
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  

  إعداد                                                   
    أمیة جبران المقبلى/ د
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لمقــدمةلمقــدمة
 

 فـي ثـورة   "  والتكنولوجي محدثا  العلمي فيه التقدم    تناميفى ظل عالم متغير     
  واألقمار الصناعية ، وفى    الفضائي والمعلومات من خالل البث      اإلعالممجال  

ظل مناخ يسوده الدفاع عن حرية الرأي والحق فى التعبير الحر ، ومناصـرة              
 ومناصرة مفاهيم العدالة والمـساواة والحريـة ، تجـدنا     اإلنسانقضايا حقوق   

هل استفادت المرأة من ذلك التقدم غير المسبوق ، وهل ساعد المناخ            : نتساءل  
ادر تبشر ببـزوغ     هل ظهرت بو   األقل على   أو أوضاعها على تحسين    المواتي

 لجوانب  النوعي الظروف المجتمعية ما زالت تكرس البعد        أن أمذلك التغيير ،    
 العلمـي التمييز بين المرأة والرجل ، معبرة عن وجود فجوة عميقة بين التقدم             

 جـزء ال    هي   المعاش ، وألن قضية المرأة       االجتماعيوالتكنولوجي والواقع   
 قـضية تنمويـة بـالمعنى       أنها ، كما    يتجزأ من قضية المجتمع ككل  ووطنيه      

 القيام في اتخاذ القرار في اعتباره المشاركة   في يضع   الذيالواسع لهذا المفهوم    
ومن هنا كانت قضية المرأة واجبة التحرك لمعرفة مدى      .. بالمسئولية وتحملها   

 ليتناسب ذلك مع كل الجهـود       اإلعالم مجال   فيالدعم والمناصرة المقدمين لها     
  . من اجل الدفع بقضايا المرأة المبذولة

  

 االهتمام بقضية   إطار في المخصصة للمرأة وقضاياها     اإلعالميةاالستراتيجيات  
 متوافرة اإلمكانية أن إلىيشير منهاج عمل بكين )) المرأة و وسائل االتصال (( 
(  مجال النهـوض بـالمرأة       في فاعلية   أكثر تقدم وسائل االتصال مساهمة      لكي

 مجـال   فيكما يعترف منهاج العمل بإمكانيات وسائل االتصال         ) 234الفقرة  
 إلـى التأثير على السياسة العامة و المواقف والسلوكيات الخاصـة ، ويـدعو             

خلق (  وسائل االتصال من اجل فيالتخلص من الصور السلبية والمهينة للمرأة       
) غير  عالم متفي المجتمع فيصورة متوازنة عن تنوع حياة المرأة ومساهماتها       

 مـا تقدمـه وسـائل       أن إلى أيضاكما يشير منهاج العمل      ) .. 236الفقرة  ( 
على مشاركة  "  التقليدية ، تؤثر سلبا    األدوار وبرامج تكرس    أعمالاالتصال من   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 خلق ظروف مواتية لهـا مـن        إلىويدعو منهاج العمل    ..  المجتمع   فيالمرأة  
نولوجيا المعلومـات ،   تكإلىخالل تحسين مهاراتها ومعارفها وفرص وصولها   

 التمييـز   إشكالمن اجل تعزيز قدرتها على مكافحة السلبية والقضاء على كافة           
 ، تـستطيع    الوطني هذا الصدد على الصعيد      فئ التقدم المحرز    إلى" واستنادا.. 

