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یعد مركز التدریب والبحوث (كوثر) ومقره تونس أحد اھم المراكز التي تھتم بدراسة قضایا المرأة في البلدان العربیة  -
فیھا فلسطین ولدیھ قاعدة بیانات موسعة حول قضایا المرأة جمیع البلدان العربیة ومنھا فلسطین إذ نظم ورشا تدریبة بما 

 متعددة إلعالمیین واعالمیات حول موضوع التعامل مع قضایا المرأة في وسائل االعالم واالبتعاد عن النمطیة السلبیة

المرأة العربیة والتشریعات تحدید برنامجین في وسیلتي اعالم مرئیة او تضمنت الدراسة التي جاءت في اطار برنامج  -
 .مسموعة في كل بلد من بلدان العینة ورصدھا لمدة شھر كامل

تقاریر تنمیة المرأة العربیة ھي سلسلة من التقاریر الدوریة التي تھدف إلى تقلیص الفجوة المعرفیة في مجال البحوث  -
ة وفقا لمقاربة النوع االجتماعي في المنطقة العربیة. ویعتمد كل تقریر منھا على منھجیة والدراسات المتعلقة بالمرأ

وأدوات یتم االتفاق في شأنھا من قبل مجموعة من الخبراء/ات المنتمین/ات إلى شبكة "كوثر"العربیة للنوع االجتماعي 
الق لبرنامج مندمج یتضمن التدریب والمناصرةوالتنمیة. ویمثل كل تقریر من تقاریر تنمیة المرأة العربیة نقطة االنط . 

یسلط مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر" في تقریره اإلستراتیجي (المرأة  -  نھاد الطویل  -النجاح اإلخباري 
حالة العربیة في إطار برنامج المرأة العربیة والتشریعات في اإلعالم المحلي) الضوء على ال 2030العربیة وخطة التنمیة 

 من خال البحث ستة دول عربیة.



باحثا وباحثة من:تونس، السودان،  25)صفحة جاء في ثالثة فصول، وشارك فیھ نحو 209التقریر الذي نشر في (
ین أساسیة وعشرات من السعودیة، لبنان، مصر وفلسطین ویطرحون جھدھم العلمي الرصین عبر ثالثة فصول وعناو

  العناوین الفرعیة.

متنقال بین البحث في   ویبدأ الفصل األول بموضوع حضور المرأة كفاعل وكموضوع في المضامین اإلعالمیة المحلیة 
المرأة في النشرات اإلذاعیة والتلفزیونیة حضور المرأة كفاعل وكموضوع في المضامین اإلعالمیة المحلیة الذي راصدا 

المضمار الفاعلین والمضامین اإلعالمیة في النشرات اإلذاعیة والتلفزیونیة على اعتبار المرأة كمصدر في ھذه في ھذا 
  النشرات وموضوع أیضا.

: اإلعالم المحلي، نماذج من تجارب الدول المشمولة بالدراسة على ضوء ما شھدتھ الساحة اإلعالمیة    أما الفصل الثاني
لمبادرات سواء منھا حكومیة/رسمیة /عمومیّة أو خاصة إلنشاء مؤسسات إعالم محلیة خاصة في المنطقة العربیة عدید ا

  وفقا للتقریر.   2011في الفترة التي تلت الحراك الشعبي الذي بدأ سنة 

الفصل الثالث من التقریر حمل طرحا جریئا تحت عنوان: المساواة بین الجنسین في المضامین اإلعالمیة المحلیة في 
  .2030بأھداف خطة عالقة 

  كیف یُنظر معدو "التقریر" إلیھ؟

یحاول معدو "التقریر" اإلجابة على ضرورة القیام بإصدارھذا التقریر فیوردون في إحد أطر التقریر تواصل التجدید في 
كان  ، بإقرار عدید التشریعات 2011المشھد اإلعالمي العربي سواء المركزي أو المحلي إثر الحراك اإلجتماعي لسنة 

الھدف منھا مسایرة المطالب الشعبیة باالنفتاح السیاسي واالقتصادي واإلعالمي في عدد من الدول العربیة في ضوء ما 
  استجد وتطور على كل المستویات.

