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شـكـ ـ ــر
يتقدم مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" جبزيل الشكر والتقدير إىل مجيع الراصدات والراصدين الذين قبلوا
دعوته لالنضمام إىل فريق الرصد التونسي ،واخنرطوا بكل محاس وجدية يف هذا املشروع البحثي العاملي املهم.
الشكر موصول أيضا إىل اهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري يف تونس على الدعم اللوجسيت الذي
تقدمه للمرة الثانية على التوايل يف إطار هذه املبادرة العاملية ،بتوفريها التسجيالت السمعية والبصرية الالزمة للقيام
بعملية الرصد.
شكرا مرة أخرى للفريق املركزي وللمنسقة العاملية ولكل فرق الرصد يف مجيع أحناء العامل اللتزامهم واخنراطهم بفاعلية.
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تقـدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
يقدم هذا التقرير نتائج رصد حضور النساء والرجال يف األخبار يف تونس ،والذي يندرج ضمن املبادرة العاملية لرصد
وسائل اإلعالم  .GMMPوهو التقرير الثالث الذي ينجزه مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" من
ضمن  6دورات للمبادرة العاملية.
ومتكن أمهية رصد حضور النساء والرجال يف األخبار يف التعرف إىل أوجه املساواة والتمييز يف معاجلة قضااي الشأن
العام ،ويف لفت انتباه صانعي السياسات اإلعالمية إىل التغريات اليت تطرأ على صور النساء يف األخبار ،وهي
ابلتايل تساعد يف تقدمي التوجهات الالزمة لرتسيخ مشهد إعالمي متنوع ومنصف يعكس األدوار اليت يضطلع هبا
الرجال والنساء يف اجملتمع.

السياق الدويل
• مشروع رصد وسائل اإلعالم العاملية ( )GMMPهو أطول وأعمق حبث يف العامل حول النوع االجتماعي يف
وسائل اإلعالم (املضامني اإلخبارية) .مت تصميم البحث لتحليل منظور النوع االجتماعي خالل يوم إخباري "عادي"
عرف يوم األخبار العادي أبنه اليوم الذي حيتوي فيه جدول األخبار على مزيج عادي
يف وسائل اإلعالم العاملية .يُ َّ
من التقارير اإلخبارية واملقاالت اليومية حول السياسة واالقتصاد والقضااي االجتماعية واجلرمية والقضااي األخرى.

• انطلق الرصد يف عام  1995عندما قام متطوعون يف  71دولة حول العامل برصد حضور النساء والرجال يف
اإلذاعة والتلفزيون واألخبار املطبوعة .تكرر منذ ذلك احلني رصد وسائل اإلعالم كل مخس سنوات  ،مع تقييم
تطور أبعاد النوع االجتماعي حملتوى وسائل اإلعالم اإلخبارية ومجع البياانت اإلحصائية عن املؤشرات اجلديدة.
 أفضى رصد عام  1995إىل أن  ٪17فقط من املواضيع اليت تناولتها األخبار ،أو ممن متت تغطيتهم يف األخبار،
هم من النساء .وتبني أيضا أن التكافؤ بني اجلنسني كان "بعيد املنال يف أي جزء من العامل" .وغالبا ما يتم تقدمي
اندرا ما كانت هذه األخبار تتعلق ابلنساء.
األخبار يف أغلب األحيان من قبل النساء ولكن ً
 مت تسجيل أول تغيري ملحوظ يف حضور املرأة يف األخبار يف عام  2005يف الرصد العاملي الثالث .إذ شكلت
النساء  ٪21من القصص اإلخبارية ،بزايدة ثالث نقاط مئوية خالل الفرتة من  2000إىل  .2005ومع ذلك،
استمر شبه غياب النساء ،مع تركيز  ٪10فقط من القصص اإلخبارية عليهن ،وهو ما يعترب متثيال انقصا.
 منذ الرصد اخلامس يف عام  2015تبني أن ما ميكن تسميته ابألايم "العادية" ال ميكن التنبؤ هبا أو التخطيط
هلا مسب ًقا ؛ إذ تقع أحداث غري متوقعة هتيمن على األخبار  ،من زلزال كوب يف عام  1995إىل حتطم طائرة يف
جبال األلب يف عام .2015
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 • كشف رصد عام  2015يف  114دولة عن وجود فوارق خطرية مستمرة بني اجلنسني يف حمتوى وسائل
اإلعالم اإلخبارية .وتشري النتائج املتعلقة ابملؤشرات الرئيسية إىل أن التقدم حنو املساواة بني اجلنسني قد فقد الزخم؛
فبقيت النساء بنسبة  ٪24فقط من أولئك الذين مسعوا أو قرأوا أو رأوا يف أخبار الصحف والتلفزيون واإلذاعة ،
وهو نفس املستوى املوجود يف الدورة الرابعة من الرصد العاملي يف عام  .2010ومل جتد ثالث نسخ من البحث،
يف  2005و  2010و  ، 2015أي تغيري يف مؤشر قياس مشاركة املرأة يف األخبار كمراسلة ؛ فقط  ٪37من
التقارير يف وسائل اإلعالم الرئيسية مت اإلبالغ عنها من قبل النساء.
 امتد االختفاء النسيب للمرأة يف وسائل اإلعالم اإلخبارية التقليدية ألول مرة إىل منصات األخبار الرقمية املدرجة
يف الرصد 26٪ .فقط من األ شخا

يف املقاالت على املواقع اإلخبارية الرئيسية وتغريدات األخبار اإلعالمية

جمتمعة كانوا من اإلانث .كانت حتدايت التحيز اجلنسي يف وسائل اإلعالم  ،والقوالب النمطية القائمة على النوع
االجتماعي  ،والتحيزات اجلنسية مستعصية على احلل على ما يبدو عرب الزمان واملكان ومنصات نشر وتبادل
احملتوى.
 شددت املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة  ،فومزيل مالمبو-نكوكا  ،على أن الطريقة اليت يتم هبا تصوير
املرأة يف وسائل اإلعالم "هلا أتثري عميق على املواقف اجملتمعية وتعزز األدوار التقليدية بني اجلنسني .النساء والفتيات
نصف البشرية ،وإعطاء الكثري من الوقت والوزن لقصصهن ،وتقدميها على أهنا مناذج إجيابية وليس كضحااي  ،يلعب
مجيعا" .
دورا يف خلق عامل أفضل وأكثر حرية لنا ً
ً
 • كانت أحداث عام  2020من مبادرة الرصد العاملية غري عادية .منذ هناية عام  2019اجتاح فريوس كوروان
 Covid-19العامل .وأاتحت هذه الدورة السادسة من البحث فرصة لتحليل منظور النوع االجتماعي يف التغطية
اإلعالمية خالل كارثة عاملية ،وهي فرتة متيزت أبزمة صحية عاملية ،وتزايد عدم املساواة املصاحب لألزمة.
 • رصدت فرق  GMMPيف  116دولة  30172مقاالً منشوراً يف الصحف  ،بثت يف اإلذاعة والتلفزيون
موضوعا ومصدرا
 ،وعلى املواقع اإلخبارية وعرب تغريدات وسائل اإلعالم اإلخبارية .تضمنت القصص 58499
ً

إخبارًاي  ،مت تداوهلا وتقدميها من قبل  28595صحفيًا .زاد عدد الدول املشاركة بنسبة  ٪63منذ عام ، 1995

حيث مت مجع البياانت لثمانية دول انضمت إىل الدراسة ألول مرة .تضاعف عدد األخبار املتبعة على مدار الـ 25

عاما املاضية وزاد أبكثر من  8000منذ دورة .2015
ً
 تكشف نتائج برانمج الرصد العاملي السادس عن صورة خمتلطة للتقدم والركود والرتاجع .وقد شهدت السنوات
اخلمس املاضية حتوالت تدرجيية صغرية حنو التكافؤ  ،ويف نفس الوقت ال تزال الوترية اإلمجالية للتغيري يف حالة ركود.
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السياق الوطين
 إىل حدود شهر عام  ،2020تعد الساحة اإلعالمية يف تونس قناتني تلفزيتني عموميتني و 10إذاعات عمومية
و  09قنوات تلفزية خاصة مرخص هلا ،و 18إذاعة خاصة مرخص هلا و 10إذاعات مجعياتية .وتوجد قناتني
تلفزيتني وحمطة إذاعية تقوم ابلبث بصفة غري قانونية.
 وعلى مستوى الصحافة املكتوبة ،تتوفر الساحة االعالمية على  08صحف يومية و 13صحيفة أسبوعية .
وعرف املشهد االعالمي يف تونس طفرة من املواقع االلكرتونية غري أنه ميكن القول أن عدد املواقع اليت تعمل وفق
مواصفات املؤسسات االعالمية املهنية بلغ حىت فيفري  2020قرابة  26موقعا إخباراي.
 كشفت شبكة "مراسلون بال حدود" الدولية ،عن تراجع تونس يف التصنيف العاملي حلرية الصحافة ،لتحتل
املركز  73عام  ،2021بعد أن كانت يف املرتبة  72العام املاضي .وارتفعت وترية االعتداءات على الصحفيني
أثناء أدائهم ملهامهم ،وتزايد منسوب العنف ضد اإلعالم ،وبرزت مبادرات تشريعية هتدف إىل احلد من حرية
الصحافة والتعبري والتضييق على الصحافيني ،وشهدت الساحة اإلعالمية تعيينات سياسية على رأس مؤسسات
اإلعالم العمومي واملصادر ،قوبلت أغلبها ابلرفض واالستنكار.
 وقد سجلت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني يف تقريرها السنوي لواقع حرية الصحافة يف تونس ،الذي مت
تقدميه االثنني  3ماي  206 ،2021اعتداء خالل الفرتة املمتدة بني  1ماي  2020و 30أفريل  .2021وهي
أعلى نسبة سجلت على مدى السنوات الثالث األخرية.
 تشكو الساحة اإلعالمية اليوم غياب األطر التشريعية واملؤسساتية حلماية حرية الصحافة والتعبري واستقاللية
املؤسسات اإلعالمية العمومية ،ففي هذا املشهد جند قنوات إذاعية وتلفزية خارجة عن القانون لكنها تبث بصفة
عادية رغم قرارات حجز املعدات ووقف البث الصادرة عن هيئة االتصال السمعي البصري.
 بلغ عدد الصحفيني احملرتفني  1578يف سنة  2020ممن حيملون البطاقة الصادرة عن اهليئة املستقلة ملنح
بطاقة الصحفي احملرتف .من بني هؤالء 854 ،امرأة أي بنسبة  ٪54مقابل  754صحفي أي بنسبة تبلغ .٪46
وعلى الرغم من هيمنة الصحافيات عدداي على القطاع ،فإن تولّيهن مواقع صنع القرار يف املؤسسات اإلعالمية
التونسية ال يتجاوز .)٪11
 حسب إحصاءات سنة  ،2020يعمل  298صحفياً يف مؤسسة اإلذاعة التونسية اليت تدير عشر قنوات إذاعية
عمومية مبا فيها القنوات اجلهوية اليت توظف أكرب عدد من الصحفيني .وابلتايل فإن مؤسسة اإلذاعة التونسية هي
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أكرب جهة توظيف للصحفيني إذ تضم  154صحفياً منهم  102امرأة و  52رجالً يعملون يف اإلذاعة التونسية
بتونس (اإلذاعة الوطنية  ،إذاعة الشباب RTCI ،واإلذاعة الثقافيية) .و يعمل  144صحفياً يف اإلذاعات
اجلهوية للمنستري وصفاقس وقفصة وتطاوين والكاف بينهم  97امرأة و  47رجالً .أما يف مؤسسة التلفزة الوطنية،
فيعمل  222صحفيا منهم  123رجال و  99امرأة .ويف وكالة تونس افريقيا لألنباء (وكالة األنباء الرمسية للبالد)
–يعمل  140صحفيا ( 83امرأة و  57رجال ).
 شهدت سنة  2019سابقة على مستوى وصول الصحافيات إىل مواقع صنع القرار ،إذ مت تعيني  7صحافيات
مديرات على القناة ال تلفزية الوطنية الثانية وكل من إذاعات صفاقس واإلذاعة الدولية واإلذاعة الثقافية وإذاعة
املنستري واإلذاعة الوطنية وإذاعة ابنوراما.
 يعود تطور نسبة أتنيث قطاع االعالم يف تونس ابألساس إىل ارتفاع عدد خرجيات معهد الصحافة وعلوم
االخبار .فقد بلغ عدد الطلبة املسجلني مبعهد الصحافة ابلنسبة للسنة اجلامعية  2016-2015يف اختصاصات
اإلجازة األساسية واإلجازة التطبيقية يف الصحافة واإلجازة التطبيقية يف االتصال  100طالب من الذكور مقابل
 198طالبة .ويف خصو

