســا ،تــم إنشــاء املجلــس األعــى للســمعي البــري مبوجــب قانــون  17ينايــر  ،1989وذلــك
خلفــا للســلطة العليــا لالتصــال الســمعي البــري ( )1986/ 1982وللجنــة الوطنيــة لالتصــال والحريــات
( ،)1989/ 1986وذلــك طبقــا لقانــون  30شــتنرب  .1986ومــن بــن مهــام هــذا املجلــس الســهر عــى
عــدم املســاس بصــورة النســاء يف وســائل اإلعــام ،ومــن آلياتــه تلقــى الشــكاوى مــن املشــاهدين أو
الجمعيــات ،وكذلــك القيــام مبالحظــة أي مســاس بصــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام .وبالرغــم مــن وضــوح
هــذه املهمــة لديــه إال أنــه مل يتدخــل ســوى  12مــرة مــا بــن ســنتي  2000و 2007يف مجــال املســاواة
بــن الجنســن ،أمــا يف مجــال العمليــات املتعلقــة بالتنــوع ،فقــط تــم تســجيل تقــدم ملحــوظ بهــا.
وهنــاك أيضــا قانــون  30دجنــر  2004املعــدل لقانــون  1881حــول حريــة الصحافــة الــذي أدرج أحكامــا
ت ُعا ِقــب العبــارات التــي تحمــل معــاين اإلثــارة الجنســية ،ســواء أكان ذلــك مــن خــال اإلعــام املكتــوب
أو اإلشــهار أو االتصــال العمومــي ،وعــر كافــة الوســائط اإللكرتونيــة أو غريهــا.
وعــى صعيــد أوســع ،صــادق الربملــان األورويب عــى الئحــة  03شــتنرب  2008املتعلقــة بأثــر التســويق
واإلشــهار عــى املســاواة بــن الجنــدر .وقــد دعــت توصيــة دول االتحــاد األورويب ليقظــة أكــر مــن أجــل
القضــاء عــى الصــور النمطيــة يف الرســائل اإلشــهارية.
ويف ســنة  ،2010تــم تعديــل التوجيــه  directiveالخــاص بخدمــات الســمعي البــري لـــ 10مــارس
 2010لدعــم التوجيهــات املصــادق عليهــا مــن قبــل الربملــان األورويب ومجلــس وزراء االتحــاد األورويب يف
ســنة  ،2007حيــث ضمــن التـزام املصالــح الســمعية البرصيــة بتطبيــق كافــة التدابــر املتعلقــة بحاميــة
القــر ،ومبكافحــة الحــث عــى الحقــد عــى أســاس العــرق ،أو الجنــس أو الديــن أو الجنســية.
وعــى صعيــد بلــدان البحــر األبيــض املتوســط ،نــر برنامــج «أورومــاد» لدعــم املســاواة بــن الرجــال
والنســاء دليــا تطبيقيــا مــن ثــاث لغــات (فرنســية وإنجليزيــة وعربيــة) موجــه للصحافــة ألجــل
تحســن صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام ،والغايــة منــه هــي تعزيــز قــدرات وســائل اإلعــان لرتقيــة
صــورة متوازنــة عــن املــرأة يف وســائل إعــام منطقــة املتوســط.
ويتكون هذا الدليل من ثالث أقسام:
●●اإلطار القانوين الدويل واإلقليمي للمساواة بني النساء والرجال ومسألة النوع االجتامعي؛
●●الصــور النمطيــة (التمثليــة) التــي تنرشهــا وســائل اإلعــام تجــاه النســاء والرجــال يف منطقــة البحــر
األبيــض املتوســط؛
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●●تحليل الخطاب اإلعالمي حول املسائل املتعلقة باملساواة.
وقــد اســتخدم هــذا الدليــل ألول مــرة خــال ورشــة تكويــن نُظمــت بربوكســل أيــام  27و 28و29
يونيو/جــوان  2011مبشــاركة نحــو  20صحفيــا مــن بلــدان املتوســط (الجزائــر ،ومــر ،واألردن ،ولبنــان،
واملغــرب ،وفلســطني ،وســورية ،وتونــس) وعــدد كبــر مــن صحفيــي دول االتحــاد األورويب .وميكــن
تحميــل دليــل التكويــن مــن موقــع «اوروميــد» التــايل عــر شــبكة األنرتنــت.
ودامئــا يف املجــال املتوســطي ،أصــدر الــركاء املتوســطيون املجتمعــون يف اســطنبول عــى املســتوى
الــوزاري يف  14و 15نونرب/نوفمــر  2006جملــة مــن القـرارات ُعرفــت مبســار اســطنبول كان مــن ضمنهــا
توصيــات تتعلــق بتكريــس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة يف وســائل اإلعــام مــن خــال جملــة مــن التدابــر
ضمــن «دعــم دور املــرأة يف املجتمــع».
وقــد جــاءت هــذه التدابــر مك ّملــة لنتائــج القمــة األورومتوســطية التــي ُعقــدت يف برشــلونة ســنة
 2005والتــي متخضــت عــن مخطــط خــايس بشــأن إقامــة املســاواة بــن النســاء والرجــال ،ومنــع كل
أشــكال التمييــز وضــان حاميــة حقــوق املــرأة» ،مــع أخــذ توصيــات النــدوة التحضرييــة التــي عقــدت
بالربــاط يف هــذا الشــأن يومــي  14و 16يونيو/جــوان .2006
ومــن بــن اإلجــراءات املقرتحــة دعــم مراصــد وســائل اإلعــام ملراقبــة القضايــا املرتبطــة بالنــوع
االجتامعــي كجــزء مــن تفويضهــا ،وتشــجيع األبحــاث حــول املســاواة بــن الجنســن يف اإلنتــاج اإلعالمــي
ويف املؤسســات اإلعالميــة مــن أجــل تقليــص الصــور النمطيــة والســلبية املرتبطــة بالنــوع االجتامعــي.
أمــا عــى الصعيــد األممــي ،فقــد صادقــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 18دجنرب/ديســمرب 1979
عــى اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ( ،)cedawحيــث أكــدت يف مادتهــا
الخامســة عــى محاربــة تنميــط أشــكال تقديــم املــرأة أو الرجــل عــى حــد ســواء مــن خــال «تعديــل
األمنــاط االجتامعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل واملــرأة ،بهــدف تحقيــق القضــاء عــى التحيــزات
والعــادات العرفيــة وكل املامرســات األخــرى القامئــة عــى فكــرة دونيــة أو تفــوق أحــد الجنســن ،أو
عــى أدوار منطيــة للرجــل واملــرأة»
ويف الفقــرة  42مــن محــور املســاواة يف املركــز وحقــوق اإلنســان للمــرأة ،أشــار برنامــج عمــل فيينــا
املعتمــد يف املؤمتــر الــدويل لحقــوق اإلنســان ( 25يونيو/جــوان  )1993إىل أهميــة «تقديــم معلومــات
عــن حالــة املــرأة مــن الناحيتــن القانونيــة والواقعيــة» باعتبارهــا الوســيلة األكــر نجاعــة لتحســن
صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام.
وخــال املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة ببيجــن يف ســنة  1995متــت املصادقــة عــى إعــان
ومنهــاج بيجــن الــذي حــدد  12مجــاال مــن مجــاالت االهتــام الحاســمة ،مــن بينهــا املــرأة واإلعــام،
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حيــث جــاء يف الفصــل الثالــث مــن الفقــرة  41إىل  285مــا يشــر إىل رضورة مكافحــة «نــر صــور
منطيــة» (متثليــة) عــن النســاء و«الوصــول غــر املتكافــئ» إىل وســائل اإلعــام.
 .5السبيل لتكريس صورة إيجابية للمرأة العربية
يتجــى لنــا مــا ســبق ،ومــن خــال ع ّينــة التجــارب التــي متــت اإلشــارة إليهــا ،أنــه ال يوجــد إطــار
قانــوين واحــد يســعى لتكريــس صــورة إيجابيــة للمــرأة ،كــا أنــه ليــس لهــذه الصــورة حقيقــة واحــدة،
وال تقدمهــا وســائل اإلعــام بشــكل واحــد ،ومــن ثَــم ال ميكننــا ســوى إعــادة طــرح اإلشــكالية التــي
ســبقت اإلشــارة إليهــا يف هــذا املجــال :بــأي مســتوى نبــدأ؟ اإلطــار القانــوين؟ أم الصــورة؟ أم اإلعــام؟
لقــد حدثــت تجــارب يف جانــب التمكــن للمــرأة يف الجانــب الســيايس ،وتــم إصــدار قانــون يفــرض
نســبة للنســاء يف الربملــان يف بعــض البلــدان .وتــم تجســيد ذلــك ميدانيــا ،فهــل ســاهم ذلــك يف تغيــر
الصــورة النمطيــة عــن املــرأة يف هــذه البلــدان يف الجانــب الســيايس؟
يبــدو أنــه بقــدر التمكــن لهــا يف الجانــب الســيايس عدديــا بقــدر مــا بقيــت الصــورة مكرســة لــدى
الــرأي العــام بــأن املــرأة املمثلــة يف الربملــان ال تعكــس حقيقــة تجذرهــا يف الواقــع الســيايس .ويف بعــض
األحيــان ،نتجــت عــن هــذا الواقــع أحــكام ســالبة مل تكــن معروفــة مــن قبــل تجــاه املــرأة ،وكأن القانــون
بقــدر مــا زاد يف عــدد الربملانيــات مل يغــر الصــورة النمطيــة عــن النســاء يف املجــال الســيايس.
وعليــه ،ميكننــا أن نســجل ذات املالحظــة يف املجــال اإلعالمــي ،حيــث أن إنشــاء هيــآت ووكاالت وإصــدار
ترشيعــات مختلفــة للحــد مــن الصــور النمطيــة عــن املــرأة يعــد غــر كاف ،إذا مل يواكــب ذلــك تغيـرا
حقيقيــا كافيــا يف امليــدان.
أي أن الصــورة النمطيــة ال ميكنهــا أن تتبــدل بإصــدار قانــون ،بــل بالعمــل املســتمر مبختلــف الوســائل
لتحقيــق ذلــك ،مبــا يف ذلــك الوســيلة اإلعالميــة .وهنــا تتجــى عالقــة اإلعــام بتكريــس صــورة إيجابيــة
عــن املــرأة .إنــه يــأيت قبليــا وبَعديــا .قبليــا مبســاعدة تنفيــذ سياســات وقوانــن إيجابيــة تجــاه املــرأة،
وبعديــا بنقــل الصــورة الحقيقيــة عــن املــرأة الخاليــة مــن التنميــط.
وهــذا لــن يســتمر يف الزمــن ،ولــن يحقــق الغايــة منــه إذا مل تكــن املــرأة ذاتهــا قــد غــرت مــن صورتهــا
يف املجتمــع مــن خــال وســائل مختلفــة ،مــن بينهــا التعليــم ،أي أن تغيــر الصــورة النمطيــة عــن املــرأة
يف وســائل اإلعــام هــو بالدرجــة مــن مســؤوليات املــرأة ،ومــا القوانــن واآلليــات واالسـراتيجيات ســوى
وســائل مســاعدة.
وعليــه ،ميكننــا أن نقــول بــأن حــل اإلشــكال بــن ثالثيــة الصــورة النمطيــة واإلعــام واإلطــار القانــوين إمنــا
هــو مرتبــط بوعــي املــرأة بدورهــا ومبكانتهــا يف املجتمــع ،وبــرورة تغيــر صورتهــا هــي عــن نفســها
قبــل أن يغريهــا عنهــا اآلخــرون.
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إن الصــورة النمطيــة عــن املــرأة ينبغــي أن تتغــر يف عقــل املــرأة أوال ،لينعكــس ذلــك عــى ســلوكها
وحركيتهــا يف املجتمــع ،ثــم عــى وســائل اإلعــام والقوانــن.
وبهــذا املعنــى ،أصبــح أســلوب العــاج واضحــا ،ســواء بالنســبة للحكومــات أو املجتمــع املــدين ..ينبغــي
إيجــاد اآلليــات الالزمــة التــي متكــن املــرأة نفســها مــن تغيــر صورتهــا عــن نفســها ،مــن خــال الرتبيــة
والتعليــم أساســا ،وبعدهــا تــأيت وســائل اإلعــام لتقــوم بدورهــا وتعكــس هــذا التغيــر .أمــا األطــر
القانونيــة ،فينبغــي أن تكــون كحلــول انتقاليــة يف هــذه املراحــل ،حيــث مــا زالــت املــرأة تكافــح عــى
أكــر مــن جبهــة سوســيو -اقتصاديــة ،وتواجــه مصاعــب ج ّمــة يف الخــروج مــن حالــة الــردي املــادي
واملعنــوي التــي تعرفهــا.
خالصة
تعــد الترشيعــات املتعلقــة باإلعــام لتكريــس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة جــزء مــن منظومــة ترشيعيــة
واســعة تتضمــن الدســاتري الوطنيــة والقوانــن األساســية وااللتزامــات التــي أخذتهــا الــدول العربيــة
عــى نفســها ج ـراء املصادقــة عــى املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة ،فضــا عــن القواعــد العرفيــة،
وكــذا النصــوص الرشعيــة .وهــي بهــذا الشــكل أحيانــا تكــون متكاملــة وأخــرى متناقضــة عنــد النظــر
إىل كيفيــة الدفــع بوســائل اإلعــام إىل تــايف الصــور النمطيــة عــن املــرأة ،ولكنهــا ميكــن أن تتحــول إىل
وســائل متكاملــة إذا مــا متكنــت مــن االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة يف هــذا املجــال ،وقامــت بتقييــم
موضوعــي لخربتهــا التاريخيــة.
ولعــل مــا ســبق ميكّننــا مــن الخــروج بنتيجــة أساســية تتعلــق بحــل إشــكالية اإلطــار القانــوين لتكريــس
صــورة إيجابيــة عــن املــرأة يف وســائل اإلعــام تتمثــل يف ثــاث مســائل أساســية:
●●األوىل :عــدم االعتــاد الــكيل عــى الحكومــات وتفعيــل دور املجتمــع املــدين يف مجــال ابتــكار آليــات
إعالميــة لتكريــس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة يف املجتمعــات العربيــة.
●●الثانيــة :إعطــاء األولويــة للتأثــر عــى صــورة املــرأة يف الواقــع املعيــش مــن خــال السياســات العامــة
املختلفــة يف مجــال التكويــن أو الشــغل أو التســيري التــي تُ ِّكــن املــرأة مــن تحســن صورتهــا بنفســها.
●●الثالثــة :اعتبــار األطــر القانونيــة آليــات مكملــة للعمــل الحقيقــي الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه املــرأة
لتغيــر صورتهــا عــن نفســها ولتغيريهــا لــدى اآلخريــن كنتيجــة لذلــك.
ومبــا أن الظــروف الدوليــة واإلقليميــة هــي اليــوم مواتيــة للقيــام بهــذا العمــل ،وبالنظــر إىل الخــرة
العامليــة والعربيــة يف هــذا املجــال ،فإننــا ميكــن أن نقــول أن املرحلــة القادمــة ســتعرف بــا شــك تطــورا
يف مجــال تكريــس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة خلفــا لتلــك الســلبية التــي مــا فتئــت تفــرض نفســها عــى
املجتمعــات العربيــة طيلــة عقــود مــن الزمــن.
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ورشة العمل الثالثة:
تحليل الخطاب اإلعالمي العربي

ملخص الورشة الثالثة
تناولــت ورشــة العمــل الثالثــة مــن أشــغال املنتــدى العــريب األول حــول املــرأة
واإلعــام يف ضــوء املتغـرات الراهنــة محــور «تحليــل الخطــاب اإلعالمــي العــريب»،
التــي أعــدت ورقتهــا العلميــة وقدمتهــا الخبــرة حصــة لوتــاه مــن اإلمــارات العربية
املتحــدة ،والتــي أدارهــا الســيد إبراهيــم العابــد مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
وقــرر أشــغالها الســيد أحمــد مطهــر عقبــات مــن اليمــن.
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تطرقــت الورقــة التأطرييــة للورشــة املوضوعاتيــة الثالثــة املتحــورة حــول تحليــل الخطــاب اإلعالمــي
العــريب إىل جوانــب مــن واقــع ظــروف حيــاة املــرأة العربيــة ،التــي تتفــاوت يف معطيــات كثــرة،
منهــا مســتويات املعيشــة ،ومجــاالت التمكــن واملعرفــة والوعــي ،وأدوار منضــات املجتمــع املــدين،
وفعاليتهــا وتأثريهــا حــول واقــع املــرأة ،وأشــارت إىل تنــوع مــا تطرحــه مؤسســات اإلعــام العربيــة مــن
رؤى وقـراءات لواقــع اإلعــام العــريب وعالقتــه باملــرأة وبقضاياهــا ،وكــذا الحديــث عــن اإلعــام الحديث،
ومــا شــكله ،أو مــا ميكــن أن يشــكله ،مــن التأثــر يف واقــع املــرأة العربيــة وتطلعاتهــا وقضاياهــا.
واســتعرضت هــذه الورقــة التأطرييــة شــواهد ألوضــاع الكثــر مــن النســاء العربيــات وأهميــة املواجهــة
بالكثــر مــن الحقائــق القاســية ،مشــرة إىل العــراق وســورية ولبنــان والســعودية ومــر واليمــن
وفلســطني التــي تعــاين مــن حــروب ظــروف معيشــة اقتصاديــة وثقافيــة قاســية والضغوطــات واملعاناة..
وغريهــا.
كــا أكــدت عــى الــدور الســلبي لإلعــام التقليــدي والجديــد يف صياغــة صــورة املــرأة يف مجــاالت عــدة،
خاصــة يف تعزيــز صــورة املــرأة الجســد واملــرأة املشــيئة أكــر مــن كونهــا إنســانية ،وأملحــت إىل أهميــة
مواجهــة التحديــات بعــد معرفتهــا أوال ،مقرتحــة بعــض التصــورات التــي قــد تســهم يف إيجــاد صيــغ
أفضــل للتعامــل اإلعالمــي مــع قضايــا املــرأة ،ومنهــا:
●●العمــل عــى تفعيــل التنســيق بــن منظــات املجتمــع املــدين يف البلــدان العربيــة بشــكل أكــر وأكــر
فاعليــة مــا هــو موجــود حاليــا؛
●●العمــل عــى إيجــاد وتفعيــل مواثيــق رشف إعالميــة يكــون لقضايــا املــرأة واملجتمــع مســاحتهم
الفعليــة فيهــا؛
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●●مقــرح إيجــاد خدمــة إعالميــة شــبيهة بهيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة ( ،)BBCأو مــا يشــابهها يف الــدول
األخــرى مــن حيــث املهنيــة واالســتقاللية؛
●●التعــاون مــع املنظــات الدوليــة العاملــة يف مجــايل املــرأة والســلم العاملــي مــن أجــل تشــبيك
وتفعيــل أدوار أكــر للخــروج بصيــغ حاميــة عامليــة للمجتمعــات كافــة.
وانصبــت معظــم آراء املشــاركني يف اتجــاه معاملــة املــرأة كإنســان مســاويا للرجــل يف كل املجــاالت ،وبأن
أزمــة الخطــاب اإلعالمــي العــريب هــي إشــكالية اإلنســان بصفــة عامــة يشــارك فيهــا املــرأة والرجــل ،عــى
حــد ســواء ،وأن األزمــة الحقيقيــة أزمــة قيــم وأخــاق.
وأثــرى املشــاركون النقــاش بوقوفهــم عــى تشــابه األطروحــات ووجهــات النظــر ونتائــج الدراســات
واألبحــاث والرســائل العلميــة ،والتــي تصــب يف مجملهــا عــى أن املــرأة يف اإلعــام غــدت ســلعة
تســتهلك يف اإلعــان ونحــوه مــن الربامــج الرتفيهيــة املختلفــة ،وهــي صــورة ال تعكــس بالــرورة
الجانــب الحقيقــي والواقعــي ملشــاكل املــرأة وطموحاتهــا الحقيقيــة وترســيخ حقوقهــا وإب ـراز دورهــا
الواقعــي يف بنــاء املجتمــع بالبلــدان العربيــة.
كــا أشــاروا لوجــود برامــج نســائية باملؤسســات اإلعالميــة تتكلــم عــن املــرأة وحقوقهــا ومشــكالتها،
ورفــع مســتواها التعليمــي والثقــايف ،واســتنفار طاقاتهــا الكامنــة للوصــول إىل األهــداف والطموحــات
املرجــوة التــي تعــود بالفائــدة عــى املجتمــع كلــه ،وليــس عــى املــرأة فحســب ،مدعومــة بالقوانــن
والدســاتري واللوائــح املؤيــدة ،خاصــة يف الربامــج املتخصصــة بــاألرسة والطفــل وفقــرات الربامــج
االجتامعيــة والفئويــة يف اإلذاعــة والتلفزيــون .غــر أن اإلعــام العــريب ال ي ـزال يقــدم املــرأة بصورتهــا
التقليديــة النمطيــة ملفهــوم املوديــل ،وهــو مــا يجعلهــا وســيلة للجــذب ،وتشــجيع وزيــادة االســتهالك
الســلعي ،خصوصــا أن ثقافــة الصــورة أكــر تأث ـرا عــى املتلقــي ،وبينــوا مظاهــر اســتغاللها والعنــف
املــارس ضدهــا ،إضافــة إىل تعاطــي اإلعــام معهــا كضحيــة ،وأنهــا ليســت موجــودة يف صناعــة الخطــاب
اإلعالمــي العــريب .بينــا تســاءل البعــض عــن إحجــام اإلعــام العــريب عــن إبـراز خصوصيــة املــرأة قــوة
وضعــف ،بــدل اعتبارهــا حالــة ضعــف.
وأبــرز املشــاركون بأنــه رغــم تعــدد وجهــات نظــر حــول واقــع املــرأة العربيــة وطموحاتهــا والتنــاوالت
اإلعالميــة حولهــا إيجابــا أو ســلبا ،تظــل هنــاك خصوصيــات مــن مجتمع عــريب إىل آخــر مرتبطــة بعادات
وأع ـراف تتحكــم يف نشــاطات املــرأة وعملهــا ،ونظــرة املجتمــع واإلعــام املحــي إىل مــا ميكــن تناولــه
إزاءهــا وفــق املعطيــات املحليــة برغــم الترشيــح املؤيــد لكافــة حقوقهــا ،وبــأن املــرأة تظــل رقــا صعبــا
وهامــا ال ميكــن االســتغناء عــن خدماتــه يف مجــاالت الحيــاة املختلفــة ،نظـرا لطبيعــة الجنــس والنــوع
االجتامعــي (الجنــدر) ،وواقــع العالقــات االجتامعيــة يف شــتى املياديــن.
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ويف هــذا اإلطــار ،أثــار املشــاركون مســألة املــرأة والديــن ،واعتــروا بــأن الديــن يكفــل للمــرأة حقوقهــا،
لكــن بعــض التفســرات املنســوبة للديــن تســيئ لحقــوق املــرأة ،وأشــار البعــض إىل أهميــة نــر
التوعيــة يف املجتمــع ،مــع الرتكيــز عــى أن املــرأة لهــا حقــوق وعليهــا واجبــات .كــا بينــوا أهميــة
الــدور التــي تقــوم بــه املــرأة كأم ،خاصــة يف بنــاء الرتبيــة األوىل للطفــل كمدرســة أوىل يف الحيــاة قبــل
التحاقــه باملدرســة ،مــع الرتكيــز عــى دور املناهــج التعليميــة يف تقويــة مكانــة املــرأة داخــل املجتمــع.
ومن أهم التوصيات املسجلة يف هذه الورشة:
●●رضورة التعاطــي بانتقائيــة مــع املنتــوج األجنبــي (املسلســات األجنبيــة املدبلجــة) ،مبــا يتناســب مــع
خصوصياتنا؛
●●رضورة اضطالع اإلعالم بتعزيز مكانة املرأة كمواطن قادر عىل املشاركة يف تنمية املجتمع؛
●●تعزيز املساواة بني الجنسني ،ومتكني النساء من الولوج ملراكز القرار اإلعالمي.
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تحليل الخطاب اإلعالمي العربي حول المرأة
إعالم ما بعد التحوالت السياسية في الواقع العربي نموذجا
د .حصة لوتاه ،رئيسة قسم االتصال الجماهيري بجامعة اإلمارات

