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املرأة ووسائط اإلعالم

وﻻيتها ،يف انتهاكات حقوق اﻹنسان للمرأة من منظور الجنسني،
مبا يف ذلك حقها يف حرية الرأي وحرية التعبري ،وذلك بالتعاون مع
لجنة مركز املرأة يف نطاق وﻻيتها.

1.1يحدد منهاج عمل بيجني موضوع املرأة ووسائط اإلعالم بوصفه
واحدا من  ٢١مجاﻻ من مجاﻻت اﻻهتامم الحاسمة .وكام يؤكـد
منهاج عمـل بيجني ،متثل القولبة يف اإلعالنات ووسائط اإلعالم
عىل أساس نوع الجنس ،واحدا من عوامل عدم املساواة ،إذ تؤثر
يف املواقف املتخذة إزاء املساواة بني املرأة والرجل .ونظرت لجنة
مركز املرأة ،من خالل سلسلة من الحوارات حول هذا املوضوع
أثناء دورتها اﻷربعني ،يف التدابري التي يتعني استخدامها لزيادة
مشاركة املرأة وفرصها يف التعبري وصنع الق رار يف وسائـط اإلعالم
وتكنولوجيات اﻻتصال الجديدة ومن خاللها .واﻹمكانيات موجودة
يف كل مكان لتقدم وسائط اإلعالم مساهمة أكرب اىل حد بعيد
يف سبيل النهوض باملرأة .وتتضمن اﻻستنتاجات النابعة من
حوار اللجنة مقرتحات للنجاح يف تنفيذ اﻷهداف واﻻج راءات
اﻻس رتاتيجية الواردة يف منهاج العمل ،مع م راعاة أهمية تنفيذ
جميع عنارص هذا املنهاج.

باء  -التنظيم الذايت واملبادئ التوجيهية الطوعية والتجاوب مع
املجتمع املدين
4.4يدعو منهاج العمل اىل تشجيع وسائط اإلعالم عىل تحديد آليات
للتنظيم الذايت تشمل وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد
سلوك للمهنيني وغريها من أشكال التنظيم الذايت تتامىش مع
حرية التعبري ،بغية القضاء عىل ال ربامج املتحيزة عىل أساس نوع
الجنس وتشجيع تقديم صورة غري منطية للمرأة وصور متوازنة
ومتنوعة للمرأة والرجل.
5.5ويف سياق التجاوب مع املجتمع املدين ،ينبغي أن يوضع التنظيم
الذايت لصناعات القطاعني العام والخاص ضمن إطار قوامه الرصد
والتوعية والتعليم ووسائل التظلم املتطورة والفعالة .وينبغي أن
تنشأ تدابري التنظيم الذايت واملبادئ التوجيهية الطوعية هذه من
خالل عملية حوار مع املهنيني يف وسائط اإلعالم ،ﻻ باﻹك راه.

ألف  -اح رتام حقـوق اﻹنسان للمرأة ،مبا يف ذلك حقها يف حرية
التعبري ،ووسائط اإلعالم

6.6وفيام يتعلق بعرض صور العنف يف وسائط اإلعالم ،ينبغي أن
تتخذ الحكومات وغريها من الجهات الفاعلة ذات الصلة ما يلزم
من املبادرات لزيادة الوعي بدور وسائط اإلعالم يف تعزيز صور
املرأة والرجل غري القامئة عىل قوالب منطية ويف القضاء عىل مناذج
العرض اإلعالمي الذي يبعث عىل العنف؛ وتشجيع املسؤولني
عن مضمون ما تنرشه وسائط اإلعالم عىل إرساء مبادئ توجيهية
طوعية ومدونات قواعد سلوك للمهنيني؛ وزيادة الوعي بدور
وسائط اإلعالم الهام يف إعالم الناس وتوعيتهم بأسباب العنف ضد
املرأة وآثاره.

2.2أكدت لجنة مركز املرأة مجددا عىل اﻷهمية التي تعلقها عىل
مبدأي حرية التعبري وحرية الصحافة ووسائل اﻻتصال اﻷخرى.
وناقشت اللجنة حرية التعبري من منظور ي راعي اعتبارات
الجنسني ،وﻻ سيام من حيث اتصاله بتمتـع املـرأة الكامل بحرية
التعبري ،وتكافؤ فرص الوصول اىل وسائط اإلعالم ،والتوازن والتنوع
يف الصور التي تقدمها وسائط اإلعالم عن املرأة وأدوارها املتعددة،
واملعلومات التي تقدمها وسائط اإلعالم بهدف القضاء عىل
جميع أشكال العنف ضد املرأة .واح رتام حقوق اﻹنسان للمرأة،
مبا يف ذلك حريتها يف التعبري ،هو مبدأ أسايس من مبادئ املجتمع
الدويل .وأعرب يف هذا الصدد أيضا عن مشاعر القلق إزاء التمييز
والتهديد وأعامل العنف ضد النساء العامالت يف مجال اإلعالم ،مبا
يف ذلك الصحفيات .وإذا ما أريد لهدف اﻹعامل الكامل لحقوق
اﻹنسان للمرأة أن يتحقق ،مبا يف ذلك حقها يف حرية التعبري ،فال
بد من تطبيق صكوك حقوق اﻹنسان عىل نحو يأخذ يف اﻻعتبار
مبزيد من الوضوح الطابع املنهجي والنظامي للتمييز ضد املرأة
الذي أشار إليه بوضوح تحليل الفوارق بني الجنسني.