حددت مجموعة من المسؤولیات لإلعالمیین   وفي ھذا الجانب تؤكد الدكتورة سكینة بوراوي المدیرة التنفیذیة لكوثر أنھا
  میات في مقدمة الدراسة.واالعال

اإلعالمي ھو صانع رأي ویمكن أن یلعب دورا ھاما نظرا لما یتمیز بھ عن غیره من “ان   وقالت في تصریح منشور لھا
القیادات بانھ یمتلك قنوات اتصال تمكنھ من الحصول على المعلومات أكثر من غیره، ویفترض أن یستخدم ذلك في خدمة 

تواصل مع الرأي العام ومع المسؤولین المحلیین أو المركزیین، وبالتالي یستطیع أن یلعب  التنمیة المحلیة، وھو على
  ”.دورا حاسما في رصد وجھة نظر الناس ورضاھم عن مشروع معین، وھو ما یساھم في تصحیح المسار

والخطط المحلیة،  وذكرت انھ في حال اطالع اإلعالمي واالعالمیة على مفھوم التنمیة وعلى مضمون االجندة الوطنیة
فإنھ بإمكانھ أن یستخدم وسیلة اإلعالم التي یعمل فیھا من خالل تنفیذ تحقیقات ومقاالت ومقابالت وبرامج إذاعیة 
تلفزیونیة أو استخدام شبكة االنترنت ووسائل التواصل اإللكترونیة من أجل متابعة المشاریع المحلیة كما لھ أن یعرض 

  رین على تكرار التجربة، وكذلك نقد الثغرات.الناجح منھا بما یساعد اآلخ

ال نكاد نسمع عن تجارب ناجحة في التنمیة المحلیة إال إذا ما اھتمت بھا الصحافة األجنبیة أو التقاریر الدولیة “وأضافت 
  ”.واألجنبیة، فیما تعج بلداننا ربما بتجارب وأقرب الى واقعنا

ر من خالل ما یقولون إنھ مدى استبطان اإلعالمیین/ات لمفھوم المساواة وارتكز معدو التقریر في البحث في ھذا المضما
وعدم التمییز على أساس النوع االجتماعي والعمل بھ من العوامل التي تساھم في الرقي بالصورة المجتمعیة التي ینتجھا 

میة حول مواضیع محددة اإلعالم عن النساء وأدوارھن. ویمكن استقراء ھذه الصورة من خالل تحلیل الخیارات اإلعال
  وكذلك من خالل التحلیل القیمي والتوجھات العامة للخطاب اإلعالمي حول المرأة في مختلف جوانبھ.

  اسئلة التفكیر االستراتیجي

یضع التقریر أمامھ أسئلة مشروعة وفرضیات اولیة لجھة طبیعة الخطاب اإلعالمي الذي یطال المرأة باإلضافة إلى 
المشھد اإلعالمي بما في ذلك موقع المرأة كمنتج ومصدر وموضوع في المضامین اإلعالمیة  حضور الفاعلین في

المحلیة، مع األخذ بعین االعتبار مختلف مستویات التناول اإلعالمي ألھداف الخطة العالمیة للتنمیة المستدامة لسنة 
لمرأة، على غرار الھدف الخامس وجملة من المؤشرات والمسائل المنتقاة في عالقة مباشرة بموضوعات ا 2030



مؤشرا تكمیلیا وردت  33مؤشرا و  47"المساواة بین الجنسین " إلى جانب موضوعات أخرى في عالقة بالمرأة ضمن 
  ھدفا للخطة العالمیة للتنمیة المستدامة. 17ھدفا من بین  14في 

مذكور انفا واسقاطھا على موقع المرأة في التقریر أیضا تقصي واستدعاء تجارب اإلعالم المحلي في الدول ال   ویحاول
مسار التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة وتوظیف مصطلحات عمیقة وذلك سعیا لتشخیص الداء ووصف الدواء 

  ویبدو أن ھذا یأتي في مسعى منھ لبناء تقدیر موقف استراتیجي.

