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 ةدئافل نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةأرملا قوقحل ةّيعجرملا ةمئاقلا
 تاردقلا ءانب ءاك>;

 ّةيّلحملا مGHعEFا لئاسو تاردق ءانب يف لّثمتي نشكأ ايديم 34 يب يب لمع نم اّمهم اًءزج ّنإ
 اًرظنو .ّةيرادEFا وأ ّةيّنفلا مهتاراهم نيسحتل مهمعدن ام ًابلاغ انّنأ ثيح .ّيندملا عمتجملا نم ءاكNOلاو
E_ةاواسملاو ةأرملا قوقح زيزعتل انلمع نيسحت ىلع طاشنب لمعن ،نشكأ ايديم 34 يب يب يف ،انّن 
 اذه يف انمازتلا اننوكراشي مهعم لمعن نيذلا كئلوأ ّنأ نم ّدكأّتلا ىلإ ةجاحب انّنإف ،نيسنجلا نيب
 ّةيفيكل طيطخّتلا دنع اهتاعارم بجي يتلا روم_Eا ضعب هذه ةعجارملا ةمئاق رّفوت ،هيلعو .ددّصلا
  .ءاكNOّلا عم لمعلا

 اهيدل تامّظنمل 4ّ}يئر كيzO رايتخا ريياعم عضو يف ّركف – ةكاNOّلا ريياعم ءاك*ّ)لا ديدحت
 نع ّربعتو نيسنجلا نيب زييمّتلا حفاكت تامّظنم وأ ّةيدايق اراودأ لغشت ءاسن
 .ءاسّنلا ّمهت يتلا اياضقلا
 

 تاردق مييقت
 ءاك*ّ)لا

 مييقت تّايلمع يف ّيعامتجEHا عوّنلا ليلحت �Oانع ضعب نيمضتب مق
 نم ،بتكملا ةئيبو ىوتحملا جاتنإ ثيح نم كب ةّصاخلا ّةيميظنّتلا تاردقلا
 :ليبق

 :ىوتحملا جاتنإ
 لكشب نيسنجلا نيب ةاواسملا اياضقو ةأرملا قوقح نيمضت ّمتي له •

 ّةيساسح ىدم ام ؟لصاوّتلاو مGHعEFا لئاسو ىوتحم يف ّينيتور
 رّغصملا عقوملا مدختسا ؟هثدحي نأ نكمي يذلا رييغّتلا ىدم وأ ىوتحملا
 لئاسوو )and media microsite gender ( ّيعامتجEHا عوّنلاب ّصاخلا
 .ّيعامتجEHا عوّنلا ّةيساسحل كمييقت هيجوتل مGHعEFا

 لئاسو يف تايتفلاو ءاسّنلا ريوصت اهب ّمتي يتلا ّةيفيكلا كرابتعا يف عض •
 رابخ_Eاو ّةيطمّنلا روّصلا جلاعت اهّنأ له يأ( لصاوّتلا ىوتحمو مGHعEFا
 يف ةأرملا ةمهاسم سكعتو ةيلابلاو ّةيبلّسلا )sensationalism( ّةيراثEFا
  ؟)عمتجملا

 ةيزييمّتلا ريياعملاو نيسنجلا نيب ةاواسملا مدع عم يطاعّتلا ّمتي فيك •
 ؟ىوتحملا يف نيسنجلا نيب

 :بتكملا ةئيب
 له ؟ايلعلا بصانملا يف اروكذو اثانإ ّيعامتجEHا عوّنلا ةبسن يه ام •

 قوقح نع نوعفادي ايلعلا رارقلا عنص راودأ يف )لاجر وأ( ءاسن كانه
 ؟نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةأرملا

 ةدايقلاب قّلعتي اميف ةمّظنملا قتاع ىلع عقت يتلا تامازتلEHا يه ام •
 ؟ةدايقلا صرفو ةأرملل ّيفيظولا ريوطّتلا زيزعت تاسرامم لثم ؟ّةيئاسّنلا

