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≤∞±∞ w*UF�« w�ö�ù« b�d�« ŸËdA� ¨≤∞±∞ d�L���

مت جتميـــع البحث على يد ســـارة ماكاريا وديرموت 
أوكونور وليليان نداجنام

d�ôU� X�d�—U� bONL��«
تعقيبات خاصة: إميي چوف كول ومندي ران ونيديا 

بيزانتيز كال. 
انظر امللحق ٦ للسير الذاتية

&U�UO��« l??????OL ∫ فرق من مراقبي اإلعالم املتطوعني 
– مجموعات االتصـــال املجتمعيـــة احمللية وباحثي 
وطلبة اجلامعات ومتخصصي اإلعالم في ١٠٨ دولة 

على مستوى العالم انظر امللحق ٤.
 UN�—«œ≈Ë  U??????�UO��« lL�Ë  U??????�UO��« …b??????�U� œ«b�«

Ë«b'«Ë‰ ورصد اإلعالم بأفريقيا
 w�ö�ù« b??????�d�« ŸËd??????A* Y���« WO�NM� `??????OIM�
»�l??????�«d�« w??????*UF، روابـــط اجلنـــدر ومجموعة عمل 

افتراضية دولية، انظر امللحق ٥.

v�≈ d�bI��«Ë dJA�«
چوان ســـاندلر نائب املدير التنفيذي (صندوق األمم 
املتحدة اإلمنائـــي للمرأة) وچنيفـــر كوبر أخصائية 
اتصـــاالت البرنامج (صندوق األمم املتحدة اإلمنائي 

للمرأة)
(WACC) مدير اجلمعية العاملية للتواصل املسيحي
للبرنامج الڤينيا موهر وفريق العمل الذي يضم جيزيل 

الجنندريز وكلوي شانتز هلكيز ولورا نوكس 
اجلمعيات اإلقليمية التابعة للجمعية العاملية للتواصل 

املسيحي وأعضاءها وشركاءها
منســـقو مشروع الرصد اإلعالمي العاملي واملراقبون 
١٠٨املتطوعون التابعون للمشـــروع فـــي ١٠٨املتطوعون التابعون للمشـــروع فـــي ١٠٨ دولة على 

مستوى العالم.

w�U*« r�b�«
(UNIFEM) صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة (صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة)
يـــوم الصالة العاملـــي للمـــرأة (WWOP)، اللجنة 
ــردام للتطريز (هولندا)، متبرع مجهول  األملانية، روـت

الهوية (هولندا)، وجمعية اخلبز للجميع (سويسرا).
يتم تنســـيق مشـــروع الرصد اإلعالمي العاملي من 
خـــالل اجلمعيـــة العاملية للتواصل املســـيحي، وهي 
شبكة عاملية تعمل على تعزيز وتشجيع التواصل من 

أجل التغيير االجتماعي.

وللجمعية مكاتب في لنـــدن، اململكة املتحدة وتورنتو 
كندا.

www. waccglobal.org
www.whomakesthenews.org

مت النشـــر من خـــالل اجلمعيـــة العامليـــة للتواصل 
.(WACC) املسيحي

سبتمبر ٢٠١٠.
Cover photo by Chiapas Media
Project, Mexico
Design by Brad Collicott
تنسيق وإخراج فني باللغة العربية: مـريـــم حـنــــا

دار الثقافة - الهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات اإلجتماعية

استخدام  ميكنك  ال   e�u�u�  íO��d� من  بترخيص 
هذا العمل ألغراض جتارية.

هذا  على  البناء  أو  التحويل  أو  التغيير  لك  يجوز  ال 
العمل.

ولغرض االستخدام أو التوزيع، عليك التوضيح للغير 
شروط الترخيص لهذا العمل.

اســـتخدامك الســـليم والصحيح واحلقـــوق األخرى 
املكفولة لن تتغير بأي شكل مبا ورد أعاله. 
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«إذا كان مـــن خالل التوزيع غيـــر املتكافئ للموارد 
اإلخباريـــة، كانت املواد التـــي وردت بها من بعض 
األشـــخاص الذيـــن كان عليهم أن يبنـــوا روايتهم 
بأنفســـهم وال ميتلكـــوا التكيف أو التحكـــم ، فهذا 
ميثل حرمان شديد من التعبير، وهو شكل عميق من 

أشكال الظلم.(١)
منذ ١٩٩٥، كان مشـــروع الرصد اإلعالمي العاملي 
يسجل الرفض العميق ألصوات السيدات في وسائل 
إعـــالم األخبار فـــي العالم. وللمشـــروع جذوره في 
واحدة من االهتمامات املركزية والدائمة حلركة املرأة 
على مســـتوى العالـــم: إن سياســـات التمثيل. لعدة 
عقود، ركـــزت من خالل الناشـــطات واملثقفات على 
األبعاد الثقافية للســـلطة والنفـــوذ، ودور اإلعالم في 
عمل أمناط محددة لعدم املساواة بني اجلنسني. ومع 
ذلك، حتى وقت إنشـــاء (مشـــروع الرصد اإلعالمي 
العاملي)، لم تكن هناك نظرة عاملية شاملة قادرة على 
حتديد ســـمات الطبيعة النظامية الستبعاد املرأة من 
وسائل اإلعالم. لعل أحد النتائج املذهلة التي ظهرت 
من أول دراســـة في ١٩٩٥ هي تشابه النتائج، ليس 
فقـــط على نطاق الثالث وســـائط (الصحف والتلفاز 
واإلذاعـــة)، بـــل على نطـــاق الواحد وســـبعني دولة 
مشـــاركة. ولم يحدث أن حتققت نسبة املساواة بني 
األنثـــى والرجل في أي وســـيط أو إقليم أو موضوع 
في األخبار، فكان ذكر النســـاء فـــي األخبار ضئيل 

إلى أقصى حد. 
ولقد تكرر هذا النمط منذ هذا الوقت ومع كل خمس 
ســـنوات في دراســـات متتالية، وبالرغم من حدوث  
ازدياد جوهري كبير في عدد الدول املشاركة (وصلت 
١٠٨إلى ١٠٨إلى ١٠٨ دولة فـــي ٢٠١٠)، وضم عينة جتريبية من 
املواقـــع اإلخبارية اإللكترونية احمللية والعاملية، يؤكد 
مشـــروع الرصد اإلعالمي العاملـــي الرابع الصورة 
العامة  ملا كان متواجًدا منذ ١٥ عاًما. ال يقصد بهذا 
أن األمر كامن دون تغيير، فقد وصل تواجد املرأة في 
العناوين الرئيســـية في األخبار إلى ٢٤٪ في ٢٠١٠
١٧مقارنـــة بنســـبة ١٧مقارنـــة بنســـبة ١٧٪ في ١٩٩٥. ولكـــن وبينما تلك 
الزيادة تشكل تشـــجيًعا، فالرقم نفسه يذكر أنه «في 
مرآه العالم» التي صورتها وسائل اإلعالم اإلخبارية 

ما زالت، الوجوه التي ترى واألصوات التي تســـمع 
هي للرجال.

إن األسباب وراء استبعاد صوت املرأة عديدة ومعقدة؛ 
فالصحفيـــون يقدمـــون عند مواجهتهـــم توضيحات 
بسيطة مكررة: ال يوجد وقت إليجاد املرأة، وال ميكن 
إقنـــاع أية امرأة بالتحدث، وال يوجد امرأة مناســـبة 
لديها اخلبرة بشـــأن املوضـــوع. فقد رأى احملرر أن 
القصة التي تبرز أبعاد اجلندر في موضوع األخبار 
ال تســـتحق أن تكـــون خبًرا .. وهلم جـــرا. فالردود 
كالســـابقة ال ميكن إغفالهـــا أو جتاهلها واعتبارها 
مجـــرد تبريرات عقالنية فهي جزء مـــن الواقع لعالم 
األخبار اليومي. إال أنهـــا على األغلب تعتبر التعبير 
الســـطحي ألولويات وتقييمات أكثر تشـــابًكا خاصة 
األخبار اليومي. إال أنهـــا على األغلب تعتبر التعبير 
الســـطحي ألولويات وتقييمات أكثر تشـــابًكا خاصة 
األخبار اليومي. إال أنهـــا على األغلب تعتبر التعبير 

باجلندر. إن وصف «األشخاص» أو «العامة» ضمنًيا 
بأنهـــم من الرجال مينع  اإلقرار باملراكز االقتصادية 
واالجتماعية املميزة للنســـاء والرجال، والعالقات بني 
اجلنسني الناشئة عن تلك املراكز واألولويات اخلاصة 
باجلندر التي تنشـــأ عن تلك املراكز والعالقات. ففي 
األخبـــار تتجســـد النزعة لتجاهل املـــرأة أو – على 
أفضل األحـــوال – التحدث عنها بـــدًال من التحدث 
إليها أو من خاللها في املمارســـات الثقافية العادية 
وبالتالـــي في األعمـــال الروتينية العاديـــة أو جلمع 
األخبار. تتصف تلك املمارسات واألساليب الروتينية 
بالصعوبـــة القصـــوى  ولكن ليس من  املســـتحيل 
تغييرهـــا. فالهدف من مشـــروع الرصـــد اإلعالمي 

العاملي منذ بدايته هو املساهمة في هذا التغير. 
إن مشـــروع الرصـــد اإلعالمـــي العاملـــي أكثر من 
مجـــرد جمع لبيانـــات. فبوضـــع أدوات رصد نزيهة 
فـــي أيدي الناشـــطني والباحثني، وتطويـــر مهارات 
التأييـــد واملعرفـــة من خالل  عمليـــة الرصد، يهدف 
املشروع إلي حتول حقيقي. فعندما جتتمع مئات من 
املجموعات لرصد إعالمهم في نفس اليوم كل خمسة 
أعوام، يعد هذا بياًنـــا رمزًيا قوًيا. واألكثر من هذا، 
فان مشـــروع الرصد اإلعالمي العاملي يهتم مركزًيا 
مبدى محاســـبة  اإلعالم. كما يتيح انتظام ممارسة 
الرصد للمؤيدين أساًسا منطقًيا لتذكير املمتهنني في 
وصناع القرار بااللتزامات السياسية وسائل اإلعالم وصناع القرار بااللتزامات السياسية وسائل اإلعالم وصناع القرار بااللتزامات السياسية 

والواجبـــات جتاه جماهيرهـــم أو التصريحات لدعم 
املساواة بني اجلنسني، ومع ذلك، فمن الصعب للغاية 
تغيير السياســـة أو املمارســـة. كمـــا أن الصحفيني 
غالًبا ما يجادلوا بخصـــوص محاوالت إعادة تناول 
عدم التوازن بني اجلنســـني في محتوى اإلعالم وقد 
يصل هذا اجلدل إلى مستوى التخلي عن املوضوعية 
املهنية. فإن صناع القرار غالًبا ما يفســـرون التأييد 
لسياسة االهتمام باجلندر على أنه على حرية التعبير 

والصحافة واإلعالم بصفة عامة. 
مع هـــذا، فاحلقـــوق أو احلريـــات ليســـت محايدة  
للجنســـني، فحق املـــرأة في حريـــة التعبير واإلعالم 
محدود للغاية بقيـــود هيكلية واقتصادية وثقافية، مت 
التعرف على هـــذا في إعالن ٢٠١٠ على يد مقررين 
متخصصني بشأن حرية التعبير وهم معينني من قبل 
األمم املتحـــدة ومنظمة األمن والتعـــاون في أوروبا 
 ،(OAS) ومنظمـــة الـــدول األمريكيـــة ،(OSCE)
واملفوضيـــة األفريقية حلقوق اإلنســـان والشـــعوب 
(ACHPR). ومن بـــني التحديات الرئيســـية التي 
حددوهـــا هي التمييـــز في التمتع باحلـــق في حرية 

التعبير.
يناضل النساء واملجموعات املهشمة على مر التاريخ 
ألن ُتســـمع أصواتهن وأن يحصلـــن على املعلومات 
املتعلقة بهن. وقد مت تسجيل ممارسات سوء التمثيل 
والتغطيـــة اإلعالمية غير الكافيـــة وهيمنة املعلومات 
النمطيـــة كعوائـــق حتول دون التمتع باملســـاواة في 

حرية التعبير.(٢)  
بالرغـــم من أن تلـــك عالمات على وجـــود تغيير في 
اإلطار التقليدي حلرية التعبير وذلك لإلقرار مبفاهيم 
حريات االتصال بناًءً على احلقوق، فما زال النضال 
للحصـــول على حقوق املرأة فـــي اإلعالم والتواصل 
أمامـــه الكثيـــر مـــن التحديـــات. فاجلـــدال الناجم 
مازال هامشـــًيا بالنســـبة ألطر العديد من احلركات 
االجتماعية والسياســـية القيادية. لقد لعب مشروع 
الرصد اإلعالمي العاملي دوًرا ال يقدر بثمن  في حفظ 
تلك األمـــور متداولة في البرامـــج الدولية واإلقليمية 
واحملليـــة. وكما تظهر نتائج عام  ٢٠١٠، ســـنحتاج 

إليه للعديد من السنوات القادمة.
d�ôU� X�d�—U� 
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يعد مشـــروع الرصـــد اإلعالمي العاملـــي  من أكثر 
أبحاث العالم متيًزا وشـــمولية فيمـــا يتعلق باجلندر 

