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  شكر وعرفان 
لمرأة العربية أن يتقدم بشكر وافر وعرفان يطيب لفريق العمل في مشروع اإلستراتيجية اإلعالمية ل

- 2007(ة منظمة المرأة العربية في دورتها الثالثة ، رئيسسمو الشيخة فاطمة بنت مباركعظيم إلى 

، الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، ورئيسة االتحاد النسائي العام  في دولة اإلمارات )2009

 رعايتها الكريمة ة العربية واإلعالم والذي تجسد فيصيل بقضية المرأالعربية المتحدة، نظراً الهتمامها األ

لمشروع اإلستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية منذ أن كان مجرد فكرة ولدت في منتدى المرأة واإلعالم 

، وكذلك لحرص سموها على 2002الذي رعته سموها مشكورة في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 

 .الدعم والمساندة من اجل انجاز هذا العملتقديم كل 
كذلك يتوجه الفريق بخالص الشكر لسعادة األستاذة نورة السويدي المديرة العامة لالتحاد النسائي 

اإلماراتي العام، وسعادة األستاذ إبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني لإلعالم بدولة اإلمارات على 

  .مل الفريق ودعمه بكل ما يسهل عليه مهمتهجهودهما المتواصلة في متابعة ع

ويعبر الفريق أيضاً عن عميق امتنانه لمعالي األستاذة الدكتورة رويدا المعايطة التي كان لخبرتها 

السابقة في إعداد االستراتيجيات أعمق األثر في ترشيد خطوات اإلعداد و متابعة االنجاز لإلستراتيجية 

  .اإلعالمية للمرأة العربية

 الشكر والتقدير إلى سعادة األستاذة الدكتورة ودودة بدران، المديرة بفائق يتوجه أعضاء الفريق كما

العامة لمنظمة المرأة العربية على ما بذلته من جهود في تنظيم اجتماعات فريق العمل وورش العمل 

مال بعة الحثيثة ألعالخاصة بمناقشة مشروع اإلستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية ولحرصها على المتا

  .صياغة اإلستراتيجية وإنتاجها

 ويتوجه الفريق بشكر خاص إلى األستاذة الدكتورة عال أبو زيد مديرة التخطيط والبرامج في 

ه من جهد في تطوير وثيقة اإلستراتيجية االمنظمة والى األستاذة هند الشلقاني الباحثة بالمنظمة لما بذلت

 .ا البناءة في إحكام صياغتها ومراجعتهاموإثرائها وضبطها ولمساهمته
 بالجامعة رئيس قسم إدارة األعماليعبر الفريق عن شكره الوافر لألستاذة الدكتورة مهجة بدران و

جهود تطوير وثيقة اإلستراتيجية أفادت في رة العملية القيمة التي قدمتها واألمريكية بالقاهرة للمشو

  .  إثرائها باألفكارو

جامعة ق جزيل الشكر لكل من األستاذ الدكتور محمد عايش عميد كلية االتصال بكما يوجه الفري

 جبور رئيسة التليفزيون السوري إلسهامهما البناء في صياغة وتنقيح المشروعات ديانا واألستاذة الشارقة

 .الواردة باالستراتيجية ودعمها بآليات تفعيلها على أرض الواقع
ير للخبراء من الدول العربية واإلعالميين الممارسين الذين شاركوا ويسجل أعضاء الفريق عميق التقد

تهم دور مؤثر وعميق في إثرائها،  راجين اهللا تعالى افي مناقشة مقترح اإلستراتيجية حيث كان  لمالحظ

  .أن تكون هذه اإلستراتيجية منطلقاً لمزيد من العطاء واالنجازات في سبيل خدمة قضايا المرأة العربية
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  ق العمل يف االسرتاتيجية فري
  

        :رئيس الفريق

  
 مصر- أستاذ ورئيس قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة األمريكية بالقاهرة              حسين أمين. د. أ

  

  

          :•أعضاء الفريق

   

    اإلمارات   جامعة الشارقة-عميد كلية االتصال  محمد عايش. د.أ

  فلسطيننابلس/ جامعة النجاح –لصحافة أستاذ ورئيس قسم ا  سمر شنار. د

  المغرب  أستاذ بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال   أحمد حيداس. د

 ورئيسة مؤسسة برامج التنمية -األستاذة بجامعة صنعاء   أمة الرؤوف الشرقي حسين.د

  الثقافية

  اليمن

  

    

         

 
  . بحسب الترتيب األبجدي للدول  •
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  : اخلرباء املشاركون يف ورشة العمل األوىل 
رة ــ أبو ظبي ، خالل الفت العاصمة اإلماراتيةلشيخة فاطمة بنت مبارك، فيتحت رعاية سمو ا

  :• 2007  نوفمبر30 - 29

  

     األردن     جاللة الملكة رانيا العبد اهللابمكتبمدير اإلعالم العربي           إيثار الخصاونةاألستاذ 

  راتاإلما  المدير العام للمجلس الوطني لإلعالم   إبراهيم العابداألستاذ

  البحرين  خبيرة إعالمية    مي العتيبيالشيخة

 جامعة الجزائر  ومختص –أستاذ بكلية العلوم السياسية    محمد سليم قاللةاألستاذ الدكتور

  في مجال اإلعالم

     الجزائر

  السودان  مستشارة تحرير بصحيفة السودان   سمية السيد جادو الحاجاألستاذة

    سوريا  يفزيون السوريمديرة التل  ديانا جبوراألستاذة 

 مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة أستاذ  الجماليفوزية بنت عبد الباقي  الدكتورة

  السلطان قابوس

  سلطنة عمان

  فلسطين  عضو اتحاد المرأة الفلسطينية   فريال عبد الرحمنذةاألستا

  لبنان  ة اللبنانيةأستاذ في علوم اإلعالم و االتصال بالجامع  حسانة رشيد األستاذة 

  مصر  ومقررة لجنة اإلعالم بالمجلس   عضو المجلس القومي للمرأة   أمينة شفيقاألستاذة 

  المغرب  أستاذة باحثة بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال بالرباط  نادية لمهيدي  األستاذة 

  موريتانيا  اإلعالممستشارة وزير   خديجة بنت هنوناألستاذة 

أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة    الزلب عبد اهللالدكتور

  السلطان قابوس  

  

  اليمن

  
 

  . بحسب الترتيب األبجدي للدول  •
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  اإلعالميون املمارسون املشاركون يف ورشة العمل الثانية
 مايو 11لعاصمة اإلماراتية أبو ظبي ، يوم تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في ا

2008 •:  

  

  ؤسسة األهرام المصريةمدير مكتب م   ثابت عوادستاذاأل

   صحيفة القدس- صحيفة عكاظ السعودية-صحيفة الوطن القطرية   الدكتور جمال فخري المجايدة

  أستاذ مساعد في برنامج االتصال الجماهيري بجامعة اإلمارات  الدكتورة حصة لوتاه

  رئيسة التليفزيون السوري   ديانا جبوراألستاذة

  األوسطصحيفة الشرق    سلمان الدوسرياألستاذ

  صحيفة الحياة اللندنية  سدياألستاذ شفيق األ

 AFPوكالة الصحافة الفرنسية    الطيب محجوباألستاذ

   اإلماراتيةة البيانصحيفبرئيسة قسم المنوعات والثقافة    عايشة سلطاناألستاذة

  )سانا(الوكالة العربية السورية   علي حسن محمود األستاذ

   صحيفة اليوم السعودية-) سبأ(اليمنية وكالة األنباء    علي الزكرياألستاذ

   صحيفة الشرق القطرية-صحيفة الرأي العام الكويتية    فاطمة يكناألستاذة

  وكالة األنباء االسبانية   فؤاد عبد الرحيم األستاذ

  مديرة مكتب السي إن إن العربية   كارولين فرجاألستاذة

  ماراتاإل- مجلة األفكار الذكية   محيي الدين إسماعيلاألستاذ

  اإلمارات- مجلة األفكار الذكية  مصطفى جندي األستاذ

 اإلماراتيةجريدة االتحاد   موزة مطراألستاذة

 
  .لسادة اإلعالميين المشارآين في الورشةاسماء  بحسب الترتيب األبجدي أل •
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  تقديم-1
 العربية تزامنا مع انعقاد مرأةشهد مطلع األلفية الجديدة طفرة ملموسة في طرح قضايا ال

أعماله عن تأسيس ، والذي أسفرت 2000 عام في نوفمبر  العربيةمرأةالمؤتمر األول لقمة ال

كما  ، مرأةالتنسيق العربية بشأن قضايا ال بوصفها تمثل آلية 2003 العربية عام مرأةمنظمة ال

التي أضحت أحد المرجعيات األساسية   العربيةمرأةلنهوض بالأسفرت عن وضع استراتيجية ا

المنتديات  الدعوة لعقد سلسلة من  بشأنالقمةهذه توصيات لعمل المنظمة، فضال عما تضمنته 

 من مختلف جوانبه الرئيسية وتبحث األوضاع التي تؤثر على مرأةالفكرية التي تناقش واقع ال

في التي تجسدت  التوصية وهي التنمية الشاملة في الوطن العربي، في دعم مرأةتفعيل دور ال

 ، اختص1 2005 وحتى 2001عقد ثمانية منتديات فكرية في ثماني دول عربية في الفترة من 

  . 2002تية ابوظبي سنة ا وانعقد في العاصمة اإلمارعالم واإلمرأةالمنتدى الثالث منها بقضية ال

 قد اتسع ليشمل مرأةوعلى الرغم من أن نطاق اهتمام الفعالية العربية المعنية بقضايا ال

يظل  عالم في المجتمع، إال أن مجال اإلمرأةمجاالت كثيرة تمثل الجوانب المختلفة لحضور ال

 هو مرأة عند المعنيين بقضايا العالم فاإل؛ نظرا لدوره الخادم لجميع المجاالت األخرىمحوريا

 ، وذلك عبرالمجتمع بوجه عامفي  في العملية الهادفة لتحسين وضع النساء يأساسوسيط 

كحامل للرسائل ومشكّل لألفكار والصور الذهنية وأنماط التفكير لدوره  التفعيل الصحيح

، وهو الدور الذي يتزايد نفوذه في ضوء التطور التقني  عام واالتجاهات واالهتماماتوالذوق ال

  .الهائل الذي تشهده وسائل االتصال في اآلونة المعاصرة

 في مرأةومن ثم كانت التوصية المتكررة التي يحض عليها الناشطون من أجل ال

تقوم  العربية؛ استراتيجية أةمرية للإعالمالمنطقة العربية هي العمل على وضع استراتيجية 

 كوسيط حي وفاعل في عملية اإلصالح االجتماعي العام الذي عالم حقل اإلعلى النظر إلى

 عالم اإلالبدء بإعادة النظر في وتنطلق من أن والمجتمع ككل، مرأةيستهدف تحسين أوضاع ال

الرسالة   مضمونومن ثم، ،مرأةيين بقضايا العالموعي اإلكحقل وكمؤسسة فيما يخص 

، هو الخطوة األساسية وكذلك فيما يخص مستوى الحرفية المهنية لإلعالميين ،ها بشأنيةعالماإل

 في مرأة في إصالح وضع الوظيفته المرتجاةأكثر فعالية وكفاءة لداء أل عالم اإلدفعنحو 

  .المجتمع

                                                 
المرأة العربيـة فـي     منتدى  ،  )2001: تونس(المرأة والسياسة   منتدى  ،  )2001: البحرين(ن  منتدى المرأة والقانو  : هي 1

 ، )2002:الكويـت (المـرأة واالقتـصاد     منتدى  ،  )2002:  اإلمارات(المرأة واإلعالم   منتدى  ،  )2001:األردن(المهجر  

منتـدى  ،  )2004: لبنان( المسلحة   المرأة العربية والنزاعات  منتدى  ،  )2003:سوريا ( وطن وتنمية  -امرأة وتربية منتدى  

 ).2005:مصر (االمرأة العربية والعلوم والتكنولوجي
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ولما  . العمل على وضع هذه االستراتيجية العربية على نفسهامرأةوقد آلت منظمة ال

-2007(كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تتولى رئاسة المنظمة في دورتها الثالثة 

، فإنها قد أعلنت عن رغبتها 2002 عام عالماإلو مرأةهي الدولة التي رعت منتدى ال) 2009

 لل ذلك بصدوركَليفي أن تستكمل رعايتها لهذه القضية الهامة أثناء رئاستها للمنظمة 

 في  من الخبراءافريقً  في هذا اإلطار شكلت المنظمة ." العربيةمرأةية للعالمتراتيجية اإلاإلس"

 نهاية  اجتماعا تمهيديا في القاهرة فيالفريق جية، وعقد هذا لبلورة مشروع االستراتيالمجال

  نوفمبر30- 29 في أبو ظبي في الفترة عقد ورشة عمل،  وتبع ذلك 2007شهر يوليو 

رئيسة الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية  سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك  برعاية2007

 عالم العربية،  حضرها خبراء في اإلمرأة ورئيسة منظمة الاإلماراتياالتحاد النسائي العام 

الرؤى واألفكار التي وضعها فريق عمل  عشر دولة عربية ناقشوا خاللها ثالثةمن 

المسودة األولى لالستراتيجية التي   الورشة في صياغةن مناقشاتاإلستراتيجية، وتم اإلفادة م

ي حتى يجتمع عالمتقرر عرضها في ورشة عمل ثانية تضم ممارسين في الحقل اإل

  .  مدخالت الخبرة الفاعلة على األرض- إلى جانب المدخالت النظرية-لالستراتيجية

 ،ي العربي الحالي وعالقتهالمع بتحليل للواقع اإلوقد تضمنت صياغة االستراتيجية البدء

 العربية، بحيث ألقي التحليل الضوء على مرأة بال،من حيث المخرجات والممارسات المهنية

 عالماإل وكذلك الفرص والتهديدات القائمة في بيئة عالممواقع القوة والضعف في مؤسسة اإل

 قدمت سلوب، وفي ضوء معطيات هذا األ SWOT أسلوب تحليلالعربي وذلك عبر استخدام 

 العربية، مرأة العربي فيما يتعلق بقضايا العالماإلستراتيجية رؤية لما يجب أن يكون عليه اإل

وقد حددت . إضافة إلى تحديد هدف إستراتيجي عريض تنبثق منه ثالثة أهداف فرعية

ية عالماالستراتيجية لنفسها سبعة مجاالت للتطبيق بحيث تغطي مختلف مجاالت الرسالة اإل

 شاملة المجال السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي التعليمي والرياضي والصحي رأةملل

 االستراتيجية األهداف منبثقة من ،والبيئي، وقد تضمن كل مجال منها غايات خاصة به

  .الفرعية، ثم آليات لتنفيذ هذه الغايات ومشروعات محددة مقترحة لكل مجال

هـداف  ستجيب أل م مقترح لمشروع كبير له مكونات مختلفة ت       راتيجية في الختا  كما ضمت االست  

ذلك بهدف   و جية في المجاالت التطبيقية السبع،    ، وتتقاطع عندها غايات االستراتي    اتيجية  االستر

 مـرأة يـة لل  عالمنقطة انطالق مناسبة لتفعيل االستراتيجية اإل     " المظلّة"ا المشروع   شكل هذ أن ي 

  .   عاماً تأسيسيا2009 مع اعتبار عام )2015 ديسمبر- 2010يناير  (الفترةالعربية خالل 
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   والسمات العامةاملرجعية  – 2
א2−1
كشفت أبعاد الصورة الـسلبية      علمية أبحاثدراسات و نتائج   هذه االستراتيجية إلى     تستجيب -

 عـن أن يقـوم       ناهيك ،مرأةعده عن تمثيل واقع ال    ، وب  العربية مرأة عادة لل  عالماإل يقدمهاالتي  

