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ال تــزال إشــكالية الحضــور الجنــدري فــي وســائل ا�عــالم وا�عالنــات  حاضــرة وبقــوة فــي مختلــف 
للنســاء  الدائــم  ا�ســتهداف  أن  لبنــان. وال شــك  والعربيــة ومــن ضمنهــا  العالميــة  البلــدان 
بالصــور النمطيــة والتســليعية فــي ا�عــالن وا�عــالم يعــد ســبب¢ أساســي¢ مــن أســباب إســتمرار 
العنــف ضــّد النســاء والفتيــات اللبنانيــات، فــي ظــل بــروز صلــة واضحــة بيــن  إعــادة إنتــاج الصــور 
النمطية-الجنســية للنســاء فــي وســائل ا�عــالم وا�عالنــات والعنــف المســتمر ضدهــن. إن 
إشــكالية الحضــور الجنــدري فــي كل مــن ا�عــالم وا�عــالن اللبنانييــن ال يقتصــر فقــط علــى 
الصــورة التــي يتــم إظهــار النســاء بهــا، بــل إن هــذه ا�شــكالية إتــزداد تعقيــد° فــي ظــل تحــوالت 
التعليــم  مســتوى  علــى  شــوط¢  قطعــن  اللواتــي  اللبنانيــات  النســاء  أوضــاع  علــى  طــرأت 
لــم يتمّكــن مــن اختــراق الســقف الزجاجــي علــى  واكتســاب المهــارات والقــدرات ولكنهــن 

مستوى اتخاذ القرارات بما يتناسب وقدراتهن. 

إن مســؤولية إنتــاج صــور متوازنــة ومتنّوعــة حــول الجنســين فــي ا�عــالم وا�عــالن اللبنانــي 
خاليــة مــن التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي والصــور النمطيــة المســيئة بحــق 
الفئــات الضعيفــة والمهمشــة وبخاصــة النســاء، هــي مســؤولية تقــع علــى العديــد مــن اÀطــراف 
الفاعلــة فــي المجتمــع اللبنانــي. لذلــك، وإيمانــ¢ منهــا بضــرورة  تضافــر الجهــود بيــن جميــع 
 Fe-Male  المعنييــن\ات بهــذه القضيــة مــن أجــل الوصــول إلــى تغييــر حقيقــي، تضــع منظمــة
بيــن أيديكــم\ن هــذه الوثيقــة التــي تســعى إلــى تحديــد أشــكال التدخــل وا�ســتراتجيات 
المطلــوب إتباعهــا وتنفيذهــا علــى الصعيــد المحلــي بهــدف الوصــول إلــى صــورة متوازنــة 
للنســاء فــي ا�عــالم وا�عــالن فــي لبنــان. كمــا تســعى هــذه الوثيقــة  إلــى توســيع رقعــة الحلفــاء

\ الحليفــات الموقعيــن\ات عليهــا والملتزميــن\ات ببنودهــا مــن منظمــات نســوية ومدنيــة، 
إتحــادات وأنديــة طالبيــة وشــبابية، خبــراء\ خبيــرات، صحفييــن\ات، مؤسســات إعالميــة، عامليــن

\ات في مجال ا�عالنات، شركات إعالنية، وجهات ومؤسسات رسمية.

تجــدر ا�شــارة، إلــى أن هــذه الوثيقــة مبينــة علــى نتائــج دراســة قامــت بهــا منظمــة في-مايــل 
فــي العــام ٢٠١٦ تحــت عنــوان "نحــو صــورة متوازنــة للنســاء فــي ا�عــالم اللبناني"، إعــداد الدكتورة 
الجمعيــة نتيجــة جهــد  إلــى إســتنتاجات وتوصيــات خرجــت بهــا  القــادري، با�ضافــة  نهونــد 

وأنشطة ونقاشات ميدانية وإلكترونية على مدى أكثر من ثالث سنوات.

أ .   المقدمة



"نحو صورة متوازنة للنساء في ا�عالم وا�عالن في لبنان"

وثيقة عمل        آب-أغسطس ٢٠١٦

إن ضمــان صــورة متوازنــة للنســاء فــي ا�عــالم وا�عــالن يتطلــب تضافــر� 
مستمر� للجهود بين العديد من ا�طراف:

الوسائل ا�عالمية:  .١

الصــورة  تكســر  ودرامــا  إعالنــات  تقاريــر،  حواريــة،  برامــج  إخباريــة،  تغطيــات  تقديــم    -
النمطيــة للمــرأة وتعكــس دورهــا ا�جتماعــي، ا�قتصــادي والسياســي الرائــد والمتقــدم 

في مختلف الدول العربية
-   فســح المجــال أمــام النســاء الخبيــرات فــي مختلــف القضايــا بإيصــال وجهــات نظرهــن 

