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) التي تم تبنیها من قبل 2030أو (برنامج  2030تدعو خطة التنمیة المستدامة في افق 
الى تحویل العالم نحو االفضل وعدم استثناء أي   2015سبتمبر  25األمم المتحدة في 



فرد من خطة التنمیة المستدامة ولكن ما هي مكانة المرأة كفاعل تنموي مهم داخل 
اته الخطة في الدول العربیة وما هو دور االعالم في دعم المجتمعات وكیف یمكن تفعیل ه

براز دور النساء فیه وتعزیز التمكین والمساواة وتكافؤ الفرص، هو هذا ما  هذا البرنامج وإ
ابرازه ورسم معالم   المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر" السادس لمركز حاول التقریر

یات عمل االعالمي والفاعل الجمعوي لدعم خطة طریق تساهم في تسلیط الضوء على آل
  هذا البرنامج األممي.

على  2030حسب هذا التقریر، فإنه من المهم أال ننظر لطریقة تنفیذ خطة برنامج التنمیة 
انه سیكون ناجعا في الدول العربیة إن لم یتم تكییفه بشكل وطني ومحلي كي یترجم الى 

، حتى تتحول الى الناس دونما استثناء أیضا تشمل كل، تنمیة شاملة لمختلف المستویات
خطة محلیة یمكنها ان تطبق على ارض الواقع ویتم توفیر موازنات وموارد وصالحیات 
قانونیة وهیكلة مؤسساتیة النجازها في الواقع، وال یمكن ان یحدث هذا دون اشراك اطراف 

قوة ضاغطة لتنفیذ مهمة وهي االعالم والمجتمع المدني، ولكن لیشكل هذین المكونین 
شراك جمیع الفرقاء فیه بمراعاة لمقاربة النوع، فإنه من الضروري  مخطط التنمیة وإ

اوال والتمكن من مضمونها ومنهجیتها والتعرف على الیات  2030االطالع على اجندة 
الرصد والمتابعة التي توفرها مما سیمكن من ممارسة نوع من الرقابة الشعبیة على مدى 

خطط الوطنیة والمحلیة مع االهداف التنمویة العالمیة وكذا تثبیت مفهوم العدالة مالءمة ال
  االجتماعیة والمساواة بین الجنسین اثناء تنفیذ خطط تنمویة حقیقیة.

لیس جزافا ان یقال أن االعالم یشكل السلطة الرابعة، فاإلعالمي هو صانع قرار وهو من 
من القیادة المحلیة الضاغطة على تنفیذ مشاریع یمكنه ان یلعب دورا ریادیا ویشكل نوعا 

التي وقعت علیه الدول العربیة  2030تنمویة تدخل في نطاق برنامج التنمیة المستدامة 
وباألخص انه یمتلك قنوات اتصال تمكنه من الحصول على المعلومات اكثر من غیره 

في خدمة التنمیة وحسب تقریر مركز كوثر، فإنها معلومات مناسبة یمكنها ان تستخدم 



المحلیة بحیث اعطى التقریر امثلة لكیفیة ضغط االعالمي المتمكن والمطلع على الخطط 
وأیضا على وضعیة المناطق ببلده، وأكد انه یمكن ان یساهم في نقل معلومات للمعنیین، 
في حین تبین ان مشروعا ما یمكنه التأثیر سلبا على منطقة ما او قریة او حي معني 

  ل المثال.على سبی

االعالمي المتمرس والذي یمتلك مهارات البحث والتحقیق والتحقق من صحة المعلومات 
یمكنه ان یكون مساندا لألطراف المعنیین إلعداد ملفات تنمویة بشكل علمي ومدروس، 
كما انه على صلة دائما بالرأي العام وبالتالي یمكنه أن یرصد وجهات نظر الناس ورضاهم 

كما یمكنه أن یرصد ردود افعال المسئولین ومواقفهم، ولكي یساهم في على المشاریع 
 ومقاالتوریبورتاجات تحسین التخطیط والتنفیذ المحلي فسیكون بإمكانه أن ینفذ تحقیقات 

ووسائل التواصل  االنترنتوبرامج إذاعیة أو تلفزیة أو استخدام شبكة  ومقابالت
  .المحلیةمن أجل متابعة هذه المشاریع  اإللكترونیة

ولیس بالضرورة أن نستعمل نفس اللغة والمصطلحات المتوفرة في الخطة العالمیة، ولكن 
یمكن لإلعالمي المتمرس والمطلع علیها أن یعتمد الفاظا ومفاهیم مبسطة تصل الى 
الناس بشكل اسهل وتطرح في ذات الوقت بعمق، مشاغلهم الهادفة وتساهم بالتالي في 

قیق العدالة والمساواة وتقضي على الهشاشة والفقر وباألخص في تحسین حیاة الناس وتح
  االماكن البعیدة والمهمشة...