 إلى أهميـة     كثير من هذه الدراسات    دعت وقد   . واالرتقاء به  بدور فعال في تحسين هذا الواقع     

 العربية، تقوم على مرتكزات وقيم بعينهـا، وتتبـع          مرأةية واضحة لل  إعالمتطوير استراتيجية   

 تصب في صالح المـرأة       عربية يةإعالمأهداف محددة، وتشكل المرجعية والمظلة لممارسات       

  .  العشوائية مشرذمة، متناغمة وغائيةوتتسم بكونها

الـذي انعقـد فـي العاصـمة         عالم واإل مرأةالتوصيات منتدى   ل  كما تستجيب االستراتيجية   -

وخرجت عنه عدة توصيات اتسمت     ،  ) 1مرفق (2002 فبراير3-2ماراتية أبو ظبي يومي     اإل

وقـد  يته الثقافية واالجتماعية،    للواقع العربي بمالمحه األساسية وخصوص    بالشمول والحساسية   

كمـا  " ية عربية إعالمالدعوة إلى وضع استراتيجية      "و ظبي في ديباجته على      نص إعالن أب  

جزء ال يتجزأ من البنية االجتماعية والثقافيـة        " هي   عالمعلى أن وسائل اإل   في مضمونه   أكد  

ه من أفكار وتـشيعه     والسياسية واالقتصادية للمجتمع، وتسهم في تطوير هذه البنية بما تبث         

التوصـيات  متابعة واقع تنفيذ     العربية بتكليف خبراء عرب ل     مرأةقامت منظمة ال  وقد  . "من قيم 

ـ  ُأعد بهذا الـصدد تقريـر     وفي الدول العربية ،      عالم واإل مرأةالصادرة عن منتدى ال     صل مف

د بمملكة   العربية الذي انعق   مرأة لمنظمة ال  األولالمؤتمر   فعاليات   ضمنورشة عمل    في   رضع

وقد ضمت توصيات الورشـة الـنص       .  )2مرفق  (2006  نوفمبر 15-13رة  البحرين في الفت  

تبني توجه عربي واضح المعالم ومحدد بأطر زمنية واضـحة للبنـاء            " يتم    أن ضرورةعلى  

على اإلنجازات التي تحققت في المجتمعات العربية تقود في النهاية لتحقيق أهداف واضـحة              

 من المـشاركة    مرأة في المجتمع وتمكين ال    مرأةرة متوازنة وإنسانية لل   تتمثل في تقديم صو   

حـدث المؤسـسات    تُ" كما أكدت هذه التوصيات كذلك على ضرورة أن         " يعالمفي العمل اإل  

ية تحوالت مهمة في أساليب عملها وفي قيمها المهنية ومعايير التوظيف فيها بحيث             عالماإل

  ".مرأةزنة وإنسانية للتأخذ بعين االعتبار تقديم صورة متوا
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א2−2 א
 بصفتها واحدة من أهم أدوات نشر الوعي المؤسسة اإلعالمية االستراتيجية تستهدف -

وتعزيز القيم واالتجاهات وتكريس السلوكيات التي تصب في صالح دعم صورة المرأة 

  .والتمكين لها في سائر أشكال حضورها وفي سائر المجاالت

 -2010يناير( ست سنوات خالل فترة يطبقستراتيجية إطار عمل أولي  تضع اال-

 تنشط فيها الرسالة اإلعالمية، وهي مجاالت تغطي مختلف سبعة مجاالتفي ) 2015ديسمبر

السياسة، االقتصاد، االجتماع، الثقافة والتعليم، : جوانب الحضور االجتماعي للمرأة وتشمل

  .الرياضة، الصحة، البيئة

لدعم الرسالة اإلعالمية الموجهة للمجتمع بكل فئاته عن المرأة، وذلـك           ستراتيجية  تسعى اال  -

  فـي    مرأةج لحق ال  لموضوعية والشفافية والكفاءة ترو   بالحيادية وا لبلورة رسالة إعالمية تتسم     

ى نصيب منصف من الفرص االجتماعيـة،       العدل والكرامة والمساواة وحقها في الحصول عل      

نحو تغيير وعي المجتمع، واتجاهاته، ومن ثـم سـلوكه،          في المحصلة    من أجل أن يصب هذا    

ا، األمر الذي يؤدي بدوره إلى تفعيل دور المرأة كفاعل           من حيث مكانتها وأدواره    مرأةتجاه ال 

  .وشريك اجتماعي أساسي في عملية التنمية الشاملة في المنطقة العربية

الم في تقديم صورة ايجابية للمرأة العربيـة        إلى جانب اهتمام  االستراتيجية بدعم دور اإلع        -

 العربية أمام   مرأةصورة ايجابية لل  في الداخل العربي، فهي معنية بالمثل بدعم دوره في تقديم           

  .وذلك عبر التواصل الفعال مع وسائل اإلعالم األجنبية العالم 

، عربية بجميع فئاتها المرأةالدعم والتمكين لل نحو عالماإلرسالة تهتم االستراتيجية بتطوير  -

  سواء في مختلف البيئاتمرأةالفضال عن الثقافية،  أو الطبقيةسواء العمرية أو المهنية أو 

عبر تنوع المواد وتراعي أن يتم تنفيذ هذا الحضرية والريفية والبدوية والصحراوية وغيرها، 

تيسير وصول لمختلفة وسائل  التي تتناسب وكل فئة، وعبر تنويع البث خالل يةعالماإل

   .الرسالة إلى كل الفئات

معزل عن السياقات المحيطة بها، فهي  ومشكالتها بمرأةال تنظر االستراتيجية لقضايا ال -

 ، هدفًا يخص فئة مامرأةعتبر هدف االرتقاء بالت ينظر للمؤسسة اإلعالمية وكأنها تجتهد لئال

العمل من وقفا مبدئيا مفاده أن هنا متتبنى  واالستراتيجية .فيطرح من منظور حقوقي مغلق

 هو حقها األصيل في المساواة واإلنصاف، فهو  عادلإنساني كما يستجيب لمطلب ،مرأةأجل ال

للنهوض  هو شرط جوهري مرأة لمطلب تنموي ونهضوي، ذلك أن النهوض بال كذلكيستجيب

صالح  هي ركيزة وعنصر فاعل في سائر التكوينات االجتماعية، وإمرأةالف بالمجتمع؛
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 العام يصب في مصلحة اإلصالح العام، كما أن اإلصالح في يأوضاعها هو مدخل رئيس

 كعضو من المجتمع، وعلى سبيل المثال فإن النهوض بالمسألة الثقافية في مجتمعاتنا مرأةال

، أمر انفتاحالنشر والترويج لخطاب يتضمن مراجعات دينية مستنيرة ولثقافة تسامح وعبر 

  .مرأة مصلحة اليصب تلقائيا في

تحرص االستراتيجية على أن تحمل  في المجتمعات العربية، مرأةفي ظل حساسية قضية ال -

األمر الذي يتطلب أال يظهر  مصداقية وتنال ثقة المجتمعات المخاطَبة، يةعالماإلالرسالة 

بها من ي منفصال عن الواقع أو متعاليا عليه أو على الثقافة المحلية على ما عالمالخطاب اإل

بل . ا بشكل كامل لمفردات ومفاهيم وأدوات أجنبية على ما بها من منطقمتبني وأعيوب، 

 مع خطابات ثقافية وطنية أصيلة تقوم على فهم الواقع، عالم التحدي في أن يتضافر اإليكمن

 مميزة بين الغث والثمين، وبين األصيل والزائف، بحيث تفيد من ؛وتقرأ ثقافتها المحلية جيدا

الجيد وتكشف الرديء، وال تنغلق في الوقت نفسه أمام التجارب والخبرات األجنبية بل تفيد 

التي ّأصلت لها دينيا " التدافع"و" التعارف"ومفاهيم منها في ظل حقيقة المشترك اإلنساني 

  . خطابات ثقافية مستنيرة

تي تتمتع بها  عبر تعظيم جوانب القوة اليعالماإلتتوخى االستراتيجية دعم الدور و -

ية العربية وتعزيز قدرتها على استثمار الفرص المتاحة في البيئة المحيطة، عالمالمؤسسات اإل

وكذلك عبر معالجة مظاهر الخلل الداخلي وعوامل الضعف التي تحول دون أداء هذه 

 .المؤسسات لمهمتها الرسالية ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تفرزها البيئة المحيطة

عبر استخدام ) عوامل القوة والضعف، والفرص والتحديات(فيما يلي عرضا لهذه العناصر و

  .   SWOT  تحليلأسلوب
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   :   SOWT  من خالل أسلوب حتليلرأة العربي واملعالم واقع اإل-3 
3−1SWOT :

 وضعها الـداخلي    المؤسسة المعنية من حيث    بمثابة عملية تشخيص لواقع      األسلوبهذا   يعتبر

 الوضـع الـداخلي      تحليل وذلك بحيث يتضمن  . من ناحية، وبيئتها الخارجية من ناحية أخرى      

نقاط الـضعف أو الخلـل      فادة منها والبناء عليها، و    نقاط القوة التي يمكن االست     بيان  للمؤسسة  

يمكـن  الفرص التـي    فيتضمن بيان   البيئة  الخارجية للمؤسسة     تحليل  أما  . التي تحتاج للعالج  

استغاللها ، فضال عن التحديات التي تشكل عائقا خارجيـا علـى المؤسـسة التعامـل معـه                  

  . وتجاوزه

א3−1−1
 عالمبروز وعي لدى عدد من خبراء اإل       -

 مرأةوممارسيه بأهمية تحسين صورة ال    

  .يةعالمفي الرسالة اإل

 وقـضاياها فـي     مرأة تنوع حضور ال   -

 .هاأشكال بمختلف عالم اإلوسائل

معنيـة  الية  عالماإلمواد  بعض ال ظهور   -

 فـي   مـرأة بإبراز األدوار المتعـددة لل    

 .المجتمع

معنيـة  ال يةعالماإلمواد  بعض ال ظهور   -

 فـي المجـاالت     مـرأة ببيان حقـوق ال   

 .المختلفة

معنيـة  ال يةعالماإلمواد  بعض ال ظهور   -

بمحاربة التقاليـد والعـادات الـضارة       

  . مرأةبال

يـات  معال وجود عدد كبيـر مـن اإل       -

وصـعود بعـضهن    العامالت في الحقل    

  . مراكز قياديةإلى

يات بملفات  عالم  اضطالع عدد من اإل    -

א3−1−2
على صورة المرأة في اإلعالم وذلـك        الطابع السلبي    غلبة -

 التعليمية أو الثقافية ومن حيث قدرتها       هامن حيث خصائص  

  .على التصرف المستقل  واتخاذ القرار

 فـي الرسـالة     مرأةتركيز على األدوار التقليدية لل     غلبة ال  -

  . واقعيامرأة، وعدم مواكبة التنوع في أدوار اليةعالماإل

 المسنة أو   مرأة االهتمام الكافي ببعض الفئات مثل ال       غياب -

   .ريفيةال

م  التي تقد  يةعالماإل الحصص المخصصة للمواد     عدم كفاية  -

حـصص  تكريس  ، مع   مرأةالخطاب التوازني المنصف لل   

 مـن حيـث مكانتهـا       مرأةكبيرة للخطاب التقليدي حول ال    

  .وأدوارها

التـي  ) من حيث الكم والكيف    (يةعالماإل المواد   عدم كفاية  -

اجتماعيـا وسياسـيا     (مـرأة تعرف بالحقوق المختلفـة لل    

 ).الخ..واقتصاديا

 التي تحاول التـصدي     يةعالماإلالمواد  ضعف وعدم كفاية     -

  . والمميزة ضدهامرأةالظالمة للللمفاهيم والعادات الخاطئة 

ـ   يةعالماإل على الممارسة    غلبة الطابع التجاري   -  ؤديمما ي

، بمـا ال     كمستهلك أو كجسد   مرأة تقديم صورة سلبية لل    إلى
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ية تتوجه للمجتمع ككـل ولـيس       إعالم

مثـل البـرامج الحواريـة      فقط  للنساء  

ــدها   ــي تع ــصحفية الت ــاالت ال والمق

يات في قضايا الساعة الـسياسية      إعالم

  .واالقتصادية واالجتماعية المختلفة

يـات  عالمجديـد لـبعض اإل    الظهور ال  -

في مجاالت كانت حكرا علـى    العربيات  

  .الرجال مثل المجال الرياضي

 يـات عالماإلتوافر كوادر جديدة مـن       -

  .الشابات في مختلف المواقع

علـى التجربـة     العربي   عالم اإل نفتاح  ا -

 الغربية واالستفادة النسبية منها     يةعالماإل

  .من حيث القالب والمضمون

 تـستطيع القيـام     يةمإعال وجود كوادر    -

 يـة عالماإلبمهام التواصل مع الجهات     

 والتفاوض حول الحصول على     األجنبية

  .حصص

  . أوالقيم االجتماعيةمرأةيتفق مع واقع ال

 ضعف مراعاة بعد النـوع االجتمـاعي فـي الرسـالة            -

ة ذلك ومـن    ، وذلك سواء من حيث الوعي بأهمي      يةعالماإل

  .حيث امتالك القدرة على تنفيذه

 يـة إعالم على ملفـات     غالبا يةعالماإل مرأةحصر دور ال   -

ما يتعلـق بالجمـال والموضـة        ( تتسم بطابع فئوي   بعينها

ــضايا  ــرةوق ــرى ) األس ــسياسية (دون أخ ــات ال الملف

  ).واالقتصادية الكبرى التي تهم جميع شرائح المجتمع

 المترجمة عـن    يةعالماإل استحداث بعض المواد والبرامج    -

أصل أجنبي دون مراعاة بعض الخـصوصيات الثقافيـة         

  .  الوطنية

 يـة عالماإل ضعف عمليات التدريب والتأهيـل للكـوادر         -

  .يةعالماإلالنسائية لتمكينهن من االضطالع بسائر الملفات 

 القـدرة علـى التعامـل مـع         يـين عالماإل افتقار بعض    -

  .التكنولوجيا الحديثة

 بقـضية   مبدأي تؤمن بشكل     التي يةعالماإلثقافة  ال محدودية -

 حتى لدى شرائح كبيرة     مرأةالمساواة والفرص المنصفة لل   

  .يات أنفسهنعالممن اإل

 فيما يتعلـق    يةعالماإل التنسيق فيما بين المؤسسات      ضعف -

  .   وقضاياهامرأةبال

ية والمؤسسات  عالم التنسيق فيما بين المؤسسات اإل     ضعف  -

  .مرأةوغير الحكومية لخدمة قضايا الوالهيئات الحكومية 

 بأهمية الحركة من    يةعالم لدى المؤسسة اإل    الوعي  ضعف -

 العربية أمام الرأي العـام      مرأةأجل تقديم صورة ايجابية لل    

 .األجنبي

 الدولي  عالم بالتواصل مع اإل    العربي عالم اإل هتمام ا ضعف -

   . العربية وقضاياهامرأةفيما يتعلق بصورة ال
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א3−1−3
إرادة سياسية مشجعة وداعمـة لقـضايا      -