عبر ا�عالم وطرح الحلول المختلفة بما يتالءم مع المشاريع المطروحة أسوًة بالرجال
-   إعتمــاد لغــة تخاطبيــة تعكــس المســاواة فــي النــوع ا�جتماعــي ووقــف التعميــم 
ونقــل اÏراء والتصريحــات التــي تحــّط مــن قيمــة المــرأة وإمكانياتهــا وتحــّرض ضّدهــا إن 

كان من جهة ا�عالمي\ة أو الضيوف\ الضيفات
-   إعتمــاد المناصفــة فــي مجالــس ا�دارة الخاصــة بالمؤسســات ا�عالميــة فــي ظــل وجــود 

كفاءات نسائية قادرة على القيادة والتغيير
-  إحتــرام حــق النســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع ا�جتماعــي فــي الخصوصيــة 
ــى  ــب نشــر أســماء أو أوصــاف أو معطيــات قــد تقــود إل واÀمــن فــي التغطيــات عبــر تجّن

كشف هوية الضحية او الناجية
-   تأنيث الّلغة عند الحديث عن النساء أو نقل أخبارهن 

ــا النــوع ا�جتماعــي بعيــد°  -  إعتمــاد معاييــر أخالقيــة ومهنيــة فــي التعاطــي مــع قضاي
عــن ا�ثــارة وا�ســتغالل وإعــادة إنتــاج الصــور النمطيــة واÀحــكام المســبقة والتمييزيــة 

المستمدة من الثقافة الذكورية السائدة
ــا وا�ضــاءة علــى ا�حتياجــات الخاصــة بالنســاء خاصــًة عنــد تغطيــة  -   التعّمــق بالقضاي

أخبار الحروب، اÀزمات والنزاعات
-  تشــكيل لجــان محايــدة فــي كّل وســيلة إعالميــة ُتراقــب نوعيــة وجــودة العمــل ومــن 

ضمنها مراقبة مدى خّلوه من التمييز المبني على أساس النوع االجتماعي.

ب .   بنود الوثيقة

شركات ا�عالن:   .٢

-   إعتماد الصور ا�بداعية في الترويج لمختلف السلع ا�ستهالكية 
-   الحد من إستخدام أجساد النساء عند الترويج للسلع ا�ستهالكية

-  العمل مع منظمات المجتمع المدني على إنتاج إعالنات متحسسة للنوع ا�جتماعي

ا�طر الرسمية (وزارة ا�عالم، المجلس الوطني ل�عالم، النقابات):  .٣

-   الحــرص علــى تفعيــل دور النســاء ووجودهــن فــي مواقــع صنــع القــرار فــي نقابــات ا�عــالم 
والصحافة

-   العمــل علــى إيجــاد  بيئــة مناســبة لعمــل الصحافييــن والصحافيــات، بمعــزل عــن ضغــوط 
مشــغليهم وضغــوط المعلــن والجمهــور المســتهدف، وذلــك عبــر إرســاء قوانيــن ترعــى 
أســاليب العمــل والتوظيــف والترقــي والتدريــب والتقديمــات بشــكل منصــف ومتــوازن 

وعادل
ــر  -   تفعيــل صيغــة نقــد ا�عــالم لÖعــالم Àّنهــا ُتســهم فــي إذكاء النقــاش والجــدل الدائ

حول المهنة وأساليب عملها وأخالقياتها
-  رصــد ا�نتاجــات وإعــالن موقــف مــن المــواد المســيئة للنســاء عبــر بيانــات ومراســلة 

الوسائل ا�عالمية المعنية
-   إســتحداث الضغــط نقــاط ارتــكاز للجنــدر فــي مختلــف اÀطــر التنظيميــة التــي ترعــي 

عمل ا�عالم، كوزارة ا�عالم والمجلس الوطني لÖعالم
وا�ذاعيــة  التلفزيونيــة  ا�عالميــة  للمؤسســات  النموذجيــة  الشــروط  دفاتــر  تعديــل     -
الصادرة عن وزارة ا�عالم اللبنانية والمرفقة بالمرسوم رقم ٧٩٧٩ تاريخ ٢٩-٢-١٩٩٦، وبالتحديد 
فــي البنــد الســابع المتعّلــق ببرامــج المــرأة واÀســرة والــذي ينــّص علــى أنــه "ُتعطــى المــرأة 

ا�هتمام الالزم بما ُيساعد على آداء دورها في المجتمع وتأمين سعادة اÀسرة".