في وسائل اإلعالم. 
منذ خمسة عشـر سنة مضت، مت تبني إعالن برنامج 
عمل بكـــني باإلجماع في مؤمتر األمم املتحدة الرابع 
للمرأة. أتاح برنامج العمل إطار «إلزالة كافة العوائق 
أمـــام املشـــاركة الفعالــة للمرأة فـــي كافة املجاالت 
العامـــة واخلاصة للحياة من خالل مســـاهمة كاملة 
ومتكافئـــة في صنـــع القرار االقتصـــادي والثقافي 
والسياســـي».(١) حدد برنامج العمـــل أهمية اإلعالم 
لتقدم املرأة. وفي القســـم (ي) ناشد بزيادة اإلسهام 
والسماح للمرأة بالتعبير وصنع القرار في ومن خالل 
اإلعـــالم  وبأهمية التقنيات احلديثة لالتصال وتدعيم 
صـــورة متوازنة وغير منطية للمـــرأة في اإلعالم. مت 
تشـــجيع املؤسســـات غيـــر احلكومية واملؤسســـات 
اإلعالميـــة املتخصصـــة علـــى تأســـيس مجموعات 
متابعـــة لإلعالم ميكنها رصـــد اإلعالم وتبادل الرأي 
معه لضمان توضيح احتياجـــات املرأة واهتماماتها 

بطريقة مالئمة.(٢)
مت تنســـيق أول مشروع للرصد اإلعالمي العاملي من 
قبـــل اجلمعية غير احلكومية الكندية ملراقبة وســـائل 
اإلعالم وهي رائدة في «رصد وسائل اإلعالم» بدعم  
من اجلمعيـــة العاملية للتواصل املســـيحي وآخرين. 
قامت مؤسســـة إيرين للبحث بكنـــدا بتطوير املنهج 
وصممـــت أدوات للرصد. أدى اليـــوم األول للرصد 
١٨في ١٨في ١٨ ينايـــر ١٩٩٥ لإلذاعة والتليڤزيون والصحف 
 w�ö�ù« b�d�« في إحدى وســـبعني دولة إلى تقرير w�ö�ù« b�d�« في إحدى وســـبعني دولة إلى تقرير w�ö�ù« b�d�«
�U??????��_« w� …√d*« W�—U??????A� :—U??????��_« w� …√d*« W�—U??????A� :—U??????��_« w� …√d*« W�—U??????A—. أطلق التقرير  w*UF�«
في منتدى اجلمعيات غير احلكومية للمرأة ببكني في 
ســـبتمبر ١٩٩٥. وبعد خمس ســـنوات، قام برنامج 
املرأة باجلمعية العاملية للتواصل املســـيحي بتنسيق 
املشـــروع الثاني للرصد اإلعالمي العاملي مبشاركة 
٧٠ دولة مع حتليل بيانات بواســـطة مشـــروع رصد 
وسائل اإلعالم في جنوب أفريقيا. مت تنسيق املشروع 
الثالث للرصـــد اإلعالمي العاملي عام ٢٠٠٥ على يد 
اجلمعية العاملية للتواصل املســـيحي والذي شـــارك 

فيه ٧٦ دولة. أما املشـــروع الرابع للرصد اإلعالمي 
١٠٨العاملي، فقد شـــارك فيه ١٠٨العاملي، فقد شـــارك فيه ١٠٨ دولـــة بنجاح في يوم 

الرصد. 
كان يتوقع بعض املشاركني في املشروع األول للرصد 
اإلعالمي العاملي أنه ســـيصبح من أكبر الدراســـات 
وأطولهـــا فيما يتعلق باجلندر ووســـائل اإلعالم على 
مســـتوى العالم. حتقق هذا االجنـــاز بفضل اجلهد 
الكبير للمســـاهمات التطوعية امللتزمة واملتحمســـة 
للمنسقني احملليني واإلقليميني  واآلالف من املراقبني 
حول العالم على مدار اخلمســـة عشـــر عاًما والذين 
قاموا بتنظيم وتنفيذ الرصد. أتى متطوعو مشـــروع 
الرصد اإلعالمي العاملي من خلفيات متعددة مبا في 
ذلك املجموعات احملليـــة ومجموعات املجتمع املدني 
للجنـــدر والتواصل ونقابـــات الصحفيني وجمعيات 

اإلعالم املتخصصة واجلامعات.

øW�—U��ù« Âö�ù« qzU�u� ÂUL��ô« «–U*
ما الذي يدفع العديد للقيام برصد اإلذاعة والتليڤزيون 

والصحف دون أجر؟ وما أهميه ذلك؟ 
بالرغم من تشـــعب وســـائل اإلعالم االجتماعية في 
بعض األقاليم، تظل وســـائل األخبار املصدر األكبر 
للمعلومات واألفكار واآلراء واألكثر تأثيًرا عند أغلب 
األشخاص حول العالم. فهي  عنصر هام في اإلطار 
العام واخلاص الذي يعيش فيه األشـــخاص واألمم 
واملجتمعـــات. فالدولـــة أو املجتمع الـــذي ال يعرف 
ذاته بشكل كاف، ال يســـتطيع التجاوب مع تطلعات 
مواطنيه، فمن وما يظهـــر في األخبار وكيف تصور 
األشـــخاص واألحداث األمور ومـــا الذي مت جتاهله 
وما الذي لم يتم تغطيته هذه األمور جميعها لها نفس  
درجة األهمية. يكشـــف مشـــروع الرصد اإلعالمي 
العاملـــي األول - كما ســـيتضح أيًضا أن األمر ذاته 
بالنسبة للمشروع الرابع للرصد اإلعالمي العاملي - 
أن مـــا يورد من تقارير إخباريـــة في العالم غالًبا ما 
يكون للرجال خاصة في العديد من الدول، التي تعزز 
اخللفيات الثقافية عن عدم املســـاواة بني اجلنســـني 

والتمييز ضد املرأة من خالل وسائل اإلعالم.

تواجه الصحافة ووسائل اإلعالم العديد من التحديات 
في عالم ســـريع التغير حيث تلتقي كًال من وســـائل 
اإلعالم التقليدية واجلديـــدة وينجم عن هذا التالقي 
تبعـــات غيـــر متوقعة. ســـتكون املعاييـــر األخالقية 
واملهنية العالية وسياســـات التحرير مؤسســـة على 
مصلحة شخصية مســـتنيرة، بالتأكيد على العوامل 
احملددة ملســـتقبل مهنة الصحافة ووســـائل اإلعالم 
اإلخباريـــة التقليدية. كما يرتبط مســـتقبل الصحافة 
أيًضا بالبحث عن الصحافة ذات اجلودة فقد أوضح 
چيم بوميلها، رئيس االحتـــاد الدولي للصحفيني أنه 
«لن يستمر عمل الصحافة كسلعة عامة في أي إطار 
دون االلتزام باألخالقيـــات والقيم»(٣) فلدى صانعي 
القرار بوســـائل اإلعالم ومالكيها الكثير ليربحوه من 
خـــالل التواصل مع جمهور جديـــد يتكون في أجزاء 
متعددة من العالم من النساء الالتي لم يأخذن حقهن 

حتى اآلن. 

 lKD� u� 5??????�M�K� nBM*« d�uB��« Ê≈ò
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ÆåW�b�«Ë ‰bF�«Ë
قالت ذلك أيدان وايت، الســـكرتير العام لالحتاد 
الدولـــي للصحفيني في منتـــدى  احلصول على 
التـــوازن الصحيـــح: املســـاواة بني اجلنســـني 
فـــي الصحافـــة. االحتـــاد الدولـــي للصحفيني

عام ٢٠٠٩.

إن إدخال محاسبة وســـائل اإلعالم داخل الصراع 
للمســـاواة بـــني اجلنســـني كان الدافع األساســـي 
ملشـــروع الرصد اإلعالمي العاملي. ويعد املشـــروع 
ـــا لضمان نتائـــج دقيقة قابلة  أيًضـــا التزاًما موجًهً
للمقارنة من البيانات التي مت جمعها بواسطة العديد 

من الباحثني في مختلف املجاالت. 

 dOOG�K� …«œ√
أوضح املشـــروع الثالث للرصـــد اإلعالمي العاملي 
أن معـــدل التغيير ضعيف جًدا وقد كان ذلك املقدمة 
لدفـــع املزيـــد من التأييـــد األفضـــل لإلنصاف بني 
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اجلنســـني في وســـائل اإلعالم. كما ساعد مشروع 
الرصد اإلعالمي العاملـــي على بناء قدرة مجموعات 
املجتمـــع املدني على التواصل مع وســـائل اإلعالم 
اإلخباري مع محاولة التأثير للحصول على وســـائل 
إعالم واتصال وتواصل تتســـم بالعدل حني تتناول 
موضوعـــات اجلندر.(٤) شـــهدت الســـنوات الالحقة 
تزايـــد فـــي الرغبـــة واالهتمام بأبعـــاد اجلندر  في 
وسائل اإلعالم اإلخبارية. كما أصبح منهج مشروع 
الرصد اإلعالمي العاملي منوذج لرصد اإلعالم الذي 
يركـــز على اجلندر في العالم ومت تهيئته في التقارير 
الصحفية الراصدة بالنســـبة ملوضوعات محددة من 
منظور اجلندر. ضمت  بعض دورات التدريب املتاحة 
ملمارســـي اإلعالم نتائج مشـــروع الرصد اإلعالمي 
العاملي مؤكدة احلاجة العاجلة إلى التحول للحصول 
على صحافة تتســـم بالعدالة والتوازن حني معاجلة 
أمور اجلنسني على حد سواء. خالل اخلمس سنوات 
املاضية، نتج عن مشـــروع الرصد اإلعالمي العاملي 
زخـــم وطاقـــة للتغييـــر، أدى ألن ضاعفت منظمات 
املجتمع املدني مجهوداتها في تدريب وسائل اإلعالم 
على مزيد من املعرفة من منظور جندري. على سبيل 
املثـــال، قامت مجموعـة دعم حركـــة نســـاء أزواي
Grupo de Apoyo al Movimiento de 
Mujeres del Azuay  (GAMMA) 
بعمل مؤسسة ملراقبة وسائل اإلعالم املدنية مبشاركة 
مـــن احلكومة احملليـــة في كونيكا باإلكـــوادور. على 
اجلانب األخر من العالم، قامت  دار اســـميتا للنشر 
النسائية وهي منظمة إعالمية بتقدمي تدريب مستمر 
للنســـاء من عامة الشـــعب في مقاطعات متعددة في 
نيبال للمشـــاركة بنشـــاط مع وسائل اإلعالم احمللية 

لتقدمي تقارير متحيزة أو غير متوازنة  للنوع.  
أوجدت التقارير الســـابقة ملشروع الرصد اإلعالمي 
العاملي العديد من املســـتخدمني املختلفني. تضمنت 
تلـــك التقاريـــر وكاالت متعـــددة مثـــل برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي والذي أكد تقريره عام ٢٠٠٥ للتنمية 
اإلنســـانية العربية على أهمية وسائل اإلعالم حلقوق 
املرأة وأهمية هذا للتنمية البشـــرية في الدول العربية 
٢٠٠٨واليونسكو في نشرتهم عام ٢٠٠٨واليونسكو في نشرتهم عام ٢٠٠٨  بعنوان مؤشرات 
تطور وسائل اإلعالم: إطار عمل لتقدير تطور وسائل 
اإلعـــالم. (متوفر اآلن بســـت لغات). مت اســـتخدام 
العديد من وكاالت تطوير ومراكز التدريب واجلمعيات 
املتخصصة بوسائل اإلعالم وحقوق اإلنسان العاملية 

واحمللية للمرأة ومنظمات املساواة بني اجلنسني، 
حتـــى أن هيئـــات تنظيم البث اســـتخدمت تقرير 
مشـــروع الرصد اإلعالمي العاملـــي لعام  ٢٠٠٥
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إبيبيـــك ولد،  جمعية أثيوبية نســـائية لإلعالم 
كما أنها منســـقة مشـــروع الرصد اإلعالمي 

العاملي لدولة أثيوبيا.  

يســــاهم املمارسون لوســــائل اإلعالم في التغيير. 
ففي عام ٢٠٠٨، افتتح االحتاد الدولي للصحفيني  
مبادرة الصحافة األخالقية حملة عاملية من برامج 
وأنشــــطة دعم وتعزيز املســــاواة بني اجلنسني في 
الصحافــــة(٥). في العقد املاضي، شــــجع االحتاد 
الدولي للصحفيني احتادات الصحفيني ومنظمات 
وســــائل اإلعالم لالهتمــــام جدًيا باملســــاواة بني 
اجلنســــني فــــي الغــــرف اإلخباريــــة  واحتــــادات 
الصحفيني واملمارسة الصحفية.(٦) في عام ٢٠٠٩
حلل اجتمــــاع مجموعة دعم خدمــــة الصحف في 
روما، دور وســــائل اإلعالم في تغطية املوضوعات 
املتعلقة بهــــدف التنمية في األلفيــــة الثالثة ”ألجل 
الترويــــج للمســــاواة بني اجلنســــني ومنح ســــلطة 
للمرأة“.  إن املســــاواة بني اجلنســــني في وسائل 
اإلعالم يعد أولوية فــــي برنامج الصحافة املتعددة 
الوسائط في الوقت والذي من خالله تهدف الوكالة 
إلى زيــــادة التغطية املســــتقلة للقصــــص املتعلقة 

باملساواة بني اجلنسني.(٧)

 ≤∞±∞  ÂUF� w*UF�« w�ö�ù« b�d�« ŸËdA�
إن القرار بتنفيذ مشــــروع الرصد اإلعالمي العاملي 
الرابع كان استجابة ملطالب املجموعات امللحة حول 
العالم. بعض منهم شــــارك في مشــــروعات الرصد 
اإلعالمــــي العاملي بجانب احلاجــــة إلى دليل حديث 
عــــن التغيير. آخرون كانــــوا من مجموعات من دول 
لم تشارك من قبل في املشروع واحتاجت إلى دليل 
ملموس خــــاص بدولهم. اكتملت تلك الدعوات بعمل 
مشــــروع رصد إعالمي رابع مبدى أوســــع يوضح 
االستخدام الهائل لنتائج املشروع من قبل منظمات 

ووكاالت دوليــــة وإقليميــــة ومحلية من بدايته شــــبكة 
مشــــروع الرصــــد اإلعالمي العاملي، مبــــا فيهم هؤالء 

الذين طالبوا بدليل حديث لدعم عملهم. 
شـــهد املشـــروع الرابع للرصد اإلعالمـــي العاملي 
مشـــاركة هائلة. تضمـــن هذا التقريـــر ٤٣ دولة لم 
تشـــارك في املشـــروع السابق. توســـعت املشاركة 
بنسبة ملحوظة في أفريقيا – وخاصة الدول الناطقة 
بالفرنســـية. وازدادت املشاركة أيًضا في دول أسيا 
والكاريبي وأوربا والشـــرق األوسط وشمال أفريقيا 
ودول احمليط الهادي. وجديًرا باملالحظة فقد توســـع 
مشـــروع الرصد اإلعالمي العاملي في الدول الناطقة 

باللغة العربية.
في مقدمة تقرير عام ٢٠٠٥ للمشروع، كتبت آنا ترلي 
املنسقة الســـابقة لبرنامج اجلمعية العاملية للتواصل 
املســـيحي للنســـاء «إذا نتجت مكاســـب (قليلة) من 
الوعي بأن التمثيل احلالي للجنســـني في األخبار هو 
موضوع محل تساؤل، فلديهم اإلمكانية أن يغيروا.. 
إن هـــذا لم يحـــدث وليد ليلة، وبذلـــك يكون قد تقدم 
مشـــروع الرصد اإلعالمي العاملـــي  بنا إلى خطوة 

أقرب من هذا التغيير».
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 ÆådOOG�K�
ويليـــام بيرد، رصد وســـائل اإلعـــالم بأفريقيا 

وجنوب أفريقيا.   