 ؟ةمّظنملا اهعم لماعتت فيكو تافّظوملا هجاوت يتلا قئاوعلا يه ام •
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 ؟ىوتحملا جاتنإ يف تّايمGHعEFا رود وه ام •
 ؟تافّظوملل ّيمقّرلاو ّيّداملا نم_Eا تاجايتحا ةيبلت ّمتت فيك •

 تاردق ءانب
 كي*ّ)لا

 نيب ةاواسملاو ةأرملا قوقح لاجم يف ءاكNOّلا تاردق ءانب يغبني •
 .عوNOملا نم ّركبم تقو يف نيسنجلا

 ريوطت دنع نيهّجوملا / نّييراشتسEHا / نيبّردملل ّيعجرم ليلد ريوطت •
 ةعجارمب ساّنلل حامّسلل ةّديج ةقيرط نوكي نأ نكمي كلذف .جهانملا
 ءارجإ لGHخ كلذ ناك نإو ىّتح لمتحملا ّيعاّوGHلا مهّزيحتو مهئارآ

 .نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةأرملا قوقح لوح )ةO¦احم EH( ةشقانم
 عنصي نم" ،GHثم كلذ نم ،كتدعاسمل ةدوجوملا تاود_Eا لمعتساو
 ’Who Makes the News( "رابخ_Eا يف ّةيقGHخ_Eاو ّةيردنجلا ةفاحّصلا

Journalism.  Gender and Ethical(. ا قئاثولا نموE_اضيأ ةديفملا ىرخ 
 يف نيسنجلا نيب ةاواسملا – لداعلا نزاوّتلا قيقحت" نع وكسنويلا ةقيثو
Gender  –the Balance Right  tingUNESCO’s Get( "ةفاحّصلا
 rnalismEquality in Jou( ةاواسملا مهف ىلع نّييفحصّلا دعاست يتلا 
 .مهلمع يف نيسنجلا نيب

 / ّةيّلحملا ةأرملا قوقح تامّظنمب مGHعEFا ءاكzO طبر صرف فشكتسا •
 اياضق مهف زيزعتل – عيراشملا يف ةأرملا قوقح تامّظنم كاzOإ
 ىلع بّلغتلا تّايجيتارتسEH ةبقاث ةرظن باستكاو نيسنجلا نيب ةاواسملا
 هذه نم نيسرامملل نكميو .ةأرملا ةكراشم نود لوحت يتلا قئاوعلا
 .نيسنجلا نيب ةاواسملا ىلع بيردّتلا ريفوت تامّظنملا

 لثم – ةساّسحلا تاعوضوملا عم لماعّتلا ّةيفيك لوح تاداشرإ مّدق •
 عوّنلا يعارت ةقيرطب – ّيلزنملا فنعلاك ةساّسحلا اياضقلا ةيطغت ّةيفيك
 ضرفو ّةيطمن نوكت نأ نود ءاسّنلا روص مادختسا ةيفيكو ،ّيعامتجEHا
 ،لاثملا ليبس ىلع رظنا .كلذ ىلإ امو ةأرملا راود_E ّةيديلقّتلا ميهافملا

 يف ّيعامتجEHا عوّنلا ىلع مئاقلا فنعلاب ّصاخلا تنرتنEFا ربع اندروم
 .)Violence Based erGend for online resource( ّةيناسنEFا تاقايّسلا
 

 اياضق لماكت ىدم مييقتل ماظتناب ّيريرحّتلا ىوتحملا ةعجارمب مق •
 رم_Eا اذه حاتفم .روهمجلا لبق نم اهل ةباجتسEHاو نيسنجلا نيب ةاواسملا

 ،ّيريرحّتلا ىوتحملل – ءاسّنلا ةّصاخو – ريهامجلا ةباجتسا ّةيفيك مهف وه
 .ةّمهم ةمظتنملا روهمجلا تاعGHطتسا ّنإف اذل
 