منظمات المجتمع المدني:  .٤

-   تشــجيع وســائل ا�عــالم علــى ا�ضــاءة علــى النمــاذج النســائية والنســوية الرائــدة فــي 
المنطقة في ا�عالم

-   تنفيــذ تدريبــات ودورات للصحافييــن والصحافيــات والعامليــن\ات فــي مجــال تصميــم 
ا�عالنات حول قضايا النساء والتغطية الحساسة للنوع ا�جتماعي

- الضغــط علــى صانعــي/ات القــرار مــن أجــل إدمــاج التغطيــة ا�عالميــة مــن منظــور النــوع 
ا�جتماعي في المناهج التعليمية في الجامعات

-  دعــم الطــالب فــي إنتــاج أفــالم وتقاريــر ومنتجــات إعالميــة وإعالنيــة مرتبطــة بالنســاء 
وحقوقهن

-  تشجيع ودعم ا�نتاجات النسوية على أنواعها ومن ضمنها اÀغنيات والموسيقى
-   العمل على دعم وإنشاء وسائل إعالمية نسوية 

النــوع االجتماعــي تراقــب وتســائل وســائل ا�عــالم  -  تشــجيع وإطــالق مراصــد لقضايــا 
وا�عالن وا�ستفادة من شبكات التحليل التي يعّدها أحيان¢ الباحثون لهذا الغرض

-   التشــبيك أكثــر مــع المؤسســات ا�عالميــة وا�عالنيــة مــن أجــل رفــع التوعيــة حــول قضايــا 
النســاء والضغــط علــى صنــاع القــرار لرفــع التمييــز ضّدهــن بشــكل خــاص فــي التشــريعات 

والقوانين 
المدنــي  المحتمــع  منظمــات  لــدى  العامليــن/ات  قــدرات  لبنــاء  ميزانيــات  تحديــد   -
علــى  والتأشــير  الصــوت،  وإســماع  القضايــا  �ثــارة  والتواصليــة  ا�تصاليــة  ومهاراتهــم/ن 

أماكن الخلل والضغط �زالتها
-   تفعيــل التواصــل بيــن الناشــطين\ات الحقوقييــن\ات ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
والمبدعيــن\ات مــن كتبــة نصــوص ومخرجيــن\ات وممثليــن\ات وفنانيــن\ات، والتعــاون 
فيمــا بينهــم علــى إنتــاج أعمــال فنيــة خاليــة مــن اÀفــكار الجاهــزة ومــن الصــور النمطيــة  

المسيئة لكيان المرأة ا�نسان
-  رفــع الوعــي حــول تأثيــر الصــور النمطيــة وتســليع النســاء علــى واقعهــن وحقوقهــن، 
ــاء رأي عــام ضاغــط يعمــل علــى مقاطعــة ومســائلة ونقــد المــواد المنتجــة مــن قبــل  وبن

وسائل ا�عالم والمؤسسات ا�عالنية المختلفة.

التوقيع:

ســعي¢ منــا لبنــاء مجتمــع متــوازن خــال مــن العنــف والتمييــز علــى أســاس النــوع ا�جتماعــي، 
وحرصــ¢ علــى نقــل صــور تراعــي القيــم والمبــادئ ا�نســانية واÀخالقيــة لÜجيــال الصاعــدة، 
وإيمانــ¢ بحــق النســاء بالمســاواة والكرامــة ا�نســانية التــي نّصــت عليهــا المواثيــق واÀعــراف 

الدولية، نوّقع هذه الوثيقة ونؤّكد ا�لتزام ببنودها. 



إن ضمــان صــورة متوازنــة للنســاء فــي ا�عــالم وا�عــالن يتطلــب تضافــر� 
مستمر� للجهود بين العديد من ا�طراف:

الوسائل ا�عالمية:  .١

الصــورة  تكســر  ودرامــا  إعالنــات  تقاريــر،  حواريــة،  برامــج  إخباريــة،  تغطيــات  تقديــم    -
النمطيــة للمــرأة وتعكــس دورهــا ا�جتماعــي، ا�قتصــادي والسياســي الرائــد والمتقــدم 

في مختلف الدول العربية
-   فســح المجــال أمــام النســاء الخبيــرات فــي مختلــف القضايــا بإيصــال وجهــات نظرهــن 

عبر ا�عالم وطرح الحلول المختلفة بما يتالءم مع المشاريع المطروحة أسوًة بالرجال
-   إعتمــاد لغــة تخاطبيــة تعكــس المســاواة فــي النــوع ا�جتماعــي ووقــف التعميــم 
ونقــل اÏراء والتصريحــات التــي تحــّط مــن قيمــة المــرأة وإمكانياتهــا وتحــّرض ضّدهــا إن 

كان من جهة ا�عالمي\ة أو الضيوف\ الضيفات
-   إعتمــاد المناصفــة فــي مجالــس ا�دارة الخاصــة بالمؤسســات ا�عالميــة فــي ظــل وجــود 

كفاءات نسائية قادرة على القيادة والتغيير
-  إحتــرام حــق النســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع ا�جتماعــي فــي الخصوصيــة 
ــى  ــب نشــر أســماء أو أوصــاف أو معطيــات قــد تقــود إل واÀمــن فــي التغطيــات عبــر تجّن

كشف هوية الضحية او الناجية
-   تأنيث الّلغة عند الحديث عن النساء أو نقل أخبارهن 

ــا النــوع ا�جتماعــي بعيــد°  -  إعتمــاد معاييــر أخالقيــة ومهنيــة فــي التعاطــي مــع قضاي
عــن ا�ثــارة وا�ســتغالل وإعــادة إنتــاج الصــور النمطيــة واÀحــكام المســبقة والتمييزيــة 

المستمدة من الثقافة الذكورية السائدة
ــا وا�ضــاءة علــى ا�حتياجــات الخاصــة بالنســاء خاصــًة عنــد تغطيــة  -   التعّمــق بالقضاي

أخبار الحروب، اÀزمات والنزاعات
-  تشــكيل لجــان محايــدة فــي كّل وســيلة إعالميــة ُتراقــب نوعيــة وجــودة العمــل ومــن 

ضمنها مراقبة مدى خّلوه من التمييز المبني على أساس النوع االجتماعي.