7.7واملبادرات التالية من ضمن املبادرات التي ميكن اتخاذها ،حسب
اﻻقتضاء ،متشيا مع حرية التعب ري:
		 (أ) تشجيع وسائط اإلعالم عىل اﻻش رتاك يف املناقشات الدولية ،مبا
يف ذلك تبادل املعلومات وتبادل اﻹفادة عن أفضل املامرسات
بشأن املبادئ التوجيهية الطوعية املتعلقة بتقديم صورة
للمرأة والرجل تتسم بالتوازن يف إبداء الفوارق بني الجنسني.
وينبغي إيالء اهتامم خاص لزيادة انتشار اﻻتصاﻻت العابرة
للحدود والعاملية؛

3.3وينبغي لهيئات اﻷمم املتحدة ذات الصلة ،مبا فيها لجنة حقوق
اﻹنسان وآلياتها واج راءاتها ،واللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز
ضد املرأة ،وهيئات الخ رباء املستقلة ،أن تواصل النظ ر ،ضمن

(ب) دعم وتشجيع اش رتاك املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل يف
اﻻدارة والربمجة والتعليم والتدريب والبحث ،ودعم وتشجيع
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لربط اﻷمم املتحدة وأنشطتها املتعلقة باملرأة باملنظامت غري
الحكومية واﻷكادمييني وسائر مستعميل الشبكة الحوسبية
الدولية (انرتنيت) .وينبغي اﻻع رتاف بالدور البالغ اﻷهمية الذي
تؤديه املنظامت غري الحكومية يف الثقيف يف مجال اإلعالم ،ويف
البحث ،والدفاع عن حقوق املستهلك ،وتعزيز هذا الدور.

هذا اﻻش رتاك أيضا من خالل اﻻج راءات اﻻيجابية وسياسات
تكافؤ الفرص ،بهدف تحقيق التوازن بني الجنسني يف جميع
مجاﻻت العمل يف وسائط اإلعالم وعىل جميع مستوياته،
ويف هيئات وسائط اإلعالم أيضا املضطلعة مبهام اﻻستشارة
والتنظيم والرصد.

1414وينبغي تشجيع شبكات وسائط اإلعالم عىل اﻻلتزام باملساواة بني
الجنسني أو تعزيز التزامها بهذه املساواة .وينبغي تشجيع وسائط
اإلعالم العامة ،حيثام وجدت ،عىل أن تكون قدوة لوسائط اإلعالم
الخاصة بالتزامها بهدف النهوض باملرأة ومساهمتها يف تحقيقه.

جيم  -أهمية دور التثقيف يف مجال اإلعالم
 8.8إن التثقيف يف مجال اإلعالم من خالل تنظيم حلقات عمل
ودورات تدريبية ،مثال ،طريقة فعالة يف زيادة وعي الجمهور
والحكومة وصناعات وسائط اإلعالم واملهنيني بالقولبة القامئة عىل
أساس نوع الجنس ومبسائل املساواة.

 1515وينبغي للحكومات أن تدعم البحوث يف جميع جوانب مسألة
املرأة ووسائط اإلعالم بغية تحديد املجاﻻت التي تحتاج اىل
اﻻهتامم والعمل ،وأن تستعرض السياسات القامئة لوسائط اإلعالم
بقصد تضمينها منظورا ي راعي اعتبارات الجنسني.

9.9وينبغي للحكومات ،يف البلدان التي تسود فيها اﻷمية أو العزلة
عن وسائط اإلعالم يف قطاعات كبرية من السكان تتضمن أعدادا
ضخمة من النساء ،أن تدعم هدف توفري التعليم والتدريب
املناسبني.

 1616وينبغي أن تقوم الحكومات ،اىل الحد املتميش مع حرية التعبري،
باتخاذ تدابري فعالة أو وضع تدابري من هذا القبيل ،مبا يف ذلك
صياغة الترشيعات الﻻزمة ملكافحة املواد اﻹباحية وعرض صور
العنف ضد املرأة والطفل يف وسائط اإلعالم.

 1010وللمجتمع املدين بوجه عام دور هام يف مامرسة ما لديه من تأثري
عىل ما تنرشه وسائط اإلعالم وتقدمه من صور قامئة عىل قوالب
منطية ،وذلك من خالل جهود املستهلكني والدعوة ومختلف
أشكال م راقبة وسائط اإلعالم.

هاء  -املرأة واﻻتصاﻻت العاملية
 1717فتحت اﻹنجازات التي تحققت يف مجال تكنولوجيا املعلومات
أبواب الحدود القامئة .ومن الواجب تعزيز دور املرأة يف شبكات
اﻻتصال العاملية .وينبغي الحد من الحواجز التي تحول دون
الوصول اىل تكنولوجيا املعلومات هذه ودون اش رتاك املرأة يف كل
م راحل تطويرها■ .

 1111وعىل املستوى الدويل ،ميكن أن يعود تبادل الخ ربات الوطنية يف
ميدان التثقيف يف مجال اإلعالم وغري ذلك من تدابري بالفائدة عىل
املرشعني والسلطات اﻹذاعية الوطنية واملهنيني يف مجال وسائط
اإلعالم.

دال  -تهيئة البيئة التمكينية
1212إن تهيئة بيئة إيجابية هي رشط ﻻ بد منه لتعزيز التدابري ال رامية
اىل تحقيق التوازن يف تقديم صورة املرأة والفتاة ،وينبغي تشجيع
التغي ريات بطريقة متكينية ﻻ من خالل وضع قواعد وأنظمة.
والبحث املتواصل ،مبا يف ذلك وضع املؤرشات واﻻضطﻻع بالرصد،
أمر هام لتقييم التقدم املحرز.
 1313وينبغي تهيئة بيئة متكينية أيضا لوسائط اإلعالم النسائية ،مبا
يف ذلك عىل املستوى الدويل ،من قبيل تطوير منظمة رصد حالة
املرأة ،وتصميم صفحة استقبال عىل الشبكة الحوسبية العاملية
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