
 

 

  2030حسب تقریر مركز " كوثر " لتنمیة المرأة العربیة وخطة التنمیة 
  اإلعالم المحلي في الدول العربیة یشهد تطورا متسارعا وسیكون له تأثیر كبیر في تشكیل الرأي العام

  
مؤخرا المنجز   2030من أهم النتائج التي خلص إلیها  تقریر المرأة العربیة وخطة التنمیة  المستدامة  

من قبل مركز " كوثر "بتونس هو أن اإلعالم المحلي في الدول العربیة یشهد تطورا متسارعا وسیكون له 
  تأثیر كبیر في المستقبل في تشكیل الرأي العام .

واعتبر المشاركون في إعداد هذا التقریر االستراتیجي  الذي اعتمد على رصد ودراسة حالیة ستة دول 
ان والعربیة السعودیة ولبنان ومصر وفلسطین بأنه یتوجب السعي إلى تخصیص عربیة هي تونس والسود

دراسات حول اإلعالم المحلي في كافة الدول العربیة حتى تتجلى أمام الباحثین والباحثات خصوصیاته 
  بالنظر ثراء التجربة العربیة في هذا المجال .

ن من الدول المعنیة بالدراسة إضافة إلى باحثا من الجنسی 20والحظ فریق العمل المكون من أكثر من 
العراق خالل إعدادهم للتقریر تنامي نماذج متعددة ومتنوعة في اإلعالم المحلي بالمنطقة العربیة مستنتجا 
وجود تصاعد في حضور اإلعالم المجتمعي بتونس واإلعالم الخدمي في مصر واإلعالم الثقافي في 

سودان والسیاسي في فلسطین مع تواصل غلبة اإلعالم المركزي في لبنان واإلعالم التنموي الرسمي في ال
  العربیة السعودیة.

وسلط مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث " كوثر" في هذا التقریر الذي اعتمد على مقاربة النوع 
العربي اإلجتماعي و الذي یمثل لبنة جدیدة في المنجزات االستراتیجیة  للمركز بدعم من برنامج الخلیج 

للتنمیة " األجفند"  الضوء على واقع  وصورة المرأة العربیة في اإلعالم المحلي  ودى قدرتها على 
  المساهمة في دعم جهود التنمیة المستدامة .

وتوصل فریق البحث في هذا المجال إلى أن المرأة  لم تبرز بشكل متكافئ مع الرجل و ماتزال مهمشة 
ي الحاالت التي یكون موضوعها حول المرأة كما اقتصر حضورها إعالمیا  ومغیبة كمصدر  لألخبار إال ف

في المواضیع التقلیدیة كالصحة والشؤون المنزلیة ما یعني حسبهم تواصل المعالجة النمطیة للمرأة في 
  اإلعالم .



ي كما برزت بعض الجوانب المضیئة في قدرة المرأة على لعب دورها التنموي محلیا من خالل تمیزها ف
إثارة مواضیع مستحدثة تشغل بال الرأي العام العالمي والعربي والمحلي على غرار إدارة الموارد الطبیعیة 
وحمایة البیئة زیادة على بروز مؤشرات إیجابیة لدى الفاعلین في الساحة المحلیة من الرجال والنساء اتجاه 

  التمكین السیاسي واإلقتصادي للمرأة .

لتأكید أهمیة المجال  2005هذا التقریر یدخل ضمن الجهود المتواصلة منذ  واعتبر  مركز كوثر بأن
اإلعالمي في تنفیذ الخطط التنمویة في المنطقة العربیة وفقا لمقاربة النوع اإلجتماعي كما أنه   ینصهر 
في مسار مشروع متكامل یمهد لدراسة الحقة تهدف إلى معالجة جملة من التحدیات التي یطرحها تطور 

مشهد اإلعالمي المحلي وكذا الخطوات التي سیتم إنجازها في إطار الخطة العالمیة للتنمیة المستدامة ال
  وموقع المرأة منها . 2030التي یتواصل تحقیقها إلى غایة آفاق 

لى أي مدى اهتم اإلعالم  وتتمثل  أهم التساؤالت التي حاول فریق البحث اإلجابة عنها في: كیف وإ
الخصوصیة للمرأة ؟ ومامدى حضور القیادات النسائیة المحلیة في المعالجة اإلعالمیة ؟  المحلي بالقضایا

ثم ما مدى وعي اإلعالمیین القائمین على وسائل اإلعالم بمضامین أهداف التنمیة المستدامة وتوصیاتها 
  أة خصوصا.؟المتعلقة بتحسین البیئة اإلجتماعیة والسیاسیة واإلقتصادیة للمجتمع عموما وأوضاع المر 

  بوذراع /ع 
 