"نحو صورة متوازنة للنساء في ا�عالم وا�عالن في لبنان"

وثيقة عمل        آب-أغسطس ٢٠١٦

شركات ا�عالن:   .٢

-   إعتماد الصور ا�بداعية في الترويج لمختلف السلع ا�ستهالكية 
-   الحد من إستخدام أجساد النساء عند الترويج للسلع ا�ستهالكية

-  العمل مع منظمات المجتمع المدني على إنتاج إعالنات متحسسة للنوع ا�جتماعي

ا�طر الرسمية (وزارة ا�عالم، المجلس الوطني ل�عالم، النقابات):  .٣

-   الحــرص علــى تفعيــل دور النســاء ووجودهــن فــي مواقــع صنــع القــرار فــي نقابــات ا�عــالم 
والصحافة

-   العمــل علــى إيجــاد  بيئــة مناســبة لعمــل الصحافييــن والصحافيــات، بمعــزل عــن ضغــوط 
مشــغليهم وضغــوط المعلــن والجمهــور المســتهدف، وذلــك عبــر إرســاء قوانيــن ترعــى 
أســاليب العمــل والتوظيــف والترقــي والتدريــب والتقديمــات بشــكل منصــف ومتــوازن 

وعادل
ــر  -   تفعيــل صيغــة نقــد ا�عــالم لÖعــالم Àّنهــا ُتســهم فــي إذكاء النقــاش والجــدل الدائ

حول المهنة وأساليب عملها وأخالقياتها
-  رصــد ا�نتاجــات وإعــالن موقــف مــن المــواد المســيئة للنســاء عبــر بيانــات ومراســلة 

الوسائل ا�عالمية المعنية
-   إســتحداث الضغــط نقــاط ارتــكاز للجنــدر فــي مختلــف اÀطــر التنظيميــة التــي ترعــي 

عمل ا�عالم، كوزارة ا�عالم والمجلس الوطني لÖعالم
وا�ذاعيــة  التلفزيونيــة  ا�عالميــة  للمؤسســات  النموذجيــة  الشــروط  دفاتــر  تعديــل     -
الصادرة عن وزارة ا�عالم اللبنانية والمرفقة بالمرسوم رقم ٧٩٧٩ تاريخ ٢٩-٢-١٩٩٦، وبالتحديد 
فــي البنــد الســابع المتعّلــق ببرامــج المــرأة واÀســرة والــذي ينــّص علــى أنــه "ُتعطــى المــرأة 

ا�هتمام الالزم بما ُيساعد على آداء دورها في المجتمع وتأمين سعادة اÀسرة".

منظمات المجتمع المدني:  .٤

-   تشــجيع وســائل ا�عــالم علــى ا�ضــاءة علــى النمــاذج النســائية والنســوية الرائــدة فــي 
المنطقة في ا�عالم

-   تنفيــذ تدريبــات ودورات للصحافييــن والصحافيــات والعامليــن\ات فــي مجــال تصميــم 
ا�عالنات حول قضايا النساء والتغطية الحساسة للنوع ا�جتماعي

- الضغــط علــى صانعــي/ات القــرار مــن أجــل إدمــاج التغطيــة ا�عالميــة مــن منظــور النــوع 
ا�جتماعي في المناهج التعليمية في الجامعات

-  دعــم الطــالب فــي إنتــاج أفــالم وتقاريــر ومنتجــات إعالميــة وإعالنيــة مرتبطــة بالنســاء 
وحقوقهن

-  تشجيع ودعم ا�نتاجات النسوية على أنواعها ومن ضمنها اÀغنيات والموسيقى
-   العمل على دعم وإنشاء وسائل إعالمية نسوية 

النــوع االجتماعــي تراقــب وتســائل وســائل ا�عــالم  -  تشــجيع وإطــالق مراصــد لقضايــا 
وا�عالن وا�ستفادة من شبكات التحليل التي يعّدها أحيان¢ الباحثون لهذا الغرض

-   التشــبيك أكثــر مــع المؤسســات ا�عالميــة وا�عالنيــة مــن أجــل رفــع التوعيــة حــول قضايــا 
النســاء والضغــط علــى صنــاع القــرار لرفــع التمييــز ضّدهــن بشــكل خــاص فــي التشــريعات 