ر التنمیة. وبخصوص حضور المرأة في اإلعالم واھتمت ھذه الدراسات بمساھمة اإلذاعات المحلیة وتأثیرھا على مسا
المحلي وعالقتھا بھ موضوعا ومصدرا للمعلومات ومناقشة للشأن العام المحلي، فقد اقتصرت على بعض اإلشارات التي 

عام دون أن تكون في صلب اإلشكالیة أو من بین أھداف    جاءت عرضا ضمن بحوث أخرى حول المرأة في اإلعالم بشكل
  جز.البحث المن

تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین “كما أشارت الخطة ضمن الھدف الخامس إلى عدد من المؤشرات التي من شأنھا 
إلى جانب القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة والعنف في المجالین العام والخاص وكذلك ” كل النساء والفتیات

لعمل المنزلي وضمان التكافؤ في الفرص للقیادة على جمیع مستویات االعتراف بأعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر وا
 .والمساھمة في صنع القرار في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة

 التقریر" والتجارب السابقة

یؤكد معدو التقریر أنھم استفادوا من التجارب السابقة وان لھا محددھا الزماني وفرضیاتھا الخاصة وھو على ما یبدو 
ر اضیف الى قائمة التحدیات التي واجتھم في الوصول الى استنتاجات أعمق وأدق باالستناد الى دراسات سابقة تحد اخ

  على ضوء المستجدات التي یطول الحدیث عنھا.

وھنا یقول التقریر إن من بین الصعوبات التي أحاطت بالبحث في موضوع موقع المرأة في وسائل اإلعالم المحلیة في 
بیة، قلة المصادر العلمیة والبحوث األكادیمیة حول ھذه المسألة سواء فیما تعلق منھا بموضوع اإلعالم المنطقة العر

والشأن المحلي عموما، أو موقع المرأة في اإلعالم المحلي بشكل خاص. وكانتأغلب البحوث، التي تناولت ھذه المسائل 
في الجامعات العربیة ومنھا بالخصوص الجزائریة في شكل دراسات حالة تم إنجازھا في نطاق شھادات الماجستیر 

  والسودانیة والمصریة.

  وھنا یسجل للتقریر إنھ لم یغیب الجھود السابقة أو "یدفنھا" بل راكم علیھا واستفاد منھا أیضا.

  التجربة الفلسطینیة حاضرة بقوة

امتیاز"، ذلك أن اتفاقات أوسلو الموقعة المشھد اإلعالمي الفلسطیني "بالمحلي ب  وفي التجربة الفلسطینیة یصف التقریر
كانت قد سمحت للفلسطینیین بإصدار صحف وإنشاء قنوات تلفزیة وإذاعیة تغطي مناطق محدودة من  1993سنة 

  األراضي الفلسطینیة وكان أغلبھا متواجدا في المدن الفلسطینیة.

بینھا قنوات تلفزیونیة جمعیاتیة، وھي قنوات وبرزت منذ ذلك الحین أیضا، عدید المؤسسات اإلعالمیة المجتمعیة، من 
  غیر ربحیة، نذكر منھا "تلفزیون الوطن " الذي أنشأتھ مجموعة من الجمعیات.

وتظھر نتائج عملیة الرصد أن نسبة حضور المرأة في األخبار اإلذاعیة والتلفزیونیة في القنوات المحلیة كانت متمایزة 
التقریر إن المرأة اإلعالمیّة تمكنت من تحقیق شبھ تكافؤ على شاشات التلفزیون من منظور النوع االجتماعي، إذ یقول 

  بالمائة في اإلذاعات. 38.2بالمائة) في حین كانت ھذه النسبة  43,9بالمائة )  44بنسبة حضور قاربت 

بتونس   طین مقارنة وفي ھذا الجانب یؤشر التقریر الى أن المرأة غابت تماما في النشرات اإلخباریة اإلذاعیة في فلس
%) في حین غابت المرأة تماما في  55وتجاوز النصف في مصر (  %) 75الذي وصل حضور المرأة فیھا الى (

  التلفزیونات السعودیة. وبالنسبة إلى نشرات األخبار اإلذاعیة.

ر في حضورھن في كما سجل التقریر أعلى حضور في األخبار ارتفاع عدد اإلعالمیات في ممارسة المھنة قابلھ انحسا
  مواقع القرار وملكیة وسائل اإلعالم.



  أھم االستنتاجات والتوصیات

ورغم حالة التفاؤل الذي ینقلھا لنا التقریر لجھة ما یصفھ بالتجلیات التي أمكن استخالصھا من خالل تحلیل نوعیة التناول 
تحیل إلى ضرورة االھتمام أكثر بھذه الجوانب اإلعالمي لواقع المرأة على المستوى المحلي وألھداف التنمیة المستدامة 

  فقد لمس التقریر مالمح بدایة توجھات جدیدة في المشھد اإلعالمي المحلي العربي.

كما بین وجود مؤشرات ایجابیة جدیدة یمكن استثمارھا لتطویر األداء اإلعالمي واالرتقاء بھ بما یجعلھ أكثر مھنیة 
كافؤ والتوازن في اختیار المصادر وتحدید زاویة الموضوعات من بین المعاییر التي ومصداقیة. ویعتبر ترسیخ مفاھیم الت

تحقق جودة المنتوج اإلعالمي وتؤكد الدور المجتمعي للصحفي/ة واإلعالمي/ة وأھمیة مساھمتھ في تعدیل نقاش الشأن 
  العام.

المضامین اإلعالمیة في وسائل اإلعالم لكنھ خلص في الوقت ذاتھ الى عدم توفر معالجة مختلفة ومتمیزة لعالقة ھذه 
المحلیة على الموضوعات التي تتعلق بالشأن السیاسي المرتبط بسیاسات الحكم المركزي أو تأثیراتھا على المستوى 
المحلي ودون أن یكون لھا عالقة بالتنمیة المستدامة والشأن المحلي، وتكون بذلك بعیدة كل البعد عن أجندة التنمیة 

  . 2030المستدامة 

بین التقریر عدم وضوح المفاھیم الخاصة بأھداف التنمیة المستدامة لدى اإلعالمیین/ات في فلسطین الذین اعتبروا أن 
   ذلك من مسؤولیات الدولة.

ومن النتائج التي توصلت الیھا الدراسة ھي ظھور المرأة كمراسلة وصحفیة میدانیة مع غیاب شبھ تام في مجال التحلیل 
اصة في المضامین التلفزیونیة التي تبقى حكرا على الرجلوالتعلیق خ .  

كما الحظت الدراسة اقتحام المرأة وتطرقھا، ولو باستحیاء لمجاالت جدیدة منھا المسائل البیئیة والمواضیع ذات العالقة 
ا أكثر استعدادا بالموارد الطبیعیة، وھي من المسائل ذات األولویة ضمن مضامین أھداف التنمیة المستدامة ما یجعلھ

 .للتعامل مع ھذه المضامین والتفاعل معھا

وأكدت الدراسة ان تناول موضوع العنف ضد المرأة في البلدان العربیة التي خضعت للدراسة كان ضعیفا ومناسباتیا ومن 
درات المرأة في الرفع من ق  المواضیع المسكوت عنھا في معظم دول العینة، وكان من وجھة نظر النساء ان الحلول تكمن

 .الریفیة خاصة على مواجھة الصعوبات

وتوصلت الدراسة الى نتائج محددة حول تناول االعالمیات لقضایا المرأة في وسائل االعالم التي تمت دراستھا منھا 
عزوف بعض االعالمیات عن العمل او الضغط للدفاع عن حقوق المرأة بما في ذلك موضوع العنف وعدم التركیز على 

لبیانات حول حاالت العنف إذ تعتبر االعالمیات ان التركیز على جمع البیانات حول حاالت العنف ال یمكن أن تفضي جمع ا
إلى حلول جذریة وأن المجھودات ال بد أن تتركز على بناء القدرات الذاتیة للمرأة، كما ان االعالمیون واالعالمیات 

تنمیة المحلیة بأنھا مشاغل عامة تھم النساء بالمطلق دون تخصیص ینظرون الى المشاغل المتصلة بالنساء في مجال ال
 .ال في عالقتھا بالتنمیة المستدامة وال التنمیة المحلیة

) نقطة منھا17( 2015وتتضمن خطة التنمیة المستدامة التي وضعتھا األمم المتحدة في أیلول (سبتمبر)  المساواة بین  
والفتیات التمتع بالمساواة   ضمن رؤیة تصبو إلى عالم یتاح فیھ لكل النساءالجنسین وتمكین النساء والفتیات وذلك 

 .الكاملة بین الجنسین، وتزاح عنھ جمیع العوائق التي تحول دون تمكینھن

 أخیرا یحذر التقریر من ما وصفھ بـ"الخلط" بین التنمیة والتنمیة المستدامة والدور المرتقب للمرأة فیھا.

 