الدراسات املعمقة يف املاجستري يف خمتلف االختصاصات فقد بلغ عدد الطلبة الذكور

 57طالبا مقابل  116طالبة .كما تربز اإلحصائيات توافد الشباب على مهنة الصحافة حيث أن عدد الصحفيني
نساء ورجاال البالغة أعمارهم ما بني  40-20سنة ،فاقت  48ابملائة مقابل  52ابملائة ابلنسبة إىل الصحفيني ما
بني  60-40سنة.
مركز "كوثر" والنوع االجتماعي واإلعالم

 تناول مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" يف تقريره الثالث لسلسلة تقارير تنمية املرأة العربية "املرأة
العربية واإلعالم" ،البحوث الصادرة خالل الفرتة  2005-1995ابلتحليل ليقف على نتائج مفادها قتامة صورة
املرأة يف وسائل اإلعالم وذلك فيما يتصل بعقلها وأدوارها وسلوكها أكثر مما يتصل ابستخدام جسدها ،الرتكيز على
املطبوع وعلى الدراما يف التلفزيون ،التحدث نيابة عن اجلمهور ،التعامل مع االنرتنت على أهنا وسيلة نشر أساسا،
الرتكيز على املرأة موضوعا وليس كمنتجة أو مستهلكة ،اإلفراط يف البحث الكمي وحتليل املضمون ،إمهال مقاربة
النوع االجتماعي وتقدمي توصيات عامة عدد منها جمهول الوجهة.1
1

تقرير تنمية المرأة العربية واإلعالم "المرأة واإلعالم  :دراسة تحليلية للبحوث الصدارة ما بين  1995و .2005مركز المرأة العربية

للتدرب والبحوث "كوثر" .2006

4

 وبناء عما توصل إليه التقرير من نتائج ،دعت التوصيات إىل ضرورة تكوين فرق حبث متعددة االختصاصات
ومن بلدان عربية خمتلفة تكون قادرة على اإلملام ابلتعقيدات اليت أفضى إليها املشهد اإلعالمي املتغري على املستوى
العريب وليس القطري فقط ،وإجناز حبوث قطرية عن املرأة واإلعالم واالتصال ،ومن مثة البحث يف الظروف اليت جتعل
وسائل اإلعالم تقدم صورة قامتة وغري متوازنة عن املرأة وذلك ابجلواب عن السؤال  :ملاذا جاءت املضامني على ما
هي عليه وليس ابجلواب عن السؤال كيف جاءت املضامني فقط؟.
 أصدر "كوثر" سنة  2012احلقيبة التدريبية حول "اإلعالم العريب والنوع االجتماعي" موجهة لفائدة
اإلعالميات واإلعالميني العرب قصد متكينهم من مهارات املعاجلة اإلعالمية لقضااي املرأة العربية ابالستناد إىل
مقاربيت حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي .وتتمثل أمهية احلقيبة يف تفكيكها للمجاالت ذات األولوية ابلنسبة إىل
اسرتاتيجيات متكني املرأة ودفع مشاركتها يف الشأن العام وتشمل املشاركة يف القرار االمنائي أببعاده السياسية
واالقتصادية والثقافية والبيئية واجملتمعية ...وهتدف خمتلف مكوانت احلقيبة التدريبية إىل رفع مستوى الوعي لدى
اإلعالميات واإلعالميني بقضااي املرأة وإشكاليات التمييز املبين على النوع االجتماعي وحثهم على جتاوز مظاهر
التمييز من خالل إنتاج إعالمي متوازن ومتنوع .تتكون احلقيبة من إحدى عشرة وحدة تدريبية تستهدف هذه
اجملاالت وهي  .1 :اإلطار التشريعي الدويل واإلقليمي والوطين اخلا

ابملرأة .2 ،إدماج النوع االجتماعي يف

اإلنتاج اإلعالمي .3 ،اإلعالم احلقوقي وقضااي املرأة .4 ،اإلعالم وحقوق املرأة .5 ،اإلعالم والصور النمطية من
منظور النوع االجتماعي .6 ،اخلطاب الديين جتاه املرأة يف وسائل اإلعالم .7 ،اإلعالم واملشاركة السياسية للمرأة،
 .8اإلعالم والعنف املبين على النوع االجتماعي .9 ،املرأة العربية والبيئة والتصرف يف املوارد املائية .10 ،اإلعالم
واملشاركة االقتصادية للمرأة .11 ،املرأة وامليداي اجلديدة واألخالقيات الصحفية.
 بعد اخنراطه سنة  2009يف املشروع العاملي لرصد اإلعالم ابعتباره شريكا وطنيا ،انطلق "كوثر" سنة 2012
يف رصد حضور وصورة املرأة يف عينة من وسائل اإلعالم التونسية املرئية واملقروءة والسمعية .قدمت نتائج الرصد يف
إطار االجتماع السنوي للشبكة العربية لرصد وتغيري صورة املرأة يف اإلعالم الذي يشرف عليه مركز وسائل االتصال
احلديثة من أجل التنمية "آكت" مبصر مبشاركة مراصد وطنية من دول عربية ،كما مت تقدمي النتائج يف املنتدى الدويل
حول "النوع االجتماعي واإلعالم" الذي نظمته اليونسكو مبشاركة منظمات وطنية وإقليمية ودولية من خمتلف أحناء
العامل .ومت على إثر ذلك اختيار "كوثر" كعضو مؤسس للتحالف الدويل حول املوضوع .كما قام "املركز" ويف إطار
جترييب للمنهجية برصد صورة املرأة والرجل يف اخلطاب الديين عرب عينة من وسائل اإلعالم التونسية.
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 أصدر "كوثر" سنة  2015دراسة جديدة حول "املرأة العربية يف النقاش االفرتاضي  :دراسة يف متثّالت املرأة يف
صفحات امليداي التقليدية يف الفايسبوك" .هدفت الدراسة إىل وضع إطار نظري مبتكر ومقاربة منهجية جم ّددة لبلورة
منظومة رصد املضامني عن املرأة يف امليداي االجتماعية ،وفهم أدوار امليداي االجتماعية يف تشكيل صورة املرأة ومقاربة
أشكال تلقي الناس وتفاعلهم مع مضامني امليداي ذات العالقة ابملرأة يف السياقات التواصلية اجلديدة .كما متثل
جانب االبتكار يف الدراسة يف فتحها مسلكا معرفيا جديدا يف دراسات امليداي واملرأة من خالل دراسة خطاب
اجلمهور نساء ورجاال عن مضامني امليداي التقليدية املتصلة ابملرأة يف فضاءات امليداي اجلديدة ،وحتليل حالة التفاعل
الناجتة عن تقاطع مضامني امليداي التقليدية عن املرأة وأنشطة الناس حوهلا.
وقد خلصت الدراسة إىل أن الرجال هم أكثر اهتماما من النساء بقضااي املرأة ،وأن هذا االهتمام ال يعكس مناصرة
لقضااي املرأة ،بل يتجسد يف أحيان كثرية يف شكل هتكم واستهزاء وشتم وسلوكات لفظية عنيفة حت ّقر املرأة وتبخس
من مكانتها .كما تتجه املستخدمات يف النقاش االفرتاضي الستعمال أمساء مستعارة قصد التمتع بقدر من احلرية
يتيح هلن التعبري عن آرائهن وبناء عالقات افرتاضية مع املستخدمني والتواصل معهم .وعادة ما تعكس تعليقات
امل ستخدمني على قضااي املرأة متثالت تقليدية ومنطية ملكانتها وأدوارها خاصة لدى املستخدمني الشباب ،حيث
ينظر للمرأة غالبا على أهنا مظلومة أحياان ومبجلة أحياان أخرى .أما على مستوى تفاعل املرأة مع مضامني
املستخدمني وتعليقاهتم  ،فغالبا ما تكون املرأة أقل اخنراطا يف االتصال العدائي وأكثر جدية يف تفاعلها مع إدراجات
املستخدمني.
كما خلصت الدراسة أيضا إىل أن امليداي االجتماعية ميكن أن متثل فضاء تتكون فيه أشكال جديدة من اهليمنة
والصمت واالحجام والتغييب .و يوظف املستخدمون واملستخدمات موارد ثقافية متنوعة وخمتلفة يف عملية التأويل،
إذ يؤولون مضامني امليداي املتصلة ابملرأة من داخل أطر دينية أو مذهبية أو سياسية أو ثقافية تقليدية .وهذا يؤكد
أن التحديث التكنولوجي وإاتحة فر التفاعل واالتصال وما يرمز فضاء امليداي االجتماعية من حداثة ،ال يؤدي
ضرورة إىل تعزيز رغبة التواصل واالنفتاح على اآلخر ،وقد يفسح اجملال أمام ممارسة أنواع جديدة من االساءة للمرأة.
 يف عام  ،2017أصدر مركز "كوثر" تقرير تنمية املرأة العربية السادس  :املرأة العربية وخطة التنمية  2030يف
اإلعالم احمللي ،ويغطي ستة بلدان عربية هي تونس وفلسطني ولبنان ومصر والسودان والسعودية .قدم التقرير قراءة
يف واقع اإلعالم احمللي العريب هبدف التعرف إىل كيفية معاجلة املضامني واملشاغل ذات العالقة ابلتنمية املستدامة
وموقع املرأة منها.
من أبرز نتائج التقرير  :عدم وضوح املفاهيم اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة وغياب معاجلة إعالمية أتخذ بعني
االعتبار املشاغل احمللية اخلصوصية ،وعدم استثمار املسائل املتعلقة ابملرأة كموضوع حبيز مهم يف املضامني اإلعالمية
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احمللية ،وتواصل تغييبها كمصدر فلم تربز بشكل متكافئ مع الرجل .وبذلك يكون هتميش موقع املرأة يف اإلعالم
احمللي هو املرآة العاكسة للفر املهدورة يف جمال اإلدارة التشاركية للشأن احمللي اليت تفرتض االستفادة من كافة
اإلمكانيات املتاحة يف اجملتمع.
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امللـ ـخـ ـّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص
شكلت أخبار العلوم والصحة حمور اهتمام وسائل اإلعالم املسموعة والبصرية واإللكرتونية ،يف متابعة للوضع الوابئي
العاملي ،وانفردت الصحافة املكتوبة ابالهتمام ابألخبار السياسية بنسبة  28ابملائة من املواضيع املتناولة .ويبدو
بذلك أن الصحافة الورقية ظلت رغم املستجدات الصحية وفيّة لسياساهتا التحريرية اليت جتعل من القضااي السياسية