  .مرأةال

 بما  مرأةاهتمام محلي وعالمي بقضايا ال     -

يزيد مـن عـدد المعنيـين بالرسـالة         

  .ية حولهاعالماإل

طور تقني هائل في وسائل االتـصال       ت -

  .يةعالمؤدي لنفاذ واسع للرسالة اإلي

 كافة  إلىتنوع وسائل االتصال للوصول      -

 .االفئات كل حسب إمكانياته

ية العربية  عالمظهور بعض المراصد اإل    -

  .مرأةالمعنية بال

 .مناخ عام من االنفتاح وقبول التعددية  -

توافر األفكار والكتابـات والتـشريعات       -

 بما يشكل أصال وموردا     مرأةالمنصفة لل 

ية لتقوم بـالترويج لـه      عالمللرسالة اإل 

 .والتشديد عليه

بروز العديد من الـسيدات الناجحـات        -

ــدعات ــشكل والمب ــن أن ي ــا يمك  مم

 .يةعالمموضوعات ثرية للرسالة اإل

 وإلحاحها بما   مرأةكثرة وتنوع قضايا ال    -

ية كمـا   عالميخلق مادة ثرية للرسالة اإل    

يوفر قاعـدة عريـضة مـن المتلقـين         

 .المعنيين

 أفراد، مؤسسات،  (ةينجهات مع استعداد   -

توفير مصادر تمويـل مـن       ب )حكومات

ـ عالمأجل دعم دور الرسالة اإل     ة فـي   ي

  .مرأةخدمة ال

א3−1−4
انتشار ثقافة تقليدية ورجعية متمسحة في الدين عن غيـر           -

 . وأدوارهامرأةحق عن ال

انتشار نمط من الثقافة السطحية االستهالكية التي يخاطبها         -

 . وقيميةأخالقية التجاري بما يعتريه من مشاكل عالماإل

 الفـرص أمـام     انتشار نمط ثقافي ال يتوافق مع مبدأ تكافؤ        -

يـة  إعالم بما فيها فرصة الحصول علـى تغطيـة          مرأةال

 .منصفة ونزيهة

دائمـاً  يواكـب   ال  قـد    عالماإلفي كليات    أكاديميمحتوى   -

 . التنافسييعالماإلالواقع احتياجات 

 .مرأةية المعنية بالعالمقلة مراكز البحوث والمراصد اإل -

 مـرأة لغياب مرجعية قانونية تحد من االستخدام التجاري ل        -

 .عالماإلفي 

ضعف دور القيادات النسائية في إحداث تغييـر ايجـابي           -

  .مرأةية حول العالمملموس في الرسالة اإل

 . الدوليعالماإلارتفاع تكلفة الحصول على حصص في  -

 الـسياسات الحكوميـة     فـي الرؤية االستراتيجية    ضعف  -

 .اإلعالمية الخاصة بالمرأة
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אא3−2 א:א א א
 العربي كمؤسسة في تعاملها عالم لتشخيص واقع اإل SWOT أسلوب تحليليكشف استخدام 

 العربية تتمتع بعدد من نقاط القوة حملتها المستجدات عالماإل، أن مؤسسات مرأةمع قضايا ال

 الوعي في  والشروع في ترجمة هذامرأةعلى صعيد الوعي بأهمية قضايا الوذلك  ؛األخيرة

، فضال عن الفرص التي تقدمها البيئة المحيطة ممثلة في الدعم  بأشكال شتىيةعالماإلالرسالة 

أما نقاط الضعف فتتمثل أهمها في عدم .  ومناخ االنفتاح العام وغيرهمرأةالسياسي لقضايا ال

 مرأة البمعنى أن الوعي بموضوعهذه العوامل االيجابية المستجدة، ومحدودية كفاية أو ضعف 

  ومن ثم، في حدها األدنى ما تزال )عوامل القوة (والممارسات التي تعبر عن هذا الوعي

بعيدة عن أن تشكل تأثيرا قويا في المجتمع المخاطَب، وعاجزة عن أن تواجه عوامل الخلل 

  .االستغالل األمثل في البيئة المحيطةأو تستغل الفرص المتاحة لها الداخلية والخارجية 

 تترجم في سياسة كلية مرأة والعالماإلالفتقار لرؤية عامة حول رسالة مكن تفسير ذلك باوي

 وهذه  الرؤيةتلكواستمرار االفتقار إلى .  العربيةيةعالماإلعمل المؤسسات وتقود تظلل 

 يؤدي إلى بقاء الجهود االيجابية في حالة من التشرذم وضعف الفعالية، ويسمح السياسة

، والكيفية مرأةل عن اعالماإلات المختلفة سواء على صعيد الصورة التي ينقلها باستمرار السلبي

داخل ودورها ية عالماإل مرأة، أو على صعيد حضور اللتي يعبر بها عنها أو يمثلها بهاا

  . المؤسسة

  

 أو مشكالت  استراتيجيةقضاياثالث  يمكن تحديد  SWOT تحليل  أسلوبومن واقع
خالل التعامل معها   العربيةمرأةية للعالماإلستراتيجية اال سيكون على كبرىأساسية 
  :هيهذه القضايا ، والتي تستهدفها االستراتيجيةهي الفترة  و2015-2010الفترة 

  

 العربية سواء من حيث حقوقها مرأةضعف المعرفة والوعي بواقع ال 1- 3-2

ثله من أهمية ما تمو  مكانتهامن حيث وأ ، أو طبيعة حضورها وأداورها،مشكالتهاو

ينعكس ف  جزء من المجتمع،نوواإلعالميقائم في المجتمع كله،  واقعهو ومجتمعية، 

   .ية التي يقدمونهاعالمالرسالة اإلفي  من ثمذلك 

 نقطة ضعف بعينها هي -يعالماإل كما تالحظ عدد من الدراسات الراصدة للحقل -لذلك نلمس

وتحيط باألدوار المتعددة والمتجددة ايا المرأة ، وتعي قض تؤمن بالمساواة يةإعالم ثقافة ضعف
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 وينعكس،  جزء ال يتجزأ من المجتمع بكل قضاياه ومشكالته بوجه عاملها وحقيقة كون المرأة

 ضعف  متجلياً في أكثر من مظهر؛ من ذلك مهني كتنظيميةعالماإلداخل المؤسسة هذا 

حضورها في المراكز القيادية  وضعف ،مقارنة بالرجل بوجه عام اإلعالمية مرأةحضور ال

 على ملفات بعينها ذات  وقصرها في األغلبتنوع الملفات الموكولة لهامقارنة بالرجل، وعدم 

  .طابع فئوي

صة المخصصة لمناقشة قضايا تتقلص فيها الحية التي عالم  في الرسالة اإليتجلى هذا كما 

 خصائصها التعليمية أو الثقافية  من حيثمرأة للسلبيةصورة في األغلب تقدم ، والتي المرأة

هذا ها، وظائفها وأدوار من حيث مرأةلل بالحضور االجتماعي المتنوع اإلحاطةفضال عن عدم 

 العمرية والطبقية والجغرافية المختلفة، مرأةالتمثيل المتوازن لمختلف فئات ال ضعفإلى جانب 

تمييز التي تتعرض لها  وأوجه المرأة التغطية الكافية لقضايا حقوق الضعف ناهيك عن

  . مجتمعيا

في موقع المتأثر بالسلب بالتحديات الثقافية المحيطة بها أكثر من  هنا تظهر يةعالماإلوالرسالة 

بعبارة .  أداة للتأثير االيجابي في هذه التحديات نحو تغييرها-يةعالمأي الرسالة اإل–كونها 

ا لتشوهات الثقافة االجتماعية السائدة ية في غالب الوقت انعكاسعالمأخرى تظهر الرسالة اإل

 تياران أحدهما هو الخطاب الديني المتشدد الذي يجد مرجعيته في مرأةالتي يتنازعها إزاء ال

التقاليد باألساس لكنه يتمسح زيفا بالدين دون جهود تأصيلية حقيقية، والثاني هو  الثقافة 

 التياران في تقديم صورة ، ويجتمعةكوسيلة للمتع مرأةالسطحية االستهالكية التي تنظر لل

جسد فقط، يجب أن يحاصر بالمنظور التقليدي، أو يستغل تجاريا بالمنظور  كمرأةللسطحية 

 - العربي وال تزال جهود مناهضتهاعالم وهذه صورة قائمة وملحة داخل اإل.االستهالكي

متاحة في هذا ، وهذا على الرغم من الفرص ال غير كافية-بصور أخرى ايجابية ومتوازنة

 ومن حيث توافر اإلرادة مرأةاإلطار من حيث تزايد االهتمام المحلي والعالمي بقضايا ال

 مرأة واالرتقاء بها، فضال عن واقع المرأةالالسياسية في الدول العربية الداعمة لجهود تمكين 

  .  عميق ومتوازنيإعالمالثري ذاته الذي يمكن أن يشكل مصدرا لمضمون 

 بما يعمق  مرأةالوعي الكافي بقضايا الالمعرفة و بيينعالماإلتزويد دي هنا في ويبدو التح

ويزودهم بحس النوع االجتماعي، ويزودهم كذلك بحساسية إدراك لديهم ثقافة المساواة 

الفرص المتاحة لتحدي هذه   واستغاللدراكإالقدرة على  ومرأةالمشاكل التي تعتري صورة ال

 فال مونها للمجتمع؛التي يقد يةعالماإلرسائل ال، وذلك لدى صياغة الصورة السلبية وتغييرها

، بل تكون أوال مرأةتصير  هذه الرسائل مجرد انعكاس سلبي لتصورات ثقافية خاطئة عن ال
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 وإسهاماتها، وتكون ثانيا مقود لتغيير الخطأ مرأةانعكاس لواقع حقيقي تتعدد فيه أدوار ال

  .مرأةصفة عن الوإرساء تصورات ثقافية رشيدة ومن

  

 مع عام بوجه واإلعالميات يينعالمالتدريب المهني والفكري لإلعدم تماشي   3-2-2

  .مرأة بالتعاطي مع قضايا التعلق يما وتحديداي الحديث عالماتجاهات العمل اإل
، يين ككلعالم فمن ناحية هناك ما يتعلق باإلزع الحديث هنا على أكثر من مستوى؛ويتو

من حيث تأهيلهم األكاديمي بوجه عام للتعامل مع معطيات الواقع   الشابة،السيما األجيال

يبدو هنا مثال تحدي . وقدرتهم، من ثم، على تطوير رسائل اجتماعية مؤثرة التنافسي يعالماإل

 على األخص، بصفتها كنولوجيا الحديثة واستثمار وسائل االتصال التفاعلية التالتعامل مع 

  .، من أجل خدمة األهداف االجتماعية التي يبغونهاعنوان الواقع الحاضر

على التصدي الفعال لقضايا  بوجه عام يينعالماإلما يتعلق بقدرة  على مستوى ثاني هناك 

 مرأة، وذلك من حيث وجود كوادر مؤهلة على االضطالع بملفات خاصة بموضوعات المرأةال

 مرأة على اإلحاطة بمفردات حضور اليعالمفي المجاالت المختلفة، وهو ما يرتبط بتدريب اإل

  .الخ .. أو الصحيفي مجاالت بعينها مثل المجال السياسي أو االقتصادي

مهمة ال يجوز إغفالها وهي قدرة الخبراء والناشطين غير تبرز قضية ، متصلوفي سياق 

اإلعالميين في المجاالت التي تتعرض لها االستراتيجية، على التعامل الفعال مع وسائل 

  .  خبراتهمحقولإلعالم بما يخدم واقع المرأة العربية في ا

ية خصيصا، وذلك من حيث تأهيلها عالم اإلمرأة ما يتعلق بالكعلى مستوى ثالث، هنا

بمعنى أال . ية في مختلف الموضوعات التي تهم المجتمععالملالضطالع بكافة الملفات اإل

على أهميتها بطبيعة – باألسرة فقط  على المواد المتعلقةمرأةيقتصر الحضور المكثف لل

 في هذه مرأة، ورغم أن وجود المتعلقة بالموضة والمكياج والجمال أو على المواد ال-الحال

، لكنه في الواقع حضور عالمالملفات يؤدي في المحصلة إلى حضور واسع لها في وسائل اإل

من نقطة قوة ضعيف من حيث النوعية؛ كونه حضور منمط وقاصر، ومن ثم فما يحمله 

يتحول إلى نقطة ضعف من منظور النوعية ومن منظور الصورة ) الحضور الواسع(

 كل يةعالماإل مرأةويظل التحدي أوال في قبول فكرة خوض ال. مرأةاالجتماعية التي يروجها لل

 مرأةالقضايا االجتماعية كونها جزء ال يتجزأ من المجتمع، وثانيا في تأهيل وتدريب ال

  .على االضطالع بذلك بكفاءة يةعالماإل

وبصفة أخص بمستوى  ،ية خصيصاعالم اإلمرأة المستوى المتعلق بال،على المستوى نفسه

 في مرأةتظهر قضية حجم حضور التدريبها على اكتساب المهارات اإلدارية والقيادية، 
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 امميز ا والراصد للواقع العربي سيجد حضور.يةعالمالمناصب القيادية داخل المؤسسات اإل

 أنية في البلدان العربية، ورغم عالميات في مناصب قيادية في بعض المؤسسات اإلعالمإل

القيادات عدد  نسبيا مقارنة بامحدوديظل هذا الحضور يعتبر في ذاته نقطة قوة، لكنه من ناحية 

  أو بثقافة مساواةمرأةال يقترن برؤية عامة حول الأنه، من ناحية أخرى، كما من الرجال، 

هذا ل ؛ األمر الذي يحول دون أن يكونأو بانتشار لمفهوم النوع االجتماعيحقيقية ومتعمقة 

 في مرأة تناول قضايا ال صعيد سواء علىالقيادية تأثير ايجابي،مراكز ال في النسائيالحضور 

  . القياديةمرأةية بمالمح رؤية خاصة للعالم طبع الرسالة اإل صعيد أو علىعالموسائل اإل

  

بين  و نفسها أو بينهايةعالمبين المؤسسات اإلوالتشبيك التواصل ضعف   3- 3-2

والهيئات الحكومية واألهلية المحلية البحثية واألكاديمية أالمعنية؛ المؤسسات سائر 

وتحسين صورتها في الداخل العربي وفي  مرأةخدمة قضايا المن أجل والدولية 

  .الخارج أيضا

 ة المعاصرة، بات كل من التواصل والتنسيق وبناء الشبكاتفي ظل تعقد الحياة االجتماعي

 عناوين للفعالية االجتماعية في سائر المجاالت، وذلك في ظل تعدد الفاعلين وتعدد والشراكات

 ومن شأن عدم .ألهداف المنشودةتحقيق ا وارتفاع التكلفة المعنوية والمادية لالفئات المستهدفة

جهات المعنية بتحقيق أهداف مشتركة أن يؤدي إلى شرذمة شراكات بين الخلق تنسيق وبناء 

وأن يؤدي كذلك إلى ضياع فرص كبيرة للتجويد في  ،وعدم فعاليتهاومن ثم ضعفها الجهود 

  .المحتوى والكفاءة في التنفيذ

طالب بخلق ، فهو م العربية وقضاياهامرأةال العربي في خدمة عالم تفعيل دور اإلومن أجل 

ية ذات عمق إعالممن أجل التمكن من تطوير مواد  المعنية ع الجهات شراكات فاعلة م

وتتعدد . مضموني وذات تأثير فكري وذات قدرة على النفاذ الواسع والفعال للمستهدفين منها

، يشمل هذا سائر الجهات الحكومية عالمالجهات التي يمكن أن تشكل شريكا فاعال لوسائل اإل

ت واألجهزة القومية  بوجه عام، فضال عن الجهاواألسرة رأةمالمعنية بتطوير برامج تخص ال

 خصيصا في السنوات األخيرة وتجتهد في وضع برامج مرأةها من أجل الالتي تم إنشاؤ

، وهي جهات يتوفر لديها المنظور القومي في العمل  من مختلف وجوههمرأةلالرتقاء بواقع ال

هناك كذلك جمعيات .  ال بأس بها للتمويلتإمكانياوكذلك الدعم السياسي كما تتوفر لديها 

وهيئات المجتمع المدني الكثيرة الناشطة في سائر الدول العربية ولها صالتها القوية بالناس 

في تنشط من حيث مطالبهم ومشكالتهم، وهناك الجهات األكاديمية ومراكز البحوث التي 
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خاص العربي الذي باتت هناك وهناك كذلك القطاع المن مختلف وجوهه،  مرأةواقع الدراسة 