تظهر نتائج مشروع الرصد اإلعالمي العاملي ٢٠١٠
أنه مـــازال يوجد طريق طويل للمضـــي فيه. التغيير 
يحدث ويكتسب املزيد من السرعة في بعض املناطق 
الهامـــة، بينما يظل تقدم الغير أبطأ أو يتالشـــى في 
مناطق أخرى. ومع هذا، ففي كل بعد من األخبار مت 
قياسه بواسطة  مشـــروع الرصد اإلعالمي العاملي، 
يوجد بالفعـــل أمثلة لصحافة منوذجيـــة. تظهر هذه 
األمثلة التي غالًبا ما تكون متفرقة مع أنهم يوضحون 
كيف أن الصحافة املتوازنة والواعية بشـــان اجلندر 
ليست فقط متسقة بل أيًضا صحافة ذات كفاءة عالية 

حقيقية. 

W�bI�
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من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٠، شهدنا زيادة بنسبة ٦٪ 
فـــي تواجد املرأة كموضوعات في األخبار. في إطار 
املعدل احلالي للتغيير، سيستغرق أكثر من ٤٠ عاًما 
للوصـــول إلى املســـاواة. فاملطلوب هـــو حوار وعمل  
متفـــق من قبـــل املؤيدين لتطور املـــرأة واملجموعات 
املدنية باملجتمع، املعنية بالتنمية البشرية ومستخدمي 
وممتهني  وصانعي القرار بوسائل اإلعالم ومؤسسات 
التدريب بهـــا، ووكاالت تطور اإلعالم، وحينما يكون 

ممكًنا ومرتبًطا بصانعي القرار الرسميني. 

 d�bI� Ë dJ�
يسبق كل مرحلة مراقبة في مشروع الرصد اإلعالمي 
العاملي تخطيط وإعداد مكثف. نقدم الشكر ملجموعة 
العمل االفتراضية الدوليـــة (ملحق ٥) التي راجعت 
العمليـــة وأدوات الرصد واملنهجية. نشـــكر كولني لو 
مورنـــا وجندر لينكس في جنوب أفريقيا اللذان قدما 
إطار العمل لتحليل اجلندر، وقدما املشـــورة بشـــأن 
املنهجية وساعدا في تدريب منسقي برنامج مشروع 
الرصد اإلعالمي العاملي. نحن ندين بالشـــكر لويليام 
بيرد ومراقبة وسائل اإلعالم بأفريقيا (MMA) والتي 

تقع أيًضا في جنوب أفريقيا والذي كانت مســـئوليته 
تطوير وإدارة بيانات  نتائج املراقبة مبا في ذلك تقدمي 
جداول البيانات املســـتخدمة في هذا التقرير. قدمت 
MMA الدعم في مراجعة أدوات البحث باإلضافة إلى 
منسقي التدريب لتطبيق األدوات بشكل صحيح. يجب 
تقدمي الشكر أيًضا إلى أعضاء هيئة اجلمعية العاملية 
للتواصل املسيحي واللجان التنفيذية اإلقليمية لدعم 
مشـــروع الرصد اإلعالمي العاملي مبختلف الطرق، 
مبا في ذلك تنســـيق البحث فـــي أقاليمهم اخلاصة. 
نشـــكر أعضاء اجلمعية العاملية للتواصل املســـيحي 
والفريق الســـابق واحلالي الذين ساهموا في جناح 
هـــذه املرحلة من برنامج مشـــروع الرصد اإلعالمي 
العاملي. يســـرنا االعتراف  باملســـاهمة الهائلة عبر 
السنوات من قبل مارجريت جاالجر كاتبة التقريرين 
الســـابقني لبرنامج مشروع الرصد اإلعالمي العاملي
(لعامـــي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥) والتـــي تابعـــت تقـــدمي 

نصائحها. 
نقدم الشـــكر العميق لدعم مانحينـــا، جمعية اخلبز 
للجميع (سويســـرا)، ويوم الصالة العاملي للمرأة – 
اللجنة األملانية، وروتردام للتطريز، واملتبرع الهولندي 

الـــذي يفضل عدم ذكر هويته، وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي للمرأة، والذي لواله لم يكن برنامج  مشروع 
الرصد اإلعالمـــي العاملي لينجـــح. التقدير اخلاص 
للثقة التي ال تقـــدر بثمن التي أظهرها برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي للمرأة في املرونة التي أعطاها لهيئة 
اجلمعية العاملية للتواصل املسيحي إلرشاد املشروع  

كما يتطلب بتغيير الظروف. 
ندين بالشـــكر اجلزيل لكل متطوع فـــي الدول املائة 
والثمانية حول العالم التي قدمت التنســـيق اإلقليمي 
واحمللي وراقبت وســـائل إعالمهم اإلخبارية لبرنامج 
مشـــروع الرصد اإلعالمي العاملي الرابع. فقد قدمت 
مشـــاركتهم املتحمســـة دليًال مادًيا يعاون هؤالء من 
يعملـــون من أجل التغير اآلن وعلى مدار الســـنوات 

القادمة. 
الڤينيا موهر

مدير البرامج في اجلمعية العاملية للتواصل املسيحي 
سارة ماكاريا 

مدير برنامج وسائل اإلعالم واملساواة بني اجلنسني 
في اجلمعية العاملية للتواصل املسيحي.

W�bI�

١- إعالن وبرنامج عمل بكني، ١٩٩٥- الفقرة ١
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منذ ســـتة عشـــر عاًما مضت، قدم أصحاب الرؤى في 
املؤمتر(١) التواصلي  لتفعيل دور املرأة ســـؤال بســـيط 
بشـــكل خادع. كيف يبدو اجلندر في أي يوم من األيام 

العادية لألخبار؟
هنـــاك حاجة إلي اكتشـــاف كيف تقـــاس دميقراطية 
وشمولية ومشاركة وسائل اإلعالم من منظور جندري. 
أصبح السؤال حجر األساس ملشروع الرصد اإلعالمي 
العاملي والذي ميثل أكبـــر وأطول بحث جاري ومبادرة 

دفاعية عن اجلندر في وسائل اإلعالم اإلخبارية.
١٨أخذ مشـــروع الرصد اإلعالمـــي العاملي األول في ١٨أخذ مشـــروع الرصد اإلعالمـــي العاملي األول في ١٨
ينايـــر ١٩٩٥ صـــورة عن اجلندر في وســـائل اإلعالم 
اإلخبارية لواحد وســـبعني دولة. والحًقا في نفس العام 
في ســـبتمبر مت أخذ مراقبة وســـائل اإلعالم في إعالن 
بكني في االعتبار ومت تبنى أطر عمل في عام ١٩٩٥ في 
املؤمتر العاملي الرابع لألمم املتحدة عن املرأة كوســـيلة 

للتغيير نحو املساواة بني اجلنسني. 
ومنذ ١٩٩٥ وكل خمس سنوات، سجل مشروع الرصد 
اإلعالمي العاملـــي االجتاهات في تصوير وتقدمي املرأة 
والرجل فـــي معرض أخبـــار وصور وســـائل اإلعالم 
الصحفيـــة. مت جمـــع الدليل الكمـــي والنوعي على أن 
املرأة غير مقدمة بشـــكل كاف فـــي التغطية اإلخبارية 

على النقيض من الرجل. 
ونتيجـــة لعدم التقدمي هذا، وجدت  صورة غير متوازنة 
للعالـــم  تغيب فيها املـــرأة على نحو كبيـــر. باإلضافة 
إلـــى هذا، أظهرت الدراســـات ندرة أصوات النســـاء 
في محتوى وســـائل اإلعالم اإلخبارية، وعلى النقيض، 
جند أن صورة الرجل فـــي األخبار تقدم بأنه الصورة 

احملورية في العالم. 
إن األمر بالتركيز على وسائل اإلعالم اإلخبارية أصبح 
واضًحا عندما نفكر في حقيقتني. األولى أن األخبار هي 
مصدر املعلومات لألغلبية عن األمور واألحداث، واخلبر 
الذي بـــدوره يعلن عن فهم املجتمعات واســـتجاباتهم 
لعاملهـــم. احلقيقة الثانية هي أنه لألخبـــار القدرة على 
التأثير في جدول السياسات كموضوعات تستحوذ على 
املركز الرئيسي في نقاش األشخاص وتشهد بقوة على 
التغيرات في السياسات احمللية واخلارجية خالل أوقات 

الكوارث اإلنسانية.

بالنسبة للمشـــروع الرابع للرصد اإلعالمي العاملي، 
مت رصد ١٢٨١ صحيفة ومحطات تليڤزيونية وراديو 
١٠٨في ١٠٨في ١٠٨ دولة فـــي ١٠ نوفمبر ٢٠٠٩. غطى البحث 
١٦,٧٣٤ بنًدا إخبارًيا  و٢٠,٧٦٩ مؤسسة إخبارية 
(مذيعني ومقدمني وكاتبو تقارير) و٣٥,٥٤٣ إجمالي 
املوضوعـــات اجلديدة التي قام األشـــخاص بإجراء 
مقابالت عنها في الصحف وهؤالء التي تدور األخبار 

عنهم. 
مت تقدمي رصد لألخبار على اإلنترنت على أســـاس 
دراســـة إرشـــادية ألول مـــرة في مشـــروع الرصد 

اإلعالمي العاملي.   
مت دراســـة ٧٦ موقًعا إخبارًيا جديـــًدا في ١٦ دولة 
٨و٨و٨ مواقع عاملية إخبارية حتوي ١٠٦١ أخبار جديدة 
و١٠٤٤ موظفي أخبـــار و٢٧٠١ مواضيع إخبارية. 
مت تقدمي نتائـــج مراقبة أخبـــار اإلنترنت في فصل 
حصري بهذا التقرير منفصل عن حتليل النتائج من 

األخبار املطبوعة والتليڤزيونية واإلذاعة. 

ZzU�M�« e�u�
يرتب نظـــام تصنيف مشـــروع الرصـــد اإلعالمي 
العاملي األخبار اجلديدة حتت ٧ موضوعات رئيسية 
و٥٢ موضوًعـــا فرعًيـــا ( ملحـــق ١). املوضوعـــات 
الرئيســـية هي السياســـة واحلكومـــة، واالقتصاد، 
والعلـــم والصحة، واألخبـــار االجتماعية والقانونية، 
واجلرمية والعنف، واملشـــاهير، والفنون ووســـائل 

اإلعالم، والرياضة والطفلة الفتاة. 
وجد البحث تغيًرا طفيًفا نســـبًيا على مدار اخلمس 
ســـنوات املاضية في ترتيب أولويات أچندة وســـائل 
اإلعالم اإلخبارية. تســـود القصص حول السياسة/ 
 (٪١٩  ) العنـــف   / اجلرميـــة   (٪٢٩) احلكومـــة 
واالقتصاد (١٨٪) على األچندة اإلخبارية، تتراجع 
األخبـــار االجتماعيـــة / الفن / الرياضـــة والعلوم 
مبتوســـط نســـب ١٣٪ و١١٪ و٩٪ على التوالي من 
إجمالي عدد القصص املجمعة عبر الثالث وسائط.   

