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 مقدمة :

كود األخالق مٌثاق شرف ٌتطلب وضع مجموعة من الضوابط المهنٌة واألخالقٌة 

 ألهمٌتها داخل المجتمع.  نظرا   ؛اإلعالم للمرأة المصرٌة  تناولل

، بما كافة لمؤسسات اإلعالمٌةللكود أخالقى إعالمى ملزم  نحن أحوج من أى وقت

فى  ًإلٌجابوٌعزز فى الوقت نفسه دورها ا ،ٌضمن تحسٌن صورة المرأة فى اإلعالم

 ومشاركتها الفعالة فى عملٌة التنمٌة. المجتمع 

 

 ماذا ٌقدم الكود ألهل المهنة؟

 - مرئىال -مسموع ال -مقروء الالمحتوى ) ًلمنتجٌوفر كود األخالق ضمانات  

مع جاذبٌة العمل وقوته البٌعٌة، وال ٌتعارض الكود مع اإلبداع  تعارضتلمتعددة( ال والوسائط ا

 والفكاهة والنقد وحرٌة الرأي، بل ٌمكن إنتاج كل ذلك بالتزامات أخالقٌة ومسئولٌة اجتماعٌة

 

 الهدف من الكود اإلعالمً:

 ٌعرض وإبراز  سٌاسة إعالمٌة ملزمة تعمل على مراعاة التوازن واإلنصاف فى  ةنزلبم عد

 .الصور اإلٌجابٌة للمرأة وإنجازاتها

  أو  ،وسٌلة إغراءفً تغٌٌر الصورة السلبٌة التى قدمها اإلعالم عن المرأة وعدم حصرها

 .أو أداة للتشهٌر ،سلعة للبٌع

  عملٌة  وإسهامها فى  ،نتها األسرٌة والمجتمعٌةدور المرأة اإلٌجابى وتعزٌز مكا التركٌز على

 .التنمٌة

 

 تعرٌفات أساسٌة للمصطلحات المستخدمة فى الكود:

 المؤسسات اإلعالمٌة: *

والوسائط المتعددة(  -المرئٌة   -المسموعة  -هى مؤسسات العمل اإلعالمً)المقروءة 

 القرار داخل هذه المؤسسات. يمتخذمتضمنة 
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 للمرأة:التمٌٌز ضد *

ٌشٌر إلى أى إقصاء أو تفرقة أو تفضٌل لفظى أو معنوى من شأنه حصر المرأة وتقٌٌد 

دورها  باستخدام اللغة أو المواقف أو الصور )سواء كانت بشكل صرٌح أو ضمنً( وفقا للحالة 

 االقتصادٌة أو االجتماعٌة أو السن أو التعلٌم أو اإلعاقة أو المنطقة الجغرافٌة.

 جل والمرأة: بٌن الرالمساواة *

 الحصولكذلك و ،فى الحٌاة الفرص نفسهاهو أن ٌحصل كل من الرجل والمرأة على 

 وأداء نفس الواجبات. ،على نفس الحقوق

  القوالب النمطٌة:*

أو نمط محدد ٌقلل من شأنها وقٌمتها وحرصها  ةصورفً  ةلمرأهً القوالب التً تقدم ا

 تكرارها  ىعلفً أدوار نمطٌة ٌحرص 

 العنف ضد المرأة: *

 ،جرائم االعتداء :مثلوالمعنوى ضد المرأة  ،والجسدى ،ٌشٌر إلى أفعال العنف اللفظى

 واالغتصاب. ،والتحرش ،والسب

 

 محاور  الكود اإلعالمً

 اإلعالم التقلٌدٌة والحدٌثة( وسائل جمٌعل)

 : األخبارولاأل المحور

  ومناقشتها بطرٌقة منصفة وعادلة لتشمل  ،وقضاٌاها ألخبار المرأةتقدٌم تغطٌة متنوعة

 .جمٌع األعمار والطبقات االجتماعٌة واالقتصادٌة والدٌموغرافٌة

  التغطٌة المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة لتعكس نسبها اإلحصائٌة الواقعٌة من أجل