ومن أنشطة رئيس الدولة واحلكومة والفاعلني السياسيني حمل االهتمام األبرز .يف حني استجابت التغطية اإلعالمية
لإلذاعات والتلفزيوانت واملواقع اإللكرتونية اإلخبارية ملا تطرح األزمة الصحفية العاملية من أولوية على مستوى مواكبة
الوضع الصحي يف تونس.
وقد بلغت نسبة حضور النساء يف األخبار خالل يوم الرصد  21ابملائة مقابل  79ابملائة للرجال .وقد شهدت
هذه النسبة ارتفاعا طفيفا مقارنة ابلرصد العاملي لعام  ،2015والذي بلغت خالله نسبة حضور النساء يف األخبار
يف تونس  19ابملائة مقابل  27ابملائة يف رصد عام  .2009وتعكس نسبة  21ابملائة املسجلة يف رصد ،2020
تواصل عدم اهتمام وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها بقضااي النساء وحضورهن يف اإلعالم ،إذ تبقى هيمنة الرجال
مرتسخة يف املمارسات اإلعالمية ويف معاجلة األخبار والتعاطي مع خمتلف املواضيع.ومل تكن املرأة نقطة مركزية يف
األخبار إال بنسبة  15ابملائة من إمجايل األخبار .وكذلك مل تتجاوز نسبة القصص اإلخبارية اليت تشري إىل قضااي
املساواة أو التمييز أو إىل التشريعات والسياسات املتصلة ابملساواة نسبة  8ابملائة من األخبار ،وهي نسبة حتيل إىل
غياب التعاطي مع مثل هذه األخبار من منظوري النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان.
يرتقع حضور النساء يف األخبار املتصلة ابلعنف واجلرمية ( )% 39ويسجل أدىن مستوايته يف األخبار السياسية
( .)%9وتبلغ نسبة حضورهن يف العلوم والصحة  %26ويف األخبار االجتماعية والقانونية  %25ويف األخبار
االقتصادية  %19وأخبار الفن واإلعالم واملشاهري  .%13أما ابلنسبة إىل الرجال ،فيسجلون احلضور األبرز يف
أخبار السياسة بنسبة  ،%91تليها أخبار املشاهري بنسبة  %87مث األخبار االقتصادية بنسبة .%81

وتعكس هذه النسب التقسيم التقليدي لألدوار واملعتمد عادة يف اجملتمعات الذكورية إذ يربز الرجال يف مواضيع
السياسة واالقتصاد ،يف حني تربز النساء يف أخبار الصحة واألخبار االجتماعية .ولعل ارتفاع حضور النساء يف

أخبار العنف واجلرمية يعكس تفاقم العنف املسلط على النساء خاصة إذا ما ارتبط بفرتة اجلائحة الصحية ،حيت
أكدت عديد التقارير األممية والدولية ارتفاع العنف على النساء خالل األزمة الصحية الراهنة.
ويف املواقع اإللكرتونية أيضا تبلغ نسبة حضور النساء  23ابملائة مقابل  77للرجال ،وحتضر املرأة بنسب أعلى يف
أخبار العنف واجلرمية والعلوم والصحة ( 31ابملائة) ،وتنخفض يف أخبار السياسة ( 10ابملائة) واملشاهري (6
ابملائة) .فيما يربز الرجال يف أخبار املشاهري والفن ( 94ابملائة) وأخبار السياسة ( 90ابملائة).
ويف عالقة ابلوضع الصحي الوابئي ،بلغ حضور النساء يف األخبار املتصلة بفريوس كوروان 66 ،ابملائة مقابل 34
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للرجال .وانعكس هذا احلضور يف األخبار االجتماعية والقانونية ( 78ابملائة) ويف أخبار العلوم والصحة (75
ابملائة) ويف أخبار السياسة ( 57ابملائة) ،ويف أخبار املشاهري والفن والرايضة ( 43ابملائة) .ولعل هذه النسب
تعكس بروز النساء (ال يف تونس فقط بل حىت على مستوى العامل) كفاعالت رئيسيات يف احلرب ضد فريوس
كوروان .وبذلك شكلت اجلائحة الصحية فرصة حلضور أهم للنساء يف خمتلف وسائل اإلعالم ويف ارتباط مبختلف
املواضيع.
ورغم اجلهود اليت تبذهلا عديد املنظمات سواء أكانت وطنية أو إقليمية أو دولية ،وكذلك النقاابت املهنية لتدريب
الكوادر اإلعالمية يف جمال إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف املعاجلة اإلعالمية ،واملعاجلة املنصفة لألخبار وتفادي
الصور النمطية ،ال تزال مأسسة النوع االجتماعي يف السياسات التحريرية ضعيفة إن مل نقل منعدمة.
وعلى مستوى صياغة األخبار ،تبلغ نسبة املقاالت املمضاة من طرف الصحفيات يف الصحافة املكتوبة 43 ،ابملائة
مقابل  47ابملائة للصحفيني .وترتفع نسبة الصحافيات يف اإلذاعة ( 67ابملائة) ويف التلفزيون ( 60ابملائة) مقارنة
بزمالئهن الرجال .وخالل يوم الرصد ،هيمن الصحفيون الرجال على املقاالت املمضاة يف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية
بنسبة بلغت  100ابملائة .وبذلك يهيمن الصحفيون الرجال على إنتاج املضامني اإلعالمية يف الصحافة املكتوبة
واإللكرتونية ،فيما تربز الصحافيات النساء يف اإلذاعة والتلفزيون.
وعند البحث عن الصحافيني األكثر ظهورا يف التلفزيون ،جند أن الصحافيات يف الفئة العمرية ( )34-19أكثر
بروزا من الصحفيني ضمن نفس الفئة العمرية حيث بلغت نسب الظهور  85ابملائة للنساء و 27ابملائة للرجال.
أما يف الفئة العمرية ( ،)49-35فريتفع ظهور الصحافيني بنسبة  55ابملائة مقابل ظهور الصحافيات بنسبة 9
ابملائة .وهو ما يعين أن الصحافيات يف الفئة العمرية  34-19مرشحات أكثر للربوز يف النشرات اإلخبارية
التلفزيونية من أي فئة عمرية أخرى.
أفضى الرصد إىل أن أكثر القصص اليت تشري إىل قضااي املساواة أو عدم املساواة بني اجلنسني هي تلك القصص
أو املواضيع املتصلة ابألخبار االجتماعية والقانونية ،تليها أخبار العنف واجلرمية مث األخبار االقتصادية .ومل يتم
تسجيل أي خرب يف جمال السياسة أو الفن واملشاهري متضمنا إلشارة لتشريعات أو سياسات متصلة ابملساواة أو
التمييز .وهو ما حييل إىل وجود تقصري لدى الصحافيات والصحافيني على مستوى مناصرة قضااي املساواة والضغط
يف اجتاه التشريعات والسياسات حىت تكون أكثر انصافا للنساء .وكانت بذلك األخبار اليت تتحدى الصور النمطية
اجلندرية قليلة جدا ضمن عينة الرصد ،ومل تربز إال يف بعض القصص اإلخبارية املتصلة ابملشاهري والفن ،والعنف
واجلرمية واألخبار االجتماعية والقانونية .وقد شكلت هذه األخبار نسبة  3ابملائة فقط من إمجايل األخبار املرصودة.
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يوم يف األخبار التونسية  29 :سبتمرب 2020

شكلت أخبار العلوم والصحة حمور اهتمام وسائل اإلعالم املسموعة والبصرية واإللكرتونية ،يف متابعة للوضع الوابئي
العاملي ،وانفردت الصحافة املكتوبة ابالهتمام ابألخبار السياسية بنسبة  28ابملائة من املواضيع املتناولة .ويبدو
بذلك أن الصحافة الورقية ظلت رغم املستجدات الصحية وفيّة لسياساهتا التحريرية اليت جتعل من القضااي السياسية
ومن أنشطة رئيس الدولة واحلكومة والفاعلني السياسيني حمل االهتمام األبرز .يف حني استجابت التغطية اإلعالمية
لإلذاعات والتلفزيوانت واملواقع اإللكرتونية اإلخبارية ملا تطرح األزمة الصحفية العاملية من أولوية على مستوى مواكبة
الوضع الصحي يف تونس.
ولئن مل تشكل النساء حمور اهتمام مباشر لوسائل اإلعالم يف  29سبتمرب  ،2020فلم تكن املرأة نقطة مركزية يف
األخبار إال بنسبة  15ابملائة من إمجايل األخبار ،إال أن وسائل اإلعالم اهتمت بقضية مقتل فتاة شابة يف تونس،
وابجلدل الذي صاحب هذه القضية والذي عاد جمددا للنقاش العام يف عالقة إبقرار عقوبة اإلعدام .حيث انقسمت
اآلراء بني مؤيد ومعارض هلذه املسألة.
وكان هلذه القضية أتثري واضح على مستوى نتائج الرصد ،حيث ارتبط حضور النساء يف األخبار بشكل أساسي
بقضااي العنف واجلرمية ،والذي يفسر كذلك بتنامي ظاهرة العنف املسلط على النساء بشكل مقلق وخطري خالل
وما بعد أزمة كوفيد ، 19-وكذلك بتنامي العنف السياسي والذي يطال بشكل مباشر النساء الناشطات سياسيا
والفاعالت يف الساحة السياسية يف تونس.
ومع ذلك ،مل تتجاوز نسبة القصص اإلخبارية اليت تشري إىل قضااي املساواة أو التمييز أو إىل التشريعات والسياسات
املتصلة ابملساواة نسبة  8ابملائة من األخبار ،وهي نسبة حتيل إىل غياب التعاطي مع مثل هذه األخبار من منظوري
النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان.