مقدمة
لعــل هنــاك مجازفــة كبــرة يف القــول إن هــذه الورقــة ســوف تقــدم رؤيــة متكاملــة وواضحــة لواقــع
اإلعــام يف البلــدان العربيــة ،ويف الــدور الــذي يلعبــه هــذا اإلعــام يف مجــال قضايــا املــرأة ،والتــي هــي
محــور اهتاممنــا يف هــذا اللقــاء .وتعــود صعوبــة تنــاول هــذه القضايــا ،مبــا تتطلبــه مــن تحليــل ومــن
قـراءة ،إىل النقــاط الجوهريــة التاليــة:
●●إن واقــع املجتمعــات العربيــة ،وبالتــايل ،واقــع ظــروف حيــاة املــرأة العربيــة يف تلــك املجتمعــات،
تتفــاوت يف معطيــات كثــرة ،منهــا مســتويات املعيشــة ،ومــا ينتــج عنهــا مــن تأثــر يف مســتويات
الفــرص ،وظــروف املعيشــة بشــكل عــام ،كذلــك مســتويات التعلىــم والــدور الــذي تلعبــه يف مجــاالت
التمكــن واملعرفــة والوعــي.
●●أيضــا يشــكل وجــود مــا يســمى مبنظــات املجتمــع املــدين ،ومــا ميكــن أن تســهم بــه مــن تأثــر يف
واقــع الحيــاة املجتمعيــة بشــكل عــام ،واقعــا ال ميكــن تجاهلــه يف هــذه املرحلــة تحديــدا ،نظـرا ألن
لــه تأثرياتــه الخاصــة يف واقــع ،ويف الظــروف التــي متــر بهــا حيــاة النســاء بشــكل خــاص ،وهــو مــا
يتطلــب كذلــك التمحيــص والقـراءة املتعمقــة يف أدوار تلــك املنظــات وفعاليتهــا وتأثريهــا ،إن نحــن
ســعينا إىل وجــود رؤيــة واضحــة ومتكاملــة حــول واقــع املــرأة.
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●●مؤسســات اإلعــام العربيــة تنطبــق عليهــا أيضــا املقومــات املطبقــة عــى قـراءة الواقــع العــريب ،مــن
حيــث أنهــا متنوعــة يف طبيعتهــا ويف مــا تطرحــه مــن رؤى ومــن قـراءات ،وذلــك لكونهــا تعــر عــن
عالئــق واقعيــة ،سياســية واقتصاديــة مختلفــة ،وهــو مــا يتطلــب أيضــا جهــودا واســعة لتحقيــق
قراءته بشــكل كيل.
وبالتــايل ،فــإن مــا طــرح مــن نقــاط يفــرض ،يف حــال ســعينا لقراءتــه ،أمريــن هامــن :وجــود فريــق عمــل
متخصــص للقيــام مبثــل هــذا الــدور ،ومســاحة زمنيــة تســمح بتحقيقــه .وهــذان الرشطــان مل يتوفـران لدينا.
غــر أنــه ،وعــى الرغــم مــن االعـراف بتلــك العوائــق ،إال أن هنــاك رمبــا إن هنــاك مــا يســمح ،بحكــم
التجربــة الطويلــة مــن التعامــل مــع هــذا املجــال ،طــرح نقــاط تقربنــا مــن الوصــول اىل صــورة تحــاول
أن يكــون بهــا يشء مــن الواقعيــة والتحليــل ،مــن أجــل الخــروج بنقــاط تفيدنــا يف قـراءة واقــع اإلعــام
العــريب وعالقتــه باملــرأة وبقضاياهــا ،وكذلــك أيضــا الحديــث عــن اإلعــام الحديــث ومــا شــكله أو مــا
ميكــن أن يشــكله مــن التأثــر يف واقــع املــرأة العربيــة وتطلعاتهــا وقضاياهــا.
أيضــا مــن النقــاط التــي تجــادل فيهــا هــذه الورقــة ،أننــا ال نســتطيع الوصــول لق ـراءة واقــع قضايــا
املــرأة العربيــة وتعامــل وســائل اإلعــام معهــا مــا مل نتنــاول موضــوع العوملــة وتأثريهــا يف املســاحتني.
وهــو تأثــر ال ميكــن تجاهلــه أو الوصــول لق ـراءة عميقــة مــن دونــه.
هــذه هــي بعــض القضايــا التــي ستناقشــها هــذه الورقــة والتــي ســيكون االنطــاق الحقيقــي فيهــا
مســتندا عــى محاولــة قـراءة معطيــات الواقــع الحقيقيــة مــن حيــث أنهــا هــي التــي تشــكل املســاحات
الطبيعيــة لتوجــود املــرأة ولتفاعلهــا ولظروفهــا ،حيــث الواقــع االجتامعــي الســيايس والثقــايف ،هــا مــا
يشــكل املســاحات الحقيقيــة والتأثـرات املبــارشة يف حيــاة املــرأة العربيــة.
المرأة العربية :الواقع الفعلى
طاملــا أن االطــار العــام الــذي نتحــدث فيــه هــو قضايــا املــرأة العربيــة وانعكاســات تلــك القضايــا يف
محيطــات اإلعــام املتنوعــة ،فإننــا نجــد أنفســنا بطبيعــة الحــال متحدثــن عــن عمــوم املــرأة العربيــة،
ويف كافــة البلــدان ،وهنــا تــرز لنــا املســاحة التــي تشــكل التحديــات الكبــرة وتواجهنــا بالكثــر مــن
الشــوائك ،مثــل وضــع املــرأة العراقيــة أو املــرأة الفلســطينية ،وأيضـاً املــرأة يف مــر ويف تونــس ،عــى
ســبيل املثــال ،وهــو مــا ميثــل لنــا أوضــاع شــائكة وأكــر صعوبــة مــن أوضــاع الكثــر مــن النســاء
العربيــات األخريــات ،ويتطلــب منــا مواجهــة أنفســنا بالكثــر مــن الحقائــق القاســية.
عــى ســبيل املثــال ،أن مــا وصلــت إليــه املــرأة العراقيــة مــن تدهــور شــديد يف أوضاعهــا ،بدايــة
مــع الحــروب التــي خاضتهــا الع ـراق مــع إي ـران ،ثــم غزوهــا للكويــت ،وبعــد ذلــك مأســاتها األكــر،
والتــي جــاءت مــع االحتــال األمريــي ،وجرائــم الحــرب التــي ارتكبهــا الجيــش األمريــي هنــاك ،ومنهــا
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اســتخدام كافــة األســلحة املدمــرة ،كقنابــل اليورانيــم وغريهــا .ثــم بعــد ذلــك الدمــار الــذي خلفتــه تلــك
الحــرب ،والــذي مــن نتائجــه التــي يصبــح معهــا الحديــث عــن التمكــن الســيايس عــى ســبيل املثــال،
يشء مــن الــرف وليــس رضورة يتطلبهــا النمــو الطبيعــي ،حقيقــة أن هنــاك يف الع ـراق اليــوم
•أكرث من أربعة ماليني أرملة؛
•أكرث من ستة ماليني طفل يتيم؛
•تفيش األمراض الخطرية بني أفراد املجتمع ،وخاصة األطفال.
كذلــك غيــاب اإلطــار املجتمعــي الطبيعــي الــذي يتيــح للنســاء وللمجتمــع بكافــة أطيافــه حيــاة آمنــة
تســمح بوجــود حيــاة طبيعيــة يســتطيع اإلنســان فيهــا العمــل والتعلــم ومامرســة كافــة نشــاطاته
الطبيعيــة دون وجــود تهديــد مبــارش عــى حياتــه وأمنــه.
كل هــذه الحقائــق تجعــل معانــاة املــرأة هنــاك مضاعفــة وتجعلهــا أكــر عرضــة للمــوت وللمعانــاة
اليوميــة والقاســية.
املــرأة يف مــر ،وهــي الدولــة األكــر تأث ـرا يف املحيــط العــريب ،مــن حيــث ثقلهــا الســيايس والثقــايف،
تواجــه أيضـاً تحديــات حياتيــة كبــرة ،ومل تتجــى حتــى اآلن الصــورة التــي ميكــن أن تكــون مــر عليهــا
يف األيــام القادمة.
وضــع املــرأة العربيــة يف ســوريا أصبــح هــو أيضـاً معــرض للكثــر مــن مهــددات الحيــاة ،ناهيكــم عــن
تحقيــق التطلعــات .مــا يواجهنــا أيض ـاً بتحديــات وتســاؤالت كثــرة .فــإىل أي مــدى نســتطيع القــول
أننــا مطالبــن بالنظــر يف كيفيــة تعامــل اإلعــام الســوري مثــا مــع قضايــا املــرأة ،والبلــد برمتــه يعيــش
حالــة حــرب غــر معروفــة نتائجهــا .كــا أن القـراءة البســيطة لطبيعــة الكثــر مــن املنظــات املحاربــة
هنــاك ،خاصــة تلــك التــي بنــت مرجعيتهــا الثقافيــة عــى تحيـزات ومواقــف عدائيــة مــن كل مــا هــو
مختلــف عنهــا .يحيلنــا إىل الخــوف مــن تعــرض النســاء لتحيـزات ضدهــم تكــون أســوء مــن تلــك التــي
عاشــوها سابقا.
الوضــع يف لبنــان يبقــى أيض ـاً قابــل لالنفجــار بســبب ترابطــه مــع وضــع ســوريا وتداخــات املصالــح
لقــوى كثــرة داخلــه وخارجــه.
مــن جانــب آخــر ،ليــس لدينــا صــورة واضحــة عــا ســتكون عليــه األوضــاع يف املســتقبل القريــب يف
البلــدان التــي تغــرت حكوماتهــا ،بعنــف كبــر ،كليبيــا ،أو عنــف أقــل كتونــس .فهذيــن البلديــن مل
تســتقر االوضــاع فيهــا بعــد إىل املــدى الــذي ميكننــا مــن ق ـراءة ســليمة لواقعهــا وإن كان تواجــد
مــا يســمى بالقــوى اإلســامية يف تونــس عــى ســبيل املثــال قــد أثــار جــدال كبـرا حــول مــدى تعــرض
املكتســبات التــي حصلــت عليهــا املــرأة هنــاك يف الحقــب الســابقة وإمكانيــة الرتاجــع عنهــا.
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وإن كانــت معانــاة النســاء فيهــا ســابقا ليســت بالقليلــة ،إال أن تصاعــد العنــف فيهــا وتنــازع قــوى
سياســية ،داخليــة وخارجيــة حــول الكثــر مــن القضايــا ،يعــرض النســاء ،واألرس بشــكل عــام إىل مزيــد
مــن الفقــر والدمــار.
املــرأة يف الســعودية ال تـزال هــي األخــرى تواجــه الكثــر مــن الضغوطــات واملعانــاة ،التــي رمبــا ال تكــون
بحجــم تلــك التــي تواجههــا النســاء يف مناطــق الحــروب ،لكــن املعانــاة فيهــا أيض ـاً ليســت بالقليلــة
ورمبــا يعــود األمــر بدرجــة أســاس إىل تســلط فئــة مــن املجتمــع ،بإســم الديــن ،وهيمنتهــا عــى الســياق
االجتامعــي العــام ،والــذي كلــا ظهــرت محــاوالت للتغيــر فيــه ،ظهــرت أيض ـاً تراجعــات وضغوطــات
جديــدة ،كمثــل ق ـرار الســاح للنســاء بقيــادة الســيارات ،والــذي رمبــا ال يشــكل يف طبيعتــه معيــارا
حقيقيــا للحصــول عــى الحقــوق السياســية واالجتامعيــة ،لكنــه مــؤرش يعكــس الذهنيــة العامــة التــي
تتحكــم يف ســياق الحيــاة العامــة هنــاك.
المرأة العربية في فلسطين
لعــل وضــع املــرأة العربيــة يف فلســطني وحجــم املأســاة التــي تعيشــها النســاء هنــاك ج ـراء االحتــال
والقمــع اإلرسائيــي وجرامئــه ليــس بغائبــا عــن أذهــان الحارضيــن يف هــذا امللتقــى ،لــذا فإن ما ســأتطرق
إليــه هــو حديــث يف منحــى آخــر يعكــس لنــا جانبــا مختلفــا مــن جوانــب معانــاة املــرأة العربيــة هناك.
والــذي يعطــي دليــا آخــر عــن أن هنــاك مشــاكل حقيقيــة تهــدد حيــاة النســاء العربيــات وتتطلــب
العمــل بشــكل أكــر وأكــر جديــة للتخلــص منهــا.
تتمثــل النقطــة التــي وأبرزهــا حــن الحديــث عــن املــرأة الفلســطينية يف واقعــة أن هنــاك أكــر مــن
اثنــان وعــرون امــرأة تقتــل ســنويا ،ليــس مــن قبــل االحتــال اإلرسائيــي ،وإمنــا ج ـراء مــا يســمى
بجرائــم (والتــي هــي يف الحقيقــة ال رشف فيهــا) .وهــذا يجعلنــا ننظــر للمعانــاة املضاعفــة للمــرأة
الفلســطينية بــيء مــن الدقــة أكــر يعكــس واقعــا هــو أكــر تعقيــدا مــن كونهــا تعيــش معانــاة
االحتــال وإمنــا تواجــه أيض ـاً أط ـرا اجتامعيــة ال تقــل وحشــية عــن االحتــال وتعطــي نفســها رشعيــة
غــر حقيقيــة.
واقــع املــرأة يف اليمــن لــه أيض ـاً تعقيداتــه وســطوته .فاملــرأة هنــاك اليــوم ال تواجــه فقــط ظــروف
معيشــة اقتصاديــة وثقافيــة قاســية إمنــا تواجــه أيضـاً مأســاة الحــروب وويالتهــا .وهــو مــا ينعكــس ســلبا
عــى كافــة معطيــات الحيــاة هنــاك.
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اإلعالم العربي وقضايا المرأة
تختلــف بطبيعــة الحــال املصــادر اإلعالميــة يف درجتــي انتشــارها وتأثريهــا ،فليــس للصحافــة املقــروءة
عــى ســبيل املثــال ،حتــى وإن كانــت مرتبطــة مبــا يســمى بالجمهــور النخبــوي ،وهــو يف الغالــب مــا
ميكــن تســميته بقــادة الــرأي ،درجــة االنتشــار أو التأثــر التــي ينالهــا التلفزيــون ،كــا أن الســينام لهــا
بــا شــك تأثريهــا الواســع ،خاصــة يف أوســاط الشــباب وأوســاط العامــة مــن النــاس.
ونحــن يف الــدول العربيــة لدينــا الكثــر مــن مؤسســات اإلعــام والتــي تغطي مســاحات واســعة ،جغرافيا
وثقافيــا .فالقنــوات الفضائيــة عــى ســبيل املثــال يزيــد عددهــا عــن  1322قنــاة ،يف حــن تنتــر أيضــا
محطــات اإلذاعــات املســموعة ،وكذلــك الصحــف واملجــات .وكثــر منهــا يغطــي مجــاالت متعــددة
وواســعة ،كاألخبــار واملوســيقى والرتفيــه والرياضــه ،وغريهــا .لكــن لدينــا أيضـاً مآخذنــا ومالحظاتنــا عــى
أداء الكثــر مــن تلــك الوســائل.
فمنــذ بدايــة ظهــور اإلعــام الحديث،وخاصــة التلفزيــون ،والســينام أيضـاً ،والدراســات املتعلقــة باملــرأة
تشــر للــدور الســلبي لهــا يف صياغــة صــورة املــرأة .حيــث ركــزت الكثــر مــن الدراســات أن هذيــن
املصدريــن اإلعالميــن الهامــن ،واألكــر شــعبية يف أوســاط املجتمعــات ،قــد أســهام بشــكل مبــارش يف
تعزيــز صــورة املــرأة الجســد واملــرأة املشــيئة.
هــذه الحقيقــة تنطبــق بدرجــة كبــرة عــى اإلعــام األمريــي ،وهــو اإلعــام األكــر رواجــا يف العــامل اليــوم.
وهــو الــذي أثــر بدرجــة كبــرة يف الكثــر مــن منظومــات اإلعــام العربيــة .إذ بــدأ اإلعــام العــريب الحديــث يف
مجملــه نســخة متقاربــة ،أو متباعــدة مــن صيــغ اإلعــام الغــريب شــكال إن مل يكــن موضوعــا.
وهنــا نســتطيع القــول أن النظــم اإلعالميــة الســائدة ،خاصــة البرصيــة منهــا ،تركــز بشــكل كبــر عــى
مواصفــات محــددة للمــرأة ،وهــذه املواصفــات جســدية ،أكــر مــن كونهــا إنســانية.
وأول هذه املواصفات السن.
نحــن يف الغالــب نــرى رواجــا كبـرا لتشــغيل النســاء ،الصغـرات يف الســن ،تحديــدا يف محطــات التلفــزة.
كــا تــروج تلــك املحطــات يف الغالــب أيضـاً للنســاء ذوات البــرة البيضــاء (فنحــن قليــا مــا نــرى نســاء
ســمراوات يف املحطــات التلفزيونيــة ،واألفــام كذلك).
قادنــا هــذا الرتويــج بــدوره إىل رواج مســاحيق تبييــض البــرة ،والتــي أصبحــت األكــر مبيعــا بــن
كرميــات البــرة يف الــرق العــريب (وإفريقيــا كذلــك) وإن نحــن نظرنــا للبعــد النفــي لهــذه املســألة
ســنجد أن ســلوك تغيــر اللــون يــأيت مــن عــدم قبــول الشــكل .وهــذه إشــكالية ينظــر إليهــا علــاء
النفــس عــى أنهــا ال متثــل فقــط عــدم القبــول ولكــن ازدراء اإلنســان ملــا ميثلــه مــن قيــم جامليــة
وترســيخ أخــرى.
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تقودنــا هــذه القـراءة أيضـاً إىل بعــد مجتمعــي آخــر ال يقــل أهميــة عــن األبعــاد األخــرى أال وهــو أن
مؤسســات اإلعــام ،ضمــن هــذا اإلطــار ،ال تركــز عــى املواصفــات املعرفيــة للمــرأة وإمنــا املواصفــات
الجســدية .وهــذا أيض ـاً يحمــل أبعــادا مهمــة للرســالة امل ـراد إيصالهــا للمجتمــع وهــي أن املــرأة يف
مواصفــات جســدية معينــة ،هــي التــي تلقــى قبــوال يف مجــال التمثيــل الثقــايف.
هــذه بعــض النقــاط التــي نــرى أنها األكرث إشــكالية يف مــا يتعلق بواقــع اإلعــام يف عالقتــه بقضاياةاملرأة،
وال شــك أن هنــاك الكثــر مــن القضايــا ســيتم تناولهــا يف محــاور النقــاش يف امللتقــى مــن أجــل الخــروج
بصيغ أكــر تكاملية.
شــبكات التواصل االجتماعــي واإلعالم الحديــث ودورهما في التأثير في واقــع المرأة العربية