 ÂbI��«Ë —bM'« ∫Èd�_« —U��_« w�
g�UN�« vK�

 ŸuL??�*«  ’U�??�_«  s??�  •≤¥  j??I�  ❚

 W�«–ù«Ë W�u�D*« —U��_«  w� rNM� ¡Ëd??I*«Ë
 W��� iOIM�« vK� ÆÀU�ù« s� WO�u�eçOK��«Ë
 w� ’U�??�_« s� – ¥ s� ≥ s� d��√ ≠ • ∑∂

Æ‰U�— r� —U��_«
 يعتبر هذا تطور ملحوظ من عام ١٩٩٥ عندما كان 
١٧٪ فقط من األشـــخاص في األخبار من النساء. 
ومـــع ذلك، بالرغم من  الزيـــادة البطيئة والثابتة في 
تواجد املرأة في األخبار على مدار العشـــر سنوات 
املاضيـــة، تبقى صـــورة الرجل هـــي املهيمنة على 
األخبار في العالـــم.  هذه الصورة غير متطابقة مع 
الواقع الذي فيه يشـــكل نصف ســـكان العالم على 

األقل إناًثا. 
الواقع الذي فيه يشـــكل نصف ســـكان العالم على 

األقل إناًثا. 
الواقع الذي فيه يشـــكل نصف ســـكان العالم على 

فمن ناحية، وتيرة الزيادة في ظهور املرأة في األخبار 
استمر على مدى العقد املاضي. وفي ٢٠٠٥، ارتفع 
تقدمي املـــرأة في األخبـــار إلى ٢١٪ - نســـبة ٣٪ 
كتغيير بدًءا من  البحث الذي مت تنفيذه عام ٢٠٠٠. 
ومن ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٠، هناك تغير ثان بنحو ٣ ٪ 
يشهد على املسار املنتظم البطيء للتطور على مدار 

العشر سنوات املاضية. 
من ناحية أخـــرى،  ازداد ارتفاع وجـــود املرأة في 
األخبار العلميـــة والصحة ( من ٢٢ ٪ للموضوعات 
اجلديدة في ٢٠٠٥ إلى ٣٢ ٪ في ٢٠١٠ ) مبقياس 
كبير. يشـــغل هذا املوضوع في الواقع أقل مساحة 
على األچندة اإلخبارية عنـــد مقارنتها باملوضوعات 
األخرى الهامة. تقل نســـبة الزيـــادة في موضوعات 
األخبار املتعلقة بالنساء في املوضوعات  ذات درجة 
عاليـــة من األولويـــة في األچنـــدة اإلخبارية:  ازداد  
تواجد املرأة فـــي القصص السياســـية واحلكومية 
مـــن ١٤ ٪ إلى ١٩ ٪ خالل هـــذه الفترة بينما ظلت 
القصص  االقتصادية بال تغيير عند نسبة ٢٠ ٪.  

 —U??��_« w??� …√d??*« b??�«u� W�??��  œ«œ“« ❚
 —U��_« w� U�b�«u� W�??��  o�UDO� WO*UF�«

 ÆWOK;«
كانت املـــرأة أكثر تواجًدا في األخبـــار احمللية بني 
١٩٩٥ و٢٠٠٥ مقارنة بتلك األخبار ذات إطار محلي 

W�cOHM� W�ö�
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أو عاملي. تعطل هذا االجتاه في برنامج مشـــروع 
الرصـــد اإلعالمي العاملي الرابع حيث زاد تواجد 
املـــرأة في األخبار العامليـــة ليطابق تواجدها في 

األخبار احمللية. 

باإلضافـــة إلى هذا، تطابق معـــدل زيادة تواجد 
املرأة في األخبار العاملية خالل السنوات اخلمسة 
املاضيـــة مبعدل لوحـــظ في الفترة الســـابقة من 
٢٠٠٠ إلـــى ٢٠٠٥. قـــد يتزامن هذا االجتاه مع 
الزيـــادة امللحوظة للمرأة على املســـتوى العاملي 
بالرغم من التشـــكيك في مدى زيادة دقة  تصوير 
وســـائل اإلعالم الذي يعكس التغيرات احلقيقية 
في العالم.  إذا كنا ســـنطبق دروًســـا من نتائج 
مشروع الرصد اإلعالمي العاملي على سوء تقدمي 

املرأة في واجهات متعددة. 

 ‚uH� r�U� d??�uB� w� —U??��_« dL�??�� ❚
 rEF� w� ¡U??�M�« œb� vK� ‰U�d�« œb� t�
 vK�_« s�U���« dNE� Y??O� ¨WOMN*«  U�H�«

ÆsN*« w�
ارتفعت نسبة املوضوعات التي تتناول اإلناث في 
األخبـــار والتي تقدمهـــا أو تصورها كعامالت أو 
متخصصات على مدار العشـــرة أعوام السابقة 

في بعض الفئات املهنية. 
بالرغم من هذا، تظل الفجوة بني اجلنسني مرتفعة 
خاصـــة في املهن كما تصـــور في األخبار، حيث 
تصـــور نســـبة ٦٩٪ من املوضوعـــات اإلخبارية 
كمعلمـــني هم رجـــال و٦٩٪ من املهـــن الصحية 

و٨٣٪ من املهن القانونية و٩٠٪ من العلماء.  
من إجمالي ٢٥ فئة مهنية، تتجاوز فيها املرأة عدد 
الرجال: املوضوعـــات اإلخبارية املقدمة كمدبرات 
منزل  (٧٢٪) وهؤالء املقدمني كتلميذات (٥٤٪).

أصبحت الصـــورة املوضحة من خـــالل األخبار 
إحدى الصور في العالم حيث ال تظهر فيها املرأة 
كمشاركة نشطة في العمل خارج  نطاق املنزل.  

 t�UL??� Ë√ tF� —ËU??���« r�� h�??A� ❚

  U�� w� …dI�??�� …√d??*« qE� —U??��_« w�
 q??�d�«  f??JF�  å5??�œUF�«ò  ’U�??�_«
  ôU??�*«  w??�  …dDO??��«  q??�«u�  Íc??�«

ÆåWBB��*«ò
تقترب املرأة أكثر إلى التعادل كأشخاص يقدموا 
رأي عام في األخبار بنسبة ٤٤ ٪ من األشخاص 
الذين مت إجـــراء مقابالت معهم في األخبار بهذه 
الصفة، مقارنة بنسبة ٣٤٪ عام ٢٠٠٥. لقد تطور 

تواجد املرأة بطريقة ملحوظة كأشخاص يتحدثون 
بناء على جتربة شخصية وكمتحدثات (أشخاًصا 
ميثلون أو يتحدثون بالنيابة عن آخرين) وكخبراء 
(هـــؤالء الذين يقدمـــون تعقيب بنـــاء على خبرة 
متخصص). بالرغم من النتائج، فنسبة ١٩٪ فقط 
مـــن املتحدثني و٢٠ ٪ من اخلبراء هم من اإلناث. 
وعلى النقيض، نســـبة ٨١ ٪ من املتحدثني و٨٠٪ 

من اخلبراء في األخبار هم من الرجال.   

 W�??�M�  Êu??OH�B�«  d??�c�  U??�  U??Î��U�  ❚

 rN�U�u{u� w??� ÀU??�ù« —U??L�√ W??H�UC�
 w� ‰U�d�« —U??L�√ d�– s??� d��√ W??�—U��ù«

ÆW�—U��ù« rN�U�u{u�

يذكر العمر بنسبة ٢٢٪ في املوضوعات اإلخبارية 
عن اإلناث و١٢ ٪ في املوضوعات االخبارية  عن 

الذكور في الصحف.  

 s??� W??�—U��ù«  U??�u{u*« s??� •±∏ ❚

W??�—UI� U??�U�C� U??NO� Ê—u??B� ÀU??�ù«
 s??� W??�—U��ù«  U??�u{u*« w??� • ∏ ???�
 W�??�M�  Êü« ÀU�ù« —uB� U� UÎ��U� ¨—u�c�«

Æ5�UM� —u�c�« s� d��√  WH�UC�

في حني تظل الفجوة بني نســـبة النســـاء ونسبة 
الرجـــال املصورة كضحايا كبيـــرة، فإنها تضيق 
تدريجًيـــا منـــذ ١٩٩٥. وبطريقـــة ملحوظـــة في 
٢٠١٠، ٦ ٪ من اإلناث على النقيض لنســـبة ٣٪ 
من الرجال يصوروا كناجني. هذا موقف عكســـي 
فـــي ٢٠٠٥ عندما كانت ٤٪ من النســـاء مقارنة 

بـ ٨٪ من الرجال يصورن كناجيات.  

 ÀU�ù« s� W�—U��ù«  U??�u{u*« œb% ❚

 d��√  «d� l�—√ W�??�M� wKzUF�« sNF{u�
 Æ‰U�d�« s� W�—U��ù«  U�u{u*« s�

تتضح هـــذه النتيجة املأخـــوذة على النقيض من 
اإلحصائيـــات في تقدمي املوضوعـــات اإلخبارية 
في مواقعهـــا املختلفة باإلضافة إلى وظائفهم في 
األخبار. يخفى تعريف النساء بحالتهم العائلية مع 
التنقيص مـــن أدائهن ألدوارهن  نفس الوقت في 
مجتمعاتهن الهويات األخرى للنســـاء كمستقالت 
وكائنات لهن هويتهن الذاتية ومشاركات نشطات 

في املجتمع األوسع خارج نطاق  املنزل.
علـــى األرجح  املوضوعـــات في األخبـــار والتي 
تقدمهـــا مذيعـــات مثل املوضوعات فـــي األخبار 
والتـــي يذيعها ذكـــور حتدد بوضعهـــم العائلي. 

فـــي هذه احلالة، لكل املذيعني ســـواء  من الذكور 
أواإلناث امليل الـــي حتديد املوضوعات اإلخبارية 
٣عـــن اإلناث بوضعهن العائلي  بني ٣عـــن اإلناث بوضعهن العائلي  بني ٣ الى ٤ مرات 

أعلى من املوضوعات اإلخبارية عن الذكور. 

 w� ¡U??�M�« s??� •µ≤ W�??�M� bN??A��� ❚
Æ≤∞∞µ w� • µ∞ s� ŸUH�—« u�Ë —U��_«

زادت درجة االستشـــهاد بالنســـاء بنسبة طفيفة 
(٥٢٪) عـــن الرجال (٥٠٪). يعد هذا تغير من ٥
أعوام مضت عندما كان الرجال هم من يستشهد 
بهم بدرجة أكبر ( ٥٣٪) من النساء ( ٥٠٪). مع 
ذلك بافتراض أن العـــدد املطلق من املوضوعات 
اإلخباريـــة عـــن اإلنـــاث مقارنـــة باملوضوعات 
اإلخباريـــة عن الرجال أقل بكثيـــر (٢٤٪)، يظل 

صوت املرأه املباشر في األخبار هو  األدنى.   

 ÊdNE� WOH�B�«  U??�u{u*« s� •≤∂ ❚

  j??I�  •±∑  W??�—UI�   —u??�   w??�  ¡U??�M�«
—u�cK�

وجد حتليل كمي عن الصور في الصحف املنشورة 
في يوم الرصد العاملي أنـــه بينما يصور الرجال 
في األغلب سواء من الرأس او بكامل الهيئة، فان 
املقارنة املتكررة معها تصور أجســـام النساء في 

كل مظاهر عدمية االحتشام أعلى بكثير. 

—U��_« WODG�
 W�«–ù«Ë “UHK��« vK� W??�«c*« —U��_« s� ❚

 W??�«c*«  —U??��_« p??K� W�??�� ¨n??�B�«Ë
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Æ • ≥∑ w�Ë ≤∞∞µ w� WK��*«
ظلت نســـبة قصص املراسالت النساء في الثالث 
وســـائل ذات صـــورة وردية حتى عـــام ٢٠٠٥، 
وكانـــت اإلحصائيـــات  فـــي اإلذاعة فـــي زيادة 
٢٧ من ٢٧ من ٢٧٪ إلى  ملحوظة بني األعوام ٢٠٠٠ و٢٠٠٥
٨٪ تبعها نســـبة انخفاض ٨٪ تبعها نســـبة انخفاض ٨٪ فجائية بعد ذلك  ٤٥
بخمس سنوات وكان التغيير السلبي في الراديو 
بني أعـــوام ٢٠٠٥ و٢٠١٠ بالنســـبة إلى الركود 

الشامل في عام ٢٠١٠.

 v??K� W??�«c*« —U??��_« s??� •µ≤ W�??�� ❚

 W??�«–ù« v??K� —U??��_« s??� •¥µË “U??HK��«
Æ¡U�� UN��b�

متوســـط األخبار الكليـــة على التلفـــاز واإلذاعة 
واملقدمة من نساء هي ٤٩٪ أقل من نصف العدد 

W�cOHM� W�ö�
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الكلي لألخبار على كال الوســـيلتني اإلعالميتني مًعا 
و٤ ٪ نســـبة هبوط منذ ٢٠٠٥ وأقل منه في ١٩٩٥

عندما كانت اإلحصائيات ٥١٪. 

 ¡U??�� q�� s� Êü« ÂbI� —U��_« s??� b??�e*« ❚
  «uM??� fL� s� d��√ s??��« w�  U??�bI��

ÆXC�

٧مـــن خمس ســـنوات مضـــت، نســـبة ٧مـــن خمس ســـنوات مضـــت، نســـبة ٧ ٪ فقط من 
األخبـــار من قبـــل مقدمني أعمارهـــم  بني ٥٠ و٦٤
عـــام كان لهم محررات من اإلناث. حالًيا، ٥١ ٪ من 
األخبار يقدمها مذيعات في هذا العمر من النســـاء، 
إن هنـــاك إمكانية اقتـــراح متاثل رقمي مع املذيعني 
الرجال من نفـــس العمر، فمن الـــالزم إجراء بحث 

تكميلي ومطابقة هذه احلالة.  
باإلضافـــة إلى هـــذا، ازدادت نســـبة األخبار التي 
تقدمها مذيعات مع تقدم عمرهن. منذ خمس سنوات 
مضت، ٣٤ ٪ مـــن األخبار املقدمـــة كانت ملذيعات 
يتـــراوح أعمارهـــن بني ٣٥ إلى ٤٩ ســـنة. ارتفعت 
اإلحصائيات إلى ٤٢ ٪ في ٢٠١٠. ازدادت نســـبة 
األخبار املقدمة من نســـاء في مجموعة املذيعني بني 
١٧ عام بطريقة ملحوظة من ١٧ عام بطريقة ملحوظة من ١٧ ٪ إلى ٤٠ ٪  ٦٤ – ٥٠
حالًيا. ومـــرة أخرى يجب إعداد بحث مكمل ملطابقة 

هذا االجتاه احملتمل.   