السياق العام
لئن شهد املشهد اإلعالمي يف تونس بعد ثورة  14جانفي  2011اليت أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن
علي ،تطورا مهما وتنوعا يف وسائل اإلعالم العمومية واخلاصة وكذلك حماوالت لإلصالح ولتنويع املضامني اإلعالمية
وإثرائها وتوازهنا ،وكذلك إقرار إصالحات تشريعية يف قوانني اإلعالم ،إال أن اإلعالم ظل حمل جتاذابت وصراعات
سياسية تطمح إىل الرجوع ابملشهد اإلعالمي وحبرية الصحافة واإلعالم إىل اخللف لتجعله بوق دعاية سياسية
وهتمش دوره املهم والرئيسي يف اإلخبار ويف نقل الوقائع ومراقبة أداء الفاعلني ومناقشة قضااي الرأي العام.
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ويعترب املشهد اإلعالمي يف تونس مشهد متنوع يتضمن وسائل إعالم عمومية وخاصة سواء يف الصحافة املكتوبة
أو املسموعة أو املرئية أو اإللكرتونية .وبرزت كذلك وسائل إعالم مجعياتية تنشط بشكل رئيسي على املستوى
احمللي .واستنادا إىل ما فرضته التكنولوجيات احلديثة ،طورت جل وسائل اإلعالم منصات إلكرتونية تفاعلية تستقطب
بشكل متفاوت فئات عديدة ،هذا عدا صفحاهتا على منصات التواصل االجتماعي السيما شبكة فيسبوك وبنسبة
أقل على منصة تويرت.
واستنادا إىل هذا املشهد ،اختار فريق الرصد عينة ألهم وسائل اإلعالم قراءة واستماعا ومشاهدة ومتابعة ،وكذلك
متثيلية لتنوع املشهد اإلعالمي يف تونس.
وقد مت رصد  20وسيلة إعالم متثلت يف التايل :
 الصحافة املكتوبة  :الصباح ،الصحافة ،املغرب ،البراس ،لوطون اإلذاعة  :اإلذاعة الوطنية ،موزاييك اف ام ،نفزاوة اف ام ،سيليوم اف ام ،اذاعة تونس الدوليةRTCI
 التلفزيون  :الوطنية  ،1نسمة ،حنبعل ،التاسعة ،تونسنا ،الزيتونة االنرتنت  :ابب نت ،املصدر ،تونس الرقميةBusinessnews ،Kapitalis ،يف الصحافة املكتوبة ،تنوعت العينة بني صحف عمومية وخاصة ،وصحف انطقة ابللغة العربية وأخرى انطقة ابللغة
الفرنسية .وقد مت اختيار أكثر الصحف قراءة يف تونس .ابلنسبة إىل احملطات اإلذاعية مشلت معايري االختيار التوزيع
اجلغرايف حيث توجد حمطات إذاعية وطنية وأخرى جهوية ،وكذلك حمطات عمومية وأخرى خاصة وأخرى مجعياتية.
ومن ضمن اإلذاعات مت اختيار اإلذاعة الناطقة ابللغات األجنبية .متثلت معايري االختيار ابلنسبة إىل القنوات التلفزية
يف امللكية ونسب املشاهدة .وكذلك الشأن ابلنسبة إىل املواقع اإللكرتونية حيث مت اختيار أكثرها متابعة.
وقد توىل عملية رصد وسائل اإلعالم وحتليل األخبار فريق متطوع من الراصدات والراصدين من أعضاء شبكة مركز
"كوثر" من اإلعالميات واإلعالميني واملنضوية ضمن شبكته العربية للنوع االجتماعي والتنمية "أجند" ،وهم من
الصحافيات والصحافيني العاملني يف وسائل اإلعالم التونسية .شارك بعض منهم للمرة الثانية يف مشروع الرصد
حيث كانوا من ضمن فريق الرصد لسنة .2015
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احملاور اليت تناولتها األخبار
اهتمت الصحافة التونسية خالل يوم الرصد املوافق لـ 29سبتمرب  2020مبتابعة املستجدات السياسية بصفة
خاصة ،حيث اتبعات كالعادة نشاط الرئيس وأداء احلكومة والربملان وأبرز الشخصيات السياسية يف تونس.
وشكلت بدورها اجلائحة الصحية العاملية "كوفيد "19-حمور اهتمام كبري ومتابعة مكثّفة من خمتلف وسائل

اإلعالم دومنا استثناء.
ويربز الرسم البياين التايل أن أخبار العلوم والصحة كانت الطاغية من حيث املواضيع اليت تناولتها خمتلف وسائل
اإلعالم يف تونس ،وذلك بنسبة  12ابملائة من إمجايل األخبار يف الصحافة املكتوبة و 43ابملائة من إمجايل

األخبار يف اإلذاعات و 35ابملائة من إمجايل األخبار يف التلفزيوانت و 37ابملائة من إمجايل األخبار يف املواقع
اإللكرتونية.
أما من حيث وسائل اإلعالم ،فنجد أن الصحف اهتمت ابألخبار السياسية ابألساس بنسبة بلغت  28ابملائة،
فيما اهتمت اإلذاعات والتلفزات واملواقع اإللكرتونية أبخبار العلوم والصحة بنسب  43ابملائة و 35ابملائة و37
ابملائة.

أبرز المواضيع في األخبار
50%

43%
35%37%
21%
8%

11%
3%

17%

11%13%

22%
17%
13%
10%

12%

28%
17%15%
12%13%

2%

20%
13%
9%

40%
30%
20%
10%
0%

مشاعير ،إعالم وفنون
ورياضة

العنف والجريمة
اترنت %

أخبار اجتماعسة
وقانونية
تلفزيون %

العلوم والصحة
إذاعة %
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أخبار اقتصادية

صحافة مكتوبة %

أخبار سياسية

هل هذه القصة مرتبطة بكوفيد19-؟
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
أخبار أخرى مشاعير ،أخبار متصلة العنف
والجريمة
إعالم وفنون بالجندر
ورياضة
انترنت %

تلفزيون %

أخبار
اجتماعسة
وقانونية
إذاعة %

العلوم
والصحة

أخبار
اقتصادية

أخبار سياسية

صحف %

ويربز الرسم أعاله مدى ارتباط األخبار سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وقانونية أو فنية ورايضية
جبائحة كوفيد .19-لنجد أنه عالوة على أخبار العلوم والصحة ،تناولت أخبار السياسية واالقتصاد واملشاهري
والفن والرايضة مسائل مرتبطة بفريوس كوروان .وتبدو اإلذاعات أكثر وسائل اإلعالم متابعة للمسائل املرتبطة
ابلفريوس يف عالقتها مبختلف املواضيع اآلنية.
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املواضيع ومصادر األخبار
إجمالي حضور النساء والرجال في األخبار
في الصحف واإلذاعات والتلفزات
21%

79%

رجال %

نساء %

بلغت نسبة حضور النساء يف األخبار خالل يوم الرصد  21ابملائة مقابل  79ابملائة للرجال .وقد شهدت هذه
النسبة ارتفاعا طفيفا مقارنة ابلرصد العاملي لعام  ،2015والذي بلغت خالله نسبة حضور النساء يف األخبار يف
تونس  19ابملائة مقابل  27ابملائة يف رصد عام .2009
وتعكس نسبة  21ابملائة املسجلة يف رصد  ،2020تواصل عدم اهتمام وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها بقضااي
النساء وحضورهن يف اإلعالم ،إذ تبقى هيمنة الرجال مرتسخة يف املمارسات اإلعالمية ويف معاجلة األخبار
والتعاطي مع خمتلف املواضيع.
حضور النساء والرجال في األخبار حسب نوع وسائل اإلعالم
85%

77%

79%

71%

100%
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23%
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%
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االنترنت
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اإلذاعة

الصحف
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نساء

وتشكل اإلذاعات أكثر وسائل اإلعالم إبرازا للمرأة بنسبة بلغت  29ابملائة يف حني تسجل أدىن نسبة
يف التفزيون بـ 15ابملائة.
حضور النساء والرجال يف األخبار كموضوع


يف الصحافة املكتوبة 21 :ابملائة نساء مقابل  79ابملائة للرجل



يف اإلذاعة  29 :ابملائة نساء مقابل  71للرجل.



يف التلفزيون  15 :ابملائة نساء مقابل  85ابملائة للرجل.



يف االنرتنت  23 :ابملائة نساء مقابل  77ابملائة رجال

نسبة حضور النساء والرجال في األخبار
حسب المواضيع
87%

75%

61%
39%
0%0%

13%

74%

81%

91%
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60%

25%

26%

19%

0%0%

40%
9%

20%
0%

أخبار
أخرى

مشاعير،
إعالم
وفنون
ورياضة

أخبار
متصلة
بالجندر

العلوم
أخبار
العنف
والجريمة اجتماعسة والصحة
وقانونية
رجال %

أخبار
اقتصادية

أخبار
سياسية

نساء %

يرتقع حضور النساء يف األخبار املتصلة ابلعنف واجلرمية ( )% 39ويسجل أدىن مستوايته يف األخبار
السياسية ( .)%9وتبلغ نسبة حضورهن يف العلوم والصحة  %26ويف األخبار االجتماعية والقانونية
 %25ويف األخبار االقتصادية  %19وأخبار الفن واإلعالم واملشاهري  .%13أما ابلنسبة إىل
الرجال ،فيسجلون احلضور األبرز يف أخبار السياسة بنسبة  ،%91تليها أخبار املشاهري بنسبة %87
مث األخبار االقتصادية بنسبة .%81
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وتعكس هذه النسب التقسيم التقليدي لألدوار واملعتمد عادة يف اجملتمعات الذكورية إذ يربز الرجال يف
مواضيع السياسة واالقتصاد ،يف حني تربز النساء يف أخبار الصحة واألخبار االجتماعية .ولعل ارتفاع
حضور النساء يف أخبار العنف واجلرمية يعكس تفاقم العنف املسلط على النساء خاصة إذا ما ارتبط
بفرتة اجلائحة الصحية ،حيت أكدت عديد التقارير األممية والدولية ارتفاع العنف على النساء خالل
األزمة الصحية الراهنة.