 مجال النهوض بدعم ومناصرة     في" جوهريا"  تلعب دورا  أنالوسائل االتصالية   
 ، وذلك بتشجيع السياسات)  التمييز ضد المرأة اعأنوالقضاء على كافة ( مفهوم  

 لوسائل االتصال ، مـن      األمثل االستخدام   إلى تدفع بالرقى    إلىواالستراتيجيات  
  - : اآلتيهذه السياسات واالستراتيجيات 

  
  
 -: ال                                                             سیاسة اإلعالمی                                                             ة  " : أوال

من حقـوق    حق   اإلعالميةالرسالة   ( اإلعالمية الفقرة الثالثة من السياسة      فيجاء  
 والمجتمع ، واإلعالم بأجهزته المسموعة والمقروءة والمرئية ملك للجميع          اإلنسان

 غايات مـشروعة للجمـاهير ، لتحقيـق         األحوال جميع   في، ووظيفته الرئيسية    
   .االجتماعيالطمأنينة والرخاء 

 تبرز قضايا المجتمـع  التي المساحة فيالتوسع  " ) عاشرا(  الفقرة   فيكما جاء   
 التحليلية حولهـا والمعالجـات الممكنـة        األفكار ومشكالته وعرض    وهمومه

  . واالتصالية اإلعالميةوالمقترحة لها بكافة الوسائل واألساليب 
 الفقرة الثانية عشر تعزيز التوعية في جاء اإلعالمي العامة للعمل األهدافوفى 

نفيذها على كافة   بالقوانين والتشريعات النافذة والتأكيد على أهمية االلتزام بها وت        
  ..المستويات الرسمية والشعبية 

تخـصيص بـرامج    :  الفقرة التاسعة والعشرون     فيوجاء تحت نفس العنوان     
تتوجه بالعناية الخاصة نحو القضايا االجتماعية واالهتمام بـالمرأة والـشباب           
واألمومة والطفولة والمغتربين وصحة البيئة والتوعيـة الـصحية والتنميـة           

على ما تقدم مـن     " وبناء. لتنسيق مع كافة الوزارات ذات العالقة       الزراعية با 
 بالجمهوريـة   اإلعالميـة  تضمنتها السياسية    التياستعراض لعدد من الفقرات     
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 والتـي  غطت العديد من حقول التنمية ، كمعارف مختلفة ،           أنهااليمنية يتضح   
ليهـا   البرامج وكل من له صلة باإلعالم االطالع ع        ومقدمي معدييجب على   
 من خالله يمكن توعية الجمهور بقـضايا المجتمـع ،           الذي اإلطارواعتبارها  

  .من بينها قضايا النساء "  قطعاوالتي
  

 : االستراتیجیات الوطنیة الداعمة لمناصرة قضایا المرأة فى اإلعالم " : ثانیا
  

 يتعلق بقضايا المرأة من خـالل تنفيـذ         والذي اإلعالميتركز العمل فى مجال     
 االستراتيجيات الوطنية ، وذلك بإتاحة مساحة لتناول بعـض القـضايا            بعض

  :في"  تلك االستراتيجيات ، وذلك نجده واضحافيالمنصوص عليها 

و هو مشروع بدأ    : مشروع التوعية اإلعالمية للسكان في اإلذاعة والتلفزيون        
 تيناإلذاع كل من    فيم ومازال مستمر ، وتقدم فيه برامج        1998العمل به منذ    
 – الحديـدة    –تعـز   (  كل من    في ، واإلذاعات المحلية     والثانيالبرنامج العام   

 القناة إلىباإلضافة  ) . أب – صعده – حجة   – لحج   – أبين – سيئون   –المكال  
 اإلذاعـات  كل مـن     فيوعند االطالع على ما يقدم      . الفضائية والقناة الثانية    

 فيم لحصر المقدم    2007 ديسمبر –والقنوات التلفزيونية للفترة من شهر يونيو       
   - : اآلتيتلك الفترة ولمعرفة ما تضمنته من قضايا تخص النساء اتضح 

   -: هناك برامج يومية توجه للتوعية بقضايا السكان منها 
  

ü في اليوميمن البرنامج % 30تغطى ما نسبته   :القضایا الصحیة 
 . ا  المحلية السابق ذكرهاإلذاعات الرئيسية وكذا اإلذاعات

 تمثل نسبته التي الصحي المجال في  الفقرات التمثیلیة التوعیةإلىباإلضافة 
   .. اإلذاعات في اليوميمن البث % 5
 التلفزيون يقدم بشكل اسبوعى من خالل برنامج الصحة في الصحي الجانب أما