 نيبّردملا رايتخا
 نيّيراشتس<=ا وأ
 عم لمعلل
 ءاك*ّ)لا

 نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةأرملا قوقح لاجم يف ةربخلا نوكت نأ بجي •
 عم لمعلل نشكا ايديم مهفّظوت نيذلا نّييراشتسEHاو نيبّردملل ّةيمازلإ
 مهيدل نيذلا نيبّردملا ديدحت لوح تايّدحت كانه تناك اذإو .ءاكNOّلا
 نيب ةاواسملاو ةأرملا قوقح لاجم يف لمعلا يف ةربخو مGHعإ لئاسو
 بجيف ،)اذهب ةفرعملا نم ءz4 ّنهيدل يتاوّللا تّايفحّصلا لثم( نيسنجلا

 ةأرملا قوقح 34رامم عم قيثو لكشب لمعلا نيراتخملا نيبّردملا ىلع
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 ،ّةيّلحملا ّةيموكحلا ريغ تامّظنملا نم اّمبر( نيسنجلا نيب ةاواسملاو
 .بيردّتلا داوم لاخدEF ).خلإ

 

 لوح )Programme a Making( جمانرب دادعإب ّصاخلا مسقلا اًضيأ عجار •
 راكفأ ىلع لوصحلل انيدل رّغصملا يمGHعEFا عقوملاو ّيعامتجEHا عوّنلا

 ميمصت لوحو ،تايتفلاو ءاسّنلا باذتجEH ىوتحملا ليكشت ّةيفيك لوح
 هاجت ّةيساّسحلا جمد ّةيفيك حيضوتل )Designing a Project( عوNOم
 .انعيراشم عيمج يف ّيعامتجEHا عوّنلا

 

 يوذ جاتنEFا يفّظوم نم رداك ءانبل نيبّردملل بيردت ميظنت كنكمي •
 4ّ}ّسؤملا عباّطلا ءافضإ يف ةدعاسملل كلذو ،لاجملا اذه يف تاراهم
 تاشقانم ءارجإب نيفّظوملل تابيردّتلا حمست نأ بجي امك .مّلعّتلا ىلع
 ،ءاسّنلا اههجاوت يتلا قئاوعلاو فواخملاو اياضقلا ةشقانمل ةحوتفم
 EHو .تGHكشملا هذه يّدحتل اهنمدختسي يتلا تّايجيتارتسEHا ىلإ ةفاضEFاب
 نوكي نأ لب ،ّةيمسّرلا ّةيميدقّتلا ضورعلا ىلع بيردّتلا دمتعي نأ يغبني
 نع ثيدحلل نيكراشملل "ةنمآ ةحاسم" اهيف رّفوتت ةشقانم لكش يف
 ّايصخش مهل ةبسّنلاب هينعي ام – نيسنجلا نيب ةاواسملاو ةأرملا قوقح
 نيبّردم لبق نم كلذ ليهست اضيأ بجيو .مهلمعل هينعي ام كلذكو
 نيرامّتلا ضعب ىلع علّطا .لاجملا اذه يف ةربخلا ضعب مهيدل
)exercises( ا عوّنلل رغّصملا عقوملا نمEHا لئاسوو ّيعامتجEFعGHم 
  .راكف_Eا نم ديزملا عمجل

 

 ةغبصلا نامض
   ةيرييغتلا

 يذ ّيريرحت ىوتحم دوجو يأ – مGHعEFا لئاسول ةيرييغّتلا ةعيبّطلا ّدعت •
 يف اهميدقت ّمتيو تايتفلاو ءاسّنلا اهل بيجتست تاقيسنتب ةيلاع ةدوج
 ريهامجلا ىلإ لوصولل ةيّمه_Eا غلاب اًرمأ – ةأرملا رّفوت عم قفاوتت تاقوأ