 أيضا الجهات الدولية هناكاتجاهات قوية لدعم دوره كشريك حيوي في التنمية القومية، 

وهذه الجهات .  ودعمهامرأةالحكومية وغير الحكومية التي تنشط من أجل الدفاع عن حقوق ال

،  أو مرأة للت من برامج ومشروعاجميعا يمكن مد أواصر الشراكة معها، للترويج لما تقدمه

، أو لتجنيد خبراء منها يمكنهم التعامل الفعال مرأةية عن الإعالمالتعامل معها كمصادر لمواد 

وغيره ية، أو كل هذا عالممع وسائل االتصال، أو للحصول على تمويل من أجل المواد اإل

  .معا

 مرأةة ال من أجل خدمة صوراألجنبي عالمهناك كذلك ما يتعلق بمد جسور لالتصال مع اإل

  العربية،مرأةالالعربية أمام العالم، عبر االتفاق على تخصيص حصص لبث مواد معينة عن 

 أو عبر التواصل مع ،األجنبينها تقديم صور حقيقية وايجابية عن المرأة العربية للمتابع من شأ

ذه  العربية، من أجل رصد مالمح همرأةية الدولية المعنية برصد صورة العالمالمراصد اإل

  .الصورة وتصويبها



  
  عناصر االسرتاتيجية التعريفات اإلجرائية و -4

  :א   4-1
تعريفات توضيحية لبعض المصطلحات التي سيرد استخدامها الحقا في يتضمن هذا الجزء 

  :االستراتيجية، وذلك كما يلي

 تعريف هي المفهوم العام الذي تنطلق منه اإلستراتيجية في :Visionالرؤية  •

 .مفرداتها وهي تمثل تصورا لما نأمل  أن يتحقق على أرض الواقع

ألولوية األساسية تحديد ا :Strategic Goalالهدف اإلستراتيجي العام  •

 . تركيز طاقات العاملين علي تنفيذهاهي بؤرةلالستراتيجية التي 

بثق تنهي التي :   Subsidiary Strategic Goalsاألهداف اإلستراتيجية الفرعية •

 .تصب في مجاالت أكثر تحديدا من الهدف اإلستراتيجي العام و

ية وتغطي مختلف جوانب عالمالنطاقات التي تنشط فيها المؤسسة اإل: المجاالت  •

 .مرأةالحضور االجتماعي لل

 وهي التي تنبثق من األهداف اإلستراتيجية وتكون عادة Objectives:الغايات  •

المحسوس في توجهاتها ومفرداتها و تمثل ما نرغب في مالمسة للواقع و  تحديداأكثر

 . من مجاالت االستراتيجية في كل مجالتحقيقه

 . اتباعها لتنفيذ الغاياتالواجب وهي الخطوات :اآلليات •

وهي المخرجات الملموسة التي ترى طريقها للتطبيق :  Projects  روعاتالمش •

 .لرؤية اإلستراتيجيةباعتبارها تمثل المرحلة العملية لما آلت إليه ا

يا كنتيجة لتنفيذ وهي النواتج المتوقع تبلورها فعل: Outputsمخرجات االستراتيجية  •

 .االستراتيجية

 وهي المالمح التي تشير إلى :Performance Indicators مؤشرات األداء •

 عملية وقياسية إجراءات أرض الواقع، وهي على  تقدم ما في تنفيذ مشروع حدوث

 .ي يتم إحرازه في التنفيذللتقدم الذ

 وهي تحديد العناصر والمقومات :Follow-Up & Evaluation المتابعة والتقييم •

الواجب توافرها في بيئة التنفيذ النهائية لكي تحقق المشاريع المقترحة أهدافها 

 .المرغوبة
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א4−2 א אא
  

  :א  4-2-1
 العربية واستثمار طاقاتهـا فـي تحقيـق التنميـة           مرأةي مبدع في تمكين ال    إعالم نحو دور 

  .المستدامة

א4−2−2 א א :א
  . العربية وأدوارها فى المجتمع مرأةية  إيجابية عن الإعالمبناء ثقافة 

  

א4−2−3 אא א :א
 بما يخدم  يةعالماإلللمؤسسة   واالجتماعي   يالثقافبناء المعرفة وتعزيز الوعي       4-2-3-1

ـ  ،مكانتهـا ودورهـا   ،   العربية   مرأة ال إيجابية عن صورة   تدعم يةإعالمتقديم رسالة     يف

  .المجتمع

  

 من  مبما يمكنه يات  عالمواإل يينعالملإلالقدرات الفكرية والمهنية    وتعزيز  بناء   4-2-3-2

 .مرأةالتفاعل االيجابي مع قضايا ال
 
  بعضها البعض، وبينها وبين    يةعالماإلشراكات بين المؤسسات    بناء وتعزيز ال   4-2-3-3

 . المجتمعي فمرأةالمؤسسات المختلفة لدعم دور ومكانة ال

:א4−2−4
من أجل ترجمة األهداف االستراتيجية الفرعية إلى واقع فعلي، تم تفكيكهـا إلـى عـدد مـن                  

تي تسعى االستراتيجية إلى تحقيقها     العناصر المرغوب تحقيقها، هذه العناصر تشكل الغايات ال       

في مجاالت تفعيلها السبع؛ وهي المجال السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والتعليمي           

  .والصحي والرياضي والبيئي 

  

 إلى غايات محددة تتقاطع بـين        الفرعية كيفية ترجمة األهداف االستراتيجية   ) 1(ويوضح شكل   

  . راتيجيةالمجاالت المختلفة السبع لالست



  
الغايات 
التي 

تترجم لها 
األهداف 
  االستراتيجية 

في 
المجاالت 
 السبع
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  )1 (شكل
   والغايات التي تترجم لها هذه األهداف  في المجاالت السبع لالستراتيجية الفرعية يوضح العالقة بين األهداف االستراتيجية

  
  
 
 

كوادر إعالمية 
واعية بحقوق 

المرأة 
ومشكالتها  في 

مختلف 
االتالمج

المجال 
 السياسي

األهداف 
  االسرتاتيجية

 الفرعية

بناء 
الشراكات

 

 بناء
 رات القد

 

 إعالمية رسالة 
تؤمن بقضية 
المساواة وحق 
 المرأة في فرص

  عادلةاجتماعية

 بناء
المعرفة 
  والوعي

كوادر إعالمية 
تتبنى منظور 

النوع 
 االجتماعي

 كوادر إعالمية
قادرة على 
اإلفادة من 
تكنولوجيا 
المعلومات

كوادر إعالمية 
 نسائية في

 مناصب قيادية
في المؤسسة 
اإلعالمية

كوادر إعالمية 
نسائية قادرة 
على تولي 

ملفات إعالمية 
متنوعة

التواصل مع 
وسائل 
اإلعالم 
 األجنبية

الشراكة مع 
القطاع الخاص

 

الشراكة مع 
مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

الشراكة مع 
المؤسسات 
نيةالحكومية المع
واآلليات 

الوطنية للمرأة

الشراكة مع 
مراكز األبحاث 

والجهات 
 األكاديمية

 اجملاالت السبع حمل تطبيق األهداف االسرتاتيجية

المجال 
 االقتصادي

المجال 
 االجتماعي

مجال ال
الثقافي 
والتعليمي

المجال 
 الصحي

المجال 
 الرياضي

المجال 
 البيئي
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א4−2−5 :א
م في كل منها ترجمـة األهـداف        تتضمن االستراتيجية سبعة مجاالت تت    كما سبقت اإلشارة،    

 لتنفيـذها، ثـم     اآللياتالستراتيجية الفرعية إلى مجموعة من الغايات ، يتم تحديد عدد من            ا

 بحيث تـستجيب لغايـات هـذا         في كل مجال   هاتنفيذيمكن  التي  وعات  مشربعض ال اقتراح  

  .نقيحها، وهي تمثل مجموعة من االقتراحات المبدئية التي يمكن اإلضافة عليها وتالمجال

   :السبع محل تطبيق االستراتيجية المجاالت وتتضمن

  .المجال السياسي -

 .المجال االقتصادي -

 .المجال االجتماعي -

 .المجال التعليمي والثقافي -

 .المجال الصحي -

 . الرياضيالمجال -

 .المجال البيئي -

  . والمشروعات المقترحة لكل مجال على حدةواآللياتوفيما يلي بيان بالغايات 
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אאא4−2−5−1 :א
  

  المشروعات المقترحة  اآلليات  الغايات

 المناسـب    االجتمـاعي  تهيئة المناخ  -

 حقوقهـا الـسياسية     مـرأة لممارسة ال 

والمدنية وتـولي المواقـع الـسياسية       

  .والقيادية

 بحقوقهـا الـسياسية     مـرأة  توعية ال  -

أهمية دورها في الحيـاة الـسياسية       و

  . اتخاذ القراروحقها في

 بكيفية ممارسة حقوقها    مرأة توعية ال  -

  .السياسية

 خلق كوادر إعالمية قـادرة علـى        -

االضطالع بملف الحقـوق الـسياسية      

  .للمرأة ومشاركتها السياسية

ية نسائية قـادرة    إعالم خلق كوادر    -

يـة  عالمعلى االضطالع بالملفـات اإل    

  . بوجه عامالسياسية

لمجتمـع   بناء شراكات مع هيئـات ا      -

المدني والجهات الحكوميـة المعنيـة      

بالقضايا الـسياسية وتعزيـز الـدور       

  .مرأةللالسياسي 

بناء شراكات مع الجهـات البحثيـة        -

واألكاديمية المعنية بوضع دراسات عن     

 وحقوقهــا مــرأةالــدور الــسياسي لل

  .ومشاركتها السياسية

 موجهة للمجتمع   يةإعالم إعداد مواد    -

لعائد االجتماعي  وضح األهمية وا   ت ككل

 بكـل   مرأةلتفعيل المشاركة السياسية لل   

   .مستوياتها

ط الـضوء   تسل يةإعالمتوفير مواد    -

الناجحــة علــى التجــارب القطريــة 

  .ي الميدان السياسيللناشطات ف

 تكثيف حـضور المـرأة كمـصدر        -

إخباري أو مرجع تحليلي في البـرامج       

  .والنشرات السياسية

وية بحقوق   توع يةإعالم  توفير مواد     -

وكيفيـة ممارسـتها     الـسياسية    مرأةال

، بحيث  مرأةموجهة لفئات مختلفة من ال    

يتم مراعاة توافق طبيعة المادة المقدمة      

ونوع وسـيلة االتـصال مـع الفئـة         

   .المستهدفة

يـــين عالم  بنـــاء قـــدرات اإل-

  .يات في المجال السياسيعالمواإل

ات علـى   ي تدريب الناشطات السياس   -

 عبـر   عـالم ئل اإل التعامل مـع وسـا    

، شراكات مع هيئات المجتمع المـدني     

   .والجهات الرسمية المعنية

 الترويج لنـشاط الهيئـات المعنيـة        -

 مرأةبالعمل من أجل التوعية السياسية لل

  . وتعزيز دورها السياسي

 المراكز البحثيـة    إنتاج االستفادة من    -

 من برامج تليفزيونية يةإعالم تنظيم حملة -

 للتأكيد على أهمية     ومقاالت صحفية  وإذاعية

اتخـاذ  صـنع و   في عملية    مرأةمشاركة ال 

القرار في كافة مـستوياتها يـشارك فيهـا         

 وشخـصيات نـسائية     رموز دينية وثقافية  

  علـى  ، وتعتمـد فـي مادتهـا      متخصصة

فسيرات مستنيرة لنصوص الشريعة وعلى     ت

على ما تقدمه الدراسات العلمية التي تنتجها       

  . المراكز البحثية واألكاديمية في هذا الشأن

 مسلسل درامي عن نماذج لنـساء       إنتاج -

عربيات من التاريخ ومن الزمن الحاضر،      

مارسن أدوارا سياسية مختلفة نجحن فيهـا       

تمعاتهن قة في حياة مج   ومثلت عالمات فار  

  .وأوطانهن 

ذاعيـة  اإلبـرامج   حزمـة مـن ال     إنتاج -

 مطبوعـات   إنتاجفضال عن   تليفزيونية  الو

 لتقـديم   وذلـك  توعوية موضحة بالصور،  

 مرأةلل  السياسية حول الحقوق توعية مبسطة   

تكون مصممة بحيـث    و  ، وكيفية ممارستها 

 مرأة كال مرأةتخاطب قطاعات متنوعة من ال    

ـ     األمية  أوشابة أو العاملـة      أو الفقيرة أو ال

  . الخ..المثقفة

 تنظيم برنامج تدريبي مـن أجـل بنـاء          -

يات على العمل   عالماإلاالعالميين و قدرات  

   . السياسيعالممجال اإلفي 

يات حول  عالم تنظيم دورات تدريبية لإل    -

كمصدر للمعلومـة   كيفية استخدام االنترنت    

  .السياسية
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 فـي    المعنيـة  والمؤسسات األكاديمية 

 الحقـوق  يـة عـن  إعالم مـواد    إنتاج

  .دورها السياسيمرأة والسياسية لل

  

برنامج تدريبي مـن أجـل بنـاء        تنظيم   -

على التعامـل    الناشطات السياسيات ت  قدرا

، وذلـك عبـر      االتصال الفعال مع وسائط  

  ومـع  مـرأة  الوطنية لل  اآلليات شراكة مع 

 والجهـات البحثيـة     هيئات المجتمع المدني  

 المعنيـة بـالحقوق الـسياسية       واألكاديمية

   .مرأةلل

 وإذاعيةية تليفزيونية   إعالم تنظيم حمالت    -

ج بــرامتــرويج والتعريــف بللوصــحفية 

التدريب وبرامج بناء القـدرات وحمـالت       

 . مرأة الجهات المعنية بالتنفذهاالتوعية التي 
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אאא 4-2-5-2   :א
  