اتاحــت شــبكات التواصــل االجتامعــي مســاحات كبــرة للمــرأة للتفاعــل مــع املحيــط والقضايــا ،ســواء
تلــك التــي تخصهــا أو تخــص أوطانهــا ،أكــر بكثــر مــا كان متاحــا لهــا يف مجــاالت وســائل اإلعــام
التقليديــة ،حيــث وجــود ضوابــط كثــرة حــدت رمبــا مــن التنــوع يف الطــرح يف مجــاالت اإلعــام
التقليــدي ،وإن مل تحــد بدرجــة كبــرة مــن املشــاركة أو التواجــد فيهــا .ومــا أســهم يف الرتويــج لإلعــام
الحديــث ،أنــه :
●●ال يشرتط التخصص أو أي مهارات مسبقة يف الكتابة أو التحرير؛
●●ال توجــد ضوابــط أو رقابــة محــددة عــى املــواد املـراد نرشهــا( ،وهــو مــا كان ميثــل الســمة العامــة
لإلعــام التقليــدي يف البلــدان العربيــة )؛
●●الرشط الوحيد الذي ميز تلك األدوات الحديثة معرفة الكتابة.
لقــد ســمحت هــذه املنصــات ،للشــباب خاصــة ،بالتفاعــل وطــرح رؤاهــم وأفكارهــم ،كــا أســهمت
هــذه املنصــات ،وإن بدرجــة ليســت بتلــك التــي روج لهــا ،يف إرشاك الشــباب خاصــة يف عمليــات التغيــر
الســيايس التــي حدثــت يف مــر ويف تونــس ،عــى ســبيل املثــال.
أيضــا أســهم اإلعــام الحديــث يف التحــاور بــن الكثــر مــن املثقفــن والكنــاب ،وفتــح مســاحة للتعــرف
ولســاع آراء النســاء رمبــا مل يكــن طرحهــن موجــودا عــى ســاحة اإلعــام التقليــدي يف بلدانهــن ،وإن
تواجــد فبشــكل محــدود  ،كالنســاء الســعوديات عــى ســبيل املثــال ،وخاصــة الكاتبــات واملثقفــات
منهــن ،واللــوايت يحملــن طرحــا رمبــا ال يكــون مقبــوال يف ســاحات التعبــر االجتامعيــة التقليديــة.
ال نســتطيع بطبيعــة الحــال القــول أن وســائل التواصــل الحديثــة تشــكل بديــا كامــا عــن اإلعــام
التقليــدي ،أو أن لهــا نفــس املكانــة التــي يحتلهــا ،نظ ـرا للكثــر مــن العوامــل ،لعــل أهمهــا املحيــط
الحقيقــي لوجــود اإلعــام الحديــث ومقــدار تأثــره ودرجــة مصداقيتــه.
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مواجهة التحديات
تتطلــب التحديــات دومــا معرفتهــا أوال ،ومواجهتهــا ثانيــا .ونحــن ،فيــا طــرح حــول قضايــا املــرأة
العربيــة واإلعــام ،لدينــا بعــض التصــورات التــي نــرى أنهــا قــد تســهم يف إيجــاد صيــغ أفضــل للتعامــل
اإلعالمــي مــع قضايــا املــرأة ،ومنهــا ،عــى ســبيل املثــال:
●●العمــل عــى تفعيــل التنســيق بــن منظــات املجتمــع املــدين يف البلــدان العربيــة ،بشــكل أكــر وأكــر
فاعليــة مــا هــو موجــود حاليا؛
●●العمــل عــى إيجــاد وتفعيــل مواثيــق رشف إعالميــة يكــون لقضايــا املــرأة واملجتمــع مســاحتهم
الفعلىــة فيهــا؛
●●مقــرح إيجــاد خدمــة إعالميــة شــبيهة بهيئــة االذاعــة الربيطانيــة ( )BBCأو مــا يشــابهها يف الــدول
األخــرى مــن حيــث املهنيــة واالســتقاللية؛
●●التعــاون مــع املنظــات الدوليــة العاملــة يف مجــايل املــرأة والســلم العاملــي .مــن أجــل تشــبيك
وتفعيــل أدوار أكــر للخــروج بصيــغ حاميــة عامليــة للمجتمعــات كافــة.
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ورشة العمل الرابعة
آليات تعزيز قدرات الوصول إلى نظم الرصد

ملخص الورشة الرابعة
تناولــت ورشــة العمــل الرابعــة مــن أشــغال املنتــدى العــريب األول حــول املــرأة
واإلعــام يف ضــوء املتغ ـرات الراهنــة محــور «آليــات تعزيــز قــدرات الوصــول إىل
نظــم الرصــد» ،التــي أعــد ورقتهــا العلميــة وقدمهــا الخبــر جــال الــزرن مــن
تونــس ،والتــي أدارتهــا الســيدة أمينــة املرينــي مــن املغــرب ،وقــرر أشــغالها الســيد
بلقاســم بــن روان مــن الجزائــر.
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اعتــرت الورقــة التأطرييــة للورشــة الرابعــة املتمحــورة حــول آليــات تعزيــز قــدرات الوصــول إىل نظــم
الرصــد بــأن مســألة الرصــد مســألة معقــدة ،ألنهــا تتعلــق برصــد نصــف املجتمــع ،مــرزة بــأن وســائل
اإلعــام يف كثــر مــن األحيــان ال تعكــس الواقــع بقــدر مــا تــروج لتممثــات عــن واقــع املــرأة.
وأشــارت الورقــة التأطرييــة إىل رضورة اعتــاد الرصــد بشــكل منتظــم ومســتمر ،وأن مــا نالحظــه يف
البلــدان العربيــة هــو موســمية الرصــد وانتقائيــة املضامــن املرصــودة ،وأبــرزت أهميــة اســتمرارية
الرصــد لفهــم التحــوالت الجاريــة يف مجتمعاتنــا.
فيــا ناقــش املشــاركون نقاطــا تتعلــق مبناهــج وطــرق وآليــات الرصــد ،التــي يجــب أن تنتقــل مــن
مســتوى القــراءة الكميــة للبيانــات واألرقــام إىل مســتوى تحليــل املضمــون ،ويف مرحلــة ثالثــة إىل
مســتوى تحليــل الخطــاب وربطــة بالســياقات املجتمعيــة.
النقاش الدائر بني املشاركني يف الورشة الرابعة توصل إىل التوصيات التالية:
●●اإلعــام ليــس محايــدا ،واملضمــون اإلعالمــي تحــدده الجهــة التــي متلــك الوســيلة ،مــا يجعلــه يخضع
بالــرورة هــو إىل موازيــن قــوى مجتمعية؛
●●آليات توحيد معايري الرصد ومقارباته العلمية واملعرفية؛
●●االعتــاد يف الرصــد عــى مرجعيــة أساســة متضمنــة يف دســاتري كل بلــد ،ويف املواثيــق الدوليــة الخاصة
بحقــوق اإلنســان ،حتــى نتوصــل إىل قواســم مشــركة تســاعدنا عــى الوصــول إىل نفــس القراءة؛
●●وضع ميثاق رشف متضمنا لألخالقيات املهنية ،وتحديد دفرت رشوط ضابط للمامرسة اإلعالمية؛
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●●التأكيــد عــى مســؤوليات الهيئــات العموميــة يف مجــال الرصــد ،فالدولــة مــن مســؤولياتها التقنــن
والتدخــل والتصحيــح لــكل األوضــاع املخلــة بحقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة؛
●●املحافظة عىل انتظامية واستمرارية الرصد واالبتعاد عن املناسبتية؛
●●مراعــاة الفــرق بــن مختلــف املــواد واملضامــن اإلعالميــة التــي نرصدهــا ،حيــث رصــد املــادة
اإلشــهارية يختلــف عــن رصــد الربامــج الحواريــة عــن املــرأة؛
●●التأكيــد عــى رضورة االنتقــال مــن القـراءة الكميــة للمــواد املرصــدة إىل التحليــل الكيفــي ،وصــوال إىل
تحليــل الخطــاب الــذي يأخــذ بعــن االعتبــار الســياقات الثقافيــة والسياســية واملجتمعيــة؛
●●رشعنــة وتقنــن مســاهمة املــرأة يف الحـراك املجتمعــي ،حتــى ال يكــون هنــاك تراجع عىل املكتســبات
النســوية املحققــة بفعــل النضال؛
●●الرتبية والتعليم عىل التعامل مع وسائل اإلعالم بالنسبة للناشئة؛
●●التكوين لإلعالميني يف مجال املقاربة الحقوقية والنوع االجتامعي؛
●●برمجة مضامني إعالمية خاصة بالنوع االجتامعي يف الربامج التعليمة الجامعية؛
●●االعتــاد عــى مقاربــة معرفيــة وعلميــة تســمح بالقيــام بعمليــة رصــد الراصــد واملرصــود ،والتأكيــد
عــى أهميــة تكويــن القائــم بالرصــد والقــارئ للــادة واملضمــون املرصــد؛
●●الرصد يجب أن يتم عىل مستويني:
•مستوى يهتم بإحصاء ومراقبة الصور النمطية؛
•مستوى السياق املجتمعي الحاضن لهذه الصور واملشجع لها بصورة واعية أو غري واعية؛
●●تحديــد دقيــق ملفهــوم الرصــد بصــورة مجــردة وإجرائيــة حتــى نتفــق يف مســتوى التصــور والتنفيــذ
والقـراءة؛
●●تشــجيع صناعــة ثقافيــة عربيــة يف مجــال املضامــن اإلعالميــة ،خاصــة يف مســتوى الدرامــا ،حتــى ال
يقــع املتلقــي ضحيــة الدرامــا األجنبيــة املدبلجــة ،والتــي تعمــق مــن الصــور النمطيــة عــن املــرأة؛
●●التأسيس لدراسات نسوية عىل مستوى الدراسات العليا يف الجامعات؛
●●صــورة املــرأة ومســألة النــوع االجتامعــي هــي مســألة سياســية ولهــا عالقــة بــاإلرادة السياســية،
واملجتمــع املــدين لــه دور محــوري يف الدفــع باتجــاه اتخــاذ إج ـراءات لصالــح املــرأة ومقاومــة كل
إشــكال التمييــز املــارس ضدهــا؛
●●إرشاك املتلقــي يف عمليــة الرصــد مــن خــال مواقــع التواصــل االجتامعــي واألرقــام الخ ـراء ،مــا
يجعــل املتلقــي يتحــول إىل راصــد لــكل مــا يخــل بصــورة املــرأة وحقوقهــا؛
●●التأكيد عىل ميثاق الرشف والقوانني والترشيعات الضابطة لعمل الوكاالت اإلعالنية؛
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●●رضورة التنــوع يف مــواد الرصــد ،باعتبــار أن حــاالت الرصــد متنوعــة بحســب تنــوع الوضعيــات،
فأوضــاع املــرأة الريفيــة مثــا تختلــف عــن أوضــاع املــرأة الحرضيــة؛
●●العمــل عــى تحفيــز وســائل اإلعــام الوطنيــة ،وخلــق تنافســية إيجابيــة يف مــا بينهــا وتنقيطهــا
وترتيبهــا ورصــد مضمونهــا بحســب مــا تنتجــه مــن مضامــن إعالميــة عــن املــرأة؛
●●قبــل التفكــر يف التأســيس ملراصــد إقليميــة ،نحــن مطالبــن بالتأســيس ملراصــد وطنيــة ومأسســة
عملهــا ،وإحاطتهــا باإلمكانيــات واملــوارد البرشيــة املؤهلــة واملتحيــزة لقضايــا املــرأة.

الورقة العلمية للورشة الرابعة
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الرصد والميديا والنوع االجتماعي :أي عالقة
د.جمال زرن ،أستاذ معهد الصحافة وعلوم األخبار بتونس

يف الحاجة إىل الرصد اإلعالمي للنوع االجتامعي
أظهــر تقريــر اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة لســنة  2013وجــود  1320فضائيــة عربيــة منهــا 1152
قنــاة خاصــة و 168قنــاة عموميــة متلكهــا  776هيئــة موزعــة بــن  26هيئــة للقطــاع العمومــي و750
للقطــاع الخــاص .الســؤال الــذي يعنينــا ونحــن يف فاتحــة عــرض إشــكالية أي عالقــة بــن امليديــا والرصــد
والنــوع االجتامعــي هــو اآليت :كيــف تعــرض وتقــدم هــذه الفضائيــات املــرأة العربيــة؟ اإلجابــة عــى
الســؤال بســيطة علىنــا برصــد مخرجــات وســائل اإلعــام للحكــم عــى مــدى نزاهــة مضامينهــا وإنصافهــا
للمــرأة وعــدم اإلتجــار بصورتهــا؟ لكــن أمــام الرصــد تحديــات وعقبــات ورشوط فهــو تخصــص وعلــم
وفكــر ومامرســة ومســؤولية.
عربيــا يغلــب عــى تقييــم أداء املؤسســات اإلعالميــة عامــة وعــى املضامــن ذات الصلــة بقضايــا املــرأة
نفســا عاطفيــا متشــنجا .املســألة ليســت حبيســة الحركــة النقديــة ملخرجــات وســائل اإلعــام بــل
يتعداهــا إىل جــل مخرجــات امليديــا مــن رصــد للمضامــن وقيــاس نســب املشــاهدة ودراســة ظاهــرة
التلقــي .ويكفــي هنــا أن نتســاءل عــى هــدي أيــة بيانــات رصديــة تتخــذ الق ـرارات السياســية ذات
الصلــة بالشــأن العــام عامــة وبقضايــا املــرأة يف العــامل العــريب تحديــدا؟
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إذا مل تتخــذ القـرارات مــن نتائــج املراصــد املهتمــة مبخرجــات وســائل اإلعــام مرجعــا فعــى هــدي أي
مــؤرشات تــدرس وتعالــج قضايــا املــرأة إذن؟ هــل ميكــن اليــوم للمســؤول أن يكتفــي فقــط بالتقاريــر
الرســمية وبالنصــح للحســم يف ومواضيــع لهــا خصوصيــة ويف حاجــة إىل رصــد موضوعــي وعلمــي مثــل
عالقــة اإلعــام بالنــوع االجتامعــي؟
إن رصــد وســائل اإلعــام للوصــول إىل ماهيــة الصــورة التــي علىهــا املــرأة العربيــة ليســت باملســألة
الشــكلية بــل هــي مقدمــة لقـراءة مــا هــو عليــه املجتمــع .فرصــد صــورة نصــف املجتمــع هــي عبــارة
عــن رصــد للمجتمــع بأكملــه .لكــن يبــدو أن رصــد صــورة املــرأة العربيــة أصبــح ضحيــة الرصــد ذاتــه.
فــكأن بالرصــد هدفــه وقبــل حتــى البــدء بالرصــد الوصــول إىل القــول بــأن صــورة املــرأة العربيــة يف
وســائل اإلعــام صــورة ســلبية ،متجاهلــن أن هــذه النتيجــة ميكــن العثــور علىهــا حتــى يف أكــر الــدول
تحــررا ودميقراطيــة وإن كانــت بنســب متفاوتــة .هكــذا علينــا قبــل البــدء بالرصــد تحريــر الرصــد مــن
الصــورة النمطيــة عــن الرصــد ،وتحويــل عمليــة الرصــد إىل مختــر سوســيولوجي عميــق ملعرفــة ماهيــة
تقاســيم املجتمــع مــن زاويــة النــوع االجتامعــي وامليديــا.
تتمثــل أهــم إشــكالية تثريهــا وســائل اإلعــام وهــي أيضــا أهــم تحــد يواجــه الرصــد يف املســألة اآلتيــة:
هــل مــا تعرضــه وســائل هــو عــرض للواقــع أم هــو شــكل مــن أشــكال متثــل الواقــع .ولبيــان ذلــك
ميكــن االســتدالل بــأن صــورة املــرأة يف املغــرب ليســت هــي صــورة املــرأة يف تونــس وال صــورة املــرأة يف
الســعودية لــدى الجزائريــن هــي بــذات الصــورة لــدى الســعوديني أنفســهم ،وأن الصــورة التــي يتمثلهــا
اللبنانيــون عــى املرصيــات مثــا ليســت هــي بــذات الصــورة التــي يتمثلهــا املرصيــون عــى املرصيــات.
هــل الــذي يحــدد خصائــص صــورة املــرأة العراقيــة لــدى العراقيــن هــي وســائل اإلعــام العراقيــة أم
وســائل اإلعــام العربيــة ،ونفــس الــيء ينســحب عــى صــورة املــرأة العراقيــة لــدى الليبيــن .هــل
تحددهــا مشــاهدة الصــورة التــي تعرضهــا القنــوات الليبيــة أم وســائل اإلعــام العراقيــة -إن شــاهدوها-
أم وســائل اإلعــام ذات البعــد العــريب؟ ومــا هــي وســائل اإلعــام هــذه بالتحديــد؟ هــل مــا يعتقــده
النــاس عــن املــرأة وصورتهــا الذهنيــة لديهــم هــي انعــكاس ملــا هــو واقعــي وثقــايف عنــد املــرأة أم
أن مصدرهــا مــا يســتهلكونه مــن مــواد إعالميــة مختلفــة :إعالنــات ،درامــا ،برامــج حوارية..إلــخ .هنــا
يكمــن اإلشــكال ومــا الرصــد إال أداة مــن أدوات تتبــع تطــور متثــات صــورة املــرأة يف عالقتهــا بالواقــع
مــن جهــة ويف عالقتهــا مبــا تعرضــه وســائل اإلعــام مــن رســائل مكثفــة عام لــه صلــة بالنــوع االجتامعي.
ســنحاول يف هــذه الورقــة العلميــة إثــارة حزمــة مــن اإلشــكاالت ذات الصلــة بالرصــد والحاجــة املاســة
إليــه اليــوم وتعريــف هــذا املصطلــح املركــب وعــرض عالقــة نظريــات االتصــال واإلعــام مبناهــج الرصــد.
كــا أن عمليــة تشــخيص الرصــد وبيــان رشوطــه يف املنطقــة العربيــة اليــوم بــات رضورة حيويــة لتــازم
الهــدف مــع النتيجــة .وســتحاول هــذه الورقــة أيضــا بيــان أهــداف الرصــد والتــي يلفهــا الكثــر مــن
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الغمــوض والتداخــل ،وأخـرا ســنتعرض إىل آليــات الرصــد وأهميــة توفــر خارطــة طريــق لتطويــر واقــع
رصــد صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام العربيــة بوصفــه مــؤرشا تنمويــا وثقافيــا وسياســيا عــى مــا هــو
علىــه املــرأة العربيــة ومعهــا املجتمــع العــريب إلىــوم.
الرصد بين المصطلح والداللة:
ِ
والراصــ ُد بالــيء :الراقــب لــه ،بالخــر غــره
حســب لســان العــرب فــإن مصطلــح رصــد
ورصــ َد ه باملكافــأَة كذلــك .واصطالحــا ،فــإن مفهــوم رصــد
يَ ْر ُصــ ُد ه َر ْصــد ا ً و َر َصــد ا ً :يرقبــهَ ،
وســائل هــي عمليــة تعنــى مبراقبــة مضامــن وســائل اإلعــام حــول مــا تنتجــه يف موضــوع
معــن أو موضوعــات متعــددة لهــا عالقــة باآلنيــة أو باإلعالنــات أو الدرامــا وترجمتهــا إىل
اللغــة اإلنجليزيــة «.»media monitoring
إن الرصــد إذن هــو مقاربــة للتوافــق حــول حضــور مجموعــة مــن املــؤرشات املشــركة مــن عدمهــا يف
مخرجــات وســائل اإلعــام .والرصــد هــو شــكل مــن أشــكال رقابــة مضامــن وســائل اإلعــام ملعرفــة
مــدى تالزمهــا مــع الواقــع ومــع انتظــارات الــرأي العــام وأيضــا مــع أخالقيــات املهنــة.
يعتــر رصــد النــوع االجتامعــي يف عالقتــه بوســائل اإلعــام « تلــك الصــورة أو القضايــا التــي تنشــأ عــن
املواقــف املتعارضــة الوصــف مــن املــرأة ومــن دورهــا االجتامعــي واإلنســاين والتفاعــى مــع اآلخــر أو
العالقــة معهــا والتعامــل مــع واقعهــا وطبيعــة دورهــا ســلبا أم إيجابــا».1
تاريخيــا مثلــت نتائــج املؤمتــر العاملــي حــول املــرأة الــذي عقــد يف بيكــن ســنة  1995مرحلــة فارقــة
يف تاريــخ عالقــة املــرأة بوســائل اإلعــام .فقــد كان موضــوع دراســة ورصــد صــورة النمطيــة للمــرأة يف
وســائل اإلعــام مــن بــن أهــم توصيــات ذلــك املؤمتــر العاملــي .منــذ ذلــك التاريــخ وإىل ســنة 2010
وقــع رصــد صــورة املــرأة يف العــامل كل  5ســنوات حيــث يقــع اختيــار يومــا واحــدا يف كل الــدول لرصــد
معالجــة قضايــا املــرأة وحضورهــا يف وســائل اإلعــام .وقــد جــاءت نتيجــة آخــر رصــد أن املــرأة متثــل
نســبة  24يف املائــة مــن املضامــن التــي تبثهــا وســائل اإلعــام يف حــن  76باملائــة تهتــم مبواضيــع لهــا
2
عالقــة بالرجــل.