" یرصد نقطا مهمة فرضتها التحدیات ألجفندهذا التقریر الذي انجزه مركز كوثر بدعم من "
التي یعیشها العالم العربي في مرحلة فارقة من تاریخه على جمیع االصعدة ومن أهمها، 
عدم االهتمام في الخطة التنمویة بالمرأة وعدم التعرض للحدیث عنها في الهدف الخامس 

الهتمام من االهداف السبعة عشر من اهداف التنمیة المستدامة وعدم الربط بین ا
االعالمي وبین الخطة عموما وبین االهتمام االعالمي المحلي والخطة على وجه 
الخصوص ولهذا رصد التقریر موضع المرأة وحضورها في االعالم المحلي والعربي من 



تونس والسودان والعربیة السعودیة خالل عینة دراسة تتكون من ستة دول عربیة وهي: 
ذا تتمة لمسیرة مركز كوثر المتواصلة منذ تأسیسه سنة ویأتي ه ولبنان ومصر وفلسطین

لتأكید اهمیة المجال االعالمي والمعرفي في مسار تنفیذ الخطط التنمویة في  2005
  المنطقة العربیة وفقا لمقاربة النوع االجتماعي 

وحسب مركز كوثر، فإن االعالم المحلي هو االقدر على متابعة الخطط التنمویة التي 
المرأة فاعال مهما في ظل مراعاة لمقاربة النوع والمساواة وذلك ألنه اعالم  تكون فیها

یخدم مجتمعا محدودا ومتناسقا من النواحي االجتماعیة واالقتصادیة والجغرافیة له 
خصائص بیئیة واقتصادیة وثقافیة تمیزه، وهو اعالم یكون مرتبطا ارتباطا وثیقا بحاجة 

محلیة وظروفها الواقعیة،  إال أن االعالم المحلي كما جاء الناس ومتصال بثقافة البیئة ال
في تقریر المركز،  یبقى مشهدا في حالة تشكل، یحتاج  إلتمام تشكله بشكل صحیح لفهم 
التداعیات في السنین االخیرة في المناطق العربیة التي دعت لتكوینه وطریقة بدایته 

ال یخدم القضایا الوطنیة والمحلیة ومن والمؤشرات التي تؤثر علیه، حتى یكون اعالما فعا
بینها القضایا المتعلقة بالمرأة وهنا ایضا یجب ان تطرح عدة تساءالت، على االعالم 
المحلي أن یجیب علیها لیكون فعال سندا لشعب یمثل صوته ویستجیب لفئة معینة من 

ل االعالم الشعب تبقى حقوقها في جلها بعیدة المنال كما هو منصوص علیها دولیا، فه
المحلي یهتم بشكل كبیر بقضایا المرأة او یكتفي بذكرى الثامن من مارس لیواكب ما یقوم 
به المجتمع المدني الذي في غالبیته ایضا یختزل النساء في یوم واحد، وأي دور یطلع به 
یصال صوتها ألصحاب القرار؟ والنقطة  االعالم المحلي لخطة قضایا المرأة والتعریف بها وإ

ذي اثارها التقریر وتبقى مهمة جدا وهي ما مدى حضور القیادات النسائیة المحلیة في ال
  !المعالجة االعالمیة؟

یجسد تقریر مركز كوثر ایضا نقطة مهمة وهو اقتصار الدراسات االعالمیة التي تناولت 
المرأة في االعالم على صورة المرأة في االعالم ومدى حضور اصناف محددة من النساء 



التركیز على قصص النجاح ولكن ماذا عن النساء القرویات والعامالت في الحرف  مع
الیدویة، ونساء اخریات مغمورات یشكلن جزءا مهما من مجتمعاتنا بل ویشكلن ایضا هویة 

  المجتمع نفسه وعلیه یجب ان یكن مصدر موضوع وبحث ودراسة في االعالم المحلي.

نا العربیة وكما اكد ذلك مركز كوثر یطال ایضا الحیف الذي یطال المرأة في مجتمعات
العاملة في حقل اإلعالم، فإن استطاعت أن تنزل للمیدان وتصبح مراسلة اعالمیة بامتیاز 
كما اثبتت وجودها عبر القنوات التلفزیونیة وعبر تحریر وبرمجة البرامج االذاعیة 

طة القرار داخل المؤسسة واإلخباریة، فإن بعض االدوار التي تعد مرموقة وتدل على سل
االعالمیة تبقى حكرا على الرجل من بینها مثال دور المحلل والمعلق، فجل قنواتنا مثال، 
تستعین بمحللین اعالمیین رجال مثال حتى ممن یكررون نفس الحدیث عبر منابرهم 

ن كانت اكثر ثقافة وبحثا  !االعالمیة في حین تستثني السیدة االعالمیة حتى وإ

االنتقائیة، تتأكد تماما في نتائج تقریر المركز بحیث إن االحصائیات تثبت أن  إن هاته
المسائل المتعلقة بالمرأة كموضوع لم تستأثر بحیز مهم في المضامین االعالمیة المحلیة 

  وتواصل تغییبها كمصدر بحیث لم تبرز ابدا بشكل متكافئ مع الرجل....

 