 —U??��_« W�??��  b??�«e� ¨≤∞∞∞ ÂU??� c??M� ❚
 W�bI*« —U��_U� W�—UI� ¡U�� q�� s� W�bI*«
 WO??�Ozd�«  U�u{u*« q� w� ‰U�— q??�� s�
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Æ U�u{u*«

كان معدل التغييـــرات من ٣ إلى ١١ في املئة وكان 
أعلى زيـــادة في أخبار املشـــهورين. قـــدم الرجال 
٦٧٪ من األخبار في السياســـة وأمور احلكم، ٦٥٪ 
عن اجلرائـــم والعنف و٦٠٪ عن االقتصاد. نســـبة 
الراويـــات في العلوم والصحة والتي قدمتها نســـاء 
تناقصت بشـــدة بني أعوام ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ من ٤٦٪ 
٣٨إلـــى ٣٨إلـــى ٣٨٪ وهـــو تناقص تبعه زيـــادة إلى ٤٤٪ عام 
٢٠١٠ إال أن ظـــل غير كاف للوصول إلى مســـتوى 

النسبة امللحوظة بالعقد املاضي. 
تقترح اإلحصائيات بشـــدة أن األخبار التي حققت 
قيمـــة إخبارية عالية مـــن قبل صانعـــي القرار في 
غرف األخبار أن هناك قلة في احتمالية تخصيصها 
ملذيعـــات بينما خصصت األخبار ذات األولوية األقل 

للمذيعات. 

 WOK;«Ë WO*UF�« —U��_« .bI� W��� q�U9 ❚

 Æw�U(« X�u�« w� ¡U�� b� vK�
املوقـــف مختلف في الفترة مـــن ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٥
عندما كانت األخبار احمللية من احملتمل بنسبة كبيرة 
أن تكون قد قدمتها النســـاء أكثـــر من تلك األخبار 
ذات النطاق األوسع. ٤٠٪ من األخبار احمللية قدمت 
٣٧ ٪ من األخبار القومية و٣٧ ٪ من األخبار القومية و٣٧ ٪ من  ٣٨من قبل نساء، ٣٨من قبل نساء، ٣٨
األخبار األجنبية. وبالتالي، بينما االنقســـامات بني 
األخبـــار القومية واألجنبية تصبح غير واضحة فيما 
يتعلق بنسبة األخبار املخصصة للمذيعات، وتستمر 
أكبر فجوة بني اجلنسني في مهنة املذيع في األخبار 

بكل قطاعاته. 

 ÀU??�≈  U??N�bI�  w??��«  —U??��_«  Íu??%  ❚
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Æ‰U�d�«
اســـتمر هـــذا االجتاه على مدار العشـــر ســـنوات 
املاضية. في عـــام ٢٠٠٠، ٢٤ ٪ مـــن املوضوعات 
األخباريـــة فـــي األخبار  أذيعت من قبـــل مذيعات، 
١٨وعلى النقيض، نســـبة ١٨وعلى النقيض، نســـبة ١٨ ٪ فقط من األخبار قدمها 
٢٨مذيعني رجال وحالًيا، بلغت اإلحصائيات  نسبة ٢٨مذيعني رجال وحالًيا، بلغت اإلحصائيات  نسبة ٢٨

٪ و٢٢٪ على التوالي. 
انعكاًســـا لإلحصائيـــات، تناقـــش  إميـــي چـــوف 
االجتاهات في ممارســـات غـــرف األخبار وعمليات  
إنتاج األخبار التي تساهم في التقدم البطيء سجلت 
إميـــي احلاجة إلى سياســـات لإلعالم  داخل قنوات 
األخبار أكثر اســـتجابة للجنســـني وتقـــدمي تقارير 
إرشـــادية مدعمـــة برصد ومراقبة فعـــال. في نفس 
الوقت، تعرف األمـــر لتدريب وزيادة حس احملررين 
واملذيعـــني والصحفيني إذا كان يجب متزيق ثقافات 

غرفة األخبار التي تعرقل املسار األسرع للتغيير.

 —U��_« Èu��� 
 v??K� h??�_U� e??�d� —U??��_« s??� • ±≥ ❚

Æ¡U�M�«
ويعـــد هذا تغير ذو داللة إحصائية من ١٠ ٪ وجدت 
في بحث عام ٢٠٠٥. لم يكن هناك تطور منذ ٢٠٠٥
في أحد ثالثة موضوعات رئيســـية في كيف يحتمل 
أن تركـــز األخبـــار مركزًيا على النســـاء. التوقعات 
هي السياســـة / احلكومة حيث تتركز النســـاء في
٨ ٪ مـــن األخبار مقارنة بنســـبة ٨ ٪ مـــن األخبار مقارنة بنســـبة ٨ ٪ في ٢٠٠٥،  ١٣
في األخبـــار العلمية / الصحية من ٦ ٪ في ٢٠٠٥

إلـــى ١٦ ٪ في ٢٠١٠ واألخبـــار عن االقتصاد من 
٣٪ إلى ١١٪.   
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Æ5�M'« 5� …«ËU�*« Âb�Ë …«ËU�*«
بالرغـــم من أنه تغييـــر إيجابي طفيـــف من ٢٠٠٥
عندمـــا وجد أن ٤ ٪ من األخبار حتوي مناقشـــة أو 
تثير موضوعات عن عدم املســـاواة بني اجلنســـني. 
تظهر النتائج تغير هائل فـــي أمريكا الالتينية حيث 

تضاعفت تلك األخبار ثالث مرات منذ ٢٠٠٥. 
في أفريقيا وأوربا وأمريكا الالتينية، حدوث األخبار 
التي تثير موضوعات عدم املســـاواة بني اجلنســـني 
أعلى بالنســـبة للمذيعات أكثر من املذيعني الرجال.
على النقيض، األخبار التي يقدمها مذيعني رجال في 
الكاريبي يحتمل بنســـبة مضاعفة أن تركز على عدم 

املساواة مثل تلك األخبار التي تقدمها النساء. 
بالتدقيق في قائمة األخبار التي تكشف املوضوعات 
الرئيســـية  جنـــد أن األخبـــار العلميـــة / الصحية 
واالجتماعية / القانونية حتوي على نســـب أعلى في 
األخبـــار التي تركز على موضوعات عدم املســـاواة 
بني اجلنسني أكثر من املوضوعات التي فيها تهمش 
النســـاء تاريخًيـــا باألخص هؤالء فـــي املوضوعات 
السياســـية واالقتصادية. واملوضوع األخير يهيمن 

على األچندة اإلخبارية. 
يـــدل احلدوث املتدنـــي للمناقشـــات أو ذكر قضايا 
املساواة (عدم املســـاواة) بني اجلنسني في األخبار 
التي تهيمن على أچندة األخبار على الفرص املفقودة 
الهائلة في األخبار للمســـاهمة في رفع الوعي العام 

وإثارة النقاش حول قضية عدم املساواة.  

 —u??B�« h??BI�« s??� • ¥∂ W�??�� r??�b� ❚
 ÊUL�� v??K�√ w??�Ë U??Î��dI� —b??M�K� W??ODLM�«
 pK� q??�� Èb��� w??��« h??BI�« s??�  «d??�

 © •∂ ® WODLM�« —uB�«
تدعـــم أكثـــر من ٥٠ ٪ مـــن األخبار عـــن اجلرمية 
القصص النمطيـــة ويتبعها األخبار عن املشـــاهير 
والسياسة.  يدل هذان املوضوعان من تلك املواضيع 
اللذان يشغال مساحة مميزة على األچندة اإلخبارية 

أن تأثيرهم على تدعيم النمطية هائل. 
مـــن بـــني كل املوضوعـــات، تتحـــدى املوضوعات 
االجتماعية / القانونية في األغلب النمطية أكثر من 
األخبار على أي موضوع آخر. تقلل األولوية املتدنية 
لهذا املوضوع في األچنـــدة اإلخبارية تأثيره الكلي 

على زيادة محتوى األخبار الغير منطية.   

W�cOHM� W�ö�
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Æ‰U�d�« UNF�c� v��«
٧تتحدى ٧تتحدى ٧ ٪ من األخبار التي تقدمها النساء النمطية، 
على النقيض، ٤ ٪ من األخبار التي يقدمها الرجال. 
٣٥ ٪ من األخبار التي تقدمها النساء تدعم النمطية 
مقارنة بــــ ٤٢ ٪ من األخبار التـــي يقدمها رجال. 
تثبت تلك اإلحصائيات التباين في اجلندر عند تقدمي 

مناذج بهذا املؤشر. 
تقدمت وســـائل اإلعالم اإلخبارية فـــي كل األقاليم 
بصفة عامة في نتاج األخبـــار التي تتحدى الصور 
النمطية. التغير األكثر تأثيًرا هو في أمريكا الالتينية 
حيـــث تضاعفـــت ألربع مرات في اخلمس ســـنوات 
املاضية. لدى أمريكا الالتينية اآلن النســـبة األعلى 
لألخبار املتحدية للصور النمطية ( ١٣٪) بينما لدى 
الشرق األوسط النسبة األعلى ( ٨١٪) لتلك األخبار 

التي تدعم الصور النمطية. 
في كل األقاليم، تتحدى األخبار التي تقدمها اإلناث 
النمطية بني ١٫٢ إلى ٧ مرات أكثر من تلك األخبار 
التـــي يقدمها مذيعـــني رجال. يالحظ في  الشـــرق 
األوســـط  نتاج األخبار التي تقدمها النساء تتحدى 
الصـــور النمطية ٧ مـــرات أكثر مـــن األخبار التي 
يقدمها الرجال. الفجوة األضيق في شـــمال أمريكا 
حيث األخبـــار التي تقدمها املذيعات تتحدى الصور 
النمطية بقدر ١٫٢ مـــرة أكثر من تلك األخبار التي 

يقدمها زمالؤهم الرجال. 
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 Æ—bM'« s� WODLM�«
تظهـــر النســـبة األكبر فـــي املـــواد اإلخبارية على 
املوضوعات الهامـــة مثل التعليم (٣٦٪ من األخبار) 
٦٣والقانون األســـري ( ٦٣والقانون األســـري ( ٦٣٪) علـــى أنها تبدو طبيعية، 
فهي غيـــر متحدية أو مدعمة للصـــورة النمطية. إال 
أن املوقـــف احليادي يخفي ويخـــدم في حفظ  عدم 
التشـــكيك في االنحياز بني اجلنسني مضاعًفا  األثر 
أن املوقـــف احليادي يخفي ويخـــدم في حفظ  عدم 
التشـــكيك في االنحياز بني اجلنسني مضاعًفا  األثر 
أن املوقـــف احليادي يخفي ويخـــدم في حفظ  عدم 

اإلجمالي للتقرير الصحفي النمطي في  تثبيت فكرة 
التمييز.   

 ©MDGs® WOH�_« WOLM��« ·«b�√ s� W�L� ❚
 s� “b�ù« s�  W??OH�B�«  UIOI���« Ê√ b??�Ë

 Æ5�uMK� W�U���« d��_«  U�u{u*«
نظرة عـــن كثب للتقريـــر الصحفي علـــى القضايا 

املتعلقة بخمس أهداف لأللفية  باسم الفقر والتعليم 
ونقص املناعة واإليدز والبيئة وإقامة شـــراكة عاملية 
(MIDG 1,2,6,7,8)  علـــى التوالـــي أن األخبار 
على مرض نقص املناعة واإليدز هو اخلبر الذي يلقى 
أكثر استجابة بني اجلنسني في إطار بحث مشروع 
الرصد اإلعالمـــي العاملي. تظهـــر  النتائج املقارنة 
على ثالثة مؤشـــرات – مركزية املـــرأه في األخبار، 
األخبار التي تشـــير إالى املســـاواة بني اجلنسني، 
واألخبار التي تتحدى منطية اجلندر – عبر اخلمس 
موضوعات نتائج إيجابية استثنائية في األخبار عن 
مرض نقص املناعة واإليدز. من احملتمل أن التأكيد 
على أبعاد اجلندر ملرض نقـــص املناعة واإليدز مبا 
في ذلك العمـــل املبذول، يشـــجع التقرير الصحفي  
الوعي بني اجلنسني عن مرض نقص املناعة واإليدز 
إضافة إلى النتائج املشـــجعة. في نفس الوقت، من 
املمكن أن تكون وسائل اإلعالم متحفظة في تسليط 
الضوء على قضايا اجلندر في التقارير الصحفية عن 
اإليدز وڤيروس نقص املناعة املكتسب كنتيجة للوعي 
العام املتزايد. ما يقترح هو افتتاح وســـائل اإلعالم 
واملجتمـــع املدنـــي عموًما ملعاجلة النقـــص في فهم 
أهداف التنمية لأللفيـــة من منظور اجلندر الجتذاب 
اهتمامات اجلنسني حول أهداف التنمية لأللفية إلى 

النقاش العام.  

 dO??A� Ë√ f??��I�  —U??��_« s??� •±∞ j??I� ❚
 WO�uI�«  Ë√ W??OK;« W??O�u�UI�« o??zU�u�« v??�≈
 …«ËU??�*U� WKB�«  «–  WO*UF�« Ë√ WOLOK�ù«Ë√

  ÆÊU��ù« ‚uI� Ë√Ø Ë 5�M'« 5�
تقتـــرح هذا النتيجة أن أخبـــار هائلة تفقد الفرصة 
خللق الوعي باالتفاقيات التي مت سنها حلماية حقوق 
اإلنســـان وحقوق املرأه أو املســـاواة بني اجلنسني، 
وتدعـــم التدقيق من قبل مجموعـــات تواصل تتعلق 
بانعـــدام احلقوق اإلنســـانية / املـــرأة في االجتاه 

السائد حملتوى األخبار. 
تبرهـــن Nidya Pesantez – calle (الفصل 
الرابع) على انعـــكاس دليل االنحياز للنوع والتمييز 
والنمطية في محتوى األخبار حيث إن قوة وســـائل 
اإلعـــالم تكمـــن في تأثيرهـــا على مخيلـــة املجتمع 
- الســـلوك الشـــائع املهيمن واألعمال واملواقف في 
املجتمع. تصور قوة العالقات بني اجلنسني من خالل 
عدسات متييز ضد املرأة والنمطية في صورة الذكورة 
واألنوثة  هي سياق ثقافي وأن عدم املساواه احلالية 
بني اجلنســـني هو أمر عادي مبرر دائم  في األفكار 
االجتماعية التي تدعم صورة منحرفة مشـــابهة في 
العالم. فوسائل اإلعالم هي املوصل والقائم بتشكيل 
الثقافـــة، فلديها أيًضا القوة لبنـــاء أفكار اجتماعية 

بديلة حترر فيها النســـاء  من التمييز والنمطية التي 
حتد من قدراتهن وتقيد اإلمكانيات املتاحة لهن.  