 .1مفاهيم عاملية :املركز الثقايف العريب للدراسات والرتجمة ،عامن األردن إصدارات .2003
 .2مــروع الرصــد اإلعالمــي العاملــي :مــن الــذي يصنــع األخبــار؟ راجــع التقريــر الكامــل ملــروع الرصــد اإلعالمــي العاملــي لعــام
/http://www.whomakesthenews.org 2010
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نظريات الرصد ومناهجه:
مثــل كتــاب بيــر بورديــو عــن «الهيمنــة الذكوريــة» 3نقلــة نوعيــة فكريــة فارقــة يف مســألة الجنــدر
واملجتمــع .ويعتــر بورديــو أن كل أشــكال االحتجــاج النســوية قــارصة إذا مل ترفــع مــن ســقف مطالبهــا
واعتبــار املشــكل القائــم بــن الذكوريــة واملــرأة هــو باألســاس ســيايس .فمواجهــة الهيمنــة الذكوريــة
عنــد بورديــو «ثــورة يف املعرفــة» وعــودة إىل التاريــخ ،وهــو مــا يبــدو يف املنطقــة العربيــة اليــوم ثــورة
يف املجتمــع .فيوجــد – وكــم هــو متوفــر يف املنطقــة العربيــة -أشــكال مــن التواطــؤ النســوي عــر
اإلنتــاج وإعــادة اإلنتــاج للصــورة النمطيــة الســائدة عــن املــرأة العربيــة .إن كل هــذا التخلــف الــذي
يحيــط بصــورة املــرأة ال ميكنــه أن يتجســد يف الجينــات الرمزيــة والذهنيــات املاديــة للنــاس إذا مل
يكــن رمزيــا نتيجــة تواطــؤ املــرأة ذاتهــا ،فتعيــد إراديــا أم ال إنتــاج الصــورة النمطيــة عــن ذاتهــا حتــى
وإن كانــت ترفضهــا .ويف هــذا الســياق يكتــب بيــر بورديــو «وهكــذا فقــد رأيــت دامئــا يف الهيمنــة
الذكوريــة والطريقــة التــي تفــرض وتحتمــل بهــا وتنســجم املثــال األكــر تعبـرا لذلــك الخضــوع املفــارق،
مبــا هــي أثــر ملــا أســميه العنــف الرمــزي ،ذلــك العنــف الناعــم والالمحســوس والالمــريئ يف ضحايــاه
أنفســهم ،والــذي ميــارس يف جوهــره بالطــرق الرمزيــة الرصفــة لالتصــال واملعرفــة ،أو أكــر تحديــدا
بالجهــل واالعـراض أو بالعاطفــة حــدا أدىن» 4.إن التأصيــل الفكــري الــذي أرىس بيــر بورديــو دعامئــه يف
حاجــة إىل القـراءة والتوظيــف يف كل مــروع يريــد أن يعيــد صياغــة وضــع املــرأة يف املجتمــع العــريب
وترميــم صورتهــا ورصدهــا.
الرصــد إذن ليــس بتلــك العمليــة التقنيــة الروتينيــة املفرغــة مــن كل تأصيــل نظــري ومنهجــي يف علــوم
السوســيولوجيا ويف اإلعــام واالتصــال .يدفعنــا هــذا إىل التســاؤل هــل ميكــن إجرائيــا القيــام برصــد
مضامــن وســائل اإلعــام بعيــدا عــن تبنــى إحــدى مقاربــات الفكريــة التــي تحلــل ظاهــرة وســائل
االتصــال الجامهــري؟ هــل عــى الرصــد أن ينتمــي فيتبنــى مقاربــة فكريــة وظيفيــة لوســائل االتصــال
الجامهــري أي أن لوســائل اإلعــام مجموعــة وظائــف وإن حريــة الفــرد وحريــة الســوق وامللكيــة
ضمــن ســياق دميقراطــي هــي الكفيلــة بتعديــل مضامــن الرســائل اإلعالميــة؟ أم هــل علينــا بتبنــي
مقاربــة نقديــة لــدور وســائل اإلعــام واعتبــار امليديــا منظومــة العقــل األدايت الغــريب تســاهم يف تغريب
وتشــيؤ الفــرد ومامرســة شــكال مــن أشــكال العنــف الرمــزي ،معطلــة بذلــك تشــكل مجــال عمومــي
حــر وتواصــي؟ أم هــل ميكــن القــول بــأن صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام مــا هــي إال نتيجــة لصــرورة
التأطــر اإلعالمــي ( ،)Cadrage médiatique-framingونعــرف نظريــا أن ال قيمــة لدراســة كل عمليــة
تأطــر إذا مل تشــفع بدراســة شــكل التأثــر.