نسبة حضور النساء والرجال في األخبار
في االنترنت
94%
78%

69%
31%
0%0%

6%

22%

90%
69%
31%

73%

100%
80%
60%

27%

40%
10%

0%0%

20%
0%

أخبار
اجتماعسة
وقانونية

أخبار أخرى مشاعير ،أخبار متصلة العنف
والجريمة
إعالم وفنون بالجندر
ورياضة
انترنت رجال %77 %

العلوم
والصحة

أخبار
اقتصادية

أخبار سياسية

انترنت نساء %23 %

ويف املواقع اإللكرتونية أيضا تبلغ نسبة حضور النساء  23ابملائة مقابل  77للرجال ،وحتضر املرأة بنسب
أعلى يف أخبار العنف واجلرمية والعلوم والصحة ( 31ابملائة) ،وتنخفض يف أخبار السياسة ( 10ابملائة)
واملشاهري ( 6ابملائة) .فيما يربز الرجال يف أخبار املشاهري والفن ( 94ابملائة) وأخبار السياسة (90
ابملائة).
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إجمالي حضور النساء والرجال في اإلخبار
االنترنت
23%

77%

رجال %

نساء %

قصص تشير إلى قضايا المساواة  /عدم المساواة بين الجنسين ،
والتشريعات ،حسب الموضوع الرئيسي
8%

92%

ال تشير %

تشير %

عموما ،مل تتجاوز نسبة األخبار والقصص اليت تتناول أو تشري إىل قضااي املساواة أو عدم املساواة من
إمجايل اإلخبار يف تونس  8ابملائة ،وهو ما حييل إىل أن اإلعالميات واإلعالميني ال يدرجون مقاربيت النوع
االجتماعي واحلقوق اإلنسانية يف معاجلة قضااي الشأن العام.
ورغم اجلهود اليت تبذهلا عديد املنظمات سواء أكانت وطنية أو إقليمية أو دولية ،وكذلك النقاابت املهنية
لتدريب الكوادر اإلعالمية يف جمال إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف املعاجلة اإلعالمية ،واملعاجلة املنصفة
لألخبار وتفادي الصور النمطية ،ال تزال مأسسة النوع االجتماعي يف السياسات التحريرية ضعيفة إن مل
نقل منعدمة.
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وظيفة المرأة في الخبر %
32%
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0%
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أخرى

شاهدة عيان

خبيرة أو
معلقة

تجربة
شخصية

ناطقة رسمية صاحبة الخبر

ترتاوح وظيفة املرأة يف اخلرب بني جتربة شخصية ( 32ابملائة) وخبرية أو معلقة ( 26ابملائة) وشاهدة عيان
( 25ابملائة) وتسجل أدىن نسبة ( 13ابملائة) يف دور الناطقة أو املتحدثة الرمسية).
القصة اإلخبارية تصف الشخص كضحية
36%
28%
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15%

15%
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2%0%
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وتربز املرأة الضحية بشكل خا ابعتبارها ضحية للعنف اجلنسي أو االعتداء بنسبة  23ابملائة ،فيما
يربز الرجل الضحية ابعتباره ضحية للتمييز على أساس العرق أو السن أو القدرات الشخصية (36
ابملائة)  .وتتقارب النسب بني اجلنسني ابعتبارمها ضحية يف حاالت احلوادث والكوارث ( 22للرجال
مقابل  19للنساء).
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من يقدم األخبار
يف الصحافة املكتوبة ،تبلغ نسبة املقاالت املمضاة من طرف الصحفيات  43ابملائة مقابل  47ابملائة للصحفيني.
وترتفع نسبة الصحافيات يف اإلذاعة ( 67ابملائة) ويف التلفزيون ( 60ابملائة) مقارنة بزمالئهن الرجال .وخالل يوم
الرصد ،هيمن الصحفيون الرجال على املقاالت املمضاة يف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية بنسبة بلغت  100ابملائة.
وبذلك يهيمن الصحفيون الرجال على إنتاج املضامني اإلعالمية يف الصحافة املكتوبة واإللكرتونية ،فيما تربز
الصحافيات النساء يف اإلذاعة والتلفزيون.

نسبة الصحفيين والمراسلين حسب الجنس
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الصحفيون حسب الجنس في الموضوعات الرئيسية
43%
29%
16%

18%

20%

18%
8% 9%

8%

9%

16%
8%

0% 0%
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العلوم والصحة أخبار اقتصادية أخبار سياسية

نساء %

عادة ما يعاجل الصحفيون الرجال األخبار املتصلة ابلسياسة ( 29ابملائة) واألخبار االقتصادية ( 20ابملائة)
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واألخبار االجتماعية والقانونية ( 18ابملائة) ،فيما توكل للصحافيات ابألساس مهمة معاجلة األخبار املتصلة
ابلعلوم والصحة ( 43ابملائة) مث أخبار الفن واملشاهري ( 18ابملائة) وأخبار السياسة ( 16ابملائة).
سن الصحافيين أو المراسلين الذين يظهرون في الخبر في
األخبار التلفزية
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0% 0%

0% 0%
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0%

ال أعرف

نساء

وعند البحث عن الصحافيني األكثر ظهورا يف التلفزيون ،جند أن الصحافيات يف الفئة العمرية ( )34-19أكثر
بروزا من الصحفيني ضمن نفس الفئة العمرية حيث بلغت نسب الظهور  85ابملائة للنساء و 27ابملائة للرجال.
أما يف الفئة العمرية ( ،)49-35فريتفع ظهور الصحافيني بنسبة  55ابملائة مقابل ظهور الصحافيات بنسبة 9
ابملائة .وهو ما يعين أن الصحافيات يف الفئة العمرية  34-19مرشحات أكثر للربوز يف النشرات اإلخبارية
التلفزيونية من أي فئة عمرية أخرى.
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األخبار من منظور النوع االجتماعي
قصص تشير إلى قضايا المساواة  /عدم المساواة بين الجنسين،
التشريعات والسياسات ،حسب الموضوع الرئيسي
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
أخبار
اجتماعسة
وقانونية

أخبار أخرى مشاعير ،أخبار متصلة العنف
والجريمة
إعالم وفنون بالجندر
ورياضة

العلوم
والصحة

أخبار
اقتصادية

أخبار سياسية

أفضى الرصد إىل أن أكثر القصص اليت تشري إىل قضااي املساواة أو عدم املساواة بني اجلنسني هي تلك
القصص أو املواضيع املتصلة ابألخبار االجتماعية والقانونية ،تليها أخبار العنف واجلرمية مث األخبار
االقتصادية .ومل يتم تسجيل أي خرب يف جمال السياسة أو الفن واملشاهري متضمنا إلشارة لتشريعات أو
سياسات متصلة ابملساواة أو التمييز .وهو ما حييل إىل وجود تقصري لدى الصحافيات والصحافيني على
مستوى مناصرة قضااي املساواة والضغط يف اجتاه التشريعات والسياسات حىت تكون أكثر انصافا للنساء.
قصص تشير إلى قضايا المساواة  /عدم المساواة بين الجنسين ،
والتشريعات ،حسب الموضوع الرئيسي
8%

92%

ال تشير
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تشير

يف مسالة مرتبطة ،وضمن إمجايل العينة املرصودة ،مل تربز املرأة ابعتبارها نقطة مركزية يف اخلرب إال بنسبة 15
موزعة على النحو التايل  :يف أخبار العنف واجلرمية بنسبة
ابملائة فقط يف كل وسائل اإلعالم املرصودةّ ،

 41ابملائة ،يف األخبار االجتماعية والقانونية بنسبة  17ابملائة ،ويف أخبار العلوم والصحة واملشاهري والفن
بنسبة  14ابملائة ،وتنخفض النسبة بشكل كبري يف أخبار االقتصاد ( 8ابملائة) ويف أخبار السياسة (7
ابملائة).
وينجر عن هذا احلضور غري املتوازن تواصل الرتويج للصور السلبية عن املرأة ابعتبارها ضحية عنف أو
اغتصاب ،ويقل احلديث عن املرأة كفاعل يف اجملال السياسي أو االقتصادي.
المرأة كنقطة مركزية في الخبر
86%

83%

86%

92%

93%
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59%

60%
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41%

40%
17%

14%
0% 0%

0% 0%

30%
14%

8%

7%

20%
10%
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أخبار أخرى مشاعير ،إعالم أخبار متصلة العنف والجريمة أخبار اجتماعسة العلوم والصحة أخبار اقتصادية أخبار سياسية
وقانونية
بالجندر
وفنون ورياضة
ال

نعم

وكانت بذلك األخبار اليت تتحدى الصور النمطية اجلندرية قليلة جدا ضمن عينة الرصد ،ومل تربز إال يف
بعض القصص اإلخبارية املتصلة ابملشاهري والفن ،والعنف واجلرمية واألخبار االجتماعية والقانونية .وقد
شكلت هذه األخبار نسبة  3ابملائة فقط من إمجايل األخبار املرصودة.
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الخبر يتحدى الصور النمطية الجندرية
120%
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100%
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والجريمة
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أخبار أخرى مشاعير ،إعالم أخبار متصلة
بالجندر
وفنون
ورياضة

20%

ال يتحدى

1%

0%

0%

0%

العلوم والصحة أخبار اقتصادية أخبار سياسية

يتحدى

األخبار املتصلة ابجلائحة الصحية كوفيد19-
بلغ حضور النساء يف األخبار املتصلة بفريوس كوفيد 66 ،19-ابملائة مقابل  34للرجال .وانعكس هذا احلضور
يف األخبار االجتماعية والقانونية ( 78ابملائة) ويف أخبار العلوم والصحة ( 75ابملائة) ويف أخبار السياسة (57
ابملائة) ،ويف أخبار املشاهري والفن والرايضة ( 43ابملائة) .ولعل هذه النسب تعكس بروز النساء (ال يف تونس
فقط بل حىت على مستوى العامل) كفاعالت رئيسيات يف احلرب ضد فريوس كوروان .وبذلك شكلت اجلائحة
الصحية فرصة حلضور أهم للنساء يف خمتلف وسائل اإلعالم ويف ارتباط مبختلف املواضيع.
النساء والرجال في األخبار المتصلة بكوفيد19-
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0%0%
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57%
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قصص  :Covidمواضيع األخبار ومصادرها  ،حسب الوظيفة في األخبار ،
حسب الجنس

شاهد عيان
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%
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أخبار سياسية
اخبار اقتصادية
العلوم والصحة
أخبار اجتماعية وقانونية
العنف والجريمة
أخبار متصلة بالجندر
مشاهير ،إعالم وفنون
ورياضة

يف األخبار والقصص املتصلة بفريوس كوفيد ،19-وفيما يتصل بوظيفة كل من الرجل واملرأة يف اخلرب ،هيمن
الرجال موضوعا على جل األخبار ماعدا أخبار العنف واجلرمية ( 67ابملائة أخبار متصلة ابلنساء مقابل 33
ابملائة أخبار متصلة ابلرجال) .ولئن اخنفض حضور املرأة كمتحدثة يف أخبار العلوم والصحة ،لكن هذا احلضور
برز ابلقدر نفسه بني املرأة والرجل ابعتبارمها خبريا أو معلقا ( 50ابملائة للنساء والرجال) ،ويف األخبار االجتماعية
والقانونية ابعتبارمها شاهد عيان.
ومن األرقام الدالة اليت يعكسها اجلدول أعاله ،ما يتصل أبخبار االقتصاد املرتبطة بكوفيد ،19-إذ برز الرجل
متحداث وخبريا وصاحب جتربة شخصية بنسبة مائة ابملائة ،حيث غابت املرأة متاما ابعتبارها مصدرا من مصادر
األخبار.