 .تجنب التضلٌل والمبالغة

  بالسلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة بالدولة وإنجازاتها الحرص على إدراج أخبار المرأة– 

بوصفها   -فى مختلف المجاالت ةرائد وأ  رة،وزٌ وأ ،البرلمانب ةعضوكأن تكون 

 .من البرامج اإلخبارٌة ٌاأساس اجزء
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 وسائل اإلعالم التقلٌدى والحدٌث لمناقشة  وأزمنة أكثر فى  ،تخصٌص مساحات أكبر

 .قضاٌا المرأة

  فى القضاٌا واألحداث المختلفة كأقرانها من  هاوتعلٌقاتالمرأة آراء الحرص على إدراج

 .الرجال

  عدم تحوٌل تقارٌر االعتداء إلى قصص جنسٌة مثٌرة عن طرٌق إضافة التفاصٌل

 .السطحٌة للخبر

  حظر بث هوٌة النساء والفتٌات المتضررات دون موافقة كتابٌة واضحة من الضحٌة أو

 .من أحد أفراد أسرتها الموكلٌن

  توفٌر تغطٌة إعالمٌة مماثلة ومتساوٌة فى األهمٌة للنتائج القانونٌة وأحكام القضاء فى

 .جرائم العنف ضد المرأة

  ألحد الجنسٌن ةمتحٌزمتوازنة وموضوعٌة وغٌر  ةلغتعزٌز استخدام. 

 المحور الثانً: الحوار

  ومتخصصة فى كل المجاالت خبٌرةبوصفها الحرص على مشاركة المرأة. 

 لعادات والتقالٌد اإلٌجابٌة المنصفة للمرأة فى المجتمع المصريإبراز ا. 

  محاورة المرأة المصرٌة من كل الطبقات االقتصادٌة واالجتماعٌة دون تهمٌش أو

 .إقصاء وفقا للسن أو التعلٌم أو اإلعاقة أو المنطقة الجغرافٌة

 رفع منسوب المحتوى اإلعالمى المتعلق بالمرأة لتحقٌق التوازن. 

 ٌجدٌدة لحل المشكالت والظواهر السلبٌة المتعلقة  م البدائل اإلٌجابٌة وتبنى مفاهٌم تقد

  .بالمرأة

  التنوٌه عن جمٌع المعلومات المتعلقة بمؤسسات الدعم والخدمات المتاحة للمرأة المعنفة

ال ٌتجزأ من  اجزءبوصفها ومراكز التأهٌل  ،ودور إٌواء المعنفات ،من خطوط ساخنة

 .واعتبارها ضحٌة طبقا للقانون تها،ومساندلدعم المرأة الدور اإلعالمى 

   من قدرها ومكانتها بدال من  ءواإلعال ،أةللمرتكرٌم األدٌان السماوٌة  ىعلالتركٌز

واألقوال المغلوطة التً تصدر عن بعض المتشددٌن أو من غٌر  ىالفتاوالتروٌج لبعض 

 .ذوي االختصاص 
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 الفٌدٌو( -المسرح  -السٌنما  -المحور الثالث: األعمال الفنٌة )الدراما 

  تشجٌع إنتاج المسلسالت التى تبرز الدور الوطنى واالجتماعى والتارٌخى للمرأة

 وتوثٌق هذه المواد كى تصبح متاحة لألجٌال القادمة ،المصرٌة

  بدال  من تقدٌمها كسلعة االهتمام بتقدٌم اإلنجازات اإلٌجابٌة وقصص النجاح للمرأة

 (....استغاللٌة، تنقصها الخبرة  ،ضعٌفةسلبٌة، )