 .  بعض الفقرات التمثيلية التوعوية اليومية إلىوالمجتمع باإلضافة 
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ü  من خـالل بعـض البـرامج    اإلذاعة فيفقد قدمت  :  ونیةالقضایا القان 
 وتناولت موضوعات التعديالت القانونية الخاصة بـالمرأة ،         األسبوعية
% 10 ( حوالي التوعية ببعض القوانين وكانت نسبة ذلك        إلىباإلضافة  

.  التغطيات الخبريـة للفعاليـات       إلى الدورة البرامجية باإلضافة     في) 
 . مج التلفزيونية األسبوعية  البرافيوكذلك الحال 

  
 أكث ر  بالنسبة لقضایا المشاركة السیاسیة للمرأة فان اإلذاعة ناقشت ھ ذا الموض وع ف ى         أما

 مـن  أكثـر  تناوله فـى  إلىاليومية فى شكل تغطية خبرية ، باإلضافة       فقراتھا  
  .. فى الدورة البرامجية % ) 10( برنامج اسبوعى اى ما بنسبته   

 مـن  أكثر والتلفزيونية فى األسبوعيةة تم ناولها فى البرامج     هذه القضي  أنكما  
 تسجيلية لمشاركة المرآة فـى االنتخابـات كناخبـة          أفالمبرنامج وتم عرض    

   .  العملية االنتخابيةأداةومشاركة فى 

 تتناول قضايا المرأة ، نتوصـل       والتيوعند التتبع لما تم حصره لتلك البرامج        
  : اآلتي إلى

  . لى القضايا لصحية كجانب توعوى شمل جوانب كثيرة هناك تركيز ع
 ذلك بنسبة لكـل فـرد       أهمية لم يحظى بالتوعية الكافية رغم       القانونيالجانب  

  . وللمرأة على وجه الخصوص 
 جانب المشاركة السياسية فقدم فى شكل برامج يومية وأسبوعية مع التركيز           إما

 أو العـالمي  يوم المـرأة     أو العربيعلى الفعاليات المناسباتية مثل يوم المرأة       
  . بعض الفعاليات النسوية 

 المقدمة فـى  اإلذاعية أو لم نتابع الدراما التلفزيونية  إننا إلى هنا   اإلشارةوتجدد  
 عربية ، ولم تعرض اى درامـا        أقطارمستوردة من   " تلك الفترة ، ألنها جميعا    

  . يمنية فى تلك الفترة 
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ü بعض الصحف النسائیة صورة المرأة كما تقدم فى  : - 

 
فيما يتعلق بالمادة المقروءة ، حاولت االطالع على عينات من بعض الصحف            

 : لقضايا المرأة وهى "  تناوالاألكثر

 اإلعدادم وقد بلغ اجمالى 2007 الصادر عن مؤسسة الثورة للعام     األسرةملحق  
  .  نسخ فى الشهر أربعنسخة بواقع ) 48( 

 42(  متباعدة اى ما نسبته أشهربطريقة عشوائية وفى  نسخة   ) 20( واخترت  
  م 2007 الكلى لعام اإلصدارمن % ) 

وقد استخدمت الموضوع كوحدة لتحليل مضمون تلك الصحف وعنـد رصـد            
   - : اآلتي تبين األسرةالموضوعات المتناولة فى صحيفة 

  % 3 0الموضوعات الصحية 
  %. 25الموضوعات القانونية 

  % 20وية الموضوعات الترب
  % 15موضوعات اجتماعية ونفسية 

  % 10موضوعات دينية 
 وهذا راجع   األعلى اخذ النسبة    الصحي الجانب   أن نجد   أعالهوإذا تتبعنا النتائج    

 فى المرتبـة    القانوني هذه الصحيفة موجهة لألسرة ، كما جاء الجانب          أن إلى
ايا مثـل    قـض  هـي  تناولها   التيولكن الموضوعات   . الثانية وهو جانب مهم     