األخبار يف االنرتنت
بشكل عام 98 ،ابملائة من أخبار االنرتنت يتم نشرها عرب صفحات الفيسبوك وتويرت .وهو ما يشري إىل أمهية
منصات التواصل االجتماعي ابعتبارها فضاءات ختول الوصول إىل فئات أوسع وأكثر تنوعا ،وابلنظر كذلك إىل
االرتفاع املتزايد إىل أعداد املستخدمني ملنصات التواصل االجتماعي السيما يف صفوف الشباب .فحسب تقرير
 ،Digital 2019بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي  7,5مليون تونس أي بنسبة تفوق 65
24

ابملائة من إمجايل عدد السكان .وحسب نفس التقرير ،فإن  81ابملائة من التونسيني فوق سن الـ 13يستخدمون
فيسبوك 45 ،ابملائة منهم من اإلانث.
أما فيما يتصل مبنظور املساواة بني اجلنسني ،أفضى الرصد إىل أن  6ابملائة فقط من األخبار تشري إىل مسائل
متعلقة ابملساواة أو التمييز بني اجلنسني .وال تتحدى األخبار يف االنرتنت إطالق وأبي شكل من األشكال
الصور النمطية القائمة على النوع االجتماعي حيث وردت النسبة  0ابملائة.
المرأة موضوع محوري في الخبر
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وابعتبارها موضوعا حموراي ،برزت املرأة أساسا يف األخبار املتصلة ابلعنف واجلرمية ( 36ابملائة) تليها األخبار
االجتماعية والقانونية واألخبار االقتصادية ( 25ابملائة) وسجلت أدىن نسبة يف األخبار السياسية ( 13ابملائة).
وهو ما يؤثر يف الصور املتداولة عن النساء يف اإلعالم واليت ترتبط أساسا مبكانة سلبية يف اجملتمع.
وظيفة المرأة والرجل في الخبر في االنترنت
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100%
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100%
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صاحبة الخبر

نساء %

وحسب الرسم البياين أعاله ،فإن النساء يربزن كشاهدات عيان أو للحديث عن جتربة شخصية ،فيما تتنوع
الوظائف اليت يربز من خالهلا الرجال يف األخبار ما بني صاحب اخلرب أو الناطق الرمسي أو اخلبري أو املعلق ،يف
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نسب تكاد تكون متقاربة.
أفضى الرصد أيضا أن  23ابملائة من الرجال املذكورين يف األخبار يتم وضع تصريح مباشر منهم مقابل  7ابملائة
فقط للنساء .وتبني هذه األرقام أن وسائل اإلعالم عادة ما تتحدث عن األشخا رجاال ونساء ،وتنقل عنهم
تصرحياهتم بشكل غري مباشر إال يف حاالت قليلة .لكن تظل التصرحيات املباشرة للنساء أقل بكثري من تصرحيات
الرجال ،وهو ما يعين أن أصوات النساء ما تزال مغيبة يف املنابر اإلعالمية.

تصريح مباشر للشخص المذكور في الخبر
ال

نعم
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وفيما يتصل بتعريف األشخا يف اخلرب استنادا إىل وضعهم العائلي (متزوج ،مطلق ،زوجة فالن ،أم فالن،)...
يبدو أن األخبار يف االنرتنت تنحو حنو التعامل مع الرجال والنساء بنفس القدر تقريبا ،حيث مل يتم تعريف املرأة
استنادا إىل وضعها العائلي إال بنسبة  3ابملائة مقارنة بـ  1ابملائة للرجل .وهو ما يبينه الرسم البياين التايل :

هل يتم تعريف األشخاص استنادا إلى
أوضاعهم العائلية
رجال %

نساء %
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20%

يف متابعة لألزمة الصحفية العاملية 49 ،ابملائة من األخبار اليت مت نشرها على املواقع اإلخبارية يف يوم  29سبتمرب
 2020تتصل مبوضوع فريوس كوفيد .19-ويربز الرسم البياين أدانه أن أخبار الصحة والعلوم كانت األكثر
ارتباطا بقضية الفريوس بنسبة  96ابملائة ،تليها أخبار املشاهري والفن والرايضة بنسبة 40ابملائة .وجاء أخبار
العنف واجلرمية يف ذيل الرتتيب بنسبة  9ابملائة فقط.
هل القصة اإلخبارية مرتبطة بكوفيد19-؟
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ال

20%

0%

دراسات احلالة
دراسة حالة رقم  – 1قصة تقدم صورة منطية صارخة.
عنوان املقال  :رفع قضية عدلية ضد النائب فيصل التبيين بتهمة الشتم والعنف ضد املرأة
إذاعة "موزاييك اف ام" ،نشرة الساعة الثانية ظهرا
التاريخ  29:سبتمرب 2020
الدولة  :تونس
املوضوع :املرأة من حيث السلطة السياسية واملرشحات من النساء يف االنتخاابت _
املهارات( :يشري هذا الوصف إىل املهارة الصحفية الرئيسية اليت ظهرت من خالل القصة اليت قد تتسم إما
ابإلجيابية أو السلبية .اخرت هذه املهارة من قائمة املهارات ابمللحق أ) غياب مصادر  +لغة حمايدة  +غياب
للدقة
التصنيف( :ما هو نوع هذه القصة؟ اخرت النوع من قائمة األنواع يف امللحق أ) قصة إخبارية
التحليل :

القصة ختص اجلندر بشكل مباشر ،إذ تتعلق بتعرض انشطة سياسية وحقوقية غلى العنف اللفظي بسبب مواقفها

وأقواهلا وتصرحياهتا.
ألول مرة يف تونس ،يتم رفع قضية عدلية مجاعية (حمامون وحماميات) ضد شخصية سياسية (انئب يف الربملان)
نصرة لشخصية حقوقية وسياسية نسائية متتهن احملاماة وانئبة سابقة يف الربملان .هذه الشخصية النسائية معروفة
بدفاعها املستميت عن قضااي النساء على املستوى الوطين والدويل .كما تولت رائسة جلنة احلرايت الفردية
واملساواة اليت أحدثها الرئيس السابق الباجي قائد السبسي بتاريخ  13أوت  2017هبدف تقدمي مقرتحات
لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف التشريعات التونسية.
يشري اخلرب إىل استعمال النائب يف الربملان لعنف لفظي عرب مواقع التواصل االجتماعي ضد الشخصية احلقوقية
ما يشمل النساء الناشطات يف اجملالني السياسي واحلقوقي بصفة عامة.
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تعكس القصة تنميطا صارخا حيث تقدم املرأة يف إطار قالب منطي أال وهو املرأة الضحية (ضحية عنف سياسي
– عفن لفظي)
كان ميكن للقصة اإلخبارية أن تعكس وعيا ابجلندر يف حال لفتت القصة االنتباه إىل ضرورة التصدي للعنف
السياسي املمارس ضد الفاعالت النسوايت والناشطات احلقوقيات ،وإىل ما تتيحه العدالة من إمكانيات التقاضي
على خلفية السب والشتم والتشهري .لكن القصة مل تشر إىل ذلك ومل يتم تناول املوضوع من منظور مقاربة
حقوقية.

29

دراسة حالة رقم  – 2قصة تقدم صورة منطية ضمنية
عنوان املقال  :االاحتاد األملا ي لكرة القدم  :تعي ن احلكمة بيبيا ا شتنهاو الدارة السوبر األملا ي
اسم الصحيفة القناة التليفزيونية أو اإلذاعية أو  URLاملوقع اإللكرتوين ألخبار اإلنرتنت
قناة حنبعل  ،النشرة اإلخبارية الرئيسية 20.00
املوقع اإللكرتو ي للهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري
التاريخ  29 :سبتمرب 2020
الدولة  :تونس

املوضوع :الرايضات واألحداث واالحتفاليات ...
املهارات :يشري هذا الوصف إىل املهارة الصحفية الرئيسية اليت ظهرت من خالل القصة اليت قد تتسم إما
ابإلجيابية أو السلبية .اخرت هذه املهارة من قائمة املهارات ابمللحق أ وردت القصة يف ذيل األخبار الرايضية
رغم أمهية اخلرب  -مل مت االعتماد على مصادر أو بيا ات ،مل يتم تقدمي معطيات ضافية عن احلكمة وعن
مسريهتا املهنية
التصنيف :ما هو نوع هذه القصة؟ اخرت النوع من قائمة األنواع يف امللحق أ قصة إخبارية
التحليل :
ورد اخلرب يف الفقرة الرايضية للنشرة اإلخبارية الرئيسية بقناة حنبعل التلفزيونية حتت عنوان رئيسي "االحتاد األملاين
بكرة القدم" وعنوان فرعي "تعيني احلكمة بيبياان شتنهاوس الدارة السوبر األملاين"
جاء اخلرب يف آخر ترتيب األخبار الرايضية يف حني أن اخلرب جدير ابلصدارة ابلنسبة إىل األحداث العاملية يف جمال
الرايضة ابعتبار أنه للمرة األوىل يتم اختاذ هذا القرار ضمن بطولة حتظى ابهتمام عاملي يف كرة القدم (صنف
رجال).
وابلتايل فإن التنميط هو ضمين من حيث ترتيب اخلرب  ،حيث احتلت أخبار إصابة مشاهري كرة القدم من الرجال
بفريوس كوفيد 19-صدارة األخبار الرايضية رغم أن مثل هذه األخبار متداولة بشكل يومي تقريبا وليست من
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األخبار ذات األولوية أو اخلارجة عن املألوف.
ويربز التنميط كذلك من حيث عدم إيالء األخبار املتصلة ابلنساء يف جمال حتكيم كرة القدم الرجالية األمهية اليت
تستحق ،والتقصري يف االهتمام بقصص تتحدى اجلندر يف جماالت مماثلة.
احلكمة بيبياان شتنهاوس صاحبة مسرية حافلة ،وقد أعلنت اعتزاهلا يف غرة أكتوبر-تشرين األول  ،2020تبلغ
من العمر  41سنة ومنتمية مهنيا لسلك قوات األمن .شاركت منذ العام  1999يف إدارة مبارايت كرة القدم
صنف إانث أبملانيا وهلا العديد من املشاركات يف التظاهرات الرايضية اخلاصة ابإلانث والذكور على حد السواء.
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دراسة حالة رقم  – 3قصة ال هتتم ابجلندر ومتثل فرصة مفتقدة
عنوان املقال : l’association des femmes democrats et un réseau associative
ont organisé une table ronde sur les droits sociaux et économiques des
femmes
 Radio Tunis Chaine Internationale RTCIنشرة الساعة الواحدة ظهرا