 .3بيــر بورديــو  :الهيمنــة الذكوريــة  :ترجمــة د ســلامن قع ـرايف ،مراجعــة الدكتــور ماهــر ترميــش ،املنظمــة العربيــة للرتجمــة،
بــروت .2009
 .4بيري بورديو  :الهيمنة الذكورية ،مرجع سابق ص.16 .
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هــل ميكــن اختبــار النظريــة بــدون منهــج محــدد؟ هــل علينــا بتبنــي منهــج تحليــل مضامــن الرســائل
اإلعالميــة كميــا وكيفيــا أم علىنــا بالذهــاب أبعــد مــن ذلــك والقيــام بعمليــة تحليــل الخطــاب اإلعالمــي؟
ومــا الفــرق بــن تحليــل الخطــاب املوجــه عــن املــرأة وإليهــا وتحليــل مضامــن الرســائل اإلعالميــة؟
يكمــن الفــرق بــن تحليــل الخطــاب وتحليــل املضمــون -وبعيــدا عــن الخــوض يف التفاصيــل -هــو أن
تحليــل الخطــاب يأخــذ ســياقات تشــكل الخطــاب بعــن االعتبــار يف عمليــة تحليــل النــص اإلعالمــي.
إن البيئــة الثقافيــة والسياســية التــي ينتــج فيهــا الخطــاب اإلعالمــي محــددة بشــكل كبــر يف منهجيــة
تحليــل الخطــاب الصحفــي .كــا أن غيــاب تجانــس وســائل اإلعــام يف العــامل العــريب مــن خاصــة إىل
عموميــة ومــن مكتوبــة إىل مســموعة أو إلكرتونيــة يفــرض علينــا العــودة إىل التأكيــد بــأن وســائل
اإلعــام هــي انعــكاس للثقافــة السياســية الســائدة يف ذلــك البلــد .إن ســياق املــرأة أيضــا يختلــف مــن
بلــد إىل آخــر وذلــك بحكــم اختــاف طبيعــة األنظمــة السياســية العربيــة فســياق املــرأة الســودانية
يختلــف عــن املــرأة التونســية التــي تختلــف عــن املــرأة الكويتيــة وهكــذا دواليــك.
في تشخيص الرصد:
يصعــب الوصــول إىل مقاربــة نقديــة متجــددة للرصــد دون تشــخيص حــال رصــد صــورة املــرأة يف
وســائل اإلعــام العربيــة اليــوم .فالتشــخيص هــو املدخــل العلمــي لبيــان معوقــات الرصــد ومنطيتــه
وموســميته ،وهيمنــة الشــكيل أي الشــعارات التــي تصــل إىل حــد اإليديولوجيــا يف بعــض األحيــان.
باإلضافــة إىل خضــوع الرصــد إىل إكراهــات املمولــن واملانحــن ليتحــول الرصــد إىل رصــد تحــت الطلــب.
كــا يغلــب عــى الرصــد غيــاب املهنيــة وعــى املراصــد التخصــص ،وعــى املرشفــن الحرفيــة.
 .1منطيــة الرصــد اإلعالمــي :تتمثــل خاصــة يف املالحظــات النقديــة والســطحية حــول طبيعــة التغطيــة
اإلعالميــة لقضايــا املــرأة يف اإلعــام ســواء املكتــوب أو املــريئ أم املســموع .فــكأن بنتائــج الرصــد
تكــون ســابقة للرصــد أي أن الهــدف مــن الرصــد هــو تســويق نتائــج الرصــد للوصــول إىل تقديــم
مقــوالت مســتهلكة مثــل« :مشــهد مــروع عــن صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام»« ،صــورة متدنيــة
للمــرأة يف وســائل اإلعالم»...إلــخ.
 .2موســمية الرصــد :يغلــب عــى عمليــة الرصــد اإلعالمــي لقضايــا املــرأة يف وســائل اإلعــام العربيــة
طابــع املوســمية أو الظرفيــة ،وهــي عمليــة مســقطة ال تتضمــن رؤيــة أو خطابــا ذو نســق أو
منــط معــن مــن االنحيــاز لصالح قضايــا املــرأة بوصفهــا نصــف املجتمــع .كــا أن االكتفــاء باليــوم
العاملــي للمــرأة أو يف فــرة االنتخابــات البلديــة أو الترشيعيــة (انتخابــات تونــس  )2011أو رغبــة
مؤسســة غــر حكوميــة تريــد القيــام بحملــة عالقــات عامــة عــر دعــم عابــر لرصــد صــورة املــرأة
ال ميكــن أن متثــل مــؤرشا متقدمــا لتقييــم صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام .كل هــذه املبــادرات
وإن كانــت إيجابيــة ولبنــة رضوريــة ،فإنهــا رســمت تقاليــد الرصــد األوىل فهــي ال ميكنهــا أن توفــر
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صــورة شــاملة عــا تروجــه وســائل اإلعــام عــن املــرأة العربيــة اليــوم وذلــك لتداخــل املضامــن
وتعــدد خطــوط التحريــر والحوامــل اإلعالميــة .فتغــر ملكيــة وســائل اإلعــام وكــرة عددهــا وتعــدد
خطوطهــا التحريريــة وتغــر الســياقات السياســية املتســارع يف املنطقــة العربيــة يجعــل مــن عمليــة
رصــد صــورة املــرأة مســألة مسرتســلة ومنتظمــة -ولــو نســبيا -وذلــك للوصــول إىل مــؤرشات ثابتــة
5
وإىل نتائــج علميــة تســاعد عــى اتخــاذ ق ـرارات سياســية هامــة تجــاه املــرأة.
 .3الرصــد وخطــاب املواطنــة :هــل علينــا بالتذكــر أن املــرأة إنســان وعــى هــذا األســاس فهــي بالتــإىل
مواطــن تســتوي يف الحقــوق والواجبــات مــع الرجــل .لكــن ولألســف تســاهم منطيــة الرصــد اإلعالمي
العــريب لقضايــا املــرأة يف خلــق حالــة مــن االنفصــال بــن قضايــا املــرأة وقضايــا املجتمــع عمومــا
وبصــورة ميكانيكــة تــكاد توحــي بــأن املــرأة هــي جــزء منعــزل عــن املجتمــع وقضايــاه .إنهــا عبــارة
عــن كائــن يعيــش يف جزيرة ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يقلــص مــن دور اإلعــام يف إمكانيــة تعزيــز
اتجاهــات الــرأي العــام اإليجابيــة تجــاه قضايــا املــرأة وذلــك مــن خــال الرتكيــز خاصــة عــى خطــاب
املواطنــة كهــدف للرصــد وليــس فقــط تصحيــح فنــي لصــورة املــرأة يف اإلعــام.
 .4شــكالنية الرصــد :يهتــم الرصــد اإلعالمــي لقضايــا املــرأة مبســائل لهــا عالقــة بالحداثــة والحريــات
لكــن بخلفيــة شــكلية وال يتنــاول بالعمــق القضايــا الجوهريــة واالساســية املرتبطــة مبفهــوم الحداثــة
والتنميــة والتطــور وخاصــة شــقها املرتبــط بطبيعــة العالقــات والبنــى االجتامعيــة القامئــة والتــي
تتأثــر بهــا املــرأة جوهريــا .هكــذا بــات الخطــاب اإلعالمــي حبيــس مقاربــة تقــارن الحداثــة بالتقليــد
أو التقليــد بالحداثــة لكــن مــن زوايــا شــكالنية بعيــدا عــن كل ســعي للتأصيــل.
 .5رصــد تحــت الطلــب :نســمع كثـرا عنــد البــدء يف تصميــم مــروع الرصــد عــن مقــوالت مــن قبيــل
أن «املمــول يريــد كــذا» ،و«تلــك رشوط املمــول» و«أن ممثــل الجهــة املمولــة ســيحرض اجتــاع
مجموعــة البحــث» ،وأن «املمــول يقــرح هــذا االســم كمــرف عــى املــروع» ،الــذي قــد تربطــه
عالقــات زبونيــة مــع الجهــة املمولــة ،وأن اختيــاره مل يقــع عــى أســاس الكفــاءة واملهنيــة .إن كل
هــذه األســإلىب الرائجــة يف الســاحة اإلعالميــة العربيــة تعيــق وبشــكل كبــر اســتقاللىة مســار الرصــد
وصحــة نتائجــه .يجــوز ملمــول املــروع أن يكــون طرفــا يف صياغــة مســودة املــروع األوليــة ال أكــر
وال أقــل ومــن حقــه أن يراقــب أيضــا إداريــا مــا تــم االتفــاق علىــه يف االتفاقيــة املوقعــة بينــه وبــن
الجهــة التنفيذيــة الراعيــة ملــروع الرصــد ،وليــس لــه الحــق أن يوجــه نتائــج الرصــد أو تحليلهــا
فهــي مــن مشــموالت الفريــق املــرف عــى الرصــد.
 .6البحــث العلمــي والرصــد :تعتــر قلــة البحــوث العلميــة التــي تهتــم بقضايــا الرصــد نظريــا وإمبرييقيا
عائقــا أمــام تطــور هــذا الــرب مــن املعرفــة .6إن البحــث يف قضايــا الرصــد وإشــكاالته الفكريــة
 .5أظهــر تقريــر اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة لســنة  2013وجــود  1320فضائيــة عربيــة منهــا  1152قنــاة خاصــة  168قنــاة
عموميــة متلكهــا  776هيئــة موزعــة بــن  26هيئــة للقطــاع العمومــي و 750للقطــاع الخــاص.
 .6وميكن ذكر بعض البحوث مثل :
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واملجتمعيــة يف حاجــة إىل التأصيــل املعــريف وذلــك مــن خــال تدريــس مــواد النــوع االجتامعــي
وامليديــا يف أقســام اإلعــام أو العلــوم االجتامعيــة .ورغــم وجــود عــدة مراكــز بحــث اس ـراتيجي
يف املنطقــة العربيــة فإنهــا ال تفــرد أهميــة لبعــث أقســام متخصصــة يف البحــث ورصــد مخرجــات
وســائل اإلعــام ومــن بينهــا صــورة املــرأة.
شروط الرصد:
ليــس الرصــد لهــو فكــري وجــرد كمــي ملخرجــات وســائل اإلعــام يف مــا يتصــل بقضايــا املــرأة .إن للرصــد
مجموعــة مــن الــروط املوضوعيــة والذاتيــة والتقنيــة التــي يســتوجب عــى كل راصــد أن يحرتمهــا.
وميكــن اختصــار رشوط الرصــد يف العنــارص اآلتيــة:
●●وضوح أهداف الرصد :أي أن نعرف ملاذا نقوم بهذا الرصد؛
●●قابلية موضوع الرصد إىل الرصد أي أن نرصد ما هو قابل للرصد؛
●●تــازم اإلشــكالية البحثيــة للرصــد مــع املنهجيــة املتبعــة :االســتبيان لرصــد ظاهــرة التلقــي مثــا،
تحليــل املضمــون لتحليــل الرســائل اإلعالميــة ،املقابلــة لدراســة واقــع الصحفيــات العربيــات؛
●●اســتقاللية املنهــج املتبــع يف مــروع الرصــد عــى ممــول مــروع الرصــد أي أال يكــون رصــد تحــت
الطلــب .فكثـرا مــا يتدخــل املمــول يف منهجيــة الفريــق العامــل وتطويعهــا إىل أجنــدات أو مقاربــة
غــر علميــة أو تبــدو لديــه أنهــا علميــة باعتبــاره املمــول الوحيــد لعمليــة الرصــد؛
●●تنــوع مضامــن الرصــد ومحاملهــا :عــى الرصــد أن يتابــع تعــدد مضامــن الرســائل اإلعالميــة مــن
إعالنــات ،ودرامــا وأخبــار وبرامــج حواريــة .كــا عــى الرصــد أيضــا أن يظهــر تنــوع وســائل اإلعــام
املرصــودة لتوفــر فكــرة شــاملة عــن صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام :صحافــة مكتوبــة ،وســمعية
ومرئيــة وإلكرتونيــة وأخ ـرا شــبكات التواصــل االجتامعــي؛
●●املمــول والجهــة املســتفيدة مــن الرصــد :باإلضافــة إىل رضورة تقديــم صفــة الجهــة املمولــة ملــروع
الرصــد فــإن عــى القامئــن عــى الرصــد معرفــة الجهــة التــي ســتوجه إليهــا نتائــج الرصــد .فيمكــن أن
يكــون املمــول ليــس هــو الجهــة املســتفيدة بشــكل مبــارش فقــد تكــون الجهــة املمولــة منظمــة غــر
حكوميــة والجهــة التــي يوجــه إليهــا التقريــر النهــايئ لرتجمتهــا يف برامــج وقـرارات مســتقبلية :جهــة
حكوميــة ،منظمــة غــر حكوميــة ،النخبــة اإلعالميــة ،الــرأي العــام؛
•شــقاف خديجــة (الربامــج الثقافيــة مــن خــال القنــوات العربيــة :دراســة تحليــل مضمــون لفضائيــة (  RTMو  ،)MBCبحــث
لنيــل دبلــوم املعهــد امللــي لتكويــن األطــر اإلعالميــة ،الربــاط  -املغــرب .1996
•الحــاج  ،كــال بديــع « تأثــر املــواد التلفزيونيــة األجنبيــة عــى أنتــاج املــواد الثقافيــة يف التلفزيــون املــري والســوري يف ظــل
العوملــة» رســالة مقدمــة إىل كليــة اإلعــام –قســم اإلذاعــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه  2002 -جامعــة القاهــرة
•الــرك هنــاء صالــح  -املحجبــات يف إعالنــات الفضائيــات تخصــص طبــخ ونظافــة حاممــات  -قطــر ،جامعــة قطــر.2007 ،
•منعم ،عبد الكريم دراسة تحليلية لقنوات الـ أبو ظبي MBC ،2002
• http://www.bani-kabeer.com/vb/t6027.html
•السامل زغلولة  :صورة املرأة العربية يف الدراما املتلفزة ،دار مجدالوي ،عامن -األردن –رسالة ماجستري منشورة 1994 ،
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●●إدراج نتائــج الرصــد ومنهجيــة العمــل عنــد عــرض الحصيلــة النهائيــة للرصــد ونرشهــا وذلــك إلضفــاء
الشــفافية العلميــة عــى مــروع الرصــد؛
●●كفــاءة الفريــق املــرف عــى الرصــد :رضورة وجــود خ ـراء يف اإلعــام واالتصــال وخ ـراء يف علــم
االجتــاع والنــوع االجتامعــي وعلــم النفــس وخ ـراء يف الحاســوب أي فريــق متعــدد التخصصــات.
كــا يجــب تقديــم ســرة الفريــق املــرف مــع نتائــج الرصــد مــن املــرف العــام إىل املســاعد
اإلداري .فكثـرا مــا تعــرض نتائــج الرصــد دون معرفــة مــن مولهــا ومــن أرشف علیهــا وهــو مــا قــد
يقلــل مــن ثقــة املســؤولني والــرأي العــام يف نتائــج الرصــد؛
●●تســويق نتائــج الرصــد :عمليــة الرصــد ليســت بالعمليــة الرسيــة .يســتدعى هــذا رضورة تخصيــص
جــزء مــن ميزانيــة الرصــد لتســويق نتائجــه وعرضهــا لوســائل اإلعــام وللــرأي العــام واملســؤولني:
نــدوات صحفيــة ،بيانــات ،مطويــات ،كتــب ،مؤمتـرات ،لقــاءات صحفيــة ....إلــخ .فــا قيمــة لنتائــج
الرصــد إذا بقيــت حبيســة الرفــوف.
أهداف رصد صورة المرأة:
مــن الــروري عنــد الحديــث عــن أهــداف رصــد صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام إثــارة ســؤال ملــاذا
الرصــد؟ فــا قيمــة للرصــد إذا مل نكــن عــى درايــة باإلجابــة عــى ســؤال ملــاذا الرصــد؟ هكــذا يبــدو أن
ال قيمــة لرصــد مضامــن وســائل اإلعــام وتتبــع الصــورة التــي تعرضهــا عــن املــرأة دون معرفــة األهــداف
التــي نســعى إليهــا مــن وراء الرصــد .وبعيــدا عــن األهــداف التقليديــة واملبــارشة والتــي وقــع حرصهــا
يف نتيجــة كميــة ونوعيــة عــن مضامــن صــورة املــرأة فــإن عــى الرصــد إظهــار ثالثــة أهــداف رئيســية
ذات أفــق اسـراتيجي وهــي:
 .1إظهــار النــوع االجتامعــي :ال قيمــة لرصــد صــورة املــرأة إذا مل يكــن يهــدف إىل إظهــار قيمــة النــوع
االجتامعــي عنــد تحليلنــا لصــورة املــرأة .ويشــر النــوع االجتامعــي إىل «تلــك الســلوكيات التــي
تح ـ ّدد األف ـراد باعتبارهــم ذكــورا وإناثــا يف ســياقات اجتامعيّــة وثقافيّــة معيّنــة» .7فهــو ال يعنــي
الخصائــص البدن ّيــة التــي يتم ّيــز بهــا الذكــور عــن اإلنــاث كــا تســعى إىل إظهــاره وســائل اإلعــام،
إنّ ــا يقصــد بالنــوع االجتامعــي جملــة الســات الثقافيــة التــي وضعهــا املجتمــع ،وأســبغها عــى
الرجولــة واألنوثــة بعيــدا عــن كل أشــكال التمييــز .فـ«النــوع» تعبــر واســع االســتعامل يف العلــوم
االجتامعيّــة ومــدارس النقــد الثقــايف ،وهــو ،وإن كان يســتخدم أحيانــا بديــا بســيطا عــن «الجنــس»،
قــد يـ ّ
ـدل عــى عمل ّيــة مع ّقــدة تجعــل الجنســن الذكــر واألنثــى أشــخاصا اجتامع ّيــن ،يحملــون يف
داخلهــم الكثــر مــن املعــاين التــي تربطهــم بنشــاطهم الخــاص ومجموعــة الرغبــات واالتجاهــات
8
املنظمــة اجتامع ّيــا فيــا يحــدد الذكــورة واألنوثــة.
 .7ســكوت ،ج :علــم االجتــاع :املفاهيــم األساسـ ّية :ترجمــة محمــد عثــان ،بــروت -لبنــان  :2009الرشكــة العرب ّيــة لألبحــاث و
النــر .ص398 .
 .8مفتاح :مرسد مفاهيم و مصطلحات النوع االجتامعي :القدس  -رام الله  2006 :منشورات مفتاح .ص 9
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 .2متكــن املــرأة  :يع ـ ّرف البنــك الــدويل التمكــن بكونــه « :عمل ّيــة تهــدف إىل تعزيــز قــدرات األف ـراد
أو الجامعــات لطــرح خيــارات مع ّينــة ،وتحويلهــا إىل إج ـراءات وسياســات ،تهــدف يف النهايــة لرفــع
ملؤسســة أو تنظيــم مــا» 9.مــا قيمــة الرصــد إذا مل يســتهدف متكــن
الكفــاءة و النزاهــة التنظيم ّيــة ّ
ومزيــد متكــن املــرأة مــن مراكــز الفعــل الســيايس واالقتصــادي واإلداري .وتتع ـ ّدد تعريفــات هــذا
املفهــوم اعتبــارا الســتخداماته الواســعة الناتجــة عــن ارتباطــه بالعديــد مــن عنــارص القــ ّوة ذات
الــدالالت التنمويّــة واالجتامع ّيــة ،وهــو مــا جعلــه يحظــى باهتــام متزايــد ،خاصــة يف تســعينيات
القــرن العرشيــن10 .والتمكــن لغــة ،يعنــي التقويــة والتعزيــز ،فهــو مصــدر مــن الفعــل مكّــن
و«مكّنــه مــن الــيء ..جعــل لــه علیــه ســلطانا وقـ ّدره ،جعلــه يتم ّكــن منــه وفيــه» .أ ّمــا اصطالحــا،
فتتحـ ّدد داللتــه اســتنادا إىل مجــال تطبيقــه أو إجرائــه .ويحيــل مفهــوم التمكــن عمومــا إىل «عمل ّيــة
11
منــح الســلطة القانون ّيــة ،أو تخويــل الســلطة إىل شــخص مــا ،أو إتاحــة الفرصــة للقيــام بعمــل مــا».
وقــد اكتســب هــذا املفهــوم منــذ ســبعينيات القــرن العرشيــن بعــدا حقوق ّيــا ،تحديــدا مــع جامعــة
«داون» ( )DAWNاملهت ّمــة مبجــال حقــوق املــرأة يف أمريــكا الالتين ّيــة ،وتصاعــد حركــة االحتجــاج
ضــد برامــج التنميــة وواقــع التهميــش ،خاصــة تلــك املو ّجهــة نحــو املــرأة .فات ّجــه نحــو رفــض
التقالیــد املك ّرســة لتبع ّيــة النســاء للرجــال ،ث ـ ّم اتّســع ليشــمل الفق ـراء والفئــات امله ّمشــة عا ّمــة
(ذوي االحتياجــات الخاصــة) ويف دول أخــرى األقليــات (األكـراد ،أو الرببــر ،أو الســود )...أو املناطــق
املهمشــة أيضــا (املناطــق الداخليــة يف تونــس).
ويف املجــال الســيايس ،يرتكــز مفهــوم التمكــن عــى «ضــان الفــرص املتكافئــة لألف ـراد يف مامرســة
ح ّريّاتهــم واملشــاركة يف وضــع السياســات العا ّمــة للدولــة ،وصنــع القـرارات ،ومامرســة عمل ّيــة الرقابة
املؤسســات؛
مؤسســاتها ،والتأكيــد عــى أ ّن إعــال ســلطة القانــون وبنــاء دولــة ّ
عــى أداء أنشــطة ّ
وصيانــة حقــوق اإلنســان هــي ركائــز أساس ـ ّية لتحقيــق التمكــن الســيايس».
 .3إنصــاف املــرأة :متثــل قضايــا اإلنصــاف واملناصفــة مــن بــن املســائل املركزيــة يف تحليــل ظاهــرة
النــوع االجتامعــي ورصــد صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام .فالرصــد هــو محاولــة بــل مقدمــة يف
اإلنصــاف أو ال يكــون .ويرتكــز مفهــوم االنصــاف تاريخيــا عــى فكــرة الكـ ّم أساســا ،فأساســه تحقيــق
نــوع مــن التــوازن الك ّمــي واملســاواة ،عــى أســاس الجنــس يف مختلــف مواقــع الســلطة واملســؤوليّة
أو اإلدارة ،وهــو ال يرتبــط رضورة بالتمثيل ّيــة السياسـ ّية فحســب أي مــا يعــرف بالتناصــف .والغايــة
ـكل أشــكال التمييــز ضـ ّد املــرأة ،وتأكيــد مســاواتها للرجــل يف الحقــوق
مــن اإلنصــاف هــو التصـ ّدي لـ ّ
والواجبــات ،والح ّريّــات املدن ّيــة والسياس ـ ّية واالقتصاديّــة واالجتامع ّيــة والثقاف ّيــة وحتــى البيئ ّيــة.
 .9قنديل ،أماىن :املوسوعة العرب ّية للمجتمع املدين .القاهرة :الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب2008 .
 .10قنديل ،2008 ،ص 98
 .11رضا أحمد  :معجم منت اللغة .بريوت  :دار مكتبة الحياة1960 .
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وقــد وقــع إدراج فكــرة املناصفــة يف عــدد مــن الدســاتري ،لتصبــح مبــدأ مــن املبــادئ الدســتورية،
مثلــا هــو الحــال يف الدســتور التونــي الجديــد لســنة  2014وفصلــه  45الــذي ينــص عــى «تلتــزم
الدولــة بحاميــة الحقــوق املكتســبة للمــرأة وتدعــم مكاســبها وتعمــل عــى تطويرهــا .وتضمــن
الدولــة تكافــؤ الفــرص بــن الرجــل واملــرأة يف مختلــف املســؤوليات ويف جميــع املجــاالت .وتســعى
الدولــة إىل تحقيــق التناصــف بــن املــرأة والرجــل يف املجالــس املنتخبــة .وأخــذ كل التدابــر الكفيلــة
بالقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة» .12والفصــل  19مــن الدســتور املغــريب املعـ ّدل ســنة  ،2011وفيــه
13
تنصيــص عــى أ ّن الدولــة املغرب ّيــة تســعى إىل «تحقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال والنســاء».
من أجل رصد ثالثي األبعاد:
هــل لتشــكيل صــورة تألیفيــة عــن صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام ميكــن االكتفــاء برصــد مضامــن وســائل
اإلعــام فقــط؟ أكيــد ال .فللوصــول إىل مقاربــة شــمولية عــن وضــع املــرأة يف وســائل اإلعــام علینــا بتوســيع
دائــرة الرصــد لتشــمل رصــد النســاء الصحفيــات أو العامــات يف املؤسســات الصحفيــة ودراســة مواقعهــن
يف املؤسســة ومــدى تحملهــن املســؤولية .بــكل بســاطة علینــا مبعرفــة هــل تســاهم املــرأة ومــن مواقعهــا
املتعــددة يف املجــال اإلعالمــي يف صناعــة الخــر أو يف تشــكيل الصــورة الســائدة عــن املــرأة.
كــا تعتــر دراســات التلقــي عــر االســتبيان والتحقيــق السوســيولوجي شــكال مــن اشــكال الرصــد وذلــك
ملعرفــة مــاذا تقــرأ أو تشــاهد املــرأة مــن ســلة الربامــج اإلعالميــة املختلفــة وميكــن أيضــا توســيع دائــرة
الرصــد لتشــمل الرجــل لنعــرف خاصــة كيــف يتمثــل الرجــل صــورة املــرأة يف امليديــا :هــل هــي مــادة
إعالميــة أم ماديــة للمتعــة والتســلية؟ عــى هــدي مــا تقــدم فــإن تعــدد مضامــن الرصــد تدعونــا إىل
الدعــوة إىل تبنــي رصــد ثــايث األبعــاد:
 .1تتبــع ورصــد مضامــن الرســائل اإلعالميــة مــن منظــور النــوع االجتامعــي مــن خــال تحليــل العديــد
مــن الربامــج ،مثــل الربامــج الحواريــة السياســية ون ـرات األخبــار وبرامــج "شــو التــوك" ،وكذلــك
الربامــج الرتفيهيــة والدرامــا واإلعــان ...الــخ.
 .2رصــد أوضــاع اإلعالميــات يف املؤسســات اإلعالميــة العربيــة ،مبــا فيهــا الســياقات االجتامعيــة والثقافية
والنقابيــة ،ومعرفــة رضوب االختــاف وااللتقــاء بينهــن يف أكــر مــن قطــر عــريب .فعــى الرصــد أن
يظهــر ،وبشــمل علمــي وإحصــايئ ،نســبة النســاء اإلعالميــات وتكوينهــن ومــدى مترســهن باملهــن
داخــل املؤسســة اإلعالميــة ،ومــدى حضورهــن يف سياســات التحريــر يف عملهــن ..إلــخ.
 .3قيــاس ورصــد أشــكال تلقــي مضامــن الرســائل اإلعالميــة أي دراســة أوضــاع وانتظــار ونقــاط التقاطــع
بــن الجمهــور والرســالة مــن زاويــة النــوع االجتامعــي.
 .12دستور الجمهورية التونسية  2014الفصل .45
 .13دستور اململكة املغربية  2011الفصل .19
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مــن خــال هــذا الرصــد الثــايث األبعــاد ميكــن أن نحيــط عالقــة املــرأة إجــاال باملجــال اإلعالمــي
والصحفــي بكثــر مــن الدقــة واملعرفــة .إن الدراســات االنتقائيــة والشــكالنية للرصــد يجــب تجاوزهــا
وذلــك باالعتــاد عــى مقاربــة متعــددة املداخــل واملخرجــات وذلــك حتــى يكــون تقييمنــا لواقــع
عالقــة وســائل اإلعــام بالنــوع االجتامعــي شــمولية دقيقــة وجامعــة.
رصد النوع االجتماعي والميديا في العالم العربي :الواقع والرهانات
يهيمــن عــى الرصــد اإلعالمــي عامــة رصــد األخبــار املحليــة ومخرجــات اإلعالمــي األجنبــي يف عالقتــه
بسياســة الدولــة .ويرتبــع عــى هــذه املهمــة جهــاز تقليــدي يف الــدول العربيــة اســمه وزارة اإلعــام
أو وزارة اإلعــام والثقافــة والــذي توجــد داخــل هيكلتــه إدارة خاصــة مبراقبــة وســائل اإلعــام لتعــرض
نتائجهــا إىل الجهــات املســؤولة إنهــا عبــارة عــن معــرض يومــي للصحافــة املحليــة والدوليــة .14ويحجــب
اســتئثار وزارة اإلعــام تلــك برصــد مخرجــات الرســائل اإلعالميــة كل إمكانيــة لتأســيس أو بعــث مراصــد
مســتقلة أو موازيــة أو متخصصــة .فمراقبــة وســائل اإلعــام يكفــي األنظمــة عنــاء البحــث عــن صــورة
املــرأة أو الطفــل أو الثقافــة أو الســياحة يف الدولــة .همشــت أولويــة الســيايس يف رصــد وســائل اإلعــام
وبشــكل رســمي إمكانيــة تشــكل حقــل للرصــد اإلعالمــي يف مجــاالت أخــرى ،وهــو مــا يفــر أن اغلــب
مراكــز ومشــاريع الرصــد ورائهــا املجتمــع املــدين.
يجــب اإلفصــاح إذن وعــى هــدي مــا تقــدم بــأن واقــع رصــد املــرأة العربيــة يف وســائل اإلعــام يعيــش
حالــة مــن التهميــش هــي ســليلة تهميــش واقــع املــرأة وصورتهــا مجتمعيــا .إن هــذا التشــخيص ال
ينفــى وجــود مبــادرات جريئــة يف بعــض األحيــان عــى الصعيــد القطــري (الع ـراق ،مــر ،املغــرب)...
أو عــى الصعيــد العــريب .فعربيــا ميكــن ذكــر تجربــة ائتــاف مجموعــة مــن الجمعيــات واملنظــات
املدنيــة واملعــروف باســم « الشــبكة العربيــة لرصــد صــورة املــرأة والرجــل» .15ووطنيــا ميكــن ذكــر
«مجلــس النــوع االجتامعــي واإلعــام» ،16وهــو مؤسســة منضويــة تحــت النقابــة الوطنيــة للصحافــة
املغربيــة ،يهتــم املجلــس بقضايــا اإلعــام يف عالقتهــا بالنــوع االجتامعــي .وفيــا عينــة جزئيــة مــن أهــم
املراصــد ومراكــز البحــث املهتمــة بالنــوع االجتامعــي ووســائل اإلعــام.