  المشروعات المقترحة  اآلليات  الغايات

 كقيمـة   مـرأة عمل ال إبراز أهمية    -

   .نسانية واقتصادية واجتماعيةإ

 التعريف بالمجاالت المختلفة التي     -

وقدرتها على ولوج    مرأةتعمل بها ال  

مجاالت عمل وأنـشطة اقتـصادية      

  .ية متنوعةإنتاجو

لحقوق االقتـصادية    التعريف بـا   -

 العربية، وكشف أهم المشاكل     مرأةلل

والمعوقات التي تواجهها في مجاالت     

  .العمل المختلفة

ــة  - ــاهر المختلف ــة بالمظ  التوعي

  .الستغالل المرأة في بيئة العمل

للنـساء  لبيئـة المـساندة     تهيئة ا  -

  .صاحبات المشروعات االقتصادية

 الراغبة مرأة للتهيئة البيئة المساندة -

  . أيا كانت ظروفهافي العمل

ية نسائية قادرة   إعالم خلق كوادر    -

ية عالمعلى االضطالع بالملفات اإل   

  .االقتصادية

  القطاع الخـاص  بناء شراكات مع  -

هيئات المجتمع المدني والجهـات     و

بدعم مـشروعات   كومية المعنية   الح

  . دورها االقتصادي وتعزيز مرأةال

 بناء شراكات مع الجهات البحثية      -

ية توضـح العائـد     إعالمإعداد مواد    -

ـ االجتماعي واالقتصادي لعمـل ال      رأةم

   .بمختلف صوره

ية للتعريف بالتجارب   إعالم مواد    إعداد -

 وأثرها في    العربية العاملة  مرأةالناجحة لل 

   .إفادة ذاتها ومجتمعاتها

ية تركز على إبـراز   إعالم إعداد مواد    -

خبرات نسائية في ولوج مجاالت عمـل       

  جديدة ومبتكـرة، أو مجـاالت        إنتاجو

   .تُعرف باقتصارها على الرجال

حقوق الية توعوية ب  إعالمتوفير مواد     -

 موجهة لفئات مختلفـة     مرأةلاالقتصادية ل 

، بحيث يـتم مراعـاة توافـق        مرأةمن ال 

طبيعة المـادة المقدمـة ونـوع وسـيلة         

   .االتصال مع الفئة المستهدفة

ط الضوء على   ية تسل إعالم مواد   إنتاج -

 فـي   مرأةالمظاهر المختلفة الستغالل ال   

   .بيئة العمل

 إبرازية تركز على    إعالمر مواد    توفي -

خبرات السيدات صاحبات المـشروعات     

 من حيث مطالبهن ومشكالتهن     الصغيرة

 وجماعـاتهم   أسرهنودورهن في خدمة    

  .الصغيرة

 باألعمال  إرشاديةية  إعالم مواد   إنتاج -

التي يمكن أن تمارسها النساء في بيئـات       

ية من برامج تليفزيونية إعالمتنظيم حملة  -

وإذاعية ومقاالت صحفية للتأكيد على أهمية      

يـة  نتاج والقيمة المعنويـة واإل    مرأةعمل ال 

واالجتماعية لهذا العمل سواء داخل المنزل، 

أو خارجه في سائر األنشطة االقتصادية ،       

ه الحملة رموز دينيـة     بحيث يشارك في هذ   

  . وثقافية

 يتنـاول ي  إعالم تنظيم مسابقة عن عمل      -

 من حيث قيمـة عملهـا أو         العاملة مرأةال

نجاحاتها أو التحديات التي تواجهها وكيف      

   .تتغلب عليها

 وتليفزيونية للتعريف   إذاعية برامج   إنتاج -

بالمشروعات االقتصادية الناجحـة لنـساء      

 فـي خـوض     مـرأة ، وتجارب ال  عربيات

   .مجاالت عمل غير اعتيادية

ن مع الجهات   ية بالتعاو إعالم تنظيم حملة    -

الرسمية وجهات المجتمع المدني المعنيـة      

من أجل التعريف بـالحقوق االقتـصادية       

 العاملـة   مرأة والقنوات التي يمكن لل    مرأةلل

 للحصول على هذه الحقوق، مع إليهااللجوء 

 مرأةكشف صور واقعية النتهاكات حقوق ال     

 اإلبالغ كيفية   مرأة وتعليم ال  في بيئات العمل  

  .لحقوقها عن أي انتهاك 

 برنامج تليفزيـوني يركـز علـى        إنتاج -

تجارب السيدات صـاحبات المـشروعات      

الصغيرة ويعني بأن يكون لسان حالهن وأن       

يعبر عن مطالبهن، وأن يستعرض البيئات      
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واألكاديمية المعنية بوضع دراسـات     

 مـرأة للالمساهمة االقتـصادية    عن  

اجتماعيـا  تقديرها  و  دعمها، وكيفية

  .وحسابيا

هن ويتوافـق مـع     ختلفة بـشكل يفيـد    م

   .التزاماتهن

يات للعمـل فـي     عالمناء قدرات اإل    ب  -

  .البرامج والنشرات االقتصادية

 إخباري كمصدر   مرأة تكثيف حضور ال   -

أو مرجع تحليلي في البرامج والنـشرات       

   .االقتصادية

 الترويج لنشاط الهيئات المعنية بالعمل      -

 بـالحقوق االقتـصادية   من أجل التوعية    

   .االقتصادي وتعزيز دورها مرأةلل

ع الجهات االقتصادية المعنية     التعاون م  -

من أجل الترويج لنشاط سيدات األعمـال      

 السيدات صاحبات المـشروعات     نتاجوإل

  .  المختلفة

 االستفادة من المادة الثقافية التي تنتجها       -

يـة  إعالم مواد   إنتاج البحثية في    الجهات

ــوق  ــن الحق ــصاديةع ــرأة للاالقت  ،م

 العاملـة،   مرأةوالمشكالت التي تواجه ال   

 في المجال االقتـصادي بوجـه       مرأةلوا

  . عام

 الترويج للدراسات االقتـصادية التـي       -

 بعد النوع االجتماعي    إدماجتحض على   

في تصميم الموازنات القومية واحتـساب      

 مثل الناتج المحلـي     األساسيةالمؤشرات  

، واعتماد العمل المنزلي كمدخل     اإلجمالي

  .محتسب في هذه المؤشرات

المحيطة بهن وعوامل الـدعم أو التعويـق        

  . الموجودة فيها

 برامج إذاعية وتليفزيونية للتوعيـة      إنتاج -

 تنفذها  أن التي يمكن    يةنتاجاإلبالمشروعات  

 فـي البيئـات غيـر       مرأةوالالفقيرة   مرأةال

   . أو البدويةالريفيةالحضرية مثل 

تنظيم برنامج تدريبي من أجل بناء قدرات    -

يات علـى العمـل فـي البـرامج         عالماإل

   .والنشرات االقتصادية

 القطاع   تنظيم برامج تدريبية بالتعاون مع     -

المـدني   هيئـات المجتمـع      الخاص ومـع  

لناشطات في مجال الحقـوق االقتـصادية       

 أو أكاديميـات     أو سـيدات أعمـال     مرأةلل

 وذلك على   متخصصات في مجال االقتصاد   

  . ية التعامل مع وسائل االتصالكيف

 برامج تليفزيونية وإذاعية تعـرف      إنتاج -

بالجهات الرسمية وغير الرسمية التي تنشط      

في مجال الدفاع عن الحقوق االقتـصادية       

ات ، أو التي تقدم دعما مثل المساعد      مرأةلل

 وصـاحبات   والقروض لسيدات األعمـال   

  . المشروعات

 إنشاء بوابة الكترونية لربط المشروعات      -

 العربية مع المؤسـسات     مرأةاالقتصادية لل 

   . والدوليةواإلقليميةالمحلية 

ية بالتعاون مع جهات    إعالمإعداد حملة    -

ــرامج  ــة متخصــصة تتــضمن ب أكاديمي

 وبرامج ومطبوعات من    وإذاعيةتليفزيونية  

أجل التعريف بمعنى إدماج مفهوم النـوع       

االجتماعي في الحسابات القومية وأهميـة      

ذلك بحيث تكون مصممة بشكل علمي دقيق       

وتوجه لصناع القرار وواضـعي الخطـط       

  . حثين في المجال االقتصاديوالبا
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  المشروعات المقترحة  اآلليات  الغايات

 الضوء على طبيعة ومظـاهر      إلقاء -

االختالل وعدم المساواة بـين الرجـل       

  . في المجتمعمرأةوال

 بـين    والتكامـل  إبراز قيم التعاون   -

 في كافـة التكوينـات      مرأةالرجل وال 

  .والتنظيمات االجتماعية

 االهتمام بقـضايا األسـرة وموقـع        -

نـى  من مدخل تفكيـك الب     فيها   مرأةال

  .الباترياركية وتعزيز التكامل

 من  مرأة تقديم صورة متوازنة عن ال     -

حيــث تنــوع أدوارهــا االجتماعيــة 

  .وفعاليتها

 بمـا يـدعم دورهـا       مرأة توعية ال  -

  .المحوري في التربية والتنشئة

 مرأة ضد ال   العنف الترويج لمناهضة  -

  .بكل أشكاله

  لثقافة   -كتنظيم مهني – عالم تبني اإل  -

المساواة وذلـك فـي توزيـع األدوار        

  . داخلياواألعباء

ية واعية بمفهـوم    إعالم خلق كوادر    -

  .النوع االجتماعي

 بناء شراكات مع هيئـات المجتمـع        -

المدني والجهات الحكوميـة المعنيـة      

 السـيما   مـرأة بالدفاع عن حقـوق ال    

  .حقوقها في قانون األحوال الشخصية

ية تكشف صـورا    إعالم مواد   إنتاج -

من أنماط عدم المساواة بـين الرجـل        

 األعبـاء  سواء فـي توزيـع       مرأةوال

ين أو  والمكانة داخل األسرة بين الزوج    

، أو في الفرص االجتماعية     األبناءبين  

التمييز أو القهـر    وبيان صور   عامة،  

 في ظـروف    مرأةالتي تتعرض لها ال   

 مع بيان اآلثار السلبية    ة،وبيئات مختلف 

، وذلـك     أو قهرها  مرأة ضد ال  للتمييز

  . وعلى المجتمع ككلمرأةعلى ال

ية تحض على ثقافة    إعالم مواد   إنتاج -

 مـرأة ل بين الرجل وال   التعاون والتكام 

في التكوينات االجتماعيـة المختلفـة      

استنادا إلى الفهـم الـديني المـستنير        

وبالتمثيل بنماذج أسوة دينية أو تاريخية      

ــع   ــن المجتم ــة م ــاذج ناجح أو نم

  . المعاصر

يـة تكـشف عـن      إعالم مواد   إنتاج -

مـن فئـات    – مـرأة خبرات ناجحة لل  

 في االضطالع   -عمرية وبيئية مختلفة  

 مثـل   متنوعةء بأدوار اجتماعية    الكف

  .النجاح المهني والعلمي واألسري

 االجتماعيـة   صورةال رصد ومتابعة    -

  .عالم وتحليلها في وسائل اإلمرأةلل

 مـرأة موجهة لل ية  إعالم مواد   إنتاج -

األم والمعلمة لمدها بالمعارف الالزمة     

  .التربوي دورها  ودعملترشيد

عـدم  نمـاذج    تنتقدية  إعالمتنظيم حملة    -

المساواة بين الجنسين في الواقع االجتماعي      

على صعيد الممارسـة داخـل التكوينـات        

لى صعيد األطر التنظيمية    االجتماعية أو ع  

مثل القانون أو قنوات تنفيذه، أو على صعيد 

المضمون الثقافي الـذي تحملـه التقاليـد        

  . السائدة الثقافيةوالعادات والخطابات 

 مسلسل تليفزيـوني مـن حلقـات        إنتاج -

منفصلة يشترك في كتابته نخبة من كبـار        

ــرب حــول األدوار  ــدراما الع ــاب ال كت

 بمختلف   العربية مرأةفة لل عية المختل االجتما

 والمكانة المحوريـة التـي تمثلهـا        فئاتها،

  .والتحديات التي تواجهها

 عـن   وإذاعيـة  برامج تليفزيونية    إنتاج -

ناجحـات فـي مجـاالت      عربيات  سيدات  

 الفرصة لهن لتقديم خبرتهن     وإتاحة ،مختلفة

الخاصة في مواجهـة التحـديات الثقافيـة 

قهن وكيف  واالجتماعية التي اعترضت طري   

أثرت عليهن وكيف تعاملن معها، وكذا بيان   

العوامل الثقافية واالجتماعية االيجابية التي     

  .دعمتهن وكيف استثمرنها

 إنشاء مرصد لمتابعة وتوثيـق وتحليـل        -

 فـي مختلـف     مرأةل االجتماعية ل  صورةال

  .عالموسائل اإل

 إنتاج حقائب توعوية الكترونيـة توجـه        -

 حول  إرشاداتمن  للمعلمات ولألمهات تتض  

كيفية أدائهن لدورهن التربـوي الحيـوي،       
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 البحثيـة    بناء شراكات مع الجهـات     -

واألكاديمية المعنية بوضع دراسات عن     

  وكيفية دعممرأةلل األوضاع االجتماعية

مكانتها وتغيير بنية القوة في المجتمـع       

  .نحو وضع منصف

 مناهـضة   يـة إعالم تبني حمـالت     -

 خاصـة  مـرأة للارسات المـسيئة    للمم

ممارسة العنف بكل أشـكاله ضـدها       

وذلك عبر االستناد إلـى المرجعيـات       

  .الدينية المستنيرة

 فرص  ية تضمن إعالمتبني سياسات    -

يـة فـي حقـل      عالم اإل مرأةللمتكافئة  

  .عالماإل

يـات  عالميـين واإل  عالمإلتوعية ا  -

بمفهوم النـوع  االجتمـاعي وكيفيـة        

  وفـي  اإلعالميةسة   الممار إدماجه في 

  .يةعالمالرسالة اإل

  الترويج ألنشطة هيئـات المجتمـع      -

المدني، والهيئات الحكوميـة المعنيـة      

  . بالقضايا االجتماعية

تصميم ب التعاون مع الجهات المعنية      -

ــة   ــدعم المكان ــالت ت ــرامج وحم ب

وتكشف مـشكالتها    مرأةاالجتماعية لل 

وتناهض التمييـز   االجتماعية المختلفة   

  .لعنف ضدهاأو ا

االستفادة من إصـدارات الجهـات       -

ــن ــة م ــة واألكاديمي   أبحــاثالبحثي

ات الخاصـة بالمـساواة بـين       دراسو

  .إعالمياالجنسين والترويج لها 

  

ويمكن توزيعها على المعلمات في المدارس      

–على شكل اسطوانات مدمجة ، أو بثهـا         

 عبـر    على االنترنت  -لكال الفئتين بالنسبة  

  . مخصصة لقضايا المرأةPortalبوابة 

 مكونة من تنويهات    يةإعالمتنظيم حملة    -

ـ  وإذاعيةتليفزيونية   شورات وكتيبـات    ومن

 يـشترك   مرأةحول  مناهضة العنف ضد ال     

فيها عدد مـن الرمـوز المجتمعيـة مـن          

 وذلك بالمـشاركة    .المفكرين وعلماء الدين  

مع جهـات المجتمـع المـدني المعنيـة ،          

ــال  ــة ب ــة المعني ــات الوطني ، مرأةوالهيئ

والمؤسسات البحثية التي لها منتج فكـري       

  .يخص القضايا االجتماعية للمرأة

يين عالمنظيم دورات تدربيبة لتوعية اإل    ت -

يات بمفهوم النـوع االجتمـاعي      عالمواإل

  .يةعالموكيفية إدماجه في الرسالة اإل

 تنظيم دورات بالتعـاون مـع الجهـات         -

المعنية من أجل تدريب ناشطين وناشطات      

في مجال العمل الميداني الخدمي والعمـل       

 على التعامل مع    مرأةاالجتماعي الموجه لل  

  .ئل االتصالوسا

ــة لإل- ــيم دورات تدريبي ــات عالم تنظ ي

لتولي المناصب القياديـة داخـل        لتأهيلهن

يـة علـى الـسواء مـع        عالمالمؤسسة اإل 

  .زمالئهن من الرجال

المراكـز    مع اإلعالميمشروع الشريك    -

هيئات المجتمع المدني، والهيئات    البحثية و 

، مـن أجـل التـرويج       الحكومية المعنيـة  

امجهم وحمالتهم المعنيـة    برصداراتهم و ال

  . مرأةالمشكالت االجتماعية للبمعالجة 
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  المشروعات المقترحة  اآلليات  الغايات