والقوانين 
المدنــي  المحتمــع  منظمــات  لــدى  العامليــن/ات  قــدرات  لبنــاء  ميزانيــات  تحديــد   -
علــى  والتأشــير  الصــوت،  وإســماع  القضايــا  �ثــارة  والتواصليــة  ا�تصاليــة  ومهاراتهــم/ن 

أماكن الخلل والضغط �زالتها
-   تفعيــل التواصــل بيــن الناشــطين\ات الحقوقييــن\ات ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
والمبدعيــن\ات مــن كتبــة نصــوص ومخرجيــن\ات وممثليــن\ات وفنانيــن\ات، والتعــاون 
فيمــا بينهــم علــى إنتــاج أعمــال فنيــة خاليــة مــن اÀفــكار الجاهــزة ومــن الصــور النمطيــة  

المسيئة لكيان المرأة ا�نسان
-  رفــع الوعــي حــول تأثيــر الصــور النمطيــة وتســليع النســاء علــى واقعهــن وحقوقهــن، 
ــاء رأي عــام ضاغــط يعمــل علــى مقاطعــة ومســائلة ونقــد المــواد المنتجــة مــن قبــل  وبن

وسائل ا�عالم والمؤسسات ا�عالنية المختلفة.

التوقيع:

ســعي¢ منــا لبنــاء مجتمــع متــوازن خــال مــن العنــف والتمييــز علــى أســاس النــوع ا�جتماعــي، 
وحرصــ¢ علــى نقــل صــور تراعــي القيــم والمبــادئ ا�نســانية واÀخالقيــة لÜجيــال الصاعــدة، 
وإيمانــ¢ بحــق النســاء بالمســاواة والكرامــة ا�نســانية التــي نّصــت عليهــا المواثيــق واÀعــراف 

الدولية، نوّقع هذه الوثيقة ونؤّكد ا�لتزام ببنودها. 



إن ضمــان صــورة متوازنــة للنســاء فــي ا�عــالم وا�عــالن يتطلــب تضافــر� 
مستمر� للجهود بين العديد من ا�طراف:

الوسائل ا�عالمية:  .١

الصــورة  تكســر  ودرامــا  إعالنــات  تقاريــر،  حواريــة،  برامــج  إخباريــة،  تغطيــات  تقديــم    -
النمطيــة للمــرأة وتعكــس دورهــا ا�جتماعــي، ا�قتصــادي والسياســي الرائــد والمتقــدم 

في مختلف الدول العربية
-   فســح المجــال أمــام النســاء الخبيــرات فــي مختلــف القضايــا بإيصــال وجهــات نظرهــن 

عبر ا�عالم وطرح الحلول المختلفة بما يتالءم مع المشاريع المطروحة أسوًة بالرجال
-   إعتمــاد لغــة تخاطبيــة تعكــس المســاواة فــي النــوع ا�جتماعــي ووقــف التعميــم 
ونقــل اÏراء والتصريحــات التــي تحــّط مــن قيمــة المــرأة وإمكانياتهــا وتحــّرض ضّدهــا إن 

كان من جهة ا�عالمي\ة أو الضيوف\ الضيفات
-   إعتمــاد المناصفــة فــي مجالــس ا�دارة الخاصــة بالمؤسســات ا�عالميــة فــي ظــل وجــود 

كفاءات نسائية قادرة على القيادة والتغيير
-  إحتــرام حــق النســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع ا�جتماعــي فــي الخصوصيــة 
ــى  ــب نشــر أســماء أو أوصــاف أو معطيــات قــد تقــود إل واÀمــن فــي التغطيــات عبــر تجّن

كشف هوية الضحية او الناجية
-   تأنيث الّلغة عند الحديث عن النساء أو نقل أخبارهن 

ــا النــوع ا�جتماعــي بعيــد°  -  إعتمــاد معاييــر أخالقيــة ومهنيــة فــي التعاطــي مــع قضاي
عــن ا�ثــارة وا�ســتغالل وإعــادة إنتــاج الصــور النمطيــة واÀحــكام المســبقة والتمييزيــة 

المستمدة من الثقافة الذكورية السائدة
ــا وا�ضــاءة علــى ا�حتياجــات الخاصــة بالنســاء خاصــًة عنــد تغطيــة  -   التعّمــق بالقضاي

أخبار الحروب، اÀزمات والنزاعات
-  تشــكيل لجــان محايــدة فــي كّل وســيلة إعالميــة ُتراقــب نوعيــة وجــودة العمــل ومــن 

ضمنها مراقبة مدى خّلوه من التمييز المبني على أساس النوع االجتماعي.