 .14راجع مواقع مراصد اإلعالم الكويتي واألردين واملرصي والذي ترشف علىه إدارة داخل وزارة اإلعالم
 .15مجموعــة مــن املنظــات غــر الحكوميــة املســتقلة العربيــة ،واألفـراد الناشــطات والناشــطني يف مجــال حقــوق النســاء ،كجــزء
ال يتجــزأ مــن حركــة حقــوق اإلنســان وقضايــا النــوع االجتامعــي عــى صعيــد اإلعــام مــن أجــل رصــد وتغيــر الصــورة النمطيــة
للمــرأة والرجــل يف اإلعــام .راجــع موقــع الشــبكة/http://www.anmcwm.org/about-us :
 .16راجــع موقــع النقابــة الوطنيــة للصحافــة املغربيــةhttp://www.snpm.org/document_open.php?id=182&fid_ :
rubrique=3&fid_cat=22
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●●مركز املرأة ملراقبة وتطوير األداء اإلعالمي بالعراق17؛
●●الشبكة العربية لتغيري صورة املرأة العربية يف وسائل اإلعالم18؛
●●املجوعة العربية لرصد اإلعالم19؛
●●مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث :كوثر -تونس20؛
●●الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات -تونس؛
●●مركز وسائل االتصال واملالءمة من أجل التنمية -مرص؛
21
●●معهد اإلعالم األردين :يحتوى هذا املعهد عىل مرشوع الرصد اإلعالمي لقضايا الجندر ؛
●●مركز اإلعالميات العربيات باألردن.
مــا مييــز كل هــذه املراصــد أو مشــاريع الرصــد هــو خلفيتهــا النســوية أوال ونشــأتها مــن حضــن
املجتمــع املــدين ثانيــا ،واســتقالليتها عــى الجهــات الرســمية .كــا أن توزيــع هــذه املراكــز بــن الــدول
العربيــة يعتــر غــر متــوازن الحضــور واألداء نوعيــا وكميــا .وتتميــز هــذه املراكــز أيضــا بتداخــل األدوار
والوظائــف جامعــة بــن الخلفيــة البحثيــة والتوثيــق والتثقيــف واملســاندة وهــو مــا يجعــل مــن الرصــد
نشــاطا مــن عــدة أنشــطة أخــرى ال أكــر.
ويعتــر الرصــد يف جــل هــذه املراكــز والشــبكات إعــان عــن وجــود خلــل يف الصــورة التــي تعرضهــا
وســائل اإلعــام عــن املــرأة .فهــو رصــد يف هيئــة صيحــة فــزع مــا آلــت إليه املــرأة مــن تهميــش إعالمي
يضاعــف مــن حالــة تهميــش املــرأة يف العمــل واإلرث والعديــد مــن الحقــوق املدنيــة واالقتصاديــة
والسياســية ودليــل عــى أن التغطيــة الصحفيــة للشــأن العــام ال تحــرم حقــوق اإلنســان وال تلتــزم
بأخالقيــات املهنــة.
 .17مركــز إعالمــي يهتــم مبراقبــة اإلعــام العراقــي لهــدف االرتقــاء بــه اىل مســتوى املعايــر الدوليــة يف املهنيــة والحياديــة .تأســس يف عام
 2005مــن قبــل خمــس منظــات مجتمــع مــدين وكان تحــت عنــوان (شــبكة املــرآة ملراقبــة وســائل اإلعــام) وبعــد خمــس أعــوام مــن
العمــل واإلنتــاج تحولــت الشــبكة إىل مركــز (املــرآة ملراقبــة وتطويــر األداء اإلعالمــي) ،تضم مجموعــة من األفراد يشــكلون مجلــس إدارة
وهــم أشــخاص خـراء يف مجــال اإلعــام إضافــة إىل كادر إداري وفريــق مراقبــن مختصــن يف مجــال املراقبــة.
 .18الشــبكة العربيــة لتغيــر صــورة املــرأة والرجــل يف وســائل اإلعــام هــي مجموعــة مــن املنظــات غــر الحكوميــة املســتقلة
العربيــة ،واألفـراد الناشــطات والناشــطني يف مجــال حقــوق النســاء ،كجــزء ال يتجــزأ مــن حركــة حقــوق اإلنســان وقضايــا النــوع
االجتامعــي عــى صعيــد اإلعــام مــن أجــل رصــد وتغيــر الصــورة النمطيــة للمــرأة والرجــل يف اإلعــام.
http://awgmm.org/ar/node?page=2 .19
 .20مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث :كوثر-تونس/http://www.cawtar.org .
 .21تقريــر مــروع الرصــد اإلعالمــي ،أبريــل  ،2012إعــداد رنــا الحســيني ،مديــرة مــروع الرصــد اإلعالمــي لقضايــا الجنــدرhttp:// ،
www.jmigendermonitoring.jo/sites/default/files/Arabic%20Monitoring%20report_%20April%202012.pdf
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الرصد وحقوق اإلنسان وأخالقيات المهنة :تالزم المسارات
إن االكتفــاء بالرصــد كآليــة وحيــدة لتقييــم صــورة املــرأة وتطويرهــا مــروع ناقــص ومحــدودة نتائجــه
إذا مل تفعــل وبشــكل متــازم منظومــة حقــوق اإلنســان مــن جهــة واحـرام أخالقيــات املهنــة الصحفيــة
مــن جهــة أخــرى .إن الرصــد ليــس هدفــا يف حــد ذاتــه بــل وســيلة ومــؤرش حجاجــي هــام نعتمــد عليــه
للتواصــل مــع الجهــات الحقوقيــة والصحفيــة والرســمية لحثهــا عــى رضورة التدخــل لتصحيــح صــورة
املــرأة .إن نتائــج رصــد مخرجــات وســائل اإلعــام يجــب أن تحلــل لتوفــر الفرصــة إلنتــاج مجموعــة مــن
املدخــات ملراجعــة وتصحيــح آليــات التعامــل مــع صــورة املــرأة صحفيــا وحقوقيــا .إنهــا الحزمة/الوصفــة
املثــى اليــوم إلحــداث أثــر مــا يف املســتقبل للحــد أوال مــن تنميــط صــورة املــرأة ،وثانيــا لبيــان ماهيــة
الصــورة التــي وجــب عــى وســائل اإلعــام تســويقها .كيــف ميكــن إذن أن نشــتيك إىل املنظــات الحقوقيــة
ونحتــج عــى نوعيــة التغطيــة الصحفيــة لــدى النقابــات النقابــات املهنيــة إذا مل يتوفــر لدينــا رصــد دقيــق
لواقــع صــورة املــرأة ومتثــل وســائل اإلعــام لهــا.
تقــر أغلــب املواثيــق الدوليــة ،ومــن بينهــا عديــد الدســاتري واالتفاقيــات العربيــة ،عــى رضورة احـرام
حقــوق اإلنســان دون متييــز أو اســتثناء .كــا تقــر أغلــب مواثيــق رشف العمــل الصحفــي دوليــا أنــه
عــى الصحفــي 22أن ميتنــع عــى كل أشــكال متييــز ضــد البــر ومــن بينهــا التمييــز ضــد املــرأة أو
األقليــات .يف املنطقــة العربيــة نالحــظ غيــاب هــذا البنــد يف العديــد مــن املواثيــق األخالقيــة الصحفيــة
الوطنيــة ،وميكــن هنــا ذكــر منــوذج ميثــاق رشف الصحفــي التونــي الــذي يخلــو مــن بنــد التمييــز .إن
محــارصة تنميــط صــورة املــرأة العربيــة ميــر عــر فــرض معايــر مهنيــة صارمــة داخــل قاعــات التحريــر
ولــدى صنــاع األخبــار تعتمــد عــى ميثــاق رشف املهنــة الصحفيــة الــذي هــو عبــارة عــن عقــد اجتامعــي
يحــدد للصحفــي االنتــاء للمهنــة مــن عدمــه .بقــدر مــا يكــون الصحفــي مهنيــا فإنــه حتــا ســينرش
األخبــار بــدون أيــة خلفيــة متييزيــة أو ربحيــة أو سياســية ،وكلــا غابــت املهنيــة تتــرب اللوبيــات
الذكوريــة ذات الخلفيــة الربحيــة والتجاريــة لتتحــول صــورة املــرأة إىل صــورة يتالعــب بهــا مــن يشــاء
وأولهــم الشــباب الوافــد الجديــد للمهنــة الصحفيــة وخاصــة منهــن الصحفيــات الشــابة .يحيلنــا هــذا
املشــهد إىل ظاهــرة إعــادة نفــس التنميــط ونفــس التمييــز كان ذلــك وراء صناعــة الخــر شــباب جــدد أو
جيــل قديــم أو صحفيــن ذكــور أو إنــاث .إن هــذا الســلوك غــر الظاهــر وغــر الواعــي يعتــر عنفــا رمزيا
ميــارس عــى املجتمــع عــر صــورة املــرأة النمطيــة والــذي بــدوره ينعكــس تنميطــا عــى املجتمــع كلــه.23
 .22جــال الــزرن :مــن أخالقيــات الصحافــة إىل أخالقيــات األنرتنــت وإعــام املواطــن  :كتــاب جامعــي «دليــل تغطيــة األحــداث
السياســية» معهــد الصحافــة وعلــوم األخبــار 2013
 .23بيري بورديو :الهيمنة الذكورية ،مرجع سابق
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عود على بدء :من أجل خارطة طريق لرصد الميديا والنوع االجتماعي
عــى خارطــة الطريــق التــي تريــد أن تصلــح صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام أن تأخــذ بعــن االعتبــار
كل مــا عــرض يف هــذه الورقــة مــن تحديــد املفاهيــم واملصطلحــات مــن بيــان املرجعيــات الفكريــة
واملنهجيــة للرصــد وتعددهــا .كــا نقــرح جملــة مــن النقــاط األوليــة والتــي ميكــن أن متثــا مدخــا
للنقــاش حــول التوافــق عــى خارطــة طريــق رصــد اإلعــام والنــوع االجتامعــي.
 .1بعث لجنة أو مرصد داخل كل هيكل صحفي عىل منوذج النقابة الوطنية للصحافة املغاربية.
 .2مراجعــة مواثيــق الــرف الحإلىــة يف أغلــب الــدول العربيــة وتضمينهــا عــدم التمييــز ضــد املــرأة يف
التغطيــة الصحفيــة.
 .3إصدار ميثاق أخالقي عريب يحدد أشكال التعامل مع النوع االجتامعي إعالميا.
 .4دعــوة الهيــاكل التعديليــة الذاتيــة واملزدوجــة يف كل دولــة عــى رضورة توفــر الــروط واإلمكانيــات
الرضوريــة للمســاهمة يف رصــد صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام باعتبارهــا مرفقــا عموميــا مســؤوال
عــن كل خلــل يف املجتمــع لعــل ســوء عــرض صــورة املــرأة أهمهــا .وهنــا ميكــن ذكــر الهيئــة العلىــا
املســتقلة لإلعــام الســمعي املــريئ يف تونــس واملغــرب عــى ســبيل الذكــر والــذي تعوضهــا يف دوال
أخــرى وزارات اإلعــام.
 .5إطــاق مــروع «كتــاب النــوع االجتامعــي وامليديــا» والــذي يتــوج بخارطــة طريــق للتصــدي للصورة
النمطيــة للمــرأة العربيــة يف وســائل اإلعالم.
 .6إقـرار مبــدأ تعــدد مناهــج البحــث والــرص لصــورة املــرأة :مضامــن وســائل اإلعــام ،تحليــل الخطاب،
رصــد واقــع اإلعالميــات وأخـرا دراســة ظاهــرة التلقي.
 .7بعــث املرصــد العــريب للميديــا والنــوع االجتامعــي :ويكــون هــذا املرصــد جهــة بحثيــة مســتقلة
متولــه الــدول العربيــة عــر منظومــة العمــل العــريب املشــرك أو غريهــا ،فجهــود املجتمــع املــدين
مبفردهــا ســتكون محــدودة النتائــج وذلــك نظـرا لتداخــل املشــهد اإلعالمــي وتراكــم الصــور النمطيــة
عــن املــرأة يف العــامل العــريب.
 .8التوافــق حــول منهجيــة موحــدة لرصــد صــورة املــرأة يف وســائل اإلعــام العربيــة وذلــك بتحديــد
نســبة لإلعــام العمومــي وأخــرى للخــاص ونســبة للصحافــة املكتوبــة ،ونســبة للصحافــة الســمعية
البرصيــة ،وشــبكات التواصــل االجتامعــي واإلعــام اإللكــروين .هــل علىنــا االكتفــاء برصــد كل دولــة
عــى حــدة أو كل الــدول العربيــة؟ هــل علينــا تحديــد ماهيــة املضامــن املرصــودة :اإلعالنــات أم
الدرامــا أم األخبــار؟
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 .9رضورة االســتثامر يف امليديــا االجتامعيــة أي الصحافــة اإللكرتونيــة وشــبكات التواصــل االجتامعــي
بوصفهــا غــر مكلفــة ورسيعــة االنتشــار وتتجــه للنخبــة ،ومل ترتســخ فيهــا بعــد املــوروث الســلبي
للصحافــة التقليديــة تجــاه املــرأة.
 .10رضورة القيــام بدراســة علميــة ميدانيــة عــن واقــع املراصــد املهتمــة باإلعــام وبالنــوع االجتامعــي
ومنهجيــة عملهــا.
 .11القيــام بعمليــة فــرز للمراصــد وللمنظــات املهتمــة بصــورة املــرأة وحقوقهــا وذلــك للوصــول إىل
«اعتــاد خــاص بالنــوع االجتامعــي واإلعــام يف العــامل العــريب».

125

ورشة العمل الخامسة
آفاق إحداث مؤسسة إعالمية
تهتم بقضايا المرأة العربيـة

ملخص الورشة الخامسة
تناولــت ورشــة العمــل الخامســة مــن أشــغال املنتــدى العــريب األول حــول املــرأة
واإلعــام يف ضــوء املتغــرات الراهنــة محــور «آفــاق إحــداث مؤسســة إعالميــة
تهتــم بقضايــا املــرأة العربيــة» ،التــي أعــد ورقتهــا العلميــة الخبــر محمــد عايــش
مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وقدمتهــا الســيدة هنــد مصطفــى مــن منظمــة
املــرأة العربيــة ،والتــي أدارتهــا الســيدة مــي العتيبــي مــن البحريــن ،وقــرر أشــغالها
الســيد محمــد ســلطان مــن األردن.
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عــى مــدار ثــاث جلســات عمــل إجرائيــة امتــدت ليومــي 18و 19فرباير/شــباط  ،2014وبحضــور
 40شــخصية ضمــت خــراء عــرب ودوليــن يف مجــال اإلعــام وإدارة مؤسســاته ،فضــا عــن فاعلــن
مؤسســاتيني وناشــطني إعالميــن وفاعــات يف مجــال العمــل اإلعالمــي النســايئ ،وناشــطات عربيــات يف
مجــال املــرأة ،أقــر املشــاركون يف الورشــة الخامســة املتحــورة حــول آفــاق إحــداث مؤسســة إعالميــة
تهتــم بقضايــا املــرأة العربيــة باكــورة العمــل املؤسســايت الــذي تهــدف إليــه منظمــة املــرأة العربيــة،
مــن خــال إقـرار مــروع البوابــة اإلعالميــة اإللكرتونيــة للمــرأة العربيــة ،الــذي جــاء تجســيدا ألهــداف
االســراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة التــي جــاءت اســتجابة لتوصيــات منتــدى املــرأة واإلعــام
املنعقــد بالعاصمــة اإلمارتيــة أبــو ظبــي يومــي  2-3فرباير/شــباط  ،2002وأطلقــت يف املؤمتــر الثــاين
ملنظمــة املــرأة العربيــة املنعقــد برئاســة وتحــت رعايــة ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة
املنظمــة يف دورتهــا الثالثــة ( )2009- 2007يف نونــر .2008
ويهــدف مــروع البوابــة اإلعالميــة اإللكرتونيــة للمــرأة العربيــة إىل إنشــاء كيــان إعالمــي متعــدد
الوســاط مســتند إىل األنرتنــت ،يقــوم بإنتــاج مــواد إعالميــة مختلفــة األشــكال ،وتوصيلهــا بشــكل فاعــل
للجمهــور املســتهدف وفــق رســالة اتصاليــة تجســد مــا تســعى إليــه االس ـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة
العربيــة عــى صعيــد رفــع الوعــي املجتمعــي ،مبــا فيــه وعــي املــرأة ذاتهــا بقضايــا املــرأة وخلــق رأي
عــام مســاند لهــا ،ودعــم وتعزيــز مكانتهــا وأدوارهــا ومكافحــة الصــور النمطيــة ،وإبـراز إنجــازات املــرأة
يف مختلــف املجــاالت ،وبنــاء رشاكات إعالميــة ومجتمعيــة تســهم يف تعزيــز مســرة املــرأة وتعضيــد
دورهــا املجتمعــي.
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ويقــوم املــروع عــى تصميــم إطــار إلكــروين وشــبيك يقــدم خدماتــه بوســائط متعــددة بفاعليــة
نوعيــة وبتكاليــف منخفضــة ،بصيغــة بوابــة إلكرتونيــة تشــتمل عــى تقديــم خدمــة النــر اإللكــروين،
ومكتبــة صــور رقميــة ،وخدمــة إذاعيــة شــبكية ،وخدمــة بــث وإنتــاج تليفزيــوين ،وأرشــفة فيدية شــبيك،
فضــا عــن إنشــاء شــبكة تواصــل اجتامعــي تضــم منصــات اإلعــام االجتامعــي عــى شــبكة األنرتنــت.
كــا يســعى املــروع إىل توفــر منــر للحــوار ،مــن خــال مدونــة خاصــة تتبــع خدمــة النــر اإللكــروين
تخــص القضايــا التــي يتــم النــر حولهــا ،مثلــا يســعى إىل إنشــاء رشاكات مــع مواقــع وبوابــات
إلكرتونيــة أخــرى لتبــادل املــواد االعالميــة ونرشهــا باللغــات العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية ،مــع
توفــر وتوزيــع نســخ ورقيــة مــن املــواد ،التــي يتــم نرشهــا وإتاحتهــا لألف ـراد واملؤسســات العلميــة
والبحثيــة والتعليميــة والثقافيــة يف البيئــة العربيــة.
وقــد مثــن املشــاركون املــروع املقــرح والجهــد املبــذول فيــه ،وأوصــوا يف ختــام جلســات عمل الورشــة،
تعزيـزا للمــروع املقــرح ،مــا يأيت:
●●أهميــة التأطــر القانــوين للمــروع ،يف ضــوء األنظمــة والقوانــن التــي تعمــل بهــا جامعــة الــدول
العربيــة؛
●●تشــكيل فريــق عمــل مــن اإلعالميــن العــرب املؤهلــن القادريــن عــى إنجــاح رســالة البوابــة
اإللكرتونيــة ،ومراعــاة عمليــة املتابعــة والتقييــم لخطــة العمــل التنفيذيــة للمــروع وفــق ف ـرات
زمنيــة محــددة؛
●●بنــاء رشاكات مــع وســائل اإلعــام العربيــة الســمعية والبرصيــة واملقــروءة ،ومــع الجامعــات ومراكــز
األبحــاث املختصــة ومؤسســات املجتمــع املــدين املعنيــة ،والدعــوة لبنــاء رشاكــة بــن البوابــات
اإللكرتونيــة العربيــة املعنيــة باملــرأة ،الســيام يف تبــادل االنتــاج اإلعالمــي؛
●●العمــل عــى الرتويــج للمــروع عــر نــر ثقافــة األنرتنــت ومقاومــة األميــة اإللكرتونيــة ،مــن خــال
نشــاطات املنظــات النســوية العربيــة ،والقيــام بحملــة واســعة يف هــذا الصــدد ،رشيطــة مشــاركة
املجتمــع املحــي فيهــا بــكل قطاعاتــه الحكوميــة واملجتمــع املــدين؛
●●وضــع آليــة مناســبة لضــان اســتفادة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن اإلنتاجــات اإلعالميــة للبوابــة
اإللكرتونية؛
●●إنشــاء مراصــد إعالميــة يف كل األقطــار العربيــة تتــوىل املســاهمة يف فــرز اإلنتــاج اإلعالمــي الــذي
يخــص املــرأة ،وتزويــد البوابــة اإللكرتونيــة للمــرأة بذلــك اإلنتــاج لنــره فيهــا؛
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●●اعتبــار كل اإلعالميــات العربيــات جــز ًء مــن املــروع ،وكــذا الناشــطات يف املنظــات النســوية
العربيــة ،مــن خــال القيــام مبهمــة التدريــب والتأهيــل الحــريف يف القطــاع اإلعالمــي؛
●●دعــوة املؤسســات اإلعالميــة واملراكــز البحثيــة واملؤسســات الجامعيــة العربيــة ملســاندة املــروع،
وإب ـرازه إىل حيــز الوجــود؛
●●تشــجيع وبنــاء قاعــدة بيانــات للمشــاركني يف أعــال املنتــدى ،واســتحداث منتــدى إلكــروين لضــان
التواصــل ،وليشــكل مرصــدا للمراقبــة والتقييــم.
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آفاق إحداث مؤسسة إعالمية تهتم بقضايا المرأة العربية
مشروع البوابة اإلعالمية اإللكترونية للمرأة العربية
Arab Women E-Media Portal