التاريخ  29 :سبتمرب 2020
الدولة :تونس

املوضوع :العنف ب ن اجلنس ن – قتل النساء – التحرش – االغتصاب واإلجتار – ختان اإل اث

املهارات :يشري هذا الوصف إىل املهارة الصحفية الرئيسية اليت ظهرت من خالل القصة اليت قد تتسم إما

ابإلجيابية أو السلبية .اخرت هذه املهارة من قائمة املهارات ابمللحق أ
_______________________________.
ال يوجد تطابق ب ن العنوان وحمتوى اخلرب
الرتكيز على احلدث وليس على القضية
لغة حمايدة وال تدعم حقوق النساء
ليس هناك استخدام ألرقام وبيا ات

التصنيف :ما هو نوع هذه القصة؟ اخرت النوع من قائمة األنواع يف امللحق أ قصة إخبارية
التحليل

وردت القصة اإلخبارية املركزية عرب تصريح لرئيسة مجعية النساء الدميقراطيات حول أكال العنف املسلط على
املرأة ،مستشهدة حبادثة اغتصاب وقتل جرت يف ضواحي تونس العاصمة وراحت ضحيتها شابة عشرينية تدعى
رمحة حلمر .وجاء على لسان يسرى فراوس رئيسة اجلمعية أن االفالت من العقاب هو السبب يف متادي املعتدين
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واجملرمني يف مواصلة اقرتاف اعمال إجرامية من هذا الصنف.
تسجل القصة فرصة مهدورة للحديث عن العنف جبميع أنواعه ومنه العنف االقتصادي اليومي املسلط على
النساء ،وهو موضوع النقاش بني اجلمعية وعدد من اجلمعيات املختصة يف الدفاع عن حقوق املرأة.
وإن كانت حادثة القتل على فظاعتها مهمة يف رصد االعتداءات على املرأة ،فإهنا تظل استثنائية ،على عكس
العنف االقتصادي الذي تعاين منه النساء والذي كان على القصة أن تتطرق إليه أبكثر عمق ،من خالل تسليط
الضوء على قصص لنساء تعرضن إىل أشكال متعددة من العنف االقتصادي والنفسي واجلسدي واجلنسي يف
جمتمعات استباحت موارد النساء ووجودهن.
ابلتايل فإن الرتكيز على حادثة منفردة وجتاهل املوضوع الرئيسي للقصة أال وهو العنف االقتصادي ميثل فرصة
مهدورة خاصة وأن التشريعات االقتصادية املتعلقة ابلنساء ليست معروفة ومتداولة لدى العموم.

دراسة حالة رقم  – 4قصة الوعي ابجلندر
عنوان املقال : Bochra Belhadj Hmida : je me sens menacée
املوقع اإلخباري businessnews
https://www.businessnews.com.tn/bora-belhadj-hmida--je-me-sensmenacee,534,102465,3
التاريخ  29 :سبتمرب
الدولة  :تونس

املوضوع :حركة املرأة ،الناشطية ،األحداث اجلارية ،املظاهرات ،الدفاع عن املساواة ب ن اجلنس ن
املهارات :يشري هذا الوصف إىل املهارة الصحفية الرئيسية اليت ظهرت من خالل القصة اليت قد تتسم إما
ابإلجيابية أو السلبية .اخرت هذه املهارة من قائمة املهارات ابمللحق أ

التصنيف :ما هو نوع هذه القصة؟ اخرت النوع من قائمة األنواع يف امللحق أ مقال رئيسي
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القصة( :اخرت واحدة)
 ختص اجلندر

التحليل :
يتناول املقال تصرحيات الناشطة السياسية واحلقوقية بشرى ابحلاج محيدة حول عديد القضااي واملسائل أمهها :
 ما تتعرض له من هجوم على شبكات التواصل االجتماعي (عنف رقمي) بسبب مواقفها وتصرحياهتاالداعمة للمساواة بني اجلنسني وملواقفها السياسية حول تصرحيات ومواقف نظرائها ونظرياهتا من أهل
السياسية.
 موقفها من الدعوات إىل تفعيل عقوبة اإلعدام على خلفية مقتل الشابة رمحة حلمر ،حيث نبهت الناشطةاحلقوقية بشرى ابحلاج يوسف إىل خطورة الرتاجع عن مبادئ حقوق االنسان ،وهو ما اعتربته ضراب للمد
التقدمي يف تونس
 دعوهتا إىل تفعيل القانون اإلطار حول مناهضة العنف املسلط ضد النساء والفتياترغم أن املقال اقتصر ابألساس على عرض تصرحيات الناشطة السياسية ومواقفها من قضااي ذات صبغة حقوقية،
إال أنه يشجع النقاش حوهلا ويلفت النظر إىل وجهات نظر خمتلفة حول قضااي آنية عرفت جدال يف خصوصها.
كما يلفت النظر إىل التمييز اجلنسي.
كان ميكن للمقال أن يتعمق أكثر ليستجيب ملقتضيات املقاالت اليت تعكس وعيا عميقا ابجلندر.
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دراسة حالة رقم  – 5قصة ال هتتم ابجلندر ومتثل فرصة مفتقدة
عنوان املقالRachida Dati à la presidentielle 2020
جريدة لوطون الناطقة ابللغة الفرنسية Le Temps
التاريخ  29 :سبتمرب 2020
الدولة :تونس
املوضوع :املرأة من حيث السلطة السياسية واملرشحات من النساء يف االنتخاابت
املهارات :يشري هذا الوصف إىل املهارة الصحفية الرئيسية اليت ظهرت من خالل القصة اليت قد تتسم إما
ابإلجيابية أو السلبية .اخرت هذه املهارة من قائمة املهارات ابمللحق أ
_______________________________.
ال يوجد تطابق ب ن العنوان وحمتوى اخلرب
ليس هناك استخدام ألرقام وبيا ات او مصادر
التصنيف :ما هو نوع هذه القصة؟ اخرت النوع من قائمة األنواع يف امللحق أ قصة إخبارية
التحليل :
يتحدث اخلرب عن اعتزام الشخصية السياسية "رشيدة دايت" الرتشح لالنتخاابت الرائسية  2020يف فرنسا .مل
يتطرق اخلرب إىل مسرية املرشحة وبرانجمها واكتفى بذكرها من ضمن مرشحني آخرين على الرغم من أن العنوان
يشري إليها هي فقط.
وصف اخلرب املرشحة بـ"اللبؤة" من قبل احمليطني هبا ،لكنه مل يذكر ما قامت به وما متيزت هبا مسريهتا السياسية
سواء عندما شغلت منصب وزيرة للعدل أو مستشارة للرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي أو انطقة ابسم
محلته االنتخابية.
افتقر اخلرب إىل منظور اجلندر يف موضوع االنتخاابت والذي كان من السهل التطرق إليه مبا أنه يتعلق مبرتشحة
امرأة يف االنتخاابت الرائسية.
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امللخص وأهم االستنتاجات
استجابت التغطية اإلعالمية لإلذاعات والتلفزيوانت واملواقع اإللكرتونية اإلخبارية ملا تطرح األزمة الصحفية العاملية
من أولوية على مستوى مواكبة الوضع الصحي يف تونس .يف حني ظلت الصحافة الورقية رغم املستجدات الصحية
وفيّة لسياساهتا التحريرية اليت جتعل من القضااي السياسية ومن أنشطة رئيس الدولة واحلكومة والفاعلني السياسيني

حمل االهتمام األبرز.
بلغت نسبة حضور النساء يف أخبار الصحف واإلذاعات والتلفزات واالنرتنت خالل يوم الرصد  21ابملائة مقابل
 79ابملائة للرجال .ويف املواقع اإللكرتونية أيضا بلغت نسبة حضور النساء  23ابملائة مقابل  77للرجال.
وتعكس هذه النسب تواصل عدم اهتمام وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها بقضااي النساء وحضورهن يف اإلعالم،
إذ تبقى هيمنة الرجال مرتسخة يف املمارسات اإلعالمية ويف معاجلة األخبار والتعاطي مع خمتلف املواضيع.

مل تكن املرأة نقطة مركزية يف األخبار إال بنسبة  15ابملائة من إمجايل األخبار ،ومل تتجاوز نسبة القصص اإلخبارية
اليت تشري إىل قضااي املساواة أو التمييز أو إىل التشريعات والسياسات املتصلة ابملساواة نسبة  8ابملائة من األخبار،
وهي نسبة حتيل إىل غياب التعاطي مع مثل هذه األخبار من منظوري النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان.
ويعكس هذا التوجه يف املعاجلة اإلعالمية لألخبار يف تونس استمرار التقسيم التقليدي لألدوار وترسخ العقلية
الذكورية يف التعاطي مع خمتلف القضااي واملستجدات .ولعل ارتفاع حضور النساء يف أخبار العنف واجلرمية يعكس
تفاقم العنف املسلط على النساء خاصة إذا ما ارتبط بفرتة اجلائحة الصحية ،حيت أكدت عديد التقارير األممية
والدولية ارتفاع العنف على النساء خالل األزمة الصحية الراهنة.
ورغم اجلهود اليت تبذهلا عديد املنظمات سواء أكانت وطنية أو إقليمية أو دولية ،وكذلك النقاابت املهنية لتدريب
الكوادر اإلعالمية يف جمال إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف املعاجلة اإلعالمية ،واملعاجلة املنصفة لألخبار وتفادي
الصور النمطية ،ال تزال مأسسة النوع االجتماعي يف السياسات التحريرية ضعيفة إن مل نقل منعدمة.
وعلى مستوى صياغة األخبار ،يهيمن الصحفيون الرجال على إنتاج املضامني اإلعالمية يف الصحافة املكتوبة
واإللكرتونية ،فيما تربز الصحافيات النساء يف اإلذاعة والتلفزيون .إذ يرتفع عدد املقاالت املمضاة من قبل الرجال
يف الصحافة املكتوبة ،ليبلغ نسبة  ،47فيما ترتفع نسبة الصحافيات يف اإلذاعة ( 67ابملائة) ويف التلفزيون (60
ابملائة) مقارنة بزمالئهن الرجال .وخالل يوم الرصد ،هيمن الصحفيون الرجال على املقاالت املمضاة يف املواقع
اإلخبارية اإللكرتونية بنسبة بلغت  100ابملائة.
أكثر القصص اليت تشري إىل قضااي املساواة أو عدم املساواة بني اجلنسني هي تلك القصص أو املواضيع املتصلة
ابألخبار االجتماعية والقانونية ،تليها أخبار العنف واجلرمية مث األخبار االقتصادية .ومل يتم تسجيل أي خرب يف
36

جمال السياسة أو الفن واملشاهري متضمنا إلشارة لتشريعات أو سياسات متصلة ابملساواة أو التمييز .وهو ما حييل
إىل وجود تقصري لدى الصحافيات والصحافيني على مستوى مناصرة قضااي املساواة والضغط يف اجتاه التشريعات
والسياسات حىت تكون أكثر انصافا للنساء .وكانت بذلك األخبار اليت تتحدى الصور النمطية اجلندرية قليلة
جدا (  3ابملائة) ضمن عينة الرصد ،ومل تربز إال يف بعض القصص اإلخبارية املتصلة ابملشاهري والفن ،والعنف
واجلرمية واألخبار االجتماعية والقانونية.