يجـــب أن يكون تصوير وســـائل اإلعالم واهتمامها 
بأي شـــخص وتصبح أقل فـــي التمييز. ومجتمعات 
أكثر شمولية وعدل مبا في ذلك الصحفيني ومقدمي 
األخبار واحملررين ونطاق واسع من املهنيني بوسائل 
اإلعالم الذين يهتمون بأثر ممارســـتهم على الوقائع 

املعاشة جلمهورهم.  

øX�d��ù« r�U� w� —U��_« lMB� Íc�« s�
  U�u{u*« s??� • ≤≥ u??�� Á√d??*« qJ??A� ❚

 ÆÁb�— -  Í—U��≈ l�u� ∏¥ s� W�—U��ù«
تشير هذه النتيجة أن متثيل املرأة في وسائل اإلعالم 

التقليدية مت ترحيله إلى األخبار العاملية الواقعية.

 ÀU�ù« s� W�—U��ù«  U�u{u*« s??� •±∂ ❚
 U�U�{ s??N�√ s??�d�uB� - X??�d��ù« v??K�
 W�—U��ù«  U�u{u*« s� •µ iOIM�« vK�Ë

Æ—u�c�« s�
بكلمـــات أخرى، النســـاء أكثر من الرجـــال عندما 
يصـــورون كضحايا في أخبار اإلنترنت  بنحو ثالث 

مرات.

 ÀU�ù« s� W�—U��ù«  U�u{u*« s??� •≤∂ ❚
 —u??B�« w??� ‰U??�d�« d??NE� •≤± ???� W??�—UI�

 Æ—U��ú� W��UB*« WOzd*« Âö�ù« qzU�ËË
 UN1bI� - WMOF�« w� —U��_« s� • ≥∂ jI� ❚
 —U��_« s� •∂¥ ???� W�—UI�  U??F�c� q�� s�

 Æ‰U�— UN�bI�
أوًال: تكشف املقارنة بني النتائج وتلك من الصحافة 
املطبوعـــة، أخبار التلفاز واإلذاعـــة في نفس الدول 
فرق إحصائي ملحوظ. ٤١٪ من األخبار في وسائل 
اإلعالم في الدول املشـــتركة فـــي خدمات اإلنترنت 
كانت من قبل مذيعات من النساء على النقيض متاما 

لنسبة ٣٦ ٪ من األخبار باإلنترنت. 

ثانًيا، ســـيادة املذيعني الرجال في وســـائل اإلعالم 
التقليديـــة مطابقة لألخبار على اإلنترنت وحتى أكثر 
وضوًحا في األخبار االقتصادية واجلرمية / العنف 
وأخبار املشـــاهير. ٦٤٪ من األخبـــار االقتصادية 
يقدمهـــا مذيعـــني رجـــال و٦٩ ٪ مـــن األخبار عن 
اجلرمية / العنف و٧٥ ٪ من أخبار املشاهير والفن 

واإلعالم والرياضة يقدمها املذيعني الرجال. 
 مع ذلك، ٤٢ ٪ من األخبار السياسية على اإلنترنت 
يقدمها نساء مقارنة بـ ٣٣ ٪ من األخبار السياسية 
في الصحافة املطبوعة ووسائل اإلعالم. هذه األخبار 
جيده للمذيعات من النساء بافتراض أن االجتاهات 

W�cOHM� W�ö�
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التاريخيـــة للمذيعني من اجلنســـني غير متوازن في 
األخبار السياســـية في وســـائل اإلعـــالم التقليدية 
– املوضوعات ذات األهمية الرئيســـية على األچندة 

اإلخبارية. 
  X�d��ù« v??K� —U??��_« s??� • ¥≤ Ê√ b??�Ë ❚
 jI� • ¥Ë —b??M'« s� WODLM�« —uB�« r??�b�
 Èd�J�« W�??�M�«Ë W??ODLM�« —u??B�« Èb??���

 ÆWODLM�« Èb��� Ë√ r�b� ô •µ¥

 œ«u*« s� •±± w� —U��_« —u�� r� ¡U�M�« ❚
 w� n�u*U� W�—UI� X??�d��ù« vK� W�—U��ù«
  UOzUB�ù« q�??�� YO� ÍbOKI��« Âö??�ù«

 Æ•±≥ W���
بصفـــة عامة، تشـــير الفروق وبعض منهـــا له داللة  
إحصائيـــة إلـــى نتيجـــة مفادها أن األخبـــار على 
اإلنترنت تتخذ نســـًقا أصبح فيه احلياد للنوع ليس 
فقط واضح بل أيًضا أكثر تركيًزا من وسائل اإلعالم 

اإلخبارية التقليدية. 

 ∫5??�M'« 5� Ê“«u�Ë WO�ö�√ d??�—UI� u��
 w�UI� —uEM�

الصحافـــة األخالقية هي حتمل مســـئولية االختيارات 
املصنوعـــة بوعي عن أثر تلك االختيارات والقرارات مع 
من جترى معة املقابلة وكيفية تصويرهم مرئًيا باإلضافة 
إلـــى من لديه حـــق التدريب ومن يتـــم تعيينه ومن يتم 

ترقيته ومن يقدم األخبار ومحتواها. 
مالزمة هذه املســـئولية هو املفهوم أن الصحافة النزيهه 
واملتوازنة هي الصحافة األخالقية والتي بدورها ميكن 
أن تتحقق من خالل العدالة في كل من  محتوى األخبار 

وغرفة األخبار. (ميندي ران الفصل السابع) 
عـــاود ران النظر فـــي خطة العمل التـــي وضعت بعد 
برنامج رصـــد اإلعالم العاملـــي ٢٠٠٥ القتراح طريقة 
للمضـــي قدًمـــا، وهـــي أن أحدهم يكـــون مطلًعا على 
املناقشـــات التي جترى في النقابـــات الصحفية. تؤكد 
اخلطة املعدلة استمرار أهمية إجراءات ٢٠٠٥: الدعوة 
وكسب التأييد، وسياسات وســـائل اإلعالم واملساءلة، 

واألهـــداف التنظيميـــة والرصـــد الداخلـــي وتدريب 
الصحفيني واحملررين وتطوير رصد وســـائل اإلعالم. 
ويوصي ران بإجراءات إضافية، وحتســـني التوازن بني 
اجلنســـني في صناعة وسائل اإلعالم لتحقيق مزيد من 

أرضية عمل  متوازنة تراعي الفوارق بني اجلنسني.

 r�— w� ÂbI��« w� Ÿ«d??�û� o�dD�« WD�d�
 Æ—U��_« w� …√d*« d�uB�Ë

فـــي معدل التغيير امللحوظ منذ ٢٠٠٠ في احلفاظ على  
تواجد املرأة في األخبار، ســـنحتاج على األقل مدة ٤٠

عام أخرى للوصول إلى املساواة.  
تعتزم خطة العمل (الفصل الثامن) ليس فقط اإلسراع 
في مسار التغيير ولكن إعادة توجيه اإلجناز في مجاالت 
سياسة وســـائل اإلعالم وممارسة حتسينات مستمرة 

نحو وسائل إعالم إخبارية معادلة أكثر للجنسني.

W�cOHM� W�ö�
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كل وسائل اإلعالم:
تليڤزيون

إذاعة
صحف
مجال احلدث

محلي
قومي
محلي
قومي
محلي
دولي
قومي
دولي
قومي

أجنبي
دولي

أجنبي
دولي

املوضوعات الرئيسية في القصة:
أجنبي

املوضوعات الرئيسية في القصة:
أجنبي

شهرة وفنون ورياضة
املوضوعات الرئيسية في القصة:

شهرة وفنون ورياضة
املوضوعات الرئيسية في القصة:

اجتماعي وقانوني
جرمية وعنف

اجتماعي وقانوني
جرمية وعنف

اجتماعي وقانوني
علوم وصحة

اقتصاد
علوم وصحة

اقتصاد
علوم وصحة

سياسية وحكومية
الدور في اخلبر:

رأي عام
الدور في اخلبر:

رأي عام
الدور في اخلبر:

خبرة شخصية
رأي عام

خبرة شخصية
رأي عام

شاهد عيان
موضوع

خبير
متحدث رسمي

وظائف:
متحدث رسمي

وظائف:
متحدث رسمي

غير مذكور
شخصية مشهورة

تعليم وصحة
ناشط في اجلمعيات األهلية

تعليم وصحة
ناشط في اجلمعيات األهلية

تعليم وصحة
موظف حكومي

ناشط في اجلمعيات األهلية
موظف حكومي

ناشط في اجلمعيات األهلية
رياضيون

موظف حكومي
رياضيون

موظف حكومي
أصحاب أعمال/ قانونسياسيأصحاب أعمال/ قانونسياسيأصحاب أعمال/ قانون

٪ اعتبروا ضحايا
سياسي

٪ اعتبروا ضحايا
سياسي

٪ مت تعريفهن حسب احلالة العائلية
٪ في صور الصحف

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد

ال يوجدال يوجد

ال يوجدال يوجد
ال يوجدال يوجد
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٪ قصص مت تقدميها في التليڤزيون والراديو
تليڤزيون

راديو
٪ قصص وردت

تليڤزيون
راديو

صحف
٪ قصص وردت في كل من املجاالت حسب جنس الراوي

محلي
قومي
محلي
قومي
محلي

دولي
قومي
دولي
قومي

أجنبي
دولي

أجنبي
دولي

٪ قصص وردت املوضوع الرئيسي للقصة
أجنبي

٪ قصص وردت املوضوع الرئيسي للقصة
أجنبي

مشاهير فنون ورياضة
اجتماعية وقانونية

جرمية وعنف
علوم وصحة

اقتصاد
سياسة وحكم

٪ من موضوعات إخبارية نسائية حسب جنس الراوي

—U��_« .bI�Ë d�dI�

—U��_« Èu���
٪ أخبار مركزها النساء

مشاهير فنون ورياضة
اجتماعية وقانونية

جرمية وعنف
سياسة وحكومة

علوم وصحة
اقتصاد

٪ قصص تتحدى اجلندر
٪ قصص تساند منط اجلندر

٪ قصص توضح عدم مساواة اجلندر
٪ قصص تذكر ملساواة اجلندر

وسائل قانونية حلقوق اإلنسان واملرأة

٭ نتائج االختالف الواضح بني ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ ناجت زيادة إتقان ووضوح منهجية ٢٠١٠ بخصوص هذه املسألة

ال يوجدال يوجد

ال يوجدال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجدال يوجد

٭

ال يوجدال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجدال يوجد
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.(IWTC) إيزيس العاملية مانيال – ومركز الدفاع عن حقوق املرأة العاملي ،(WACC) ١- نظمتها اجلمعية العاملية للتواصل املسيحي
٢- مفهوم اجلندر هنا يشير إلى عالقات النفوذ التدريجية بني النساء والرجال  مبا في ذلك االرتباطات الفهمية  بني الذكورية واألنثوية في أي سياق ثقافي على خالف اجلندر الذي يتصل 

مباهية العالقات، فاجلنس أمر بيولوچي وحني يستخدم هنا يشير إلى اإلناث والذكور  كال مستقل عن اآلخر.
٣- الفروق حني ذكرها تكون ذات داللة إحصائية مبعدل ثقة ٩٥٪ أي أن احتمالية حدوثها بالصدفة البحتة تصل إلى ١ في ٢٠.
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¡U�M�« UN��e�d� hB� •

MDG1. فقر
MDG2. تعليم
اإليدز .MDG3
MDG4. البيئة

MDG5. مشاركات عاملية

—bM'« …«ËU�� Âb� X�{Ë√ hB� •
MDG1. فقر

MDG2. تعليم
MDG6. اإليدز
MDG7. البيئة

MDG8. مشاركات عاملية

—bM'« ◊U/√ t�«u� hB� •
فقر MDG1

MDG2. تعليم
MDG6. اإليدز
MDG7. البيئة

MDG8. مشاركات عاملية

 U�u{uLK� WO�Ozd�« WBI�« w� ¡U�� •
مشاهير، فنون ورياضة

اجتماعية وقانونية
جرمية وعنف
علوم وصحة

اقتصاد
سياسة وحكومة

U�U�C� «ËdN� •
نساء
رجال

∫vK� ‰b� hB� •
تعددية النمط

كثرة النمط
ال هذا وال ذاك

¡U�M�« UN�d�– hB� •
مشاهير، فنون ورياضة

اجتماعية وقانونية
جرمية وعنف
علوم وصحة

اقتصاد
سياسة وحكومة

WOzd� qzU�ËË  «dI� w� •
نساء
رجال

e�d*« ¡U�M�« UNO� q�% hB� •
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(غانا كرونيكل). املسلحة السرقة على الشرطة حرب
مالطا)، أوف تاميز (ذا االقتصادي للنمو ميزانية
من  (املعذبون Atormentado por la pobreza
انفجار ،(Primera Hora Puerto Rico) الفقر)
مات ٤ وجرح  ٢٤ ساعة في بيشاور، مدينة في قنبلة
في نقص : رهيب عار باكستان). (صحف جاجن، .٤
التحصيل.. مراكز في تعطل يسبب احلقائب تخزين
 ١٠ يوم االخبارية األچندة چامايكا).  جلينر، (ذا
السياسة،  كاملعتاد، األعمال عن كانت ٢٠٠٩ نوفمبر
في يعتاد عرضه موضوع وكل االقتصاد اجلرمية،