محمد عايش ،رئيس قسم االتصال الجماهيري بالجامعة األمريكية باإلمارات

ملخص تنفيذي
ينبثــق مــروع املؤسســة اإلعالميــة للمــرأة العربيــة مــن االسـراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة التــي
أطلقــت يف نوفمــر  2008تحــت رعايــة كرميــة مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،رئيســة االتحــاد
النســايئ العــام ،الرئيــس األعــى ملؤسســة التنميــة األرسيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،لتجســد
دعــم ســموها املتواصــل ملســرة املــرأة العربيــة وتقدمهــا يف محتلــف املجــاالت ،مبــا فيهــا املجــال
اإلعالمــي .ويتضمــن مــروع املؤسســة اإلعالميــة للمــرأة العربيــة إنشــاء كيــان إعالمــي متعدد الوســائط
ومســتند للشــبكة العنكبوتيــة ،يقــوم بإنتــاج مــواد إعالميــة مختلفــة األشــكال وتوصيلهــا بشــكل تفاعــي
للجمهــور املســتهدف يف أنحــاء العــامل .وقــد تــم اختيــار البوابــة اإللكرتونيــة كمنصــة إعالميــة إلطــاق
املــروع يف ضــوء النمــو املتزايــد لإلعــام الشــبيك اإللكــروين يف املنطقــة العربيــة والــذي يتميــز بقدراتــه
عــى الوصــول إىل مناطــق واســعة مــن العــامل وبقدراتــه التفاعليــة التــي تتيــح التفاعــل مع املســتخدمني
إضافــة لقدراتــه املتعــددة الوســائط .وتتميــز جميــع املــواد اإلعالميــة التــي يتــم إنتاجهــا وتوزيعهــا عــر
بوابــة إلكرتونيــة خاصــة بأنهــا تحمــل رســالة اتصإلىــة تجســد مــا تســعى إلىــه االسـراتيجية اإلعالميــة
للمــرأة العربيــة عــى صعيــد رفــع الوعــي املجتمعــي ،مبــا فيــه وعــي املــرأة ذاتهــا ،بقضايــا املــرأة،
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وخلــق رأي عــام مســاند لهــا ،ودعــم وتعزيــز مكانتهــا وأدوارهــا املختلفــة .ويرتكــز مــروع املؤسســة
املقرتحــة عــى بوابــة الكرتونيــة متعــددة الوســائط للمــرأة العربيــة تشــمل خدمــة للنــر اإللكــروين،
ومكتبــة صــور رقميــة ،وخدمــة إذاعيــة شــبكية ،وخدمــة بــث وإنتــاج تلفزيــوين وأرشــفة فيديــو شــبيك،
إضافــة إىل شــبكة تواصــل اجتامعــي تضــم منصــات اإلعــام االجتامعــي عــى شــبكة األنرتنــت .وتتضمــن
هــذه الوثيقــة وصفــا لهــذه املشــاريع وأهدافهــا ومراحــل تنفيذهــا عــى مــدار خمــس ســنوات ،واملــوارد
البرشيــة والفنيــة واملإلىــة املطلوبــة لتنفيذهــا ،إضافــة إىل تحليــل «ســووت» لنقــاط القــوة ونقــاط
الضعــف والفــرص والتحديــات التــي تحيــط بهــذا املــروع اإللكــروين اإلعالمــي للمــرأة العربيــة.
األهداف العامة للمشروع
 .1نــر املعرفــة والوعــي املجتمعــي بالــدور الحيــوي للمــرأة العربيــة يف مســرة تطويــر املجتمعــات
العربيــة املعــارصة.
 .2توفــر منابــر ومنافــذ اتصاليــة حقيقيــة للمــرأة للتعبــر عــن نفســها وعــن همومهــا وإبداعاتهــا يف
مجــاالت الحيــاة املختلفــة.
 .3تدعيــم االتجاهــات اإليجابيــة يف املجتمــع حــول قضايــا املــرأة ومشــاركتها يف الحيــاة العامــة باعتبارها
عنـرا بنــاء يشــكل نصــف املجتمــع ولــه الحــق يف املســاهمة يف التنميــة الوطنيــة.
 .4بنــاء رأي عــام مجتمعــي مســاند للمــرأة يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة وغريهــا مــن
خــال مكافحــة الصــور النمطيــة وإبـراز إنجــازات املــرأة يف مختلــف املجــاالت.
 .5إبراز النامذج املرشفة للمرأة العربية يف البناء والنامء والنضال يف مختلف جوانب الحياة.
 .6بناء رشاكات إعالمية ومجتمعية تسهم يف تعزيز مسرية املرأة وتعضيد دورها املجتمعي.
مكونات المشروع
تشــكل البوابــة اإلعالميــة اإللكرتونيــة  E-Media Portalاملنصــة الرئيســية للمؤسســة اإلعالميــة املقرتحة
للمــرأة العربيــة ،حيــث تنــدرج يف إطارهــا عــدة خدمــات إعالميــة تصــب يف خدمــة األهــداف املشــار
إليهــا أعــاه .وقــد تــم تصميــم املــروع اإلعالمــي يف إطــار إلكــروين وشــبيك بحــت يف ضــوء التحــوالت
الهائلــة التــي يشــهدها قطــاع اإلعــام نحــو املنصــات الشــبكية واإللكرتونيــة التــي تتميــز برسعــة
االنتشــار واتســاع رقعتــه وتوافــر التفاعليــة يف التواصــل مــع الجمهــور واالســتخدام متعــدد الوســائط
لوســائل اإلعــام مقارنــة مــع اإلعــام التقليــدي ،إضافــة إىل انخفــاض التكاليــف .كــا أن إطــاق املــروع
مــن منصــة إلكرتونيــة شــبكية يتطلــب تكإلىــف أقــل مــا ســيضمن دميومــة متواصلــة .وتتضمــن
الخدمــات التــي تحتضنهــا البوابــة اإللكرتونيــة اإلعالميــة للمــرأة العربيــة خدمــات النــر اإللكــروين،
واإلذاعــة الصوتيــة الشــبكية ،ومكتبــة الصــور الرقميــة ،والبــث واإلنتــاج التلفزيــوين ،وشــبكة التواصــل
االجتامعــي .ويعــرض الجــزء التــايل موج ـزا بهــذه الخدمــات وأهدافهــا املتوقعــة.
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 .1خدمة النشر اإللكتروني
تقــوم هــذه الخدمــة عــى أســاس تقديــم مــواد توعيــة إلكرتونيــة تحمــل محتــوى تثقيفــي وتوعــوي
موجهــة للمــرأة العربيــة وتتعلــق مبســاهامتها
يف املجــاالت املختلفــة ،مــن خــال بوابــة
إلكرتونيــة إعالميــة .Portalوتتضمــن املــواد
اإللكرتونيــة التــي يتــم إتاحتهــا عــى البوابــة
اإللكرتونيــة للمســتخدمني كتيبــات ون ـرات
وملفــات وبوسـرات وحقائــب توعويــة عاليــة
الجــودة مــن حيــث التصميــم واملحتــوى
باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة ،تســتفيد منهــا
املــرأة العربيــة يف اكتســاب مهــارات متنوعــة
مثــل الرتبيــة واألمومــة ومهــارات تكنولوجيــا املعلومــات ومهــارات اللغــة والثقافــة والرعايــة الصحيــة،
بهــدف رفــع مســتواها العلمــي واملعــريف يف مجــاالت الحيــاة العامــة والشــخصية .كــا تتضمــن املــواد
اإلعالميــة اإللكرتونيــة محتويــات متخصصــة يف إنجــازات املــرأة يف مجــاالت التعليــم والثقافــة والرتبيــة
األرسيــة والبيئــة والصحــة والسياســة واالقتصــاد والتــي ميكــن أن تســتفيد منهــا املــرأة يف تنميــة
شــخصيتها ودورهــا االجتامعــي يف الحيــاة العامــة .كــا تتضمــن املــواد اإللكرتونيــة املتاحــة عــى البوابــة
اإللكرتونيــة بصيغــة  PDFأعــاال إبداعيــة للمــرأة العربيــة قــي مجــاالت األدب والثقافــة واملــرح
والبحــث العلمــي يف االقتصــاد وتكنولوجيــا املعلومــات والتاريــخ وعلــم االجتــاع وعلــم النفــس .كــا
تتضمــن أيضــا مــواد إلكرتونيــة موجهــة ألف ـراد املجتمــع بهــدف رفــع مســتوى الوعــي بقضايــا املــرأة
ومساهمتها يف التنمية الوطنية الشاملة يف بلدانها.
وإضافــة لتوفــر املــواد املنشــورة عــى البوابــة اإللكرتونيــة لــي يصــل إليهــا املســتخدمون ويقومــون
بتحميلهــا لالســتفادة منهــا يف حياتهــم ،فإنــه يتــم إرســالها أيضــا إىل نخبــة مــن املثقفــن وصانعــي
القـرار واملؤسســات التعلىميــة والثقافيــة عــر الربيــد اإللكــروين بشــكل دوري ومنتظــم .وميكــن توفــر
نســخ ورقيــة مــن املــواد اإللكرتونيــة لــي يتــم تداولهــا بشــكل تقليــدي بهــدف توســيع رقعــة انتشــارها
ومــدى اســتخدامها يف املجتمــع .كــا ميكــن توفــر تلــك النســخ الورقيــة للمؤسســات الثقافيــة والعلميــة
والتعلىميــة والنســوية إلث ـراء مواردهــا العلميــة والثقافيــة ومكتباتهــا.
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أهداف خدمة النشر اإللكتروني
 .1توفــر مــواد إلكرتونيــة عــى الشــبكة بشــكل نصــوص تــأيت بصيــغ كتــب ونـرات وملفــات وكتيبــات
حــول موضوعــات تتعلــق باملــرأة العربيــة.
 .2توفــر منــر للحــوار مــن خــال مدونــة خاصــة تتبــع لخدمــة النــر اإللكــروين حــول القضايــا إلىتــم
النــر حولهــا.
 .3الوصــول إىل جامهــر متنوعــة وخارجيــة برســائل متطــورة مــن حيــث املحتــوى والتصميــم تســهم يف
تدعيــم الصــورة اإليجابيــة للمــرأة العربيــة وإنجازاتهــا يف مختلــف املجــاالت.
 .4إنشــاء رشاكات مــع مواقــع وبوابــات إلكرتونيــة أخــرى لتبــادل املــواد اإلعالميــة ونرشهــا باللغتــن
العربيــة واإلنجليزيــة.
 .5توفــر وتوزيــع نســخ ورقيــة مــن املــواد التــي يتــم نرشهــا وإتاحتهــا لألف ـراد واملؤسســات العلميــة
والتعلىميــة والثقافيــة يف املجتمــع.
 .2خدمة إذاعية شبكية
يتمثــل هــذا املــروع يف إنشــاء أول إذاعــة شــبكية للمــرأة العربيــة تتبنــى خطــا اس ـراتيجيا بعينــه
وتقــوم يف إطــاره بتقديــم مــواد ترفيهيــة
وتثقيفيــة وتعليميــة يف شــكل برامــج
وحلقــات دراميــة وتنويهــات ومقابــات
وأخبار..الــخ تخــدم واقــع املــرأة يف ســائر
املجــاالت ،وميكــن املســاهمة فيهــا مــن قبــل
ســائر الــدول العربيــة .وتســتخدم الخدمــة
اإلذاعيــة تكنولوجيــا  streamingيف بــث
الربامــج الصوتيــة مــن لقــاءات وأخبــار
ومقابــات وموســيقى وأحاديــث وإعالنــات
خدمــة عامــة وغريهــا مــن الربامــج ،حيــث ميكنهــا أن تصــل إىل جميــع أنحــاء العــامل عــر الشــبكة،
وميكــن االســتامع إليهــا عــر أجهــزة الحاســوب أو أجهــزة الهواتــف املتنقلــة أو األجهــزة اللوحيــة .كــا
تتضمــن البوابــة الفرعيــة للخدمــة اإلذاعيــة ملفــات صوتيــة ميكــن تحميلهــا مــن خــال تقنيــة podcast
أو حفظها بشكل ملفات  mp3واالستامع إليها ثانية من قبل املستخدمني.
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أهداف الخدمة اإلذاعية الشبكية
 .1تقديم مواد إذاعية سمعية تتعلق بشؤون املرأة يف مواقعها األرسية واملهنية املختلفة.
 .2توفري منرب إذاعي للمرأة ليك تعرب عن قضاياها وهمومها من خالل تشكيلة من الربامج.
 .3خلــق حــوار باتجاهــن بــن الفعاليــات االجتامعيــة والثقافيــة يف املجتمعــات العربيــة حــول قضايــا
املــرأة واملجتمــع.
 .4إنتاج أعامل إذاعية مبدعة وبثها يف مناطق مختلفة لتوثيق إنجازات املرأة العربية.
 .5إنشاء رشاكات مع املؤسسات اإلعالمية واملجتمعية األخرى لخدمة قضايا املرأة.
 .6تشجيع األعامل اإلبداعية اإلذاعية املتعلقة باملرأة العربية وإنجازاتها.
 .3مكتبة الصور الرقمية
ســتكون مكتبــة صــور املــرأة العربيــة األوىل مــن نوعهــا يف ظــل نــدرة الصــور املتوافــرة عــن املــرأة
العربيــة والتــي يتــم الحصــول علىهــا بتكلفــة
عاليــة مــن أصحــاب امللكيــة الفكريــة لهــا.
وتقــوم فكــرة املكتبــة عــى تســجيل حيــاة
وواقــع املــرأة العربيــة برصيــا يف ســائر
املجــاالت يف صــور فوتوغرافيــة يتــم إتاحتهــا
مبقابــل مــادي لإلعــام الداخــي والخارجــي.
وميكــن للمؤسســات اإلعالميــة والتعلىميــة
االشــراك يف خدمــات الصــور الرقميــة عــى
الشــبكة ،كــا ميكــن توفريهــا مبســتويات
وضــوح مختلفــة وفقــا لالســتخدام .وميكــن لهــذه املكتبــة الرقميــة أن تطلــق مســابقة للتصويــر
الفوتوغــرايف تســجل أبــرز إنجــازات املــرأة العربيــة بشــكل فوتوغــرايف وتخصــص جوائــز تقديريــة
للصور الفائزة.
أهداف مكتبة الصور الرقمية
●●توفري مادة فوتوغرافية توثق إلنجازات املرأة العربية يف مختلف املجاالت.
●●إثراء الثقافة املرئية املتعلقة باملرأة العربية وتجاربها الرائدة.
●●توفري مورد معريف مريئ حول قضايا املرأة وإنجازاتها
●●تشجيع األعامل اإلبداعية الفوتوغرافية املتعلقة باملرأة العربية وإنجازاتها.
●●بناء رشاكات مع وسائل اإلعالم املرئية واملطبوعة لنرش املعرفة البرصية الخاصة باملرأة.
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 .4خدمة بث وإنتاج تليفزيوني شبكي
تقــوم هــذه الخدمــة بإنتــاج وتســويق املــواد التلفزيونيــة مبختلــف أنواعهــا مــن التنويهــات والربامــج
واملسلســات واألفــام التســجيلية والتقاريــر
اإلخباريــة املتعلقــة باملــرأة العربيــة وتســهم
يف خدمــة قضاياهــا وتوثيــق ونــر إنجازاتهــا
بشــكل ســمعي وبــري .وتشــمل الخدمــة
فــرات بــث ملــواد تســجيلية أو مقابــات أو
برامــج مــن البوابــة اإلعالميــة اإللكرتونيــة
للمــرأة العربيــة وتوفــر ملفــات الفيديــو
وإتاحتهــا للتحميــل مــن قبــل الجمهــور
املستخدم بشكل مجاين أو عرب االشرتاك.
أهداف خدمة البث واإلنتاج التلفزيوني الشبكي
●●إنتاج األفالم الوثائقية املتخصصة يف شؤون املرأة وقضاياها وبثها عىل البوابة اإللكرتونية للوكالة.
●●إنتاج برامج األحاديث  Talk Showsوبثها عىل املحطات التلفزيونية يف إطار اتفاقيات ثنائية.
●●توفري منافذ إعالمية للمرأة ليك تعرب عن ذاتها وعن همومها بشكل مريئ ومقنع.
●●توفري منرب مريئ للحوار املجتمعي حول قضايا املرأة مبختلف أنواعها.
●●إنتاج مسلسالت وأفالم تعكس الصورة الحقيقية للمرأة العربية يف املجتمعات املعارصة.
●●بنــاء رشاكات مــع مؤسســات إعالميــة واجتامعيــة وثقافيــة لتحقيــق إنتــاج تلفزيــوين متميــز حــول
قضايــا املــرأة.
 .5خدمة تواصل اجتماعية متكاملة
تقــوم هــذه الخدمــة باســتثامر شــبكات التواصــل االجتامعــي املختلفــة يف تعزيــز التفاعــل االجتامعــي
والثقــايف بــن املســتخدمني يف كل مــا يخــص قضايــا املــرأة
العربيــة .وتتضمــن هــذه الخدمــة فتــح حســابات للمؤسســة
اإلعالميــة للمــرأة العربيــة عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي
مثــل توتــر وفيســبوك ويوتيــوب ولنكــدإن وأنســتغرام .ويتــم
مــن خــال هــذه الشــبكات االجتامعيــة بنــاء مجتمعــات
افرتاضيــة متشــعبة تقــوم بالتفاعــل حــول القضايــا املتعلقــة
باملــرأة ،وتقــوم املؤسســة اإلعالميــة للمــرأة العربيــة بنــر
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املعلومــات املتلعقــة بأنشــطتها وبقضايــا املــرأة مــن خــال النصــوص والفيديــو والصــور بهــدف تعزيــز
التفاعل الشبيك وبناء رأي عام مساند لحقوق املرأة العربية.
أهداف خدمة التواصل االجتماعي
 .1بناء مجتمع افرتايض مساند لقضايا املرأة العربية.
 .2تعزيز النقاش التفاعل بني أفراد املجتمع العريب يف كل ما يخص قضايا املرأة العربية.
 .3توفري منفذ تفاعيل للمرأة العربية للتعبري عن إبداعاتها وقضاياها يف الفضاء االفرتايض.
 .4إبراز إنجازات املرأة العربية يف مختلف امليادين.
 .5بنــاء رشاكات متنوعــة مــع مؤسســات إعالميــة عــى الشــبكة العنكبوتية لتبــادل املعرفة حول قضايــا املرأة.
الموارد البشرية والفنية المطلوبة إلطالق المؤسسة اإلعالمية للمرأة العربية
لــي تتمكــن املؤسســة اإلعالميــة للمــرأة العربيــة مــن التحــول إىل كيــان إعالمــي متكامــل يقــوم مبهمتــه
عــى أكمــل وجــه ،ال بــد مــن توفــر املــوارد الفنيــة والبرشيــة واللوجســتية التاليــة:
مكتب مدير عام

العدد

املكان

1

مكتب مساعد إداري

1

مكاتب محررين/فنيني/منتجني/كتاب/إداريني/مرتجمني/
مصممني

12

قاعة اجتامعات

2

مكان استقبال

1

مخازن

1

استوديو إذاعي وتلفزيوين

1
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مدير عام

العدد

املورد البرشي

1

مساعد إداري

1

رئيس تحرير نرش إلكرتوين

1

محرر/كاتب

2

مرتجم (عريب/إنجليزي)

1

مصمم مطبوعات إلكرتونية

2

مرشف إذاعة شبكية

1

معد برامج

3

فني صوت وفيديو

1

فني تكنولوجيا معلومات

1

مقدم برامج

2

مراسلون بدوام جزيئ

4

فني أرشفة صور وفيديو وصوت

1

مصمم مواقع وتطبيقات

1

مصور فيديو

1

أخصايئ شبكات اجتامعية

2

إداري موارد برشية ومإلىة

2

مهندس صانة تكنوولجيا معلومات

1
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املوارد الفنية

العدد

حجز مجال إلكرتوين عىل الشبكة Domain

2

أجهزة حاسب ولوازمها

10

سريفرات

4

كامريا فيديو عإلىة الجودة

3

اتصاالت وأنرتنت

رسعة عإلىة

مسجالت صوتية رقمية

4

نظام  streamingصوت وفيديو

2

برمجيات تصميم جرافييك (أدويب يس يس)