 ثقافـة  تعزيز في عالم تفعيل دور اإل   -

  .مرأةمجتمعية ال تميز ضد ال

تعلـيم وتثقيـف    التأكيد على أهمية     -

  .مرأةال

 تقديم المـادة التوعويـة والتثقيفيـة        -

  .مرأةلل

 الضوء على المكانة والـدور       إلقاء -

  .مختلفة في بيئات مرأةالثقافي لل

 المثقفة والمبدعة على    مرأةتشجيع ال  -

  .مزيد االنجاز

 المثقفــة مــرأة إتاحــة الفرصــة لل-

  .والمبدعة للتعبير عن نفسها

 المثقفـة   مـرأة  ال مـشاركة تشجيع   -

 تطوير المجتمع والثقافـة     فيوالمبدعة  

  .االجتماعية ككل

ية قـادرة علـى     إعالمخلق كوادر    -

 التعليمـي   عـالم التعاطي مع ملف اإل   

  . والثقافي بكفاءة

 بناء شراكات مع جهـات تعليميـة        -

، وكـذا    مرأة ال بحقوقوأكاديمية معنية   

 واآلليـات مع هيئات المجتمع المـدني      

هـا   المعنية بقضايا تعليم   مرأةالوطنية لل 

  .وتثقيفها

 العربية  مرأة دعم الصورة الثقافية لل    -

  .األجنبية عالمفي وسائل اإل

 النشر والتـرويج لثقافـة المـساواة        -

  .والتسامح وقبول اآلخر

ية توضح وتـروج    إعالم مواد   إنتاج -

 مرأة لتعليم ال  االيجابيةالمجتمعية  آلثار  ل

  .وتثقيفها

 ميـة لمحـو أ   يـة إعالم  مواد إنتاج -

  .مرأةال

ية متنوعة تحمـل    إعالم مواد   توفير -

 فـي   مـرأة مضمونا تثقيفيا وتوعويا لل   

سائر المجاالت، بحيث يراعى تـالؤم      

 المـستخدمة   يةعالماإلالمادة والوسيلة   

  . المخاطبةمرأةمع فئة ال

 دور  تبـرز يـة   إعالم تصميم مواد    -

 في   والتقليدية النساء في البيئات المحلية   

  . حفظ التراث والثقافة

ــادة - ــة  زي ــصص اإلعالمي  الح

  .للمبدعات

 تدريب المبدعات على التعامل مـع       -

  . المختلفةعالموسائل اإل

يات عالميين واإل عالم بناء قدرات اإل   -

  .  التعليمي والثقافيعالمفي مجال اإل

 الترويج للبحوث والدراسات التـي      -

 فـي   مـرأة تتضمن توعية بحقـوق ال    

  .مجاالت مختلفة

  

 مسلـسالت دراميـة تلفزيونيـة       إنتاج - 

وإذاعية، وكذا برامج تلفزيونيـة وإذاعيـة       

التـسامح  تحمل رسالة تحض على ثقافـة       

 تركز على القيم اإلنـسانية       و وقبول اآلخر 

، بحيث   األديان ضت عليها المشتركة التي ح  

يقوم على إعداد المادة المحتواة فـي هـذه         

الحملة نخبة مـن المبـدعين والمبـدعات        

العرب، من كتـاب الـدراما والمفكـرين        

 بالتشاور مع قاعدة    والصحفيين واألكاديميين

، كي تكون الرسالة مستنيرة من رجال الدين 

  .عميقة وناضجة وليست سطحية ساذجة

نابعـة مـن     ابتكار شخصيات عرائسية     -

  .البيئة الثقافية العربية

 إنتاج مسلسل أو برنامج موجه لألطفـال        -

نابعة مـن   العرائسية  الشخصيات  اليستخدم  

 )المشروع الـسابق   (البيئة الثقافية العربية  

تنقل لألطفال وقائع الحياة اليومية ألسـرة       

عربية عادية تحيا ثقافة التسامح والمساواة      

  .وعدم التمييز ضد المرأة

 مبتكرة تبث عبر    محو أمية إنتاج برامج    -

 تستخدم أساليب وأدوات    اإلذاعة والتليفزيون 

تعليم جاذبة للمرأة األمية في البيئات الفقيرة       

وتبث في أوقات تستجيب لبرنامج أعبائهـا       

  .اليومي

 فـي   مرأة حقائب توعوية تثقيفية لل    إنتاج -

جميع المجاالت بحيث يمكن أن تبث عبـر        
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ص  العمل على الحصول على حص     -  

 لعـرض   األجنبيـة  عالماإلفي وسائل   

 تروج لـصورة ثقافيـة      يةإعالممواد  

  .  العربيةمرأةايجابية لل

 مـن خـالل   عبر االنترنت   التليفزيون  أو    

  .مرأة مخصصة لقضايا ال portalبوابة 

 برامج وتنويهات تليفزيونية عـن      إنتاج -

نماذج لسيدات في البيئـات المحليـة ذات        

الخصوصية في مختلف الـدول العربيـة،       

وبيان جهودهن في الحفاظ على نمط الحياة       

  .لبنى االجتماعية في هذه البيئاتوتماسك ا

 وإذاعيـة افية تليفزيونيـة   ثق برامج   إنتاج -

  .تقديمها مثقفات ومبدعاتبيضطلع 

إنتاج برامج ثقافية تليفزيونية وإذاعيـة        -

 المبدعـة،   مـرأة تقوم بعـرض خبـرة ال     

وتتضمن إتاحة حـوارات مفتوحـة بـين        

المبدعات العرب حول مختلـف القـضايا       

  .الثقافية

 إنتاج برامج تليفزيونية وإذاعيـة تعتمـد       -

ار حول قضايا تطـوير     أسلوب دوائر الحو  

الثقافة االجتماعية يشارك فيها المبـدعات      

  .والمثقفات إلى جانب المبدعين والمثقفين

 تنظيم دورات تدريبيـة لبنـاء قـدرات         -

المثقفات والمبدعات  علـى التعامـل مـع      

  .مختلف وسائل االتصال

يات عالميين واإل عالم دورات تدريبية لإل   -

  .لثقافةعلى االضطالع بملفات التعليم وا

مشروع الشريك اإلعالمي فيمـا بـين        -

اإلذاعة والتليفزيون والصحافة من جانـب      

جهات المجتمع المدني المعنيـة بالتنميـة       و

 الثقافية فضال عن وزارات الثقافة الوطنية،     

والجهات البحثيـة واألكاديميـة للتـرويج       

لحمالت ومشروعات هذه الجهات الخاصة     

  .ربنشر ثقافة التسامح وقبول اآلخ
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 مشروع التواصل مع مجموعة قنـوات       -

فضائية رئيسية وذات انتشار واسـع مثـل        

    CNN-BBC world-NBC-CBSالـ

وذلك للتفاوض على شـراء وقـت فيهـا         

يخصص لبـث بـرامج وثائقيـة باللغـة         

 مـرأة االنجليزية عن تـاريخ وحاضـر ال      

فضال عن تقديم حلقـات دراميـة       . العربية

يدات قصيرة مترجمة تروي سير بعض الس     

  .العربيات البارزات 
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  المشروعات المقترحة  اآلليات  الغايات

  الترويج لمفهـوم جديـد للـصحة       -

، يقوم على بناء نمط     التوجه به للمرأة  و

 معيشي صحي ورشيد، مـع مراعـاة      

بعـد  و  األبعاد البيئية للصحة،   تضمين

  .الصحة النفسية

 مـرأة لتوعية بالمشاكل الـصحية لل     ا -

  .بمختلف فئاتها العمرية والبيئية

توعية ربـات األسـر واألمهـات        -

بالمشكالت الصحية التي قد يتعـرض      

  .لها األطفال واألسرة ككل

 مناهضة األمـراض والمـشكالت      -

الصحية ذات البعد االجتمـاعي مثـل       

االدمان، والكشف عن المضار الصحية     

التـي  ة الخاطئة   للممارسات االجتماعي 

تطال المرأة مثـل الختـان والـزواج        

  الخ..المبكر وزواج األقارب

ية قـادرة علـى     إعالم بناء قدرات    -

 مـرأة االضطالع بالملفات الـصحية لل    

  .والمجتمع ككل

ــرا- مج  التواصــل الفعــال مــع الب

واالستراتيجيات الوطنية للصحة خاصة    

  .برامج صحة المرأة واألسرة

المجتمع  هيئات    التواصل الفعال مع   -

المـرأة  صـحة   المدني المعنية بقضايا    

  .بمعناها الواسعوصحة األسرة 

 عـالم  االستفادة مـن تجـارب اإل      -

 تروج لمباديء    يةإعالم مواد   إنتاج -

ــة   ــق بالنظاف ــية تتعل صــحية أساس

ألكـل وممارسـة    وأنماط ا الشخصية    

   .الرياضة

ية تعرف وتـروج    إعالم مواد   إنتاج -

الذي يربط بين   " طب المجتمع "لمفهوم  

صحة الفرد وبين الظروف االجتماعية     

التــي يعيــشها، ويعتبــر أن تحــسين 

  .األخيرة هو مدخل حفظ الصحة

ية موجهة لفئـات    إعالم مواد   إنتاج -

، مثل الفتاة واألم    مرأةعمرية مختلفة لل  

 تتضمن توعيـة بالمـشكالت      والمسنة

الصحية لكـل سـن ، مـع مراعـاة          

الظروف التعليميـة والبيئيـة للفئـات       

  .المخاطبة

 مرأةية مخصصة لل  إعالم مواد   إنتاج -

  .األم حول صحة األطفال

 للتوعية بقـضايا    يةإعالممواد   إنتاج -

 مثـل    ذات أبعـاد صـحية     اجتماعية

والختان والـزواج المبكـر     المخدرات  

  .بوزواج األقار

يات عالميين واإل عالم قدرات اإل  بناء -

  .  الصحي المتخصصعالمفي اإل

األطبـاء  و  الطبيبـات  بناء قدرات  - 

على التعامـل   الخدمة الصحية   مقدميو

  . عالممع وسائل اإل

تحـت عنـوان    تبني حملـة إعالميـة       - 

تبث عبر مختلف الوسائط    " الصحة والحياة "

 وتعطي معلومات مبسطة حـول      اإلعالمية

أسلوب الحياة الصحي من حيـث عـادات        

ــل والن ــة الرياضــة األك ــة وممارس ظاف

  السليمة التي تحفـظ النـسق      واألخالقيات

النفسي والمعنوي للفرد والمجتمـع، مـع       

  . النساء والرجال الحملةمراعاة أن تخاطب

  متعـددة الوسـائط    يـة إعالمتبني حملة    -

بالشراكة مع جهات المجتمع المدني المهتمة      

بمفهوم طب المجتمع ومع وزارات الصحة      

الترويج للمفهوم وتقـديم    الوطنية من أجل    

  . والتوعية بهاعناصره المختلفة

 بالشراكة مع الجهات    يةإعالم تبني حملة    -

 للترويج للقضايا الـصحية  لفئـات        المعنية

 تحمـل    العمرية المختلفة، مثال حملة    مرأةال

معاً "، أو   "ينس فوق الخم  مرأة ال صحة "شعار

صـحة األم   "، أو   "أمهاتنـا من أجل صحة    

من أجل حياة صحية وسعيدة     "  أو ،"والطفل

 بحيث تتضمن هذه    ،وهكذا  ،"للفتاة العربية 

  مختلـف  الحملة قوالب مختلفـة تناسـب     

ـ      ا يمكـن أن   السيدات المخاطبات بها، كم

تتضمن نشرات وحقائب الكترونية تـوزع      

  .على طلبة المدارس

 تبني حمالت إعالمية متعددة الوسـائط       -

مرأة بالشراكة مع الجهات المعنية لتوعية ال     

بمحورية دورها كأم ومربية في مواجهـة       
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ــي ــصحة األجنب ــز ال ــصدد تعزي  ب

 بصفة عامة وصحة المرأة     االجتماعية

   .بصفة خاصة

  

  

 الترويج ألنشطة الهيئات الرسـمية      -

وغيــر الرســمية المعنيــة بالملفــات 

 واألسرة وتلك   مرأةالصحية المختلفة لل  

 بمناهضة اإلدمـان ومناهـضة    المعنية

  .العادات الضارة

 دراسة التجارب األجنبية الناجحة في      -

  . الصحي واإلفادة منهاعالممجال اإل

القضايا االجتماعية ذات األبعاد الـصحية      

ومناهضة الممارسات الضارة بصحة المرأة 

  .والفتاة

 تنظيم دورات تدريبية لتطـوير قـدرات        -

 عـالم يـات فـي اإل    عالميين واإل عالماإل

  . الصحي المتخصص

ــاء   -  ــدريب األطب ــيم دورات لت  تنظ

. عالمعامل مع وسائل اإل   على الت يبات  بوالط

وذلك بالشراكة مع الجهات الرسمية وغير      

  .الحكومية المعنية

 الشريك اإلعالمي فيمـا بـين        مشروع -

اإلذاعة والتليفزيون والصحافة من جانـب      

وهيئات المجتمع المدني ووزارات الصحة     

للترويج والتعريف بأنشطة وبـرامج هـذه       

الجهات فيما يتعلق بقضايا صـحة المـرأة        

األسرة ومكافحة اإلدمـان واالنحـراف،      و

  .ومناهضة العادات الضارة

 بعض البرامج الصحية على غرار      إنتاج -

 التـي تـروج     البرامج األجنبية الناجحـة   

 how to ، مثل برامج للصحة كنمط حياة

live longer     وغيرها، والتي توفر مـا 

تقدمه من معلومات على مواقعهـا علـى        

  .االنترنت
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  المشروعات المقترحة  اآلليات  الغايات

 التوعية بأهمية الرياضـة وآثارهـا       -

  .مرأةااليجابية في حياة ال

 بكافـة فئاتهـا علـى       مرأة تشجيع ال  -

  .ممارسة الرياضة 

  . دعم وتشجيع البطالت الرياضيات-

ية نـسائية فـي     إعالم   خلق كوادر      -

  . الرياضيالمعاإلمجال 

 الشراكة مع الهيئات الوطنية المعنية      -

بالرياضة من أجـل دعـم وتعزيـز        

  .الرياضة النسائية

فـي   القطاع الخاص    عيل مشاركة تف -

تعزيز الرياضة بوجه عام والرياضـة      

  .النسائية بوجه خاص

  

 توضـح    مختلفة يةإعالم مواد   إنتاج -

 الـصحية والنفـسية االيجابيـة       اآلثار

 للرياضـة واآلثـار     أةمـر لممارسة ال 

  .السلبية لعدم ممارستها

 على مرأة تحض اليةإعالم مواد إنتاج-

ممارسة الرياضة كـنمط حيـاة، مـع        

 مـرأة فئـات ال  مراعاة الفروق بـين     

  . المخاطبة

 تخصيص حصص إعالميـة ثابتـة       -

ومتزايدة للرياضات النسائية وبثها في     

  .أوقات جاذبة للمشاهد

ة تعـرف   ية مختلف إعالم مواد   إنتاج -

بسيرة وانجازات البطالت الرياضيات    

 واألجنبيـات  يـات من النـساء العرب   

وتعرف بالتحـديات التـي واجهنهـا       

ومناقشة كيفية التصدي لها مع األجيال      

  .الجديدة

ية حول ممارسـة    إعالم مواد   إنتاج -

، الرياضة لذوي االحتياجات الخاصـة    

 ومـن حيـث     أهميتهاوذلك من حيث    

، فـضال   إعاقة لكل   األنسبالرياضات  

عن التعريف بالبطالت الرياضيات من     

  .ذوات االحتياجات الخاصة

 تأهيل الرياضيات على التعامل مـع       -

  .وسائل االتصال

 الترويج لالسـتراتيجيات الوطنيـة      -

ية للتـرويج لثقافـة     إعالم تبني حمالت    -

  .الرياضة النسائية

 برامج توضح األنماط الرياضـية      إنتاج -

 المناسبة لفئات مختلفة من السيدات، مثـل      

  .أو المسنة أو الريفيةملة،  األم أو العامرأةال

تكار شخصية كرتونية رياضية تشجع      اب -

 على ممارسة رياضـات     الفتيات والسيدات 

  .مختلفة

ــرامج رياضــية - ــاج ب مخصــصة  إنت

 فـي المنطقـة     رياضات النسائية المختلفة  لل

  .العربية

 إعداد حلقات تليفزيونية تعرض بطوالت      -

  .في الرياضات النسائية من ثقافات مختلفة

 برامج تلفزيونية وإذاعية رياضـية      إنتاج -

ها وتقـديمها بطـالت     رك في إعـداد   تشت

  .رياضيات 

 مسلسالت درامية تروي قـصص      إنتاج -

نجاح بطالت رياضيات وتكشف الصعوبات     

التي واجهتهن وعوامل النجاح التي دعمت      

  .مسيرتهن

 للتعريف  وإذاعية برامج تليفزيونية    إنتاج -

ات االحتياجـات   بالنساء الرياضيات من ذو   

الخاصة وبيان انجازاتهن ومناقشة التحديات     

  .التي تواجههن

 تنظيم دورات لتدريب الرياضيات علـى       -

  .التعامل مع وسائل االتصال

ــيم دورات - ــدريب   تنظ ــل ت ــن أج م

 عالم على االضطالع بملف اإل    ياتعالماإل
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الخاصة بالرياضة، والتوعيـة بالـشق      