األخبار.
الصحفية، للتحقيقات املعتادة املمارسات مبتابعة 
األكثر إلى األخبار االنتباه األساسية العناوين وجهت
ولبنان، والدمنارك،  ورومانيا،  الهند،  في تفضيًال.
ركزت العناوين األساسية املثال، سبيل على والفلبني
للتو. اواملنتهية احلالية أو الوشيكة على االنتخابات
الصفحة هي  كانت  فوين مقاطعة في  الفيضان 
الچورچيان بني املسلح الصراع ڤيتنام، في األولى
واألخبار لچورچيا، القومية األخبار في واألوسيتيان
في أفريقيا. جنوب أخبار في واالختطاف عن التزوير
املتعلقة القضايا على واملجر. كان االنتباه إستونيا
اخلنازير.  انفلونزا مرض H1N1 انتشار بسرعة
في غيرها من أكثر انتباه استحوذت خاصة أحداث

األقاليم. بعض

À«b�_U� ¡w??K� d??�L�u� s??� d??�UF�« ÊU�ò
Ê≈ «u�U� ÆÆÆUM�öD� …d�� V??�J�Ë l�2 WMJ�Ë
�«dG�K� b??IM� dEM�« w??� r�b�U??� V�—b��«
d�—UI� .bI� w� W??�U�B�« h�«u�Ë …œbF�*«
ÆUM�b� Âö�ù« qzU??�Ë w� bzU??��« ÁU&ô« w�
Âb�Ë —bM'« WOD/ v�≈ …b�b� …dOB�� «Ë¡U�
w� ‰U�d�«Ë ¡U�M�« �«u�√ WODG� w� Ê“«u��«

ÆåWO�uO�« WOH�B�« d�—UI��«
للصحافة الهنديـــة املؤسســـة ديبتـــي كوتـــني،

اجلديد. واإلعالم

كوريا  بـــني املســـلح الصراع  علـــى ســـبيل املثال،
في تغطيته مت اليابان بحر في والشـــمالية اجلنوبية
األخبار مبناسبة باقي والعاملية. األخبار األســـيوية
برلني سور بسقوط االحتفال على عاًما مرور عشرين
الهواء على األوروبيـــة األخبار بـــث وقت مت تلقيهـــا

مباشرة.
لألخبار  عادًيا  يوًما نوفمبر  ١٠ كان عامة  بصفة 
لم العادية. التغطية في عادية قضايا خالله عرضت

البالد. أغلب في األچندة موضوع على أي يسود
فمراقبي عادي، إخباري يوم أي عكس على ذلك، مع
العالم  عبر ١٠٠ دولة في املتطوعني اإلعالم وسائل
اإلذاعة لبث بصحفهم القومية ويسمعون مهتمني كانوا
مبنهجية ويدروسون احمللي أخبار التلفاز ويشاهدون
باألقالم متسلحني  لديهم. القومية اإلخبارية املواقع
التكويد، ومقاييس اإلعالم وسائل رصد وإرشادات
على نتائجهم وتسجيل وحتليل مالحظة هدفهم كان
ملشروع األخبار  في  اجلندر  عن مختارة مؤشرات

  .(GMMP) الرابع اإلعالمي العاملي الرصد
ومجموعات الشـــعب عامـــة من احتـــد املتطوعـــون
الصحفيني واحتـــاد املجتمعـــي املدنـــي التواصـــل
واجلامعات اإلعـــالم وســـائل ممارســـي وجمعيات
للجنسني. منصفة إعالم وسائل بالتزام مشترك نحو
١٥ عاًما  ونتاج من الشـــبكة العاملية هم يعدوا جزًءا
أكبر وأطول فهو العاملـــي اإلعالمي ملشـــروع الرصد
اجلندر بخصوص العالـــم في للعمل بحث ومبـــادرة
املكونـــات املختلفة اإلخبارية. اإلعـــالم في وســـائل
هي اإلعالمي العاملي الرصـــد مشـــروع في للتقارب
اإلعالم وسائل حتويل في للمساهمة الهدف الرئيسي
ومنصفة ومتوازنة أخالقيـــة تغطية نحـــو اإلخبارية

للجنسني.
 ١٨ في األول العاملى اإلعالمي الرصد مشروع أنتج
الكندية  قبل املراقبة تنسيقه من والذي مت ١٩٩٥ يناير
واتش اإلعالم (ميديا وسائل في املرأه لصور القومية
اإلعالم اإلخبارية وسائل في اجلندر عن لقطة انك)
٧١ دولة في آسيا  من املستخلصة البيانات على بناء
الشمالية وأمريكا وأوربا األوسط وأفريقيا والشرق
احمليط وإقليم الالتينية وأمريكا  الكاريبي ودول 
للتواصل املسيحي العاملية نسقت اجلمعية الهادي.
املشروع حتى والتالي الثاني املشروع (WACC)

العاملي اإلعالمي  الرصد مشروع أنتج احلالي.
من ٧٠ دولة،  ٢٠٠٠ بيان فبراير من الثانى في األول
١٧ فبراير ٢٠٠٥، في الثالث غطى املشروع بينما

٧٦ دولة. 
١٩٩٥ من  منذ عام املنجز التراكمي العمل ساهم
في العاملي اإلعالمي الرصد مشروع وما وراء خالل
اإلعالمي للرصد الرابع املشروع في ملحوظة خبرة
الدول بعدد املشاركني وعمل عدد توسع العاملي.
في اجلندر عن  حملة التقرير هذا يحوي املشاركة.
معادل  ١٠٨ دولة سجل من اإلخبارية اإلعالم وسائل
في  التي ساهمت عدد الدول في ٪ ٤٤ زيادة لنسبة

.٢٠٠٥ عام بحث

ZNM*«
الرصد ملشروع الرصد منهج حتديث تنقيح مت
األسئلة وضوح مدى لتطوير  العاملي  اإلعالمي
في التغيرات ولعكس جذرية اهتمامات وتأسيس
حقيقية عمل اإلخبارية. مجموعة اإلعالم بيئة وسائل
اجلندر ملجموعات ومندوبني األكادمييني الباحثني من
املنهج. تنقيح  عملية عن  مسئولة  كانت والتواصل 
لضمان ثابتة نسبًيا التكويد ظلت مقاييس ذلك، ومع
،١٩٩٥ السنوات في الدراسات عبر النتائج مقارنة
اإلنترنت أخبار تضمنت و٢٠١٠. ٢٠٠٥ ،٢٠٠٠
العاملي اإلعالمي الرصد مشروع في األولى للمرة
املتزايدة لألهمية استجابة  جتريبي  أساس على
دعوة مت لألخبار. كمصدر العاملية العنكبوتية للشبكة
عالية نسبة ذات املختارة الدول في الرصد فرق
القومية أخبارهم لتكويد باإلنترنت املشتركني من
باإلضافة محددة. معايير بعد  املختارة اإلخبارية
اإلعالمي الرصد مشروع في التجديد كان هذا، إلى
للقائمني  بيانات قاعدة  تقدمي هو ٢٠١٠ العاملي
ميزة وهي الدولة، في بيانات بأخذ للسماح بالرصد
من البيانات لنقل املطلوب الوقت تقصير في ساعدت
بيانات مركزية. خضعت قاعدة صحائف التكويد إلى
اجلودة فحص من سلسلة إلى البلد بيانات قواعد

العاملية. البيانات قاعدة في البيانات دمج قبل

WO*UF�« —U��_« w� Âu� ≠±
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هولندا
الدمنارك
النرويج
السويد
فنلندا

النمسا
التشيك جمهورية
بولندا
إستونيا
بيالروس
املجر
رومانيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
كوسوڤو
بلغاريا
مونتناجو
تركيا
قبرص
چورچيا قرجيستان

الصني
اليابان

اجلنوبية كوريا
باكستان

الهند
نيبال

بنجالديش
تايوان
ڤيتنام
تايالند
الفلبني
ماليزيا

استراليا
نيوغينيا بابو

ڤيچي
توجنا

نيوزيلندا

اإلمارات
األردن
لبنان

إسرائيل
مصر
تونس

أثيوبيا
(جنوب) السودان

كينيا
أوغندا
تانزانيا
بروندي

موريشيوس

مدغشقر
زامبيا

زمبابوي

كوناكري چونيا

السنغال
موريتانيا

ليبيريا
فاسو بوركينا

غانا
توجو

بنني
النيجر

الكاميرون

الدميقراطية الكونغو جمهورية

ناميبيا
بتسوانا

أفريقيا جنوب
ليسوتو

برازاڤيل الكونغو جمهورية

نيچيريا

جمهورية إيرلندا
بلچيكا
أملانيا

سويسرا
فرنسا

أسبانيا
البرتغال
إيطاليا
اليونان
مالطا

وشمال املتحدة (إجنلترا، اململكة
ويلز) واسكتلندا، ايرلندا،

≤∞±∞ w*UF�« w�ö�ù« b�d�« ŸËdA� w� W�—UA*« œö��«
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كندا

املتحدة الواليات

چامايكا
هايتي
الدومينكان جمهورية
ريكو بورتو

البرازيل
لوسيا سانت
ڤنسنت وجرينادينس سانت
غرناطة
ترينداد وتوباجو
سورينام
جويانا

املكسيك
جواتيماال
السلفادور
نيكاراجوا
كوستاريكا

بيرو
البرازيل
بوليڤيا

اإلكوادور

باراجواي
تشيلي

األرچنتني
أورجواي
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الرصد منهج وإرشـــادات رصد مجموعات مت تقدمي
وصحائف وإرشـــادات مناذج يحوي الذي املفصـــل
الختيار معايير اإلرشـــادات فارغة. حـــددت تكويد
وبرامج ودوريات للتكويـــد وعددها اإلعالم وســـائل
القائمـــني بالرصد كود التكويد. وكيفيـــة لالختيـــار
عن وتفاصيل اإلعالم وسائل عن للمعلومات الرئيسية
الصحفيني/ أخبار في اخلبر واألشـــخاص محتوى
اجلندر وحتليل اجلديدة واملوضوعات األخبار مقدمي
الدور وإلقاء مبركزيـــة املرأه  فيما يتعلق اخلبر إلـــى
اجلنسني املســـاواة (عدم املساواة) بني قضايا على
تضمنت اإلرشـــادات النمطيـــة. وحتـــدي/ تدعيـــم
عينات إلى باإلضافة األخبار لبنـــود توضيحية أمثلة

كاملة. تكويد لصحائف
العاملـــي اإلعالمـــي الرصـــد مشـــروع  موقـــع 
مصــــــــــادر  ،www.whomakesthenews.org

للمراقبني. الذاتية اإلدارة للمدربني وبحوث
مشروع  رصد عن منهج أخرى ١ تفاصيل ملحق يقدم

.٢٠١٠ العاملي اإلعالم رصد

‚UDM�«
اإلعالمي الرصد على للقائمني  تعليمات صدرت
وسائل وكثافة تنوع لرصد إعالمي ممثل  الختيار
االعتبار اجلمهور في األخذ بالدهم مع في اإلعالم
وضعهما مت واخلاص العام فاإلعالم وامللكية. واللغة
اإلعالم باستثناء اإلعالمي الرصد مراقبة حتت
إلى مييل الذي اإلعالم أو الرأي، في املتطرف

اإلثارة.
وتلفاز راديو ومحطات صحيفة    ١٢٨١ مراقبة مت
ودول (٢٦) وآسيا (١٣) أفريقيا في دولة ١٠٨ في
األوسط (٦) والشرق وأوربا (٣٢)  (١١) الكاريبي
(١٣) الالتينية  وأمريكا (٥) الهادي احمليط وإقليم 

خالصة إلى للوصول كمحاولة الفصل هذا في
اإلذاعة من االختالفات أو  / مع  املهمة للتشابهات

التليڤزيون. وأخبار واملطبوعات
©W�—UA*« ‰Ëb�« WLzUI� ¥ o�K*« dE�«®
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العاملي اإلعالمـــي الرصد مشـــروع يصنف نظـــام
و٥٢ موضوًعا  رئيســـية ٧ موضوعات حتت األخبار
واحلكومة، هي السياسة املوضوعات الرئيسية فرعًيا.
والعلوم والصحة، واألخبار االجتماعية واالقتصـــاد،
املشـــاهير، وأخبار والعنف، واجلرمية والقانونيـــة،

الفتاة. والطفلة الرياضة اإلعالم، الفنون ووسائل
ترتيب  ٢٠٠٥ في منـــذ نســـبًيا طفيف حـــدث تغيير
العاملي اليـــوم في في أچنـــدة األخبار. األولويـــات
الرابع، اإلعالمي العاملـــي الرصد ملشـــروع للرصد
اجلرمية (٢٨) احلكومة / السياســـة أخبار هيمنت
األچنـــدة / العنـــف (٢٠) واالقتصـــاد (١٧) علـــى
القانونية، / االجتماعية األخبار تراجعت اإلخبارية.
/ والعلوم الرياضة / والفنـــون املشـــاهير، وأخبار
من  التوالي على و١١٪ و٩ ٪ ٪ ١٣ مبعـــدل الصحة

الثالث وسائط. عبر املقدمة عدد األخبار إجمالي
∫—U??????��_« w??????�   U??????�u{u�  Æ≥ ‰Ëb??????'«  d??????E�«® 
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أولويات ترتيب في الرئيسيني األعلى املوضوعني يعد
/ السياســـة هي األقاليم عبـــر اإلخبارية األچنـــدة
ســـجلت األخبار / العنـــف. واجلرميـــة احلكومـــة
األخبار فـــي نســـبة أعلى احلكومية السياســـية/
أمريكا الالتينية وأخبار واألوربية واألسيوية األفريقية

األوسط. والشرق

الدول عدد تضاعف  الشمالية. أمريكا في  ودولتني
بعض في ضعف مرات  لثالث وصل  أو املشاركة
بالبحث  االهتمام على يدل مما ٢٠٠٥ منذ األقاليم
قبل من اإلعالم وسائل في اجلندر على املركز
الصحفيني احتاد ذلك في مبا  املدنية  املجموعات

