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  تقریر تنمیة المرأة العربیة الثالث حولإطالق حفل 

  2005 - 1995المرأة العربیة واإلعالم : دراسة تحلیلیة للبحوث الصادرة بین 
 

مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر" وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة "الیونیفام" بالشراكة مع ینظم 
تقریر تنمیة إطالق حفل  2006دیسمبر  20یوم المتحدة اإلنمائي والنقابة الوطنیة للصحافة المغربیة  برنامج األمم

 "2005 – 1995المرأة العربیة الثالث حول "المرأة العربیة واإلعالم : دراسة تحلیلیة للبحوث الصادرة بین 
من الساعة  الحفلیعقد  یونیفام"."الوعن مركز "كوثر"  2006یونیو - ، والذي صدر خالل شهر جوانوتوصیاته

  " بالرباط.مسافربنزل "إیبیس  19.00إلى الساعة  17.30
  

، الممثل المقیم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالمغرب، ویدیره األستاذ *بإشراف الدكتور مراد وهبه یعقد اللقاء
م عضو التقریر السیدة منیة بلعافیة نتائج یونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنیة للصحافة المغربیة. كما تقد

التقریر وتوصیاته، ویقدم السید أدیب نعمه المستشار اإلقلیمي ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، قراءة نقدیة للتقریر، 
  فیما تقدم السیدة اعتدال المجبري مسؤولة اإلعالم واالتصال بمركز "كوثر" عرضا عن "برنامج ما بعد التقریر".

  
ضر اللقاء إعالمیون وناشطون من المغرب ومصر والجزائر والسعودیة وتونس ولبنان وسوریا واإلمارات یح

وموریتانیا ولیبیا والكویت والبحرین والیمن واألردن والسودان وفلسطین، ومن مؤسسات إعالمیة عربیة على غرار 
  قناة الجزیرة لألطفال ومؤسسة األهرام.

  
  وع متكامل یتضمن األنشطة التالیة : ویمثل التقریر جزءا من مشر 

  إعـــداد شـــبكات تحلیـــل صـــورة المـــرأة فـــي وســـائل اإلعـــالم بغـــرض عرضـــها علـــى المؤسســـات المهتمـــة برصـــد
صــورة المــرأة فــي وســائل اإلعــالم ومــن ثمــة النظــر فـــي إمكانیــة اعتمــاد شــبكة تحلیــل موحــدة تمكــن مــن إجـــراء 

  دراسات مقارنة بین البلدان العربیة.

                                                
أهمها المستشار الشخصي لألمین العام لألمم سنة في مواقع مختلفة من منظمة األمم المتحدة من  13الدكتور مراد وهبة، عمل على امتداد  *

، درس بالجامعة األمریكیة بالقاهرة وعمل 1986المتحدة الدكتور بطرس غالي. حائز على شهادة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة أكسفورد سنة 
سم االقتصادي في األهرام األسبوعي، الطبعة أستاذا في معهد الدراسات الدیبلوماسیة. له تجربة في الصحافة المتخصصة حیث عمل محررا في الق

  اإلنجلیزیة.



  ــــزم إعــــداد دلیــــل تــــدریبي لفائــــدة اإلعالمیــــین إلدمــــاج مقاربــــة النــــوع االجتمــــاعي فــــي عملهــــم الصــــحفي. وتعت
المؤسستان تقدیم الدلیل للمؤسسـات المختصـة لتـدریب اإلعالمیـین بغـرض تبنیـه. كمـا سـیرفق الـدلیل بـدلیل ثـاني 

 األجنبیة.لمصطلحات النوع االجتماعي والتنمیة مطعمة بأمثلة ملموسة من الصحافة العربیة و 

 .إرساء قاعدة بیانات مختصة حول الموضوع 

  إنجـــاز "دلیــــل التكــــافؤ اإلعالمــــي" الــــذي یمكــــن المؤسســـات اإلعالمیــــة مــــن متابعــــة الفجــــوة بــــین اإلعالمیــــین
 واإلعالمیات في مؤسساتهم. وسیقدم الدلیل لمؤسستین رائدتین كتجربة نموذجیة ومن ثمة العمل على تعمیمه. 