الطالق والحضانة ، والحماية القانونية لألطفـال وعـرض لـبعض قـوانين             
   التيالعقوبات ، وهناك عددان تناوال التعديالت القانونية 

  

.  التغطيات الخبرية لبعض فعاليات المـرأة     إلىتصون حقوق المرأة باإلضافة     
 تـم  لتـي ا الجانب الخاص بالمشاركة السياسية فانه لم يظهر فـى العينـة          إما

اختيارها ولهذا ال يمكن الجزم بان قضايا المشاركة السياسية لم تتناول ، فقـد              
   لم يتضمنها التحليل التي اإلعداديكون تناولها قد تم فى 
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v  وهى صـحيفة   ) م ارس  8(  الصحیفة األخرى التي وقع االختیار علیھا ھي صحیفة
ـ     أحيانوهذه الصحيفة فى    .شهرية مستقلة    ، وقـد   " هريا كثيرة ال تصدر ش
اى مـا نـسبته     ) 2007(  منها صدرت فى عام      إعداد أربعةاطلعت على   

 تناولتهـا هـذه     التيوالموضوعات  ..  الصادرة   اإلعدادمن اجمالى   % 33
 بنسبة  األكبر الحيز   الصحيالصحيفة فيما يخص قضايا المرأة اخذ الجانب        

جدت بعض  وأو% 30 المرتبة الثانية بنسبة     التعليميكما اخذ الجانب    % 40
، فى حـين لـم      "  خارجيا أو" التغطيات لقضايا المرأة المتفرقة سواء داخليا     

 .. تتناول موضوعات التعديالت القانونية ، والمشاركة السياسية للمرأة 
  

v      وهى صـحيفة   ) م ارس  8(  الصحیفة األخرى التي وقع االختیار علیھا ھي صحیفة
، وقـد   "  تصدر شـهريا    كثيرة ال  أحيانوهذه الصحيفة فى    .شهرية مستقلة   
اى مـا نـسبته     ) 2007(  منها صدرت فى عام      إعداد أربعةاطلعت على   

 تناولتهـا هـذه     التيوالموضوعات  ..  الصادرة   اإلعدادمن اجمالى   % 33
 بنسبة  األكبر الحيز   الصحيالصحيفة فيما يخص قضايا المرأة اخذ الجانب        

وأوجدت بعض  % 30  المرتبة الثانية بنسبة   التعليميكما اخذ الجانب    % 40
، فى حـين لـم      "  خارجيا أو" التغطيات لقضايا المرأة المتفرقة سواء داخليا     

 .. تتناول موضوعات التعديالت القانونية ، والمشاركة السياسية للمرأة 
  

v صحيفة المرأة الصادرة عن دار هي تناولتها بالتحليل التي إما الصحیفة الثالثة 
 إعدادوقد اطلعت على خمسة     . الصدور  المرأة للصحافة والنشر ، شهرية      

 . م 2007 الصادرة فى عام اإلعدادمن اجمالى % 41منها اى ما نسبتها 
 
 

وتوصلت إلى أن الصحیفة تناولت موضوعات تخص قضایا المرأة فى المجاالت  •
 : اآلتیة 

o  20: صحية %  
o  15: تربوية %  
o  15تعليمية %  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


o  20قانونية%   

o  25اجتماعية %  
o  ما نسبته " وخارجيا" لتغطيات الخبرية لفعاليات المرأة محليا اإلىباإلضافة

5 . %  
  

o       اعتمد على الموضوع كوحدة للتحليل       الذيفإذا تتبعنا هذا التحليل المبسط  .
 بعناوين الموضوعات دون التحليل الدقيق لمحتوى       األخذاعتماد على   ( اى  

ا المرأة   هذه الصحف قد تناولت قضاي     أن إلىفإننا سنتوصل   ) الموضوعات  
 ،  والتربـوي  ،   والتعليمـي  ،   والقـانوني  ،   الـصحي تمثلت فى المجـال     

