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 في الفضاء العمومي" وتمثيل المرأة "اإلعالم
 مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري 0502مارس  50ورشة تفاعلية يوم اجلمعة 

 ورقة تأطيرية

الذي عام املنحى اإلصالحي ال ضمن وتعزيز حقوق النساءدعم تطورا تشريعيا ومؤسساتيا يف جمال عرف املغرب 
كرس املساواة الذي   0522، دستور املسارومن احملطات املتميزة الداعمة هلذا  .مع بداية األلفية الثالثةعرفته بالدنا 

  .ةاألساسية ونص على سعي الدولة إىل حتقيق مبدأ املناصف بني الرجال والنساء يف التمتع باحلريات واحلقوق

وجملس  )القوانني التنظيمية املتعلقة بكل من جملس النواب التقعيد القانوين لعدد من حقوق النساء كما ُيسجل أيضا
القانون  ،القانون التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية، اب أعضاء جمالس اجلماعات الرتابيةخاملستشارين وانت
اللية وتدبري ون الوصاية اإلدارية على اجلماعات السنقاحاربة العن  ضد النساء، املتعلق مبقانون ال التنظيمي للمالية،
  أمالكها...(.

فتاح نوااء يف العمل التعبوي والرتافعي لفائدة حقوق النسلمجتمع املدين فعالة ل اميةنديبأيضا  يتميز هذا املسار
  مبختل  أبعادها. قضايا املرأة علىكادميي فضاء األللإرادوي 

 اضعيف الفضاء العمومي النساء يف متثيلحضور و  يظلاملختلفة،  امبستوياهت ،احملققة رغم الرتاكمات واملكتسباتلكن 
  .يف خمتل  اجملاالت الكفاءات النسائيةمع املواقع اليت حتتلها وغري منسجم 

بكل  إلعالمل ستميتم إلسهامهناك حاجة  ،ات الفردية واجلماعيةيعلى التمثالت والسلوك التأثريية تهلسلطوبالنظر 
، إىل واقع نساءاملمارسات التمييزية ضد اللتحقيق االنتقال من واقع ينتج ويعيد إنتاج  دعاماته وروافده ومؤسساته

املراهنة على دور اإلعالم  وتبقى .يربز ويُعِمل ثقافة املساواة واملناصفة املستندة ملفاهيم ومعاين حقوقية ودميوقراطية
 .يكش  عن مقاومات للتغيري الزالت حتتفظ بقوهتا الواقعبالنظر لكون  أساسية

ميثاق للمناصفة  ووضعلمناصفة ل ةإحداث جلنعلى غرار  تستحق التنويه،متفرقة ت إعالمية ابال شك أن هناك مبادر 
بالسيدات املغربيات يعرف  Expertes.maودليل رقمي بكل من الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة والقناة الثانية، 

طنية ثالثية و  اإلعالم كآلية يف املرأة لصورة الوطين املرصد إحداث ، فضال عناملتخصصات يف خمتل  القطاعات
 حباجة هذه املبادرات لكن .البحث ومراكز مدين جمتمع حكومية، قطاعات من تتكون الرتكيب
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حضورها  ضمن تللمرأة و  امنصف متثيال تؤمن ومستدامةمتكاملة ، شكل منظومة قائمةت حىت إلعمال التقائية اجلهود
  يف وسائل اإلعالم. عموميكفاعل 

يف  ال سيما، يةماإلعالبعض املمارسات واملضامني وتنامي وجود  مع استمرار التقائية اجلهودإىل أكثر وتربز احلاجة 
لنساء، لتضع  ل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف كنيالتم فرص يف إضعافاليت تساهم  الفضاء الرقمي،
  .عا املق وضع احلضمون إىل املق وضع احل من نقل املساواةمعها وترية 

 ياناهتا الفصليةب على غرار لالتصال السمعي البصري إصدارات اهليأة العلياقرارات و بعض يف هذا السياق، تربز 
 اإلعالمي يلالتمثحجم  دالة بشأن، مؤشرات اإلذاعات والقنوات التلفزية يف العمومية الشخصيات مداخالت بشأن
  .فعل العموميال إسهام املرأة يفعلى  امؤشر  بدوره شكلالذي ي العمومي،يف الفضاء  للمرأة

نتدااها املؤسسي ال تنادااسلالستحقاقات االنتخابية املقبلة، تنظم اهليأة العليا  ويف سياق التحضريمن هذا املنطلق، 
 مدنيةو إعالمية  ساراتممن  مبشاركة فاعلني ورشة تفاعلية، يف النهوض بثقافة املساواة واملناصفةيف جمال املسامهة 

جلماعي يف ابرهان اإلسهام  يف الفضاء العمومي" ومتثيل املرأةموضوع "اإلعالم لطرح ومناقشة ، ةمتنوع ومؤسسية
   ن ذاته.يف اآل الفعل اإلعالمي وإثراء الفعل الدميوقراطيمما يكفل تطوير  واملناصفة إشاعة ثقافة املساواة