 وجهــة لصــانعي القــرار بهــدف إطالعهــم علــى مــا توصــلت إلیــه الدراســات المنجــزة فــي العــالم إعــداد ورقــات م
إلـى ضـرورة صـیاغة سیاسـات إعالمیـة مراعیـة للنــوع العربـي حـول الموضـوع مـن نتـائج وتوصـیات للفـت نظــرهم 

االجتماعي. وفي هذا اإلطار أیضا ستعمل المؤسستان على تقدیم قـراءة لمواثیـق الشـرف اإلعالمیـة سـواء كانـت 
 لنقابات أو مؤسسات بغرض الدعوة العتماد بنود خاصة بصورة المرأة فیها.

  سسات اإلعالن عن جـائزة ألفضـل تصـمیم فـي هـذا إنجاز موقع واب متخصص في المجال : وقد تولت المؤ
 الموضوع. 

  صیاغة مقترح استراتیجیة عربیة لتقدیم صورة صـحیحة ومتوازنـة عـن مشـاركة المـرأة العربیـة فـي التنمیـة وعـن
 أوضاعها وأدوارها تقدم لجامعة الدول العربیة للنظر في إمكانیات تفعیلها.

  
ــة ــة المــرأة العربی ــث لتنمی ــر الثال ــرأة العربیــة واإلعــالم : دراســة تحلیلیــة للبحــوث الصــادرة بــین  التقری  1995الم

  "2005و
یكتســي التقریــر أهمیتــه مــن مســألتین أساســیتین، تتمثــل األولــى فــي عــدم اضــطالع مؤسســة إقلیمیــة بتجمیــع المراجــع 

عقــد مــن انطــالق  التــي تهــم موضــوع المــرأة العربیــة ووســائل اإلعــالم. أمــا الثانیــة فهــي متعلقــة بضــرورة الوقــوف بعــد
قلیمیا علـى مـا توصـلت إلیـه مختلـف الدراسـات العربیـة حـول الموضـوع عـالوة علـى حجـم  االهتمام بالموضوع دولیا وإ
اإلطــار المرجعــي المعرفــي عربیـــا فــي هــذا االتجـــاه. ولقــد تأكــدت أهمیـــة هــاتین المســألتین فـــي هــذه المرحلــة بالـــذات 

فــي بــدایاتها انطــالق البــث الفضــائي فــي العــالم العربــي إذ عــرف  خصوصــا أن الفتــرة التــي اختارهــا التقریــر شــهدت
ظهـــور معظـــم الفضـــائیات العربیـــة. كمـــا شـــهد كـــذلك تحـــول عـــدد مـــن  99-90النصـــف الثـــاني مـــن العقـــد الماضـــي 

المحطـــات األرضـــیة الحكومیـــة إلـــى محطـــات فضـــائیة تبـــث عبـــر أقمـــار صـــناعیة عربیـــة "عربســـات" و"نایـــل ســـات" 
وة علـى طهــور االنترنــت ممــا أحـدث تحــوال جــذریا فــي المشـهد اإلعالمــي العربــي الــذي انتقــل وأقمـار غیــر عربیــة عــال

بالمشـاهد العربــي فــي ظــرف ســنوات معــدودة مــن عصــر القنـاة التلفزیونیــة الواحــدة فــي البلــد الواحــد إلــى عصــر مئــات 
المشـهد فاعلــة، مضــمونا  الفضـائیات العربیــة وغیـر العربیــة. وفـرض هــذا التحـول ضــرورة االهتمـام بــالمرأة ضـمن هــذا

ــــة  ــــف وســــائله المرئی ــــي بمختل ــــیال للمشــــهد اإلعالمــــي العرب ــــه األول تحل ــــي جزئ ــــر ف ــــذلك تضــــمن التقری ومســــتهلكة. ل
والمســموعة والمكتوبــة واإللكترونیــة. وتنــاول فــي جزئــه الثــاني تحلیــل مــا توصــلت إلیــه الدراســات والبحــوث مــن نتــائج 

التـــي اعتمــدتها وتقــدیم التوصـــیات فــي اتجـــاه تعزیــز منـــاهج تمكــن مـــن وتوصــیات إضــافة إلـــى قــراءة نقدیـــة للمنــاهج 
بحثـا فـي مختلـف البلـدان العربیـة تناولـت موضـوع  55تحلیل الواقع العربي في هـذا االتجـاه. وقـد رصـد فریـق التقریـر 

 التقریر.