4

برمجيات مونتاج صوت وفيديو

2

كامريا فوتوغرافية رقمية

3

كامريات استوديو

3

نظام إضاءة اتسوديو

1

نظام تسجيل صوت

2

آثاث مكاتب ومحطات عمل حاسوبية

حسب الحاجة

التكلفة المتوقعة للمشروع خالل خمس سنوات
التكلفة التقديرية

الدخل اإلعالين

السنة

الثانية

 1،5مليون دوالر

 750،000دوالر

الثالثة

 1،5مليون دوالر

 1مليون دوالر

الرابعة

 2مليون دوالر

 1،5مليون دوالر

الخامسة

 2مليون دوالر

 2مليون دوالر

األوىل

 2مليون دوالر
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 500،000دوالر

اإلطار الزمني لتنفيذ مشروع المؤسسة اإلعالمية للمرأة العربية
اإلطار الزمني :من ---إىل
 1يناير  31مايو 2015

 1يونيو  31ديسمرب 2015

 1يناير  31ديسمرب 2016

 1يناير  31ديسمرب 2017

 1يناير  31ديسمرب 2018

 1يناير  31ديسمرب 2019

اإلجراء

املخرجات

تأســيس البنيــة التحتيــة واســتقطاب قرار/مرســوم إنشــاء املؤسسة/لوائح/شــعار
ومســمى/ميزانية ومــوارد مؤكــدة
الكفــاءات وتوفــر املــوارد
كيــان مؤســي باســم املؤسســة اإلعالميــة
للمــرأة العربيــة بشــكل بوابــة إلكرتونيــة
إطــاق تجربيــي للبوابــة اإللكرتونيــة تضــم خدمــات النــر والبــث اإلذاعــي
للمؤسســة اإلعالميــة للمــرأة العربيــة والبــث التلفزيــوين والصــور الرقميــة ومنصــات
التواصــل االجتامعــي
•مبارشة العمل يف خدمات النرش •محتوى إعالمي إلكرتوين بشكل نرشات
والبث اإلذاعي والتلفزيوين والصور وكتيبات وملفات وصور وبث إذاعي
وتلفزيوين وملفات صوت وفيديو وصور
الرقمية والشبكات االجتامعية
وتفاعل عرب منصات التفاعل االجتامعي
بنسبة 25%
•عالقات تعاون ومبادرات مشرتكة
•بناء رشاكات
العمــل يف خدمــات النــر والبــث محتــوى إعالمــي إلكــروين بشــكل نــرات
اإلذاعــي والتلفزيــوين والصــور وكتيبــات وملفــات وصــور وبــث إذاعــي
الرقميــة والشــبكات االجتامعيــة وتلفزيــوين وملفــات صــوت وفيديــو وصــور
وتفاعــل عــر منصــات التفاعــل االجتامعــي
بنســبة 50%
•العمل يف خدمات النرش والبث
اإلذاعي والتلفزيوين والصور
الرقمية والشبكات االجتامعية
بنسبة 75%

•محتوى إعالمي إلكرتوين بشكل نرشات
وكتيبات وملفات وصور وبث إذاعي
وتلفزيوين وملفات صوت وفيديو وصور
وتفاعل عرب منصات التفاعل االجتامعي

•بناء رشاكات
•العمل يف خدمات النرش والبث
اإلذاعي والتلفزيوين والصور
الرقمية والشبكات االجتامعية
بنسبة 100%

•عالقات تعاون ومبادرات مشرتكة
•محتوى إعالمي إلكرتوين بشكل نرشات
وكتيبات وملفات وصور وبث إذاعي
وتلفزيوين وملفات صوت وفيديو وصور
وتفاعل عرب منصات التفاعل االجتامعي

•بناء رشاكات

•عالقات تعاون ومبادرات مشرتكة

142

تحليل «سووت» لمشروع الوكالة اإلعالمية للمرأة العربية

نقاط القوة
الفرص

•تكنولوجيــا اإلعــام الجديــد متكــن مــن تنفيــذ
املــروع
•وجــود رأي عــام مســاند لقضايــا املــرأة يف
املنطقــة العربيــة
•توافــر كفــاءات إعالميــة نســوية فاعلــة يف
املنطقــة العربيــة
•وعــي القامئــن عــى قضايــا املــرأة العربيــة
بأهميــة هذااملــروع
•وســائل اإلعــام العربيــة تســاهم يف تعزيــز
مســرة املــرأة العربيــة

نقاط الضعف

•املــروع منبثــق مــن االســراتيجية اإلعالميــة
للمــرأة العربيــة
•منظمة املرأة العربية تتبنى املرشوع
•يســعى املــروع لتعزيــز لتمكــن املــرأة العربيــة
يف املســاهمة يف تنميــة مجتمعهــا
•املــروع هــو أول مبــادرة شــاملة لتوظيــف
اإلعــام اإللكــروين يف خدمــة قضايــا املــرأة
العربيــة

التهديدات
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•عدم توافر املوارد البرشية والفنية للمرشوع

•تفــاوت الوعــي بقضايــا املــرأة يف املجتمعــات
العربيــة
•وجــود بعــض املامرســات الخاطئــة التــي تحــول
دون قيــام املــرأة العربيــة بــدور فاعــل يف بنــاء
مجتمعهــا
•وجــود تنافــس مــن منابــر إعالميــة تتبنــى قضايــا
املــرأة يف العــامل العــريب
•عــدم اليقــن بشــأن تدفــق املــوارد اإلعالنيــة
للبوابــة اإللكرتونيــة يف ظــل التنافــس يف الفضــاء
االفــرايض
•تفــاوت نســبة انتــر األنرتنــت واألجهــزة النقالــة
يف املنطقــة العربيــة

الجلسة الختـاميـة للمنتدى

تكريم المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية
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اختتمــت فعاليــات املنتــدى العــريب األول حــول «املــرأة واإلعــام يف ضــوء املتغ ـرات الراهنــة» ،الــذي
نظمتــه وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة برشاكــة مــع منظمــة املــرأة العربيــة
تحــت شــعار «نحــو إعــام عــريب منصــف للمــرأة» ،بجلســة ختاميــة متيــزت بتكريــم الســيدة شــيخة
ســيف الشــاميس ،املديــرة العامــة ملنظمــة املــرأة العربيــة ،عــى جهودهــا املقــدرة يف تطويــر املنظمــة،
واملســاهمة عربهــا يف النهــوض بأوضــاع املــرأة العربيــة.
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التقرير العام للمنتدى
متيــزت الجلســة الختاميــة بتقديــم التقريــر العام للمنتــدى العــريب ،الذي تلته الســيدة
فاطمــة الزهـراء بابــا أحمــد ،مستشــارة الســيدة بســيمة الحقــاوي وعضو لجنــة صياغة
التقريــر العــام للمنتدى.
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عقــد املنتــدى العــريب حــول املــرأة واإلعــام يف ضــوء املتغـرات الراهنــة ،الذي شــاركت يف تنظيمــه وزارة
التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ومنظمــة املــرأة العربيــة ،يف مدينــة مراكــش باململكــة
املغربيــة يومــي  18و 19فرباير/شــباط  ،2014وســارت أعاملــه مــن خــال خمــس ورش عمــل عملــت
بالتــوازي ،وعقــدت كل منهــا ثــاث جلســات عمــل إجرائيــة.
دار موضــوع ورشــة العمــل األوىل حــول تقييــم السياســات واالس ـراتيجيات يف مجــال اإلعــام واملــرأة،
وتناولــت الورشــة الثانيــة موضــوع اإلطــار القانــوين اإلقليمــي ،وحللــت الورشــة الثالثــة الخطــاب
اإلعالمــي العــريب حــول املــرأة خاصــة إعــام مــا بعــد التحــوالت السياســية الراهنــة ،وناقشــت الورشــة
الرابعــة آليــات تعزيــز قــدرات الوصــول إىل نظــم الرصــد يف حــن تناولــت الورشــة الخامســة واألخــرة
آفــاق إحــداث مؤسســة إعالميــة تهتــم بقضايــا املــرأة العربيــة.
ولقــد دار النقــاش يف كل ورشــة مــن هــذه الــورش انطالقــا مــن أوراق خلفيــة أعدهــا خـراء يف املجــال.
وتنــوع حضــور كل ورشــة بــن خــراء أكادمييــن وإعالميــن مامرســن وصنــاع قــرار يف املؤسســات
االعالميــة وممثلــن للمجتمــع املــدين.
ولقد عرفت األوراق الخلفية نقاشا ثريا أسفر عن االتجاهات العامة التالية:
●●الورشــة األوىل أكــدت عــى أهميــة أن تكــون االس ـراتيجيات انعكاســا لسياســة واضحــة يف مجــال
التعامــل مــع قضايــا املــرأة عــى مســتوى آليــات البنــاء املرتبطــة بالتخطيــط ،وأيضــا عــى مســتوى
آليــات التقييــم والرصــد والتنســيق .كــا أكــدت عــى رضورة تعميــم التجــارب العربيــة الناجحــة يف
مجــال بنــاء اس ـراتيجيات إعالميــة خاصــة باملــرأة ليتعــرف عليهــا املهتمــون يف املجــال؛
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●●الورشــة الثانيــة أكــدت عــى بعــض املبــادئ الواجــب أخذهــا بعــن االعتبــار يف الترشيعــات ،ومــن
أهمهــا النظــر لقضيــة تصحيــح صــورة املــرأة ،ومتكينهــا مــن الحضــور املنصــف بوصفهــا قضيــة
اجتامعيــة وإنســانية ،وأيضــا متكينهــا مــن الوصــول ملراكــز صنــع الق ـرار اإلعالمــي ،إضافــة ألهميــة
الســمو بالقـرارات الحكوميــة إىل قوانــن ،وزجــر كل املامرســات التــي متــس بكرامــة املــرأة .وأظهــرت
الورشــة وجــود تقصــر بالقوانــن يف مــا يتعلــق بالبنــود الخاصــة بتصحيــح صــورة املــرأة يف وســائل
اإلعــام واالتصــال وإنصافهــا ،وغيــاب تفعيــل مواثيــق الــرف اإلعالميــة وعــدم تكريســها يف قوانــن،
وغيــاب القوانــن الخاصــة باإلشــهار يف بعــض الــدول ،مؤكــدة أهميــة تحديــد العنــارص التــي يجــب
تضمينهــا يف أي مرجعيــة معياريــة تخــص تنــاول املــرأة يف اإلعــام؛
●●الورشــة الثالثــة اهتمــت بتوســيع مفهــوم الخطــاب اإلعالمــي ليشــمل الخطــاب اللفظــي وغــر
اللفظــي املوجــه مــن كافــة وســائل اإلعــام املقــروءة واملســموعة واملرئيــة ،إضافــة إىل وســائل اإلعــام
واالتصــال الحديثــة .وأكــد املشــاركون يف الورشــة أن أزمــة الخطــاب اإلعالمــي العــريب هــي إشــكالية
اإلنســان بصفــة عامــة يتشــارك فيهــا املــرأة والرجــل عــى حــد ســواء ،وأن صــورة املــرأة يف اإلعــام ال
تعكــس الجانــب الفعــي والواقعــي ملشــاكل املــرأة وطموحاتهــا الحقيقيــة وترســيخ حقوقهــا وإبـراز
دورهــا الواقعــي يف بنــاء املجتمــع بالبلــدان العربيــة .وتــم التــداول بشــأن أهــم اآلليــات التــي
ســتمكن مــن ترســيخ حضــور إيجــايب يف الخطــاب اإلعالمــي مــن خــال جميــع الفاعلــن السياســيني
واملدنيــن ،ومركزيــة دور املناهــج التعليميــة يف تقويــة مكانــة املــرأة داخــل املجتمــع ودور اإلعــام
يف تعزيــز هــذه الصــور؛
●●الورشــة الرابعــة ناقشــت آليــات رصــد التفــاوت املبنــي عــى النــوع يف اإلعــام .كــا الحظــت
موســمية الرصــد واالنتقائيــة يف تنــاول املضامــن املرصــودة يف البلــدان العربيــة ،فأشــارت إىل رضورة
اعتــاد الرصــد بشــكل منتظــم ومســتمر ،وأهميــة اســتمرارية الرصــد لفهــم التحــوالت الجاريــة يف
مجتمعاتنــا .وناقــش املشــاركون نقاطــا تتعلــق مبناهــج وطــرق وآليــات الرصــد ،مؤكديــن أهميــة
االنتقــال مــن مســتوى القـراءة الكميــة للبيانــات واألرقــام إىل مســتوى تحليــل املضمــون ثانيــا ،وإىل
مســتوى تحليــل الخطــاب وربطــه بالســياقات املجتمعيــة ثالثــا ،وكــذا أهميــة استشــعار املجهــود
الرصــدي الــذي تــم بذلــه كل الســنوات األخــرة مــن طــرف مجموعــة مــن الفعاليــات العربيــة؛
●●الورشــة الخامســة ناقشــت مقــرح مــروع اســتحداث بوابــة إعالميــة إلكرتونيــة للمــرأة العربيــة
التــي تعتــر تجســيدا ألهــداف االس ـراتيجية االعالميــة للمــرأة العربيــة ،والتــي أصدرتهــا منظمــة
املــرأة العربيــة يف نونــر  2008اســتجابة لدعــوات عربيــة رســمية .وقــد مثــن املشــاركون يف الورشــة
مــروع إنشــاء كيــان إعالمــي متعــدد الوســاط مســتند إىل األنرتنــت يقــوم بإنتــاج مــواد إعالميــة
مختلفــة األشــكال وتوصيلهــا بشــكل فاعــل للجمهــور املســتهدف وفــق رســالة اتصاليــة تحقــق
أهــداف االســراتيجية اإلعالميــة للمــرأة العربيــة عــى صعيــد رفــع الوعــي املجتمعــي مبــا فيــه
وعــي املــرأة ذاتهــا بقضايــا املــرأة وخلــق رأي عــام مســاند لهــا ،ودعــم وتعزيــز مكانتهــا وأدوارهــا
ومكافحــة الصــور النمطيــة وإب ـراز إنجــازات املــرأة يف مختلــف املجــاالت ،وبنــاء رشاكات إعالميــة
ومجتمعيــة تســهم يف تعزيــز مســرة املــرأة وتعضيــد دورهــا املجتمعــي.
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خلصــت املشــاركات واملشــاركني يف فعاليــات هــذا املنتــدى العــريب إىل مجموعــة
مــن التوصيــات لخصتهــا رئيســة منظمــة املــرأة العربيــة ،الســيدة شــيخة ســيف
الشــاميس ،يف البيــان الختامــي الــذي توج أشــغال املنتــدى العريب للمــرأة واإلعالم،
وتلتــه يف الجلســة الختامية.

شــهدت مدينــة مراكــش املغربيــة ،يومــي  18و 19فربايــر  ،2014انعقــاد املنتــدى العــريب حــول املــرأة
واإلعــام يف ضــوء املتغـرات الراهنــة ،الــذي نظمتــه وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعية
باململكــة املغربيــة بتعــاون مــع منظمــة املــرأة العربيــة تحــت شــعار “نحــو إعــام عــريب منصــف
للمــرأة” ،بحضــور مســؤولني حكوميــن ولفيــف مــن الخـراء األكادمييــن واإلعالميــن املامرســن وصنــاع
الق ـرار داخــل املؤسســات اإلعالميــة ،فضــا عــن ممثلــن عــن املجتمــع املــدين.
ووعيــا منــا جميعــا ،نحــن مشــاركات ومشــاريك منتــدى مراكــش ،مــن مســؤولني حكوميــن عــى قطاعــي
املــرأة واإلعــام ،ومتخــذي الق ـرار اإلعالمي ،وفاعلــن مدنيــن وسياســيني وخ ـراء وأكادمييــن عــرب،..
بالرهانــات املوضوعــة عــى اإلعــام العــريب يف القيــام بــأدواره كرافعــة للنهــوض بالحقــوق اإلنســانية
األساســية للنســاء يف شــموليتها؛
وإميانــا منــا جميعــا بأهميــة العمــل املشــرك عــى تعزيــز أوضــاع املــرأة العربيــة العاملــة يف حقــل اإلعــام
وتطويــر قدراتهــا ،والعمــل عــى مراجعــة وتطويــر نظــم وآليــات ولوجهــا إىل مراكــز القـرار اإلعالمــي؛
واســتحضارا منــا جميعــا ألهميــة وراهنيــة قضايانــا العربيــة املشــركة سياســيا واقتصاديــا واجتامعيــا
وثقافيــا وبيئيــا وإعالميــا ،ومــا تعرفــه مجتمعاتنــا مــن تحــوالت يف بنياتهــا وأشــكالها وســروراتها ،مبــا
يقتــي منــا العمــل املشــرك عــى تعزيــز مواقــع بلداننــا العربيــة والنهــوض بنخبهــا ،وعــى رأســها
النســاء العربيــات اعتبــارا ألدوارهــن الطالئعيــة يف مــايض وحــارض ومســتقبل أقطارنــا العربيــة؛
وتثمينــا ملختلــف الجهــود العربيــة املبذولــة لغايــة اليــوم ،إن عــى مســتوى مبــادرات وبرامــج منظــات
عربيــة ،أو مــن خــال جهــود ونضــاالت املجتمــع املــدين العــريب ،أو نضــاالت نســاء ورجــال اإلعــام
بالــدول العربيــة ،التــي اســتهدفت جميعهــا التعريــف بقضايــا املــرأة العربيــة ونرصتهــا ،وتحســن
مواقــع حضورهــا اإلعالمــي املؤسســايت؛
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فإن منتدى مراكش خلص إلى التوصيات التالية:
●●الدعــوة إىل تبنــي إنشــاء قواعــد بيانــات لالسـراتيجيات املعــدة يف مجــال املــرأة واإلعــام ،وللقوانــن
الخاصــة باملــرأة واإلعــام يف العــامل العــريب؛
●●تفعيــل دور املجتمــع املــدين يف مجــال ابتــكار آليــات إعالميــة تكــرس صــورة إيجابيــة عــن املــرأة،
وتناهــض املامرســات املســيئة لهــا يف اإلعــام؛
●●تفعيل ترسانة الترشيعات الدولية ذات الصلة ،ومواءمة الترشيعات الوطنية معها؛
●●اعتامد ميثاق رشف عريب لإلعالم ،واالرتقاء باملواثيق األخالقية إىل مرتبة القواعد القانونية؛
●●اعتــاد دفاتــر تحمــات تجعــل مــن مســألة عــدم اإلســاءة للمــرأة رشطــا أساســيا عنــد الرتخيــص
لالســتثامر يف مجــال اإلعــام؛
●●إنشــاء هيــآت عليــا للرصــد اإلعالمــي يف كل دولــة يكــون مــن ســلطاتها رفــع توصيــات للجهــات
املعنيــة ،واملحافظــة عــى انتظاميــة واســتمرارية الرصــد؛
●●إحــداث آليــة ضبــط مســتقلة يف كل دولــة عربيــة ملراقبــة املــادة اإلعالميــة املســتخدمة يف كل وســائل
اإلعــام ،مبــا فيهــا الصحافــة اإللكرتونيــة واملادة اإلشــهارية؛
●●إعــداد دالئــل للمامرســن اإلعالميــن تســاعدهم عــى تفعيــل حضــور إيجــايب للمــرأة يف مجــال
اإلعــام واالتصــال؛
●●تكويــن اإلعالميــن يف مجــال املقاربــة الحقوقيــة والنــوع االجتامعــي ،عــى أن يشــمل التكويــن جميع
منتجــي الرســالة اإلعالميــة ،مــن كتــاب ومعديــن ومخرجــن ومصوريــن ومقدمني...الخ؛
●●تفعيــل مقــرح مــروع البوابــة اإلعالميــة اإللكرتونية للمــرأة العربية ،عــر التأطري القانوين واللوجســتييك،
ووضــع خطــة تنفيــذ ومتابعــة وتقييــم ،والعمــل عــى ضــان وصــول مخرجــات املــروع لكافــة فئــات
املــرأة العربيــة ،مــن خــال نــر ثقافــة األنرتنــت بتعــاون فاعــل مــع مؤسســات املجتمــع املــدين ،مــع
مراعــاة أن تكــون البوابــة ميــرة االســتخدام للمــرأة يف وضعيــة إعاقــة.
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