 فى  األولى المرتبة   الصحي بنسب متفاوتة ، حيث اخذ الجانب        واالجتماعي
 فى المرتبة الثانية ، ولكن الجوانب القانونية لـم          القانونيحين جاء الجانب    

 جانب المشاركة أماتتناول التعديالت القانونية بشئ من التفصيل المطلوب ، 
السياسية للمرأة وهو محور اهتمامنا فى هذه الورقة لم ينل اى اهتمام مـن              

   قبل تلك الصحف
 
ü ما یجب أن یكون علیھ وضع اإلعالم فى مجال المناصرة لقضایا المرأة:  

o 
 تجاه قضايا المرأة بشكل مدروس وداعم ، الن         أدائه فى   اإلعالم يرتكز   أن 

له دوره المؤثر فى المجتمع وفى عملية التنمية ، " بشريا" المرأة تمثل قطاعا
 فان االهتمام بقضايا المرأة هو اهتمام بـالمجتمع بأسـره ، وهـو            وبالتالي

ومـن  . اهتمام بالعناصر الفاعلة فى عملية التنمية فى الحاضر والمستقبل          
  -:  التالية األسس للمرأة تقوم على إعالمية إستراتيجيةهنا ال بد من وضع 

o  تقوم به المرة فى المجتمع الذي االيجابيالتأكيد على الدور  .  
o تعمل على التفرقة النوعية بين الرجل  التي النظر فى المادة االتصالية      إعادة 

  . والمرأة 
o      للثقافة مهمة وطنية تعمل على بناء المجتمـع       أنيجب الوضع فى االعتبار 

  . السليم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


o     ل فى العملية االتصالية ، فيما يتعلق       يجب االهتمام بالعنصر االنسانى العام
  . فى التدريب والتأهيل الالئق 

o         مناصب اتخاذ   إلىاالهتمام بزيادة مشاركة المرأة ومساعدتها على الوصول 
 المختلفة ، وحسن التـدريب علـى تكنولوجيـا          اإلعالمالقرار فى وسائل    
  . االتصال الجديدة 

o        أسـلوب مالئمـة وتحـسين     العمل على تنقية البرامج من العبارات غير ال 
  . الخطاب المستخدم فيها 

o   فعالية بالنسبة إلمكانية    األكثر اإلعالمية المهمة دراسة الوسائل     األمورمن 
 اإلعالميـة النساء ودرجة استيعابهن واحتياجاتهن الحقيقية لتحديد الوسائل        

   ) . الشخصياالتصال :        (  مناسبة لهن مثل األكثر
o بها من خالل عرض صورة مشرفة ايجابيـة         يحتذي  نماذج نسائية  إظهار 

مثـل  . ( تساهم فيها المرأة فى تنمية مجتمعها وتعمل على النهوض بـه            
 ) . برامج خاصة بالرائدات من النساء اليمنيات 

o   توزع علـى    إعالمية ال بد من وضع خطط       اإلعالمية اإلستراتيجيةولتنفيذ 
عـن  " ت البرامجيـة بعيـدا     ليتم تضمينها فى الـدورا     اإلعالمكافة وسائل   

 أنالعشوائية ، الن العمل المخطط يكون سهل التقيـيم والمتابعـة علـى              
  -: تتضمن المحاور التالية 

o  التعليمالمرأة ومعوقات.   
o  الصحيةالمرأة والرعاية.  
o  والقانوني الثقافي والوعيالمرأة.   
o  المرأة والمشاركة فى الحياة السياسية واالجتماعية  
o  والمرأة صادياالقتالواقع.   
o   البـرامج بإدخـال هـذه       ومقـدمي  معـدي  إلزام ذلك يجب    إلىباإلضافة 

  . الموضوعات ضمن خططهم البرامجية فى جميع الدورات البرامجية 
o       المتلقين واالستفادة من نتائجهـا      أواالهتمام بدراسات قياس رأى الجمهور 

  . فى تحسين وتطوير برامج المرأة 
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