"نحو صورة متوازنة للنساء في ا�عالم وا�عالن في لبنان"

وثيقة عمل        آب-أغسطس ٢٠١٦

شركات ا�عالن:   .٢

-   إعتماد الصور ا�بداعية في الترويج لمختلف السلع ا�ستهالكية 
-   الحد من إستخدام أجساد النساء عند الترويج للسلع ا�ستهالكية

-  العمل مع منظمات المجتمع المدني على إنتاج إعالنات متحسسة للنوع ا�جتماعي

ا�طر الرسمية (وزارة ا�عالم، المجلس الوطني ل�عالم، النقابات):  .٣

-   الحــرص علــى تفعيــل دور النســاء ووجودهــن فــي مواقــع صنــع القــرار فــي نقابــات ا�عــالم 
والصحافة

-   العمــل علــى إيجــاد  بيئــة مناســبة لعمــل الصحافييــن والصحافيــات، بمعــزل عــن ضغــوط 
مشــغليهم وضغــوط المعلــن والجمهــور المســتهدف، وذلــك عبــر إرســاء قوانيــن ترعــى 
أســاليب العمــل والتوظيــف والترقــي والتدريــب والتقديمــات بشــكل منصــف ومتــوازن 

وعادل
ــر  -   تفعيــل صيغــة نقــد ا�عــالم لÖعــالم Àّنهــا ُتســهم فــي إذكاء النقــاش والجــدل الدائ

حول المهنة وأساليب عملها وأخالقياتها
-  رصــد ا�نتاجــات وإعــالن موقــف مــن المــواد المســيئة للنســاء عبــر بيانــات ومراســلة 

الوسائل ا�عالمية المعنية
-   إســتحداث الضغــط نقــاط ارتــكاز للجنــدر فــي مختلــف اÀطــر التنظيميــة التــي ترعــي 

عمل ا�عالم، كوزارة ا�عالم والمجلس الوطني لÖعالم
وا�ذاعيــة  التلفزيونيــة  ا�عالميــة  للمؤسســات  النموذجيــة  الشــروط  دفاتــر  تعديــل     -
الصادرة عن وزارة ا�عالم اللبنانية والمرفقة بالمرسوم رقم ٧٩٧٩ تاريخ ٢٩-٢-١٩٩٦، وبالتحديد 
فــي البنــد الســابع المتعّلــق ببرامــج المــرأة واÀســرة والــذي ينــّص علــى أنــه "ُتعطــى المــرأة 

ا�هتمام الالزم بما ُيساعد على آداء دورها في المجتمع وتأمين سعادة اÀسرة".

منظمات المجتمع المدني:  .٤

-   تشــجيع وســائل ا�عــالم علــى ا�ضــاءة علــى النمــاذج النســائية والنســوية الرائــدة فــي 
المنطقة في ا�عالم

-   تنفيــذ تدريبــات ودورات للصحافييــن والصحافيــات والعامليــن\ات فــي مجــال تصميــم 
ا�عالنات حول قضايا النساء والتغطية الحساسة للنوع ا�جتماعي

- الضغــط علــى صانعــي/ات القــرار مــن أجــل إدمــاج التغطيــة ا�عالميــة مــن منظــور النــوع 
ا�جتماعي في المناهج التعليمية في الجامعات

-  دعــم الطــالب فــي إنتــاج أفــالم وتقاريــر ومنتجــات إعالميــة وإعالنيــة مرتبطــة بالنســاء 
وحقوقهن

-  تشجيع ودعم ا�نتاجات النسوية على أنواعها ومن ضمنها اÀغنيات والموسيقى
-   العمل على دعم وإنشاء وسائل إعالمية نسوية 

النــوع االجتماعــي تراقــب وتســائل وســائل ا�عــالم  -  تشــجيع وإطــالق مراصــد لقضايــا 
وا�عالن وا�ستفادة من شبكات التحليل التي يعّدها أحيان¢ الباحثون لهذا الغرض

-   التشــبيك أكثــر مــع المؤسســات ا�عالميــة وا�عالنيــة مــن أجــل رفــع التوعيــة حــول قضايــا 
النســاء والضغــط علــى صنــاع القــرار لرفــع التمييــز ضّدهــن بشــكل خــاص فــي التشــريعات 

والقوانين 
المدنــي  المحتمــع  منظمــات  لــدى  العامليــن/ات  قــدرات  لبنــاء  ميزانيــات  تحديــد   -
علــى  والتأشــير  الصــوت،  وإســماع  القضايــا  �ثــارة  والتواصليــة  ا�تصاليــة  ومهاراتهــم/ن 

أماكن الخلل والضغط �زالتها
-   تفعيــل التواصــل بيــن الناشــطين\ات الحقوقييــن\ات ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
والمبدعيــن\ات مــن كتبــة نصــوص ومخرجيــن\ات وممثليــن\ات وفنانيــن\ات، والتعــاون 
فيمــا بينهــم علــى إنتــاج أعمــال فنيــة خاليــة مــن اÀفــكار الجاهــزة ومــن الصــور النمطيــة  

المسيئة لكيان المرأة ا�نسان
-  رفــع الوعــي حــول تأثيــر الصــور النمطيــة وتســليع النســاء علــى واقعهــن وحقوقهــن، 
ــاء رأي عــام ضاغــط يعمــل علــى مقاطعــة ومســائلة ونقــد المــواد المنتجــة مــن قبــل  وبن

وسائل ا�عالم والمؤسسات ا�عالنية المختلفة.

التوقيع:

ســعي¢ منــا لبنــاء مجتمــع متــوازن خــال مــن العنــف والتمييــز علــى أســاس النــوع ا�جتماعــي، 
وحرصــ¢ علــى نقــل صــور تراعــي القيــم والمبــادئ ا�نســانية واÀخالقيــة لÜجيــال الصاعــدة، 
وإيمانــ¢ بحــق النســاء بالمســاواة والكرامــة ا�نســانية التــي نّصــت عليهــا المواثيــق واÀعــراف 

الدولية، نوّقع هذه الوثيقة ونؤّكد ا�لتزام ببنودها. 



إن ضمــان صــورة متوازنــة للنســاء فــي ا�عــالم وا�عــالن يتطلــب تضافــر� 
مستمر� للجهود بين العديد من ا�طراف:

الوسائل ا�عالمية:  .١

الصــورة  تكســر  ودرامــا  إعالنــات  تقاريــر،  حواريــة،  برامــج  إخباريــة،  تغطيــات  تقديــم    -
النمطيــة للمــرأة وتعكــس دورهــا ا�جتماعــي، ا�قتصــادي والسياســي الرائــد والمتقــدم 

في مختلف الدول العربية
-   فســح المجــال أمــام النســاء الخبيــرات فــي مختلــف القضايــا بإيصــال وجهــات نظرهــن 

عبر ا�عالم وطرح الحلول المختلفة بما يتالءم مع المشاريع المطروحة أسوًة بالرجال
-   إعتمــاد لغــة تخاطبيــة تعكــس المســاواة فــي النــوع ا�جتماعــي ووقــف التعميــم 
ونقــل اÏراء والتصريحــات التــي تحــّط مــن قيمــة المــرأة وإمكانياتهــا وتحــّرض ضّدهــا إن 

كان من جهة ا�عالمي\ة أو الضيوف\ الضيفات
-   إعتمــاد المناصفــة فــي مجالــس ا�دارة الخاصــة بالمؤسســات ا�عالميــة فــي ظــل وجــود 

كفاءات نسائية قادرة على القيادة والتغيير
-  إحتــرام حــق النســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع ا�جتماعــي فــي الخصوصيــة 
ــى  ــب نشــر أســماء أو أوصــاف أو معطيــات قــد تقــود إل واÀمــن فــي التغطيــات عبــر تجّن

كشف هوية الضحية او الناجية
-   تأنيث الّلغة عند الحديث عن النساء أو نقل أخبارهن 

ــا النــوع ا�جتماعــي بعيــد°  -  إعتمــاد معاييــر أخالقيــة ومهنيــة فــي التعاطــي مــع قضاي
عــن ا�ثــارة وا�ســتغالل وإعــادة إنتــاج الصــور النمطيــة واÀحــكام المســبقة والتمييزيــة 

المستمدة من الثقافة الذكورية السائدة
ــا وا�ضــاءة علــى ا�حتياجــات الخاصــة بالنســاء خاصــًة عنــد تغطيــة  -   التعّمــق بالقضاي

أخبار الحروب، اÀزمات والنزاعات
-  تشــكيل لجــان محايــدة فــي كّل وســيلة إعالميــة ُتراقــب نوعيــة وجــودة العمــل ومــن 

ضمنها مراقبة مدى خّلوه من التمييز المبني على أساس النوع االجتماعي.

شركات ا�عالن:   .٢

-   إعتماد الصور ا�بداعية في الترويج لمختلف السلع ا�ستهالكية 
-   الحد من إستخدام أجساد النساء عند الترويج للسلع ا�ستهالكية

-  العمل مع منظمات المجتمع المدني على إنتاج إعالنات متحسسة للنوع ا�جتماعي

ا�طر الرسمية (وزارة ا�عالم، المجلس الوطني ل�عالم، النقابات):  .٣

-   الحــرص علــى تفعيــل دور النســاء ووجودهــن فــي مواقــع صنــع القــرار فــي نقابــات ا�عــالم 
والصحافة

-   العمــل علــى إيجــاد  بيئــة مناســبة لعمــل الصحافييــن والصحافيــات، بمعــزل عــن ضغــوط 
مشــغليهم وضغــوط المعلــن والجمهــور المســتهدف، وذلــك عبــر إرســاء قوانيــن ترعــى 
أســاليب العمــل والتوظيــف والترقــي والتدريــب والتقديمــات بشــكل منصــف ومتــوازن 

وعادل
ــر  -   تفعيــل صيغــة نقــد ا�عــالم لÖعــالم Àّنهــا ُتســهم فــي إذكاء النقــاش والجــدل الدائ