أولوايت العمل للمرحلة القادمة 2025 - 2021
إن تواصل هتميش حضور املرأة يف خمتلف وسائل اإلعالم ،ومعاجلة قضااي الشأن العام بعيدا عن التنوع والتوازن وعن
منظور النوع االجتماعي وحقوق االنسان ،يؤكد أن الثقافة املؤسسية مازالت متثل حاجزا منيعا يقف أمام عمليات
التغيري .إذ تشري عديد الدراسات إىل أنه حىت داخل املؤسسات اليت توفر مبادرات وفرصا عادلة ،فإن الثقافة السائدة
تظل صامدة ومقاومة.
كما تعيد املؤسسات اإلعالمية إ نتاج التقسيم التقليدي لألدوار داخل املؤسسة حيث يوجد الرجال يف أعلى اهلرم
والنساء يف قاعدته ،وهي حتما ممارسات تطال املؤسسات اإلعالمية اليت رغم ارتفاع عدد اإلانث فيها خاصة على
مستوى فريق التحرير ،مل ينعكس ذلك على مستوى املضامني املنشورة .وتنعكس هذه املمارسات بشكل واضح
يف املضامني املنشورة.
وأمام هذا الوضع ،فإن وسائل اإلعالم مدعوة إىل مزيد إدراج التدريب على إدماج النوع االجتماعي يف العمل
اإلعالمي ضمن الربامج التدريبية اليت يستفيد منها كادرها اإلعالمي ،وتفعيل البنود اخلاصة بصورة املرأة ضمن مواثيق
الشرف اإلعالمي ودفع كادرها اإلعالمي على احرتامها وتطبيقها .كما أن املنظمات ومراكز البحث العاملة يف جمال
املرأة ،مدعوة بدورها إىل مزيد االنفتاح على وسائل اإلعالم والعمل على ترسيخ عالقات التعاون والعمل املشرتك
معها.
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1ère Annexe. Méthodologie2
Une caractéristique clé de la recherche longitudinale est l'évaluation de l'évolution dans le temps des
indicateurs observés. Dans le cas du Projet mondial de monitorage des médias (GMMP) 2020, la
méthodologie, les indicateurs, l'approche de la collecte et de l'analyse des données sont cohérents avec
les éditions précédentes de la recherche afin de permettre les comparaisons historiques habituelles.
Procédure
La journée mondiale de monitorage prévue initialement au premier trimestre 2020 a été reportée à
plus tard dans l'année en raison des bouleversements provoqués par la première vague de coronavirus
(Covid-19) dans le monde. À l'approche de la journée de monitorage d'avril, il est rapidement devenu
évident que procéder comme prévu se traduirait par un échantillon de nouvelles qui serait presque
entièrement axé sur les reportages liés au coronavirus. Un nouveau besoin est apparu pour aborder les
aspects pratiques du monitorage pendant les fermetures et les couvre-feux imposés pour contenir la
propagation du virus, car les sessions de codage communes régulières étaient désormais hors de
question pour la plupart des équipes. Les risques pour la santé et les moyens de subsistance, la
nécessité de trouver des moyens de faire face à la vie quotidienne, feraient reculer le GMMP sur
l'échelle des priorités pour les bénévoles, augmentant potentiellement le taux d'abandon. Ces
nouveaux défis ont appelé à une pause sur les plans pour rechercher des solutions et mettre en place
les outils et les ressources nécessaires avant que le monitorage puisse se poursuivre.
Le groupe consultatif technique du GMMP et l'équipe de développement de la base de données Code
for Africa ont travaillé pour résoudre systématiquement les problèmes. Une nouvelle date de
monitorage a été fixée pour septembre, les outils de codage ont été modifiés pour capturer les
reportages liés au Covid-19 sans compromettre la capacité de comparer les résultats dans le temps en
fonction des sujets de reportage, des ressources de formation audiovisuelles exhaustives sur la façon
de coder en cas de pandémie ont été mises en place en place, des instruments de codage électronique
ont été développés et les équipes ont été recyclées dans de nombreux webinaires.
Comme pour les GMMP précédents, la saisie initiale des données a été effectuée hors ligne par des
équipes de bénévoles dans les 116 pays participants. Pour le GMMP 2020, une version tableur des
feuilles de codage a été fournie, pour permettre l'enregistrement électronique des observations.
Dans la période précédant la journée de monitorage, une série de sessions de formation régionales et
nationales ont été organisées pour construire une compréhension uniforme des équipes sur la
méthodologie et l'approche du codage. Les équipes ont reçu une formation sur la sélection des médias,
la sélection des journaux télévisés et des articles, et le nombre de médias à coder.
Pour le GMMP 2020, les équipes pouvaient choisir entre deux options possibles pour le monitorage :


Monitorage complet, dont les résultats fournissent une image complète de l'état des
dimensions de l'égalité des genres dans les médias d'information.



Monitorage court, une version plus courte qui se concentre sur les indicateurs clés du
GMMP, pour les équipes qui ont souhaité participer mais pour diverses raisons n'ont pas pu
mettre en œuvre le monitorage complet.

Pour assurer l'exactitude du processus de codage, des bulletins de radio et de télévision ont été
enregistrés, et des copies d'articles de médias numériques et imprimés ont été recueillies. À travers les
différents types de médias, à la fois pour le monitorage complet et court, les moniteurs ont capturé des
informations sur le reportage, ses thèmes principaux et les personnes dans le reportage, en tant que
2
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journalistes, en tant que sujets et sources du reportage. De plus, trois questions spéciales facultatives,
propres à chaque pays, permettaient à chaque pays d'analyser des questions d'intérêt national. À des
fins de normalisation, ainsi que la nature multilingue de cette étude, toutes les réponses ont été codées
numériquement à partir de listes fixes.
Pour permettre la comparabilité des données recueillies à partir d'un programme d'actualités chargé
d'une pandémie avec les résultats historiques, une question supplémentaire a été incluse qui
demandait si le reportage était lié au Covid-19. Pour de tels reportages, les moniteurs ont été invités à
sélectionner le sujet secondaire le plus pertinent. Alors que les actualités mondiales s'étaient
diversifiées aux niveaux d'avant la pandémie d'ici la journée de monitorage mondial de septembre
2020, l'analyse régionale a démontré l'importance de cette question, en particulier pour l'Amérique du
Nord et le Moyen-Orient, qui ont enregistré 37% et 36% de reportages liés au Covid-19
respectivement.
Densité médiatique
Le système de niveaux dedensité médiatique a été introduit en 2005 pour assurer une répartition plus
uniforme des données et servir également de point de référence pour chaque pays sur le nombre
minimum de médias à surveiller. Ce système a été retenu pour le GMMP 2020 et a été mis à jour avec
la contribution des coordinateurs nationaux.
Pondération
Alors que le GMMP cherche à comprendre comment le genre est représenté dans les médias à travers
le monde, les différences d'accès aux médias et d'impact entre les pays participants signifient qu'une
simple agrégation des données conduirait à des résultats biaisés. Par exemple, si un pays comme la
France soumettait les données de 100 médias, les entrées d'un pays plus petit comme Fidji n'auraient
que peu ou pas d'impact sur les résultats. De plus, alors que deux pays peuvent avoir un nombre
similaire de journaux, leur impact, en termes de nombre de personnes qui les lisent, peut être très
différent. Pour relever ces défis, le GMMP 2020 a mis à jour, re-testé et appliqué le système de
pondération initialement développé pour l'édition 2005.
Exactitude
Le GMMP a impliqué plusieurs milliers de personnes dans 116 pays de divers groupes d'acteurs du
genre et des médias, avec différentes capacités de recherche et travaillant dans un large éventail de
langues. Pour une étude de cette envergure, il était crucial que l’exactitude soit prise en compte à
chaque étape, afin de maintenir les niveaux élevés atteints les années précédentes. Les erreurs de
saisie et de traitement des données peuvent avoir de graves effets de biais sur l'analyse des données,
entraînant une fausse représentation des variables observées. Pour minimiser ce risque, nous nous
sommes appuyés sur une variété de processus automatisés, ainsi que sur la vaste expérience de
monitorage des médias des coordinateurs nationaux.
Limites
Comme pour toute étude, un grand effort a été fait pour assurer l'exactitude des données. Comme
observé dans les GMMP précédents, une erreur de mesure exacte ne peut pas être déterminée en
raison de l'ampleur de l'étude. La mesure d'erreur conventionnelle impliquerait différents chercheurs
codant le même reportage, ensuite calculant un niveau d'erreur à partir des différences entre les
résultats. Bien que cela n'ait pas été possible pour le GMMP, nous avons suivi les meilleures pratiques
pour nous assurer qu'il y avait un minimum d'erreurs dans le processus de saisie des données et de
génération d'analyse.
À propos de Code for Africa
Code for Africa (CfA) est le plus grand réseau du continent de laboratoires africains
autochtones de technologie civique et de journalisme de données d'investigation, avec plus
de 70 employés dans 19 pays, qui créent des solutions de démocratie numérique qui visent
à donner aux citoyens un accès sans entrave à des informations exploitables qui leur
permettent de prendre des décisions éclairées et qui renforcent l'engagement civique pour
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une gouvernance et une responsabilité

امللحق  : 2قائمة الراصدات والراصدين
اعتدال اجملربي ،مديرة مركز التدريب اإلعالمي ،مركز "كوثر"
لبىن النجار ،صحفية ورئيسة حترير مبركز "كوثر".
وفاء دعاسة صحفية وصاحبة موقع إخباري.
كوثر حامد ،أستاذة ابملعهد العايل للتوثيق بتونس .صحفية مبؤسسة التلفزة التونسية.
كوثر مورية ،مدربة وصحفية مبؤسسة اإلذاعة التونسية
صربة الطرابلسي ،صحفية جبريدة الصحافة اليومية
ضحى طليق ،صحفية بوكالة تونس أفريقيا لألنباء
إميان عبد اللطيف ،صحفية جبريدة الصباح اليومية
كرمية دغراش ،صحفية ومراسلة
أنور محدي ،عضو فريق الرصد ابهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري يف تونس
أمساء عرقويب ،عضو فريق الرصد ابهليئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري يف تونس
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