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مغرب مراسیم لنساء الالوطني  داالتحارئیسة  ،مریم لال میرةاألسمو  ترأستحینما 
بین العنف والھشاشة"  المرأةتحت شعار "كرامة  المرأةیوم العالمي لحقوق لبا لحتفااال
عبارة مھمة جدا "حقوق العدید من النساء  ما جاء فیھ،ومن بین  المناسبةبخطاب ب تلأد

تھدر، إما بسبب جھل ھذه الحقوق، أو بسبب غیاب الوسائل القانونیة والمادیة الكفیلة 
 ."بضمانھا

اقتصادیة -نتحدث عن خطة تنمویة للنھوض بالحقوق السوسیو أننھ ال یكفي إف ،بالفعل
نساء  خصألبا ،ةالخطفي ھاتھ  شراك النساء أنفسھنإلالسبل  إیجادللنساء ولكن یتوجب 

مقومات  ألبسطیفتقرن و في مناطق نائیة وبعیدة األمرینیعانین  ياللواتالعالم القروي 
 نأ ، السیماا یطلبنھ ھو العیش بكرامةیعشن ھشاشة األوضاع، في حین أن كل مالحیاة و

  وأطفاال.ت المعظمھن یعلن عائ



 روافد أھمحد أكونھن  ،تشمل النساء مستدامةتنمیة  في السعي نحو أساسيدور  لإلعالم
بین شكل ذلك الوسیط، حیث ی خباریةاإل، سواء من الناحیة جاالتالمالتنمیة في جل 

وبین المتلقیات من خالل برامج توعویة  والمنظمات الحقوقیة ةالحكومیمؤسسات لا
ھن مھارات تنمویة ما لم لدیتكون  أنیكفي  ال، فبسیطة تعرف ھواتي النساء بحقوقھن

تشارك  أنتي یمكن لا ةالتنموی إلمكانیاتبابرامج تعرف  إیجاد بل ،حقوقھن أوالیعرفن 
للنساء في تنمیة  لعاالفالدور  إبرازفي  اإلعالم، لكي یساھم أخرىفیھا النساء ومن ناحیة 

یكون مھیكال بشكل یحافظ على المساواة وعلى مقاربة النوع داخل  أندولة یجب  أیة
 أن اإلعالم، فعلى اآلخرینمعتل علل لیصحح ا أنفال یمكن  نفسھا، اإلعالمیةالمؤسسات 

تلك الخطوات في المغرب جاءت عبر  أولحقوقیة سلیمة ولعل  أسسیرتكز بنفسھ على 
 2014 أكتوبر 13بتاریخ  تأسسالذي  اإلعالمفي  المرأةالمرصد الوطني لصورة  سیتأس
لرصد ومحاربة الصور  استراتیجيالمقاربة التشاركیة كخیار  إحداث أھدافھ أھم نوم

ي القطاعات الحكومیة لواالھم انھ جمع بین ممث اإلعالمیةالنمطیة في مختلف الوسائط 
  .اإلعالممدني والھیئات المھنیة وممثلي وسائل وممثلي جمعیات المجتمع ال ةالمعنی

، قامت 2018لسنة  المرأةبمناسبة الیوم العالمي لحقوق أیضا و وفي خطوة مھمة
تقدیم خطة عمل للجنة المناصفة والیقظة بشراكة مع ب والتلفزة لإلذاعةالشركة الوطنیة 

مل على ھا، الع، ومن أھدافنھایة السنة الماضیة تأسستجنة التي لال ھيو الیونسكو
بین الجنسین على المستوى التنظیمي وفي محتویات   احترام المبادئ المختلفة للمساواة

  .ه المبادئ والدفاع عنھاذالشركة لتعزیز ھ   ویعكس التزاماتالبرامج، 

تحترم  إعالمیةن لنا برامج وتك أنفي التنمیة داخل الوطن تقتدي  المرأةفدعم مكانة  ،إذن
 البرامجمبادئ المساواة حتى في محتویات البرامج بحیث ال تطغى برامج شمولیة على 

في شتى المجاالت، وال نقتصر على برامج تبرز بعض الوجوه  المرأةالمعدة لدعم دور 
كثیر في ال یعطینوتستثني نساء  -وان كانت جیدة– للنساء في مجاالت معینة ةالمشرف

كثیرا وكمثال فئة الصانعات التقلیدیات اللواتي یشكلن النسبة  مالإلعاھا لمجاالت ال یلتفت 
ى لع ألسر تتكونقطاع ویعتبرن معیالت لفي ھذا ا لمالیین شخص یعم 3من بین  كبرألا
وھن نساء یعانین  أخریاتفتیات ونساء لھمن في نقل درایتھن اویس أفرادمن خمس  قلألا

فمن  ،تالمنتجامن استغالل الوسطاء بحیث تبقى ھواتي النساء خلف الشاشة بینما ھن 
دعم وصول ھواتي النساء  أیضاضوء على ھاتھ الفئة ومن دوره لیسلط ا أن مالاإلعدور 

في  اآلنال نجد لحد  ،دائما كمثال قطاعلا سعن نف، فبحدیثنا مراكز القرار إلى تالمكافحا
عجیبة، فالنساء  ما یشكل مفارقة قلیدیة وھولتالصناعة ا منتخبة في غرف أیةغرب ملا

سائیة داخل غرف نیدیة وال یتوفرن على تمثیلیة لتقل في قطاع الصناعة االعم األكثر
 !الصناعة التقلیدیة ومن یتقلد ھذا المنصب من الرجال فقط



التي واكبت المرأة لسنین بل لعقود،  ةلإلعالم دور مھم كذلك، ھو محاربة الصورة النمطی
،  HACAالسمعي البصري بالمغرب  للالتصا لیاعلالھیئة اوفي المغرب، أنیط ھذا الدور ب

رغم جھود إال انھ  اإلعالم الحدیث نسبیا،في  المرأةالمرصد الوطني لصورة إضافة إلى 
سلبیة سواء نمطیة  في صور المرأةتضع  إعالناتنا نرى لما ز أننا تین المؤسستین، إالھا

أو حتى في دعایات المستشھرین في القنوات  عاإلعالنیة في الشوار تعلى الالفتا
ع، مجتملا لتنموي داخلودورھا ا المرأةعلى عمل التلفزیونیة، دون تسلیط الضوء الكافي 

قرار لكز ارافي مسواء  إنتاجا أكثر إحصائیاتمغربیات وحسب عدة لنساء الن امع العلم أ
 لتص أن یعقل الف ،وخارج الوطن لوھناك عدة نماذج شھیرة داخ لیة،مسؤولمراكز ا وأ

صورتھا ط تنمیلى سیاسة الدولي في شتى المجاالت ونبقي ع اإلشعاع إلىدة المغربیة یالس
  لوطني.ا اإلعالمفي 
النسائیة  ئاتلیطال جمیع الف اإلخباريالمغربي من دوره  اإلعالموقت لیوسع لان احلقد 

المحض للتعریف  اإلخباريالجھات من المملكة بل ولیخرج من دوره و میع المناطقفي ج
شتى المجاالت من اجل تنمیة مستدامة شاملة، فالدول  يبالجھود التي تبذلھا النساء ف

دید من عالتي تجاوزتنا بمراحل اعتمدت على خبرة ومھارة ودقة العمل النسائي في ال
مقاربة  إلى أسرعبشكل  سعىاذج مشرفة تجعلنا ننم أیضامراكز المسؤولیة ولدینا 

رحمھا  وكمثال على ذلك الراحلة المستشارة الملكي السیدة زلیخة نصري ،تشاركیة شاملة
، رئیسة االتحاد نبنصالح شقرو السیدة مریم أو الحدیدیة بالمرأةالتي لقبت في حیاتھا  هللا

تغییرات كثیرة أحدثت العام لمقاوالت المغرب وھي أول امرأة تتقلد ھذا المنصب وقد 
ناضالت ال یجدن لھن مكانا مننسى نساء  أنون دوایجابیة في ھاتھ المؤسسة المھمة ... 

یشكلن رافعة تنمویة مھمة، دونھن تختل  نولكنھ اإلعالم ویعملن في الخفاءفي وسائل 
  تماعیة واالقتصادیة وبالتالي التنمویة للوطن.جن االالموازی

  
 