  تغٌٌر الصورة السلبٌة النمطٌة لربة المنزل وغٌر المتزوجة والمطلقة وعدم تحمٌلها

 الفشل األسرى والمجتمعً

 يمراعاة عدم المبالغة فى عرض مشاهد صرٌحة للعنف اللفظً، والمعنوي، والجسد 

 مرأة أو الذى تقوم بهالذى تتعرض له ال

  االجتماعٌة والسٌاسٌة  اإسهاماتهتشجٌع ظهور المرأة فى األفالم فى أطر جدٌدة تعكس

 والثقافٌة داخل المجتمع

 التركٌز فقط على فئة الشابات.  ٌتموأال  ،تناول قضاٌا المرأة فى كل مراحل حٌاتها 

  سٌاق ٌشجع ٌحظر عرض قضاٌا العنف ضد المرأة والسلوكٌات السلبٌة فى أى

  .ومحاكاته نسخ هذا السلوكاآلخرٌن على 

  الحذر من تكرار الفٌدٌوهات والصور التى تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة

 تصٌب المشاهدٌن بالتبلد واالعتٌاد

 المحور الرابع: اإلعالنات

  فى عملٌة صنع  نٌمتساوٌ بوصفهما شرٌكٌنٌنبغى أن ٌتم تصوٌر المرأة والرجل

للذكاء والخبرة وتقدٌر أولوٌات  تفتقر على أنهاوتجنب تقدٌم المرأة  ،القرار الشرائى

 .الحٌاة

   حظر اختزال المرأة واستخدامها كأداة جنسٌة جاذبة للمشاهدٌن من خالل التركٌز على

جنسٌا  واستخدام  اإلٌحاءات والعبارات واللغة المتحٌزة  ،جمالها وأنوثتها فى اإلعالنات

 فى اإلعالنات

 وعدم حصر وجودها بداخل المنزل فقط،  ،ٌفضل تقدٌم المرأة فى أماكن مختلفة

 .وإدماجها فى إعالنات محاٌدة غٌر مقتصرة على القالب النمطى الهتمامات المرأة
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  جتماعًاالالتسوٌق  : اإلعالناتالخامسالمحور 

  ا سبب المشاكل  ىعلإبراز دور المرأة فً مشارٌع التنمٌة ، وعدم التركٌز أنها دائم 

 التأخر .و

  الرسوم المتحركة فً  ستخداماتنوٌع أشكال اإلعالنات التسوٌق االجتماعً بحٌث ٌمكن

 بعض الموضوعات الشائكة بدال  من المرأة .

 

 :توصٌات لضمان نجاح الكود اإلعالمً

 م المرأة اإلعالمٌة لتبوؤ مناصب علٌا فى المؤسسات اإلعالمٌةإتاحة الفرصة أما. 

 وعدم جواز وصف المرأة بدون  ،تطبٌق قرار المجمع اللغوى بتأنٌث األلقاب والمناصب

 .مة التأنٌث عال

  ضرورة إقامة برامج ودورات تدرٌبٌة لإلعالمٌٌن والصحفٌٌن وصناع الدراما

 ،للتعرٌف بالكود اإلعالمى للمرأة ؛وسائل التواصل االجتماعى فًوالمؤثرٌن 

 والتدرٌب على تفعٌله

 م"بحٌث تكون إنشاء مرصد تحت عنوان "مرصد صورة المرأة فى اإلعال

فى مختلف الوسائل اإلعالمٌة  وتتبعهاصورة المرأة  رصدمهمته األساسٌة 

 .والرقمٌة طبقا لضوابط الكود ،والمرئٌة ،والمسموعة ،المكتوبة

  المحتوىً ومنتج ،اإلعالمٌة المؤسسات كلطباعة الكود وتوزٌعه على، 

 .تماعًجوالمؤثرٌن فى وسائل التواصل اال ،القرار يومتخذ

 رفع الكود اإلعالمى للمرأة المصرٌة على موقع www issue.com  أسوة

  .لما له من نسبة تداول كبٌرة ؛بالهٌئات الرسمٌة فى الدولة

 وسائل اإلعالم  :حمالت إعالمٌة لنشر مبادئ وضوابط الكود من خالل ًبنت

  .ووسائل التواصل االجتماعً ،والملصقات ،وإعالنات الطرق ،المتنوعة

  جائزة سنوٌة ألفضل وسٌلة إعالمٌة راعت الكود االعالمً فً تخصٌص

 .تناول قضاٌا المرأة 

 