 ّيعامتجEHا عوّنلاب ةقلعتملا ةيرييغّتلا ةغبصلا حاتفم ّنأ كلذ .ثانEFا نم
 يف ةكراشملل روهمجلل ةحاتملا صرفلاو ّيريرحّتلا ىوتحملا ةدوج وه
 .فاطملا ةياهن يف ّةيباجيإ رثكأ لكشب فOّ±ّتلاو هتشقانمو عوضوملا
 – زّفحم ريثأت مGHعEFا لئاسول نوكي نأ نكمي ،اًديج قّثوم وه امكو
 ّيمGHعEFا باطخلا رييغتو ،ساّنلا نم ةريبك ةحيzO ىلإ لوصولا
 يف ءاسّنلا ةيؤر لثم ،لبق نم ًايعيبط نكي مل ام "عيبطت" و ،ّيديلقّتلا
 ّيمGHعEFا بيردّتلا يف ةأرملا ةكراشم زواجت ينعي اذهو .اًعّونت رثكأ راودأ
 مGHعEFا لئاسو يف – روكّذلاو ثانEFا نم ّلك – ةليدبلا تاوص_Eا معد ىلإ
 .ّةيوب_Eا فارع_Eا يّدحتل ةلاّعف ةليسو نوكت نأ نكمي يتلاو ،ّةيديلقّتلا
 

 ةنميه ةجلاعم ةلواحمل – رارقلا عنص راودأ يف ءاسّنلا نم ديزملا معد •
 نم ديزملا دوجو نامض اًضيأ ّمهملا نم ،مGHعEFا لئاسو يف روكّذلا
 ثانEFا تارّرحملا لثم ،مGHعEFا لئاسو لخاد رارقلا عنص راودأ يف ءاسّنلا

 اًضيأ ّمهملا نمف ،ةأرملا تاردق ءانبب ّايئزج قّلعتي اذه ّنأ نيح يفو –
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 تاسّسؤملا لخاد ّيجاجّزلا فقّسلل ءاسّنلا زواجت ّةيفيك يف رظّنلا
 قرّطلا ضعب نوكت نأ نكميو .روكّذلا اهيلع نميهي يتلا ّةيمGHعEFا
 .رم_Eا اذه ةجلاعمل

 

o لا تامّظنملا عم لمعلاNOّزيزعتل ةدّدحم تاردابم ريوطتل ةكي 
 ّيباجيEFا زييمّتلا لمشت EH وأ لمشت دق يتلاو( ّةيئاسّنلا ةدايقلا

 نم لقث تاذ ةلتك ءانبل ّمهم رمأ وهو ،صصحلا ماظن لGHخ نم
 .)ايلعلا بصانملا يف ءاسّنلا
o خ نمGHيّلوتل ةّدعتسملا ةأرملل هيجوّتلا وأ بيردّتلا ميدقت ل 

 .ايلع بصانم
o ةدوعلا ىلع ءاسّنلا عيجشت ّةيفيك يف ديدحّتلا هجو ىلع رظّنلل 

 زيزعت لوح ءاكNOّلا عم لمعلاو ةموم_Eا ةزاجإ دعب لمعلا ىلإ
 .ةدايقلا بيلاسأ نم ةعومجم

 

 ةغبصلا تاذ تGHيدعتلا  معدو – ءاسّنلا اهسأرت يتلا تاردابملا معد •
 هذه ىلإ نعفدي ّنهسفنأ ءاسّنلا تناك اذإ ةأرملل حلاصل ةيرييغتلا
 نيب ةاواسملاو ةأرملا قوقح زيزعت كنكمي ،وحنلا اذه ىلعو .تارييغّتلا
 يتلا مGHعEFا لئاسو ليومتل ّةيولو_Eا ءاطعإ ربع ،لمعلا يف نيسنجلا
 تايتفلاو ءاسّنلا فواخمو تاجايتحEH بيجتست يتلاو ءاسّنلا اهسأرت
 .تاشّمهملا
 

 