واجلمعيات.
و٢٠٧٦٩ أخبار  إخباري بند ١٦٧٣٤ البيانات حتوي
األخبار) ومقدمي  املقدمني، (املذيعني، املوظفني
تشير  اإلخبارية. املوضوعات إجمالي و٣٥٥٤٣
أجرى الذين األشخاص إلى األخبار موضوعات
يعطون الذين واملتحدثني اخلبراء  مثل لقاء  معهم
إلى باإلضافة ألحداث عيان شاهد أو العام  الرأي

األخبار. تدور حولهم من هؤالء
Âö�ù« b�— ŸËdA* Âö�ù« W��«d� Æ≤ ‰Ëb� dE�«®
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جتريبي لرصد بحث في للمشاركة الدعوات امتدت
ملشروع باملراقبة للقائمني اإلنترنت على األخبار
في وردت التي الدول في العاملي  اإلعالمي الرصد 
لألمم اإلنساني اإلمنائي  البرنامج مؤشرات تقرير
نسبة  أعلى لديها أن كما  ٢٠٠٩ لعام املتحدة
التجريبي البحث غطى اإلنترنت. في مشاركني
ليكون  محلًيا موقًعا و٧٦  عاملية إخبارية مواقع  ٨
املواقع  تشمل  إخبارًيا. موقًعا  ٨٤ االجمالي
مت بينما العالم حول األقاليم كل العاملية  اإلخبارية
مساهمة  ١٦ دولة في احمللية اإلخبارية املواقع تكويد
ما األقاليم كل في العاملي اإلعالمي الرصد مبشروع

الالتينية. وأمريكا أفريقيا عدا
بند   ١٠٦١ اإلنترنت  على املتاحة املوارد قدمت
تقدميها  ومت إخبارًيا موضوًعا ٢٧١٠ يحوي جديد
اجلندر  اجتاهات األخبار. موظفو من ١٠٤٤ قبل من
الفصل منفصلة في حتليلها مت اإلنترنت على أخبار
موجودة املقارنات بعض التقرير. هذا اخلامس من

 ŸËdA*  U�b�— -  w��«  Âö�ù« qzU�Ë ≠≤
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استطالعي برنامج في اإلنترنت أخبار رصد مت ٭
الدولية  األخبار مواقع غطت وقد دولة ١٦ قاعدته
وأخبار  الدولية  CNN قناة وشملت األقاليم  كل
ودوتش  واجلزيرة، وبورونيوز، ٢٤ وأفريقيا أفريقيا
نتائج  حتليل ومت  وورلد. BBCو وتلر ورلد فال
اخلامس الفصل في منفصل بشكل األخبار وصف
التقراير. بقية في الوارد التحليل في ترد ال وهي

إذاعات أية ذكر يتم لم فقط. كندا من اإلحصائيات ٭٭
املتحدة. الواليات من
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آسيا
الكاريبي

أوربا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
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اجلرمية/  الرئيسي املوضوع سجل النقيض، على
الشمالية أمريكا في أخبار نسبة اعلى العنف

الهادي. احمليط ودول والكاريبي
جزء في  الشمالية أمريكا  عن  حملة شرح ميكن
ضد للحرب األول، الهيمنة املستمرة طريقني. من
والثاني األمريكي السياسي احلديث في اإلرهاب
ويوم كندا ذكرى يوم قبل يقع الرصد يوم أن
األمريكية) املتحدة (الواليات املجهول اجلندي

احملاربني. للجنود القومية األيام وهي

منسق شرح  فمن مميزة، الكاريبى في  الصورة
چامايكا في العاملي  اإلعالمي الرصد مشروع 
للجرمية هو األخبار األعظم في السواد أن جند
اإلقليمية النتائج في باإلمعان .١ للبلد منوذجي 
مصنفة األخبار من كبير عدد أن يتبني للكاريبي،
وعنف مرتبط وحترش وخطف عنف وقتل كجرمية
/ اجلرمية فرعية حتت وموضوعات باملخدرات.. 

العاملي. يوم الرصد خالل العنف
الهادي احمليط إقليم من األخبار من  كبير عدد

كانت الرئيسي املوضوع نفس حتت تكويدها مت
مجاعة، حادث، كارثة، بأنها مصنفة احلقيقة في
مع طيارة... حتطم إعصار، فيضان، زلزال،
تصنيفه مت مؤثر ولكنه املوضوعات قليل من عدد
عنف عدم وجرمية عنف جرمية من كل  حتت

(سياسية).
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وحكومة سياسة
وعنف جرمية

اقتصاد
اجتماعية وقانونية

ووسائل فنون مشاهير،
إعالم، ورياضة

علوم وصحة
أخرى

في سن الطفولة بنات

 U�u{u*« U�u�D�u�œ«—Êu�eçOK�w�UL�≈ U�u�D�u�œ«—Êu�eçOK�w�UL�≈

•≤µ
•≤∏
•≤∞
•≤∞
•≤±
•±∑
•±≤
•±≥
•±∞
•±±

≤∞∞µ
≤∞±∞ وحكومة سياسة

وعنف جرمية
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كل اجلداول: في ٪١ إلى أقل من تشير ٭  
مالحظات املنهجية  (انظر ة مقدرَّ ٢٠١٠ نتائج لعام األخبار حصيلة ٭٭ 

امللحق) في
نتيجة  ٪ ١٠٠ كثيًرا عن قليًال أو قد تختلف األعمدة. مجموعة ٭٭٭

للتقريب.

جديد جديدموضوع جديدموضوع موضوع
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التحليل نتيجة لعدم من مت اســـتبعادها لم يشـــترك في النهاية. وآخرون شـــاركوا مبعلومات والبعض أعلى. كان باملشـــاركة اهتمامها عن عبَّرت التي ١- عدد الدول
.١٠٨ إلى التقرير هذا في الدول النهائي وصل عدد أخرى. ألسباب أو اتساقها

.٢٠٩ / ٢٠١٠ العاملي اإلعالمي الرصد ملشروع من چامايكا سياقية معلومات -٢
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نقرأها األخبار التي من ٪٢٤ نســـبة النساء تشكل
اإلذاعة فـــي نســـمعها أو الصحف في عـــن الناس
في  الناس ٧٦ ٪ مـــن والتلڤيزيـــون. فـــي املقابـــل،

الذكور. من هم األخبار
املطـــردة البطيئة في وجود الزيادة من وعلـــى الرغم
املاضية،  على مدى السنوات الـ١٠ األخبار في املرأة
العالم. في الرجـــال يهيمنون على األخبـــار فمازال
عن يقل ال ما أن حقيقة مـــع الصورة هذه تتعـــارض

النساء. من العالم سكان نصف

املناطق، بعـــض في تقدًما اإلقليمية أظهـــر انهيـــار
٥ املاضية.  الســـنوات الــــ خالل أخرى في وركـــوًدا
حيث الالتينية، أمريـــكا املناطق فـــي تقع أبـــرز تلك
مئوية،  ٦ نقاط مبقدار األخبار في املرأة وجـــود إزداد
٥ نقاط  ارتفـــاع بنســـبة تقاربها التي تبعتهـــا أوربا
أو راكدة األخـــرى املناطق تعتَبـــر جميع فـــي املائة.
في الالتينية أمريكا حتوز األدنى. على احلد حصلت
أخبار اإلناث قصص من نســـبة على احلاضر  الوقت
حني حازت منطقة الشرق األوسط، على  في ،(٪ ٢٩)

 .٪ ١٦ النسبة األقل
وأمريكا  أوربا حققت املاضية، عاًما ١٥ خالل فترة الـ
و١٣  ١٠ بني ما بارتفـــاع الزيادات الالتينيـــة  أكبر
أفريقيا، في التراجـــع الواضح يعود قد مئوية. نقطة
عام ١٩٩٥  في اإلناث قصص أخبـــار ٢٢ ٪ في مـــن
الدول  حقيقة أن عدد ٢٠١٠ إلـــى في عام ٪١٩ إلـــى
في الضعف من أكثر قد زاد إلى القارة من املشاركة
عام  في فقط من ١٢ دولة املاضية، ١٥ الـ الســـنوات
عام نتائج تعتبر عام ٢٠١٠. في ١٩٩٥ إلـــى ٢٦ دولة
تأكيًدا لدقة ومن ثم عام ٢٠٠٥، لنتائج ٢٠١٠ مشابهة

.٪١٩ بنسبة اإلحصاء

اإلعالم وسائل عبر التوزيع في النظر أمعنا وإذا ما
في تراكمية سنكتشـــف زيادة مطـــردة فإننا الثالثة
فضًال والصحافة، اإلذاعة في النساء أخبار قصص
مدى على األخبار التليڤزيونية في ضئيلة زيـــادة عن
زادت  بشـــكل عام، فقد ١٥ املاضية. الـ الســـنوات
قصص  في ٥ نقاط -٢ بني الذكور عن اإلناث نســـبة

تزال اإلعالم الثالثة. ومع ذلك، فال وسائل عبر األخبار
صارخ بشكل ناقًصا متثيًال ممثالت والنساء الفتيات
الذين لألشخاص اإلجمالي الســـكان بالنسبة لعدد

األخبار. في عنهم نقرأ أو عنهم نسمع أو نراهم
موضوعات عبر متساو غير بشكل موزًعا التغيير يعتبر
تكمن التغيير معالم هذا أبرز الرئيسية. لعل األخبار
باإلضافة هذا الصحة. / العلم الرئيسي املوضوع في
مواضيع في إحصائًيا(١)، هام ولكنه أقل، ارتفاع إلى
االجتماعيـــة/ واملواضيـــع احلكومـــة / السياســـة
في حضور املرأة / العنف. تزايد واجلرمية القانونية
قصص  من ٪ ٢٢ من والصحة' 'العلوم حـــول أخبار
عام ٢٠١٠. في ٢٠٠٥ إلى ٣٢ ٪ األخبار في عـــام
األخبار في املرأة حضـــور تزايد الفترة نفس خـــالل
هناك  بينما لم يكن ،٪ ١٩ إلى ٪١٤ من السياســـية
حيث االقتصادية األخبـــار مســـتوى أي تغيير على

.٪٢٠ هي عند بقيت النسبة كما
ما تتواجد غالًبا كافة مواضيع األخبـــار، خالل مـــن
٪ من  ٣٢) الصحـــة العلـــوم / أخبار النســـاء فـــي
/ االجتماعية واألخبـــار نســـائية)، قصص األخبار
اهتمام  االعتبـــار أن في (٣٠ ٪) وأخـــًذا القانونيـــة
بأن للرصد واملراقبة العاملي اليوم في اإلعالم وسائل
التسلســـل في أهمية أقل له املواضيع مـــن هذه كال
التواجد مـــن الواضح أن لألولويات، يصبح الهرمي

في الصورة العامة. عددًيا األعلى للمرأة مهمل
لألولويات الهرمي يثير التسلسل نفســـه، الوقت وفي
مواضيع في ألهميتها طبقا املعايير املطبقة عن أسئلة
في حصتها مســـاحة خالل والواضحة من األخبار،
اهتمامات على عِثـــر اإلعالم. وســـائل أخبار جدول
الكلية احلدود اجلنسني عبر لكال واستراتيچية عملية
اإلعالم مراقبة في مشـــروع التيُ درَســـت لألخبـــار
ذات تتركـــز املواضيع ذلك، GMMP. مع العاملـــي
"العلوم/ مواضيـــع في املـــرأة باهتمامات الصلـــة
هذه ولكن القانونيـــة"، / و"االجتماعيـــة الصحـــة"
لتوضيح االهتمام. قدر مـــن حتظى بأقل املواضيـــع
العالقات من بني اجلنســـني االهتمامات تنشـــأ ذلك،
تنشأ والرجال. للنساء بالنسبة وتختلف بني اجلنسني
وفق العملية العملية من االحتياجـــات االهتمامـــات
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املثال، ســـبيل على اجلنســـني، وظائف تباين أدوار
واملرضى  األطفال في رعايـــة التقليدي املـــرأة عمل
حول األنباء احلالة، ُتعتَبـــر في هـــذه الســـن. وكبار
باهتمامات املرأة صلة ذات األطفال رفاهية أو صحة
االهتمامات على التركيز يطمس ينبغي أن ال العملية.
االهتمامات إلى ضرورة االنتباه األخبار في العملية
العالقات  بتحويل املتعلقـــة تلك أي، االســـتراتيچية،
الغير مواقف الســـلطة بطرق تصحح بني اجلنســـني
باهتمامات جنس تعنى التي األخبار، تبني منصفـــة.
تكســـر التي احلاالت بوضوح االســـتراتيچية، املرأة
مناصب التقليدية لكي تشـــغل احلواجز املرأة فيهـــا

أو سابًقا، الرجل يشغلها كان التي والنفوذ الســـلطة
في تاريخًيا املرأة تهميش الضوء على تلقي صراحة

معينة. قضية
يظهرن ،٢٠٠٥ -١٩٩٥ الفتـــرة في كانت النســـاء،
بالنطاق مبقارنة احملليـــة األخبار في أكبر بوضـــوح
املشروع في االجتاه هذا تعطل اخلارجي. أو الوطني
حضور املرأة تزايد حيث العاملي ملراقبة اإلعالم الرابع
األخبار وجودها في اخلارجية ملجـــاراة األخبار في
األخبار  قصص من ٪ ٢٦ حاليا املرأة تشكل احمللية.

اخلارجية. األخبار من و٢٦٪ احمللية

األخبار في املرأة حضور في الزيادة يتماشى معدل
املعدل  املاضية، مع ٥ الـ الســـنوات خالل اخلارجية،
قد .٢٠٠٥ -٢٠٠٠ الســـابقة الفتـــرة في املالحـــظ
على أهميـــة املرأة تزايد مـــع االجتاه هذا يتزامـــن
تعكس الذي أن املدى