المتعلق بالرياضة النسائية فيها، والحث     

  . على دعمه وتفعيله

من شأنها توعية   ية   إنتاج مواد إعالم   -

 المـسئولية   القطاع الخـاص بمفهـوم    

 علــى رعايــةوســحبه االجتماعيــة 

  . المتميزات رياضياالرياضة السيما

  .الرياضي

كليات التربية  ي ل عالممشروع الشريك اإل   -

 الرياضة الوطنية    ومجالس البدنية ووزارات 

الترويج لبرامجهـا ومـشروعاتها     من أجل   

وسياساتها واستراتيجياتها عامة والخاصـة     

  . تحديدامرأةبال

 إنتاج برامج وتنويهـات عـن بـرامج         -

الرعاية الرياضية التـي يتبناهـا القطـاع        

ــاص ــة  الخ ــصفة خاص ــة ب  والموجه

  .للرياضيات
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  المشروعات المقترحة  اآلليات  الغايات

الخاصة بحماية  والقيم   نشر المعارف    -

  .البيئة 

 فـي    الخـاص  مرأةدور ال ب التوعية -

  .حماية البيئة

ية قـادرة علـى     إعالم خلق كوادر    -

  .عالماالضطالع بملف البيئة في اإل

 تأسيس شراكات بناءة مع الهيئـات -

ـ     ة المعنيـة   الحكومية وغيـر الحكومي

بقضايا البيئة مـن أجـل تفعيـل دور         

  .  في حماية البيئةمرأةال

 غيـر   اإلعالم االستفادة من تجارب     -

  .العربي بشأن التوعية بقضايا البيئة

  

ية للتعريف بمفهوم   إعالم مواد   إنتاج -

  .البيئة الصحية وعناصره

ية للتوعية  بالعادات    إعالم مواد   إنتاج-

ا علـى   والسلوكيات التي تمثل خطـر    

مع مراعاة الفروق بين الفئـات      البيئة  

  .المختلفة للمخاطبين

 مـرأة ية لتوعية ال  إعالم مواد   إنتاج -

بالسلوكيات الرشيدة التي مـن شـأنها       

  .الحفاظ على البيئة

يـين بـشئون    عالم اإل تعزيز وعي  -

  .البيئة

 تدريب ناشطات في مجـال حمايـة        -

البيئة من هيئات المجتمـع المـدني أو        

الرسمية علـى التعامـل مـع       الهيئات  

  .وسائل االتصال

الترويج لالسـتراتيجيات الوطنيـة      -

 دور  خصوصية   لحماية البيئة، وإبراز  

  . فيهامرأةلا

 نقل التجارب اإلعالمية غير العربية      -

  .الناجحة في التعامل مع ملف البيئة

  

  

من البرامج والتنويهات تبث     عدد   إنتاج  - 

حاملة رسائل   المختلفة   عالمعبر وسائل اإل  

ـ     سلوكيات البيئيـة   بعينها حول العادات وال

شخـصية  الرشيدة والضارة تكون بطلتهـا      

نية أو عرائسية لفتاة يـتم ابتكارهـا        كرتو

  . خصيصا لخدمة مشروعات االستراتيجية

 إنتاج برامج وتنويهـات حـول الـدور         -

المطلوب من المـرأة والرجـل لمواجهـة        

  .عينهاالقضايا البيئية الملحة في مناطق ب

يـين  عالم تنظيم دورات لبناء قدرات اإل     -

  . البيئيعالمفي مجال اإل

ــطات  - ــة للناش ــيم دورات تدريبي  تنظ

والخبيرات في مجال حماية البيئـة علـى        

  .عالماإلكيفية التعامل مع وسائل 

ـ مشروع الـشريك اإل    - جهـات  ي ل عالم

المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئـة       

الوطنية والجهات   البيئة    ومجالس ووزارات

 للتـرويج   الدولية المعنية بقـضايا البيئـة     

لبرامجهم ومـشروعاتهم وخططهـم فـي       

  .المجال

 مـع قنـاة     اإلعالمـي  مشروع الشريك    -

National Geographic   فـي حمالتهـا 

 الخاصة بملف البيئة وعلى رأسها      اإلعالمية

  )ابريل22" (يوم األرض"حملة 
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قصود بها النواتج الفعلية المتوقع تحقيقها من االستراتيجية في غضون فترة ست سـنوات              والم

 مـرأة يـة لل  عالمالمخرجات المتوقعة لالستراتيجية اإل   ) 2(ويوضح الشكل   ،  )2010-2015(

ونالحظ أنها مجموعة من النواتج المتكاملة التي يكون حقل تأثيرها المباشر هو حقل             . العربية

، فيمـا   )المهنـي /يين، التنظيم المؤسسي  عالم اإل  الوسائط، الرسالة،(ته المختلفة    بمفردا عالماإل

بـدعم  يكون محط تأثيرها األوسع هو المجتمع، حيث تصب  جميعا نحو خدمة الهدف المتعلق               

 بـصفته   عـالم  من حيث مكانتها وأدوارها، والجسر بين هذا وذاك هو طبيعـة دور اإل             مرأةال

شكيل الوعي ومن ثم بلورة االتجاهات التي تؤثر بـدورها فـي            يشكل الوسيط الحيوي نحو ت    

  .أنماط السلوك االجتماعي بوجه عام

  
  )2(شكل 
  )2015-2010( العربية مرأةية للعالميوضح المخرجات المتوقعة لالستراتيجية اإل

 
مخرجات 

االستراتيجية 
ية عالماإل
 العربيةمرأةلل
)2010-2015(  

 

وسائل إعالم
بخاصة تفاعلية، و

شبكة االنترنت، 
تدعم وصول المرأة
للمعلومات من 
جانب والتعبير عن
نفسها من جانب 

  .آخر

مخرجات إعالمية 
متخصصة 

ومتطورة في 
مجاالت 

االستراتيجية 
المختلفة تخدم 
قضايا المرأة 

وتعزز دورها في 
  المجتمع

شبكات شراكة
بين وعالقات تنسيق 

المؤسسات اإلعالمية 
بعضها البعض وبينها 
وبين مختلف الجهات 

المعنية بموضوع 
 لتعزيز االستراتيجية

رسالتها من أجل 
  .المرأة

أداء إعالمي متميز
) مهنيا وفكريا(

يخدم رسالة 
  .االستراتيجية

تواجد أوسع للمرأة
في المؤسسات 

اإلعالمية العربية 
خاصة في مواقع 

صنع واتخاذ 
  .القرار

قواعد بيانات 
بحوث متطورة و

متخصصة حول 
واقع المرأة في 
   .وسائل اإلعالم
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 متنامي بالمرأة وحقوقها ودورها في وعي مجتمعي
  أكثرات رأي عاماتجاه/ عملية تنمية مجتمعاتها

 فيما يتعلق بالمرأة كشريك فاعل في المجتمع ايجابية
 للمرأة من حيث مكانتها أكثر دعماسلوكيات /

 .وأدوارها في المجتمع
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א:4−2−7 א א
 مبدئية في إطار االستراتيجية، ويتـسم       نفذ بصفة ي مشروع موسع تم اقتراح   يفي هذا الجزء    

  األهداف االسـتراتيجية   هدإن صح التعبير، إذ تتقاطع عن     " مظلة "  مشروع هوع بكون  المشر هذا

  .  من المجاالت السبع السابق توضيحهاوكذا الغايات المحددة لكل مجال

 ، قضايا استراتيجية رئيسية ثالث- SWOTبناء على تحليل -يجية وفيما قد حددت االسترات

الـوعي  بناء  المتعلقة ب قضايا  ال، وهي    العربية التعامل معها   مرأةية لل عالمعلى االستراتيجية اإل  

تطمـح   يضم عدة مكونات   المقترح   ، وبناء الشراكات، فإن المشروع     وبناء القدرات   ،المعرفةو

  .ثالثال القضاياهذه  للالستجابة

  

فكـرة  تتمحـور   ، و  للمرأة العربية  اإلعالميةمشروع الوكالة   أما المشروع المقترح فهو       

ية مختلفـة األشـكال     إعالم مواد   إنتاج يقوم ب  إعالمي متعدد الوسائط   حول إيجاد كيان     الوكالة

 تجسد ما تسعى إليه هذه االستراتيجية علـى صـعيد           اتصاليةتتميز جميعها بأنها تحمل رسالة      

، بما فيه وعي المرأة ذاتها، بقضاياها وخلق رأي عام مساند لها، ودعم             عي المجتمعي رفع الو 

بمهـام التـدريب    ا المختلفة، فضال عن اضطالعه فـي اآلن نفـسه           وتعزيز مكانتها وأدواره  

  . واإلعالميين للتعامل المهني الكفء مع قضايا المرأةوالتأهيل لإلعالميات

  :ثل فيوتتشكل الوكالة من عدة مكونات تتم

      .إدارة النشر اإلعالمي -

 .ة العربيةرافي للمرأالمركز الفوتوغ  -

  .للمرأة العربية اإلعالميةبوابة ال -

 .إدارة اإلنتاج التليفزيوني -

    .اإلعالميبرنامج االحتراف  -

  ).الراصدة(المرصد اإلعالمي  -
  

المتمثلة فـي   (كالة  من مشروع الو   تتجه المكونات األربعة األولى      وتجدر اإلشارة أنه فيما   

 إدارة  - اإلعالميـة بوابـة   ال -رافي للمـرأة   المركز الفوتوغ  -ة النشر اإلعالمي  إدار: كل من 

  لالسـتراتيجية االعالميـة    ألن تخدم باألساس الهدف االستراتيجي األول     ) اإلنتاج التليفزيوني 

حتـراف  برنـامج اال   ( مـن المـشروع    والمتعلق ببناء الوعي والمعرفة، فإن المكون الخامس      

الفكرية والمهنية   ببناء القدرات    الخاص للهدف االستراتيجي الثاني     استجابةًقد صيغ   ) اإلعالمي
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هـذا فيمـا   .  بما من شأنه أن ينعكس على تعاملهم مع قضايا المـرأة  لإلعالميين واإلعالميات 

، )المرصد اإلعالمـي  مشروع  المتمثل في   ( األخير من مكونات مشروع الوكالة       يركز المكون 

المراصـد  مثل   (هابقضايا بين جهات مختلفة معنية      شراكاتتفعيل  بناء و دعم المرأة عبر    لى  ع

 لـب الهـدف االسـتراتيجي       عدوهو األمر الذي ي   ) الخ..والمراكز البحثية والجهات األكاديمية   

  . الخاص ببناء الشراكاتالثالث

ن من مكونـات    على حقيقة أن المخرجات المتوقعة من كل مكو       التفصيل   وال يصادر هذا    

، والتـي   اإلعالميـة  لتخدم سائر طموحات االستراتيجية       وتتقاطع مشروع الوكالة تمتد آثارها   

بناء ثقافة إعالمية  إيجابية عن المرأة العربية وأدوارها فى           كلها حول هدف عام مفاده       تتمحور

  .المجتمع 

 بمكوناتـه   اإلعالميـة  الوكالة   ال يمكن القول بطبيعة الحال إن مشروع          ومن ناحية أخرى ف   

يمثـل  يـسعى ألن    كل الطموحات التي تحملها األهداف االستراتيجية، لكنـه         يغطي  المختلفة  

  . لمزيد من المساعي في اإلطار نفسهاستجابة أولية وتمهيدية

  

مكونات واألهداف االستراتيجية و  العالقة بين القضايا االستراتيجية     ) 3(ويوضح شكل       هذا  

  .رح المقتالمشروع
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عدم تماشي التدريب المهني والفكري لإلعالميين
واإلعالميات بوجه عام مع اتجاهات العمل

يتعلق بالتعاطي مع اإلعالمي الحديث وتحديدا ما
 .قضايا المرأة

  

عف التواصل والتشبيك بين المؤسساتض
اإلعالمية نفسها أو بينها وبين سائر المؤسسات
المعنية؛ البحثية واألكاديمية أوالهيئات الحكومية
واألهلية المحلية والدولية من أجل خدمة قضايا
المرأة وتحسين صورتها في الداخل العربي

  .الخارج أيضاوفي

 المعرفة والوعي بواقع المرأة العربيةضعف
سواء من حيث حقوقها أو مشكالتها أو طبيعة
حضورها وأداورها ومن حيث مكانتها وما
تمثله من أهمية مجتمعية، وهو واقع قائم في
المجتمع كله، واإلعالميين جزء من المجتمع،
فينعكس من ثم في الرسالة اإلعالمية التي

  . يقدمونها

  )3(شكل 
  يوضح العالقة بين القضايا اإلستراتيجية المرتبطة بواقع اإلعالم والمرأة

  وكل من األهداف اإلستراتيجية الفرعية ومكونات مشروع الوكالة اإلعالمية

  .إدارة النشر اإلعالمي -
المركز الفوتوغرافي للمـرأة -

 .العربية
ــة - ــة اإلعالمي ــرأةالبواب  للم

 .العربية

 يرفة وتعزيز الوعي الثقافبناء المع
بما للمؤسسة اإلعالمية واالجتماعي 

 تقديم رسالة إعالمية تدعم يخدم
،  المرأة العربيةإيجابية عنصورة 

  . المجتمعيفمكانتها ودورها، 
 

  
القدرات الفكرية وتعزيز بناء 
بمالإلعالميين واإلعالميات والمهنية 

ينعكس إيجابا على تفاعلهم  مع 
 .قضايا المرأة

 

  
برنامج االحتراف اإلعالمي

  
بناء وتعزيز الشراكات بين 

اإلعالمية بعضها البعض،المؤسسات 
 المؤسسات المختلفة لدعموبينها وبين

 . المجتمعيدور ومكانة المرأة ف
 

  
المرصد اإلعالمي والبحثي 

 )الراصدة(

  
بناء 
الوع/المعرفة
  ي

  
بناء 
  القدرات

  
بناء 

  الشراآات
 

المشكالت/القضايا
هداف االستراتيجيةاأل

الوآالة اإلعالمية 
 : للمرأة العربية 
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  :عالم العربية واإلرأة املايبليوجرافب
  : الكتب-أوال 

 وآفاقه المستقبلية، مركز عالم السعودية في وسائل اإلمرأةأمجاد محمود رضا، عمل ال .1

  .2004التراث الصحفي، 

  

ة العامة للكتاب، الهيئة المصري:  العربي، القاهرة عالم، استراتيجية اإلالسيد عليوة .2

1990. 

 مرأةال) األردن، سوريا، فلسطين، لبنان، مصر، اليمن(باحثات من ست دول عربية  .3
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1995. 

  

 العربية مرأةمركز ال:  العربية، المرحلة األولى والثانية، تونسمرأةببليوغرافيا ال .4

  .1998، )كوثر(لتدريب والبحوث ل

  

دراسة تحليلية للبحوث الصادرة في الفترة ما بين : عالمواإل العربية مرأةتقرير ال  .5

  .2006، )كوثر( للتدريب والبحوث   العربيةمرأةمركز ال: ، تونس2005- 1995
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 ، يونيو عالمالشركة المصرية للنشر واإل: ندوات الوعي القانوني، القاهرةسلسلة 

1994.  