حول المهنة وأساليب عملها وأخالقياتها
-  رصــد ا�نتاجــات وإعــالن موقــف مــن المــواد المســيئة للنســاء عبــر بيانــات ومراســلة 

الوسائل ا�عالمية المعنية
-   إســتحداث الضغــط نقــاط ارتــكاز للجنــدر فــي مختلــف اÀطــر التنظيميــة التــي ترعــي 

عمل ا�عالم، كوزارة ا�عالم والمجلس الوطني لÖعالم
وا�ذاعيــة  التلفزيونيــة  ا�عالميــة  للمؤسســات  النموذجيــة  الشــروط  دفاتــر  تعديــل     -
الصادرة عن وزارة ا�عالم اللبنانية والمرفقة بالمرسوم رقم ٧٩٧٩ تاريخ ٢٩-٢-١٩٩٦، وبالتحديد 
فــي البنــد الســابع المتعّلــق ببرامــج المــرأة واÀســرة والــذي ينــّص علــى أنــه "ُتعطــى المــرأة 

ا�هتمام الالزم بما ُيساعد على آداء دورها في المجتمع وتأمين سعادة اÀسرة".

منظمات المجتمع المدني:  .٤

-   تشــجيع وســائل ا�عــالم علــى ا�ضــاءة علــى النمــاذج النســائية والنســوية الرائــدة فــي 
المنطقة في ا�عالم

-   تنفيــذ تدريبــات ودورات للصحافييــن والصحافيــات والعامليــن\ات فــي مجــال تصميــم 
ا�عالنات حول قضايا النساء والتغطية الحساسة للنوع ا�جتماعي

- الضغــط علــى صانعــي/ات القــرار مــن أجــل إدمــاج التغطيــة ا�عالميــة مــن منظــور النــوع 
ا�جتماعي في المناهج التعليمية في الجامعات

-  دعــم الطــالب فــي إنتــاج أفــالم وتقاريــر ومنتجــات إعالميــة وإعالنيــة مرتبطــة بالنســاء 
وحقوقهن

-  تشجيع ودعم ا�نتاجات النسوية على أنواعها ومن ضمنها اÀغنيات والموسيقى
-   العمل على دعم وإنشاء وسائل إعالمية نسوية 

النــوع االجتماعــي تراقــب وتســائل وســائل ا�عــالم  -  تشــجيع وإطــالق مراصــد لقضايــا 
وا�عالن وا�ستفادة من شبكات التحليل التي يعّدها أحيان¢ الباحثون لهذا الغرض

-   التشــبيك أكثــر مــع المؤسســات ا�عالميــة وا�عالنيــة مــن أجــل رفــع التوعيــة حــول قضايــا 
النســاء والضغــط علــى صنــاع القــرار لرفــع التمييــز ضّدهــن بشــكل خــاص فــي التشــريعات 

والقوانين 
المدنــي  المحتمــع  منظمــات  لــدى  العامليــن/ات  قــدرات  لبنــاء  ميزانيــات  تحديــد   -
علــى  والتأشــير  الصــوت،  وإســماع  القضايــا  �ثــارة  والتواصليــة  ا�تصاليــة  ومهاراتهــم/ن 

أماكن الخلل والضغط �زالتها
-   تفعيــل التواصــل بيــن الناشــطين\ات الحقوقييــن\ات ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
والمبدعيــن\ات مــن كتبــة نصــوص ومخرجيــن\ات وممثليــن\ات وفنانيــن\ات، والتعــاون 
فيمــا بينهــم علــى إنتــاج أعمــال فنيــة خاليــة مــن اÀفــكار الجاهــزة ومــن الصــور النمطيــة  

المسيئة لكيان المرأة ا�نسان
-  رفــع الوعــي حــول تأثيــر الصــور النمطيــة وتســليع النســاء علــى واقعهــن وحقوقهــن، 
ــاء رأي عــام ضاغــط يعمــل علــى مقاطعــة ومســائلة ونقــد المــواد المنتجــة مــن قبــل  وبن

وسائل ا�عالم والمؤسسات ا�عالنية المختلفة.

"نحو صورة متوازنة للنساء في ا�عالم وا�عالن في لبنان"

وثيقة عمل        آب-أغسطس ٢٠١٦

التوقيع:

ســعي¢ منــا لبنــاء مجتمــع متــوازن خــال مــن العنــف والتمييــز علــى أســاس النــوع ا�جتماعــي، 
وحرصــ¢ علــى نقــل صــور تراعــي القيــم والمبــادئ ا�نســانية واÀخالقيــة لÜجيــال الصاعــدة، 
وإيمانــ¢ بحــق النســاء بالمســاواة والكرامــة ا�نســانية التــي نّصــت عليهــا المواثيــق واÀعــراف 

الدولية، نوّقع هذه الوثيقة ونؤّكد ا�لتزام ببنودها. 

التوقيع:                        

الصفة:           ا�سم:                                              الجهة:            


