
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

م  املرصد الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالحول  ورقة   

 

والتمنية الاجامتعية عىل   ال رسة والتضامن واملساواة  كرام"، معلت وزارة  "اإ للمساواة  احلكومية  اخلطة  تدابري  مع  انسجاما 

اذلي يعد أ لية وطنية لرصد وتتبع صورة املرأ ة يف خمتلف الوسائط الإعالمية اإحداث املرصد الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالم  

 السمعية، البرصية، والرمقية. وجاء ذكل عرب املراحل التالية:  املكتوبة،

دارية "املرصد الوطين لتحسني صورة املرأ ة يف الإعالم " مبوجب قرار لوزيرة التضامن واملرأ ة   - اإحداث مصلحة اإ

رمق   والتمنية الاجامتعية  يف    243.13وال رسة  الآخرة    18الصادر  بتحديد  2013أ بريل    29)   1434جامدى   )

الكتابة ادلامئة اختصاصات وتنظمي وزارة التضامن واملرأ ة وال رسة والتمنية الاجامتع  ية. تناط لهذه املصلحة هممة 

 للمرصد لصورة املرأ ة يف الإعالم. 

   .2015يونيو  19يوم  الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالم  تنصيب أ عضاء املرصد -

 

 :ويتوىل املرصد املهام الآتية 

  القيام برصد وتوثيق صورة املرأ ة يف خمتلف وسائل الإعالم؛ •

عداد وتطوير  •  مؤرشات رصد صورة املرأ ة يف الإعالم؛ اإ

اإحداث بنك للمعلومات واملعطيات حول الصور المنطية واملسيئة للمرأ ة املرصودة يف خمتلف الوسائط الإعالمية  •

 املكتوبة والسمعية والبرصية والرمقية؛

جناز ادلراسات وال حباث ذات العالقة ابجملال؛ •  املسامهة يف اإ

جناز التقرير الس نوي، وتقارير موضوعاتية.  •  اإ

 

   تشكيةل املرصد الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالم يف وليته ال وىل: 

 يمتزي املرصد  برتكيبة ثالثية جتمع بني ممثلني وممثالت عن:  

 القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية؛                 ✓

 عيات اجملمتع املدين العامةل يف اجملال؛ج  ✓



 مراكز البحث وادلراسات التابعة للجامعات  ✓

 

جنازات املرصد يف وليته ال وىل حصيةل بأ مه    : اإ

   عداد التقارير يف   :جمال ادلراسات واإ

عداد خارطة الطريق لتفعيل املرصد    الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالم مبواكبة خربة )بدمع من صندوق ال مم املتحدة اإ

 (  19/11/2015)للساكن(؛
عداد ال وراق التنظميية للمرصد الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالم للمرصد) القانون ال سايس، النظام ادلاخيل،   اإ

 امليثاق( 
املتحدة   ال مم  صندوق  من  )بدمع  خربة  مبواكبة  الإعالم  يف  املرأ ة  لصورة  مفاهميي  دليل  عداد  اإ

 ،كوثيقة داخلية لالش تغال (15/12/2016)للساكن(
جناز دراسة "  لتحديد أ لية /ھجاز للرصد، وش بكة للقراءة، ومؤرشات، وأ دوات، ووسائل تقنية لتبادل ونرش  اإ

عداد تقارير عن صورة ا  ( 2017)ش تنرب ملرأ ة يف وسائل الإعالم"املعلومة واإ
عداد التقرير الس نوي ال ول للمرصد الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالم حول    "صورة املرأ ة يف الوصالت  الرشوع يف اإ

 ،  " مبواكبة خربةTV 1، وقناة ميدي    2Mابلقناة الوطنية ال وىل، القناة الثانية  

  يف جمال تبادل التجارب والزايرات: 

يطاليا  س تة  لفائدة  دراسة     تنظمي زايرة    ،  وجاءت هذه  2017ماي    13  -8أ عضاء املرصد ملرصد ابفيا ابإ

طار برانمج التعاون بني وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة    الزايرة يف   ال رسة ومكتب جملس و اإ

 أ ورواب ابملغرب 

 . برصي والاطالع عىل جتربة الھيأ ة يف جمال الرصدزايرة أ عضاء املرصد للھيأ ة العليا لالتصال السمعي ال  

  :اس تقبال وفود من دول شقيقة لالطالع عىل جتربة املرصد 

 ؛2016ماي  23اس تقبال وفد فلسطيين برئاسة الس يدة وزيرة شؤون املرأ ة الفلسطينية الثنني  -

 الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالم لالطالع عىل جتربة املرصد  -دوةل جيبويت-اس تقبال وزيرة املرأ ة وال رسة  -

  يف جمال التواصل والتحسيس: 

حول موضوع "املأ وى يف الاضطراابت:   2015املشاركة يف ورشة لتقدمي تقرير حاةل الساكن يف العامل لعام   

 برانمج متغري للنساء والفتيات يف عامل يف أ زمة«  

ادلورتني    فعليات  وأ نشطتھا   23و22املشاركة يف  املرصد  بعمل  للتعريف  للنرش والكتاب  ادلويل  للمعرض 

 ومھامھا؛  

 خالت عىل مس توى وسائل الإعالم السمعية البرصية والإذاعة، للحديث حول جتربة املرصداملشاركة مبدا 

   .املشاركة يف جيع الفعاليات املنظمة من طرف الوزارة وخصوصا يف جمال املرأ ة 

 ؛ 2017يوليوز 5-4املشاركة يف ورشة حول املعاجلة الإعالمية للعنف ضد النساء  

» القيادة النسائية والمتثيلية الس ياس ية للنساء« مبداخةل حول دور الإعالم املشاركة يف الندوة الھجوية حول   

  2018يوليوز 11اء« سيف دمع المتثيلية الس ياس ية للن 



 رصد الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالم: جتديد العضوية ابمل 

املرصد ابلنس بة للجمعيات النسائية  انسجاما مع مقتضيات ال وراق التنظميية للمرصد اليت تنص عىل أ ن مدة العضوية يف  

دد يف ثالث س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة، عىل أ ن يمت جتديد ثليث هذه الفئة يف لك   ومراكز البحث وادلراسات ُتح

 ،  :ولية، أ رشفت الوزارة عىل تنظمي معلية جتديد العضوية يف املرصد وفقا ملا ينص عليه النظام ادلاخيل عرب عدة حمطات

 2018يونيو  19الولية ال وىل للمرصد الوطين لصورة املرأ ة يف الإعالم بتارخي  انهتاء 

جراء معلية القرعة لتجديد ثليث أ عضاء املرصد وفق املقتضيات احملددة ذلكل يف ال وراق التنظميية بتارخي      20اإ

 .  2018ش تنرب  

الإعالم    املرأ ة يف  لصورة  الوطين  املرصد  لعضوية  املدنية واملهنية  امجلعيات  يوم  تنظمي ورشة وطنية لنتخاب 

 ،  2019أ بريل    18امخليس 

 مراسةل القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية واجلامعات لتجديد أ و تثبيت العضوية ابملرصد. 

 

 