  

في  مرأةتحليل مضمون برامج ال ، الوهاب الرحمن عبد عبد وحسن حامد الحداد .7

 .2004، جامعة عدن، اإلذاعة والتلفزيون اليمني

  

رياض :  بيروت،إشكالية الدور والهوية: ي العربيعالماألمن اإلرفيق نصر اهللا،  .8

 .2007، الريس للكتب والنشر
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: ية لمواجهة االنتهاك البدني لصغار اإلناثإعالمسامية سليمان رزق، نحو استراتيجية  .9

 .1979مكتبة األنجلو المصرية، : الختان، القاهرة

  

مكتبة األنجلو :  المسموع والصحة اإلنجابية، القاهرةعالمسامية سليمان رزق ، اإل .10

 .1994المصرية، 

  

 في النهوض باألم من أجل تنشئة الطفل، ندوة دور األم عالمعويس ، دور اإلسعد  .11

اإلدارة العامة لألسرة والطفل، وزارة الشئون االجتماعية،  : في تنشئة الطفل، القاهرة 

1988. 
 

 في توجيه برامج الثقافة الرياضية والترويجية للوقاية من مرأةسعد عويس، دور ال .12

 .1996ية المصرية لتوعية األسرة للوقاية من اإلدمان، الجمع: اإلدمان، القاهرة

  

الهيئة المصرية العامة :  الثقافي، القاهرة عالمسهير جاد، البرامج التليفزيونية واإل .13

 .1987للكتاب، 

  

الهيئة المصرية العامة :  واالتصال االقناعي، القاهرة عالمسهير جاد، وسائل اإل .14

 .2003للكتاب، 

  

 وتطوير مرأة في تنمية العالمدور وسائل اإل، هابعبد الرحمن عبد الو .15

 .2004،  جامعة عدن ،بحقوقها ومسؤولياتها المجتمعية الوعي

  

الهيئة المصرية :  ومشكلة الثقافة ، القاهرة عالمعبد العزيز شرف، وسائل اإل .16

 .1999العامة للكتاب،

  

 في مرأةة إلى العاطف عدلي العبد، دور اإلذاعة الصوتية في تغيير النظرة التقليدي .17

 .1979، جامعة القاهرة، عالمالقرية، رسالة ماجستير، كلية اإل

  

بين التحرير وإعادة :  في العالم العربيعالماإل، )محرر (عصام الدين محمد حسن .18

 .2007مركز القاهرة لحقوق اإلنسان، : ، القاهرة الهيمنةإنتاج
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العمل التي عقدت بالقاهرة أعمال ورشة  (عالم واإلمرأة، ال) محرر(عال أبو زيد  .19

 .2006 العربية ، مرأةمنظمة ال: ، القاهرة)2005 مايو 29-28في 
 

 دار : القاهرة العربي، الوطن في التنموي عالمإشكالية اإلعواطف عبد الرحمن ،  .20

 .1985 أبريل العربي،الفكر 
 

اسة  دري، إطار التحرير الوطنيالعربية واألفريقية ف مرأةالعواطف عبد الرحمن،  .21

 قسم التاريخ ، ندوة العرب وأفريقيا، جنوب أفريقيايف مرأة الفلسطينية والمرأةحالة ال

 .1986مارس ، كلية اآلداب
 

وااللتزام  يات المصريات بين التحديات المهنيةعالم اإلعواطف عبد الرحمن، .22

 ،ياللتكنولوج الجامعة العربية األكاديمية العربية،  مؤتمر المدير العربية- األخالقي
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 المصرية في الريف والحضر، مرأة والعالمعواطف عبد الرحمن وآخرون، اإل .24

 .1999العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،  
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1995. 

  

  .1994الهيئة المصرية العامة للكتاب، : هرة فوزية المولد، اإلذاعة والتنمية، القا .28



  
 44|| صفحة 

 

، سلسلة المكتبة الثقافية، الهيئة المصرية العامة مرأة والعالمفوزية فهيم ، اإل .29
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 .1988للكتاب، 
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  )1(مرفق 

  )2001شباط /فبراير3-2ظبي، أبو  (عالم واإلمرأةالإعالن أبو ظبي حول 
 

الذي عقد في مدينة أبو ظبي خالل الفترة من         " عالم واإل مرأةمنتدى ال "نحن المشاركون في    

صاحب السمو الشيخ زايد بـن سـلطان آل          وبدعوة كريمة من قرينة      2002 فبراير 2-3

نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، حفظه اهللا، سمو الشيخة فاطمة بنت مبـارك              

نحـو فـضاء    "رئيسة االتحاد النسائي العام، لدولة اإلمارات العربية المتحدة ، تحت شعار            

قية التـي هـي أسـاس       وانطالقا من المباديء الدينية والقانونية واألخال     " ي متفاعل إعالم

الدعوة إلى وضع استراتيجية    : المجتمع العربي في مسيرته المعاصرة، نؤكد األبعاد التالية         

  :ية عربية تهدف إلى إعالم

  

 :البعد السياسي ) أ

ي القومي للقضايا العربية وفي مقـدمتها الـصراع العربـي           عالمتطوير الخطاب اإل   •

 .ولية واإلقليمية المستجدة، وذلك في ضوء المتغيرات الداإلسرائيلي 

 في مقاومة االحتالل، ومعاونتها على مواجهـة         الفلسطينية مرأةدعم الدور النضالي لل    •

أوضاع االحتالل والحصار، إلى أن تحصل على حقها المشروع فـي إقامـة الدولـة               

 .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 فـي ظـل الحـصار       مـرأة ض لهـا ال    الممارسات الالإنسانية التي تتعر     كافة كشف  •

 . في كافة أنحاء الوطن العربيواالحتالل واألسر

 مـرأة يا بما يؤكـد مكانـة ال      إعالم وتناوله    العربية مرأةإحياء الموروث الحضاري لل    •

 .العربية المعاصرة، ويدعم دورها اإليجابي في كافة المجاالت

 .مرأةقضايا الية التي تخدم عالمإلتخصيص جائزة سنوية ألفضل األعمال ا  •

 العربيـة   مرأة يتم عرضه على مؤتمر قمة ال      مرأةي لل إعالمالعمل على إعداد ميثاق       •

 .إلقراره
 
  :البعد االجتماعي والقانوني) ب

 جزء ال يتجزأ من البنية االجتماعية والثقافيـة والـسياسية واالقتـصادية             عالموسائل اإل 

أفكار وتشيعه من قيم، ولكي تقوم بهـذا  للمجتمع، وتسهم في تطوير هذه البنية بما تبثه من    

  :، ينبغي األخذ بما يليمرأةالدور فيما يخص التعامل مع قضايا ال
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 وذلك بمـا يتـيح لهـا         في الحياة العامة،   مرأةتطوير التشريعات الخاصة بمشاركة ال     •

 .ممارسة المهن العصرية فيما ال يتعارض وخصوصية المجتمع العربي

 . يعالم في العمل اإلمرأةشاركة المرفع مستوى الوعي بأهمية   •

 فـي سـوق     مرأةكة ال  التي تساعد على زيادة مشار      والبرامج العملية  وضع السياسات  •

 .يعالمالعمل اإل

  مـرأة تأسيس مركز للبحوث والتدريب والترجمة يهتم بالقضايا المرتبطة بمشاركة ال           •

 . ويدعمها بألوان المعرفة العصريةيعالمفي العمل اإل

يا وتتخـصص فـي     إعالمة معلومات تضم أرشيفًا علميا وصفيا ومرصدا        إنشاء شبك  •

 .عالم وصورها في وسائل اإلمرأةقضايا  ال

رفع وعي النساء العربيات بتعريفهن بقضاياهن األساسية وحقوقهن المدنية والسياسية           •

 . المختلفةعالممن خالل توظيف وسائل اإل
 
 :البعد المهني ) ج

 العربية من ممارسة العمل     مرأةية العربية بالعمل على تمكين ال     عالممطالبة المؤسسات اإل  

 : ما يليمن خالل، وذلك ي عالماإل

ي باعتباره أحـد    عالم في العمل اإل   مرأةمشاركة ال  تذليل الصعوبات التي تحول دون       •

 .الروافد الثقافية والتربوية للمجتمع المعاصر

ية المختلفة  عالملة في المؤسسات اإل    العام مرأةتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني لل      •

لمساعدتها على تطوير معارفها وخبراتها ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في مجال           

 . وتقنيات االتصالعالماإل

 مرأةية للتعبير الحر عن رأيها في القضايا العامة وقضايا ال         عالماإلإتاحة الفرصة أمام     •

 .بشكل خاص

يات في المؤسسات   عالم في التدرج الوظيفي والترقي لإل      والرجل مرأةالمساواة بين ال    •

 . المختلفة بما في ذلك مواقع صنع القراريةعالماإل

 بما فيهـا    ية للمشاركة في كافة الميادين    عالم اإل مرأةفتح مجال العمل واإلبداع أمام ال      •

 .السياسية واالقتصادية والتكنولوجية
 

 :البعد الفكري   ) د

 مرأةل على وضع الضوابط األخالقية في التعامل مع قضايا ال          بالعم عالممطالبة وسائل اإل  

  :وفق اآلتي 
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  التـي تخـص    قضايال ل عالمتوخي الدقة والتوازن والموضوعية في تغطية وسائل اإل        •

 .مرأةال

 المختلفة، بعيدا عن اإلثارة والتشويه      يةعالم في األعمال اإل   مرأةالحفاظ على كرامة ال     •

 . الربح الماديوعدم استخدامها كأداة لتحقيق

والحـرص علـى     عالم في اإل  مرأةالبعد عن التركيز على الصور النمطية السلبية لل         •

 .إبراز إنجازاتها المعاصرة وأهمية دورها في المجتمع

 الريفيـة والبدويـة والحـضرية بـشكل         مرأةال عن   عالم من خالل وسائل اإل    التعبير •

 .متوازن

  والتطـورات   الجديدة نتيجة للمتغيرات   مرأةإبراز المشكالت التي تعاني منها نماذج ال       •

 .المعاصرة 

 المختلفة، وذلك بما يـدعم      عالم من التعبير الحر عن رأيها في وسائل اإل        مرأةتمكين ال  •

  .تنوع اآلراء ويثريها
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 مرأة التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر األول لمنظمة العالماإلو مرأةتوصيات ورشة عمل ال

  "االنجازات والتحديات : العربية مرأةنوات بعد القمة األولي للست س "العربية
  )2006تشرين ثاني / نوفمبر15-13مملكة البحرين،  (

 

في ضوء ما تم عرضه من إنجازات الدول العربية في مجال تنفيذ بنود إعالن أبوظبي حـول                 

الية في مجال ما     تقديم التوصيات الت   ، يمكن 2002 فبراير   3-2في   والذي عقد    عالم واإل مرأةال

ية وبموقعهـا كممارسـة فـي       عالم اإل مرأةيمكن عمله في المستقبل نحو النهوض بصورة ال       

  :ية في البلدان العربيةعالمالمؤسسات اإل

تفعيل مشروع الجائزة التقديرية السنوية على مستوى الوطن العربي التي تمنح لألعمـال              •

 .تها التاريخية والمعاصرة العربية وإسهامامرأةية التي تبرز دور العالماإل

 العربية تحت ظروف االحتالل والنزاعات المسلحة من خالل إظهار          مرأةإبراز أوضاع ال   •

مساهماتها النضالية في فلسطين ومعاناتها اإلنسانية في العراق ولبنان ودارفور والجـوالن ،             

 .وإلقاء الضوء على أوضاع األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل

جه عربي واضح المعالم ومحدد بأطر زمنية واضحة للبناء على اإلنجازات التـي             تبني تو  •

تحققت في المجتمعات العربية تقود في النهاية لتحقيق أهداف واضحة تتمثل في تقديم صـورة               

  .يعالم من المشاركة في العمل اإلمرأة في المجتمع وتمكين المرأةمتوازنة وإنسانية لل

 ضمن القضايا الوطنية التـي تـتم مناقـشتها فـي         عالمواإل مرأةضرورة إدراج قضية ال    •

المجتمعات العربية بشكل منتظم من أجل رفع مستوى الوعي االجتماعي والثقافية بهذه القضية             

 تشكل ظاهرة لها تبعاتها االجتماعية والثقافية الخطيرة فـي المـدى            عالمباعتبار أن وسائل اإل   

 تثار فـي مناسـبات      عالم واإل مرأةالدول أن قضية ال   وقد لوحظ من تقارير     .  القصير والبعيد 

 وعدم تمكينها من    مرأةمحددة رغم ما يشهده الواقع المعاش من تناول سلبي وتالعب بصورة ال           

 .يعالمالمشاركة الفاعلة في العمل اإل

 لتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة العامة بشكل        مرأةتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بال     •

 .ي بشكل خاصعالملقطاع اإلعام وا

ية تحوالت مهمة في أساليب عملها وفي قيمها المهنيـة          عالمال بد أن تحدث المؤسسات اإل      •

 بعيـدا   مرأةومعايير التوظيف فيها بحيث تأخذ بعين االعتبار تقديم صورة متوازنة وإنسانية لل           
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 ومهنيـة تحظـر     عن اإلسفاف واإلثارة، وال يتحقق هذا إال من خالل تبني مواثيق أخالقيـة            

ي دون ضغوط أو مضايقات، وتحـدد       عالم وتشجع على مشاركتها في العمل اإل      مرأةاإلساءة لل 

ية والصحفية نحو المجتمع وفي هـذا الخـصوص يوصـي           عالمفي الوقت نفسه واجبات اإل    

المشاركون باستثمار المبادرات والجهود التي أنجزت في مجال تطوير مواثيق أخالقيـة فـي              

 .العربيةبعض البلدان 

 في المـستويات القياديـة واإلداريـة        مرأةي أمام ال  عالمتوسيع نطاق التعليم والتدريب اإل     •

المختلفة  وبخاصة في المجاالت المتخصصة المتعلقة باستخدام تقنيات المعلومات واسـتخدام            

ـ العمل اإل ية صاعدة  في     إعالماالنترنت كوسيلة    ، وممارسـة العمـل اإلداري فـي        يعالم

 ال تزال تقف في أدني الـسلم الـوظيفي للعمـل            مرأةية حيث لوحظ أن ال    عالماإلالمؤسسات  

ي بحيث ينحصر دورها في المناصب الفنية والتحريرية وليس فـي مواقـع صـناعة               عالماإل

 .القرار العليا

ي على المستويين القطري والعربي يتولى توثيق اإلنجـازات التـي           إعالمتوفير مرصد    •

 ،  مرأةي ويتابع التطورات في مجال التشريعات الخاصة بـال        عالم اإل  في القطاع  مرأةحققتها ال 

وال شـك أن    .  ، ويصدر تقارير دورية بهـا      عالمورصد الصور التي تقدم لها في وسائل اإل       

توفير قواعد بيانات باإلنجازات التي ستسهم في نهاية المطاف في تعزيز اإلحساس بمـستوى              

 . والمجتمع على حد سواءمرأة الحيوي من مسيرة الالتقدم الذي يتم إحرازه في هذا القطاع

قة على المستويين القطـري     ضرورة صياغة ووضع آليات محددة لتنفيذ التوصيات الساب        •

 . العربية في متابعة تنفيذهامرأة، وتفعيل دور منظمة الوالعربي

 ية والمؤسسات التعليمية والتربويـة فـي      عالمضرورة التنسيق الفاعل بين المؤسسات اإل      •

 .المجتمعات العربية بما يسهم في تفعيل دور هذه المؤسسات في تنشئة الشباب

ية التي توجه إلى اآلخر، أو العالم الخارجي ،         عالم مجموعة من البرامج اإل    إنتاجضرورة   •

 العربية وتظهر وجهها الحقيقي ومساهماتها في الجوانـب        مرأةتبرز المشاريع التي قامت بها ال     

يات العربيات وتأهيلهن على االنخراط في      عالمة واالجتماعية وتشجيع اإل   السياسية واالقتصادي 

 .ية الدوليةعالمالمؤسسات اإل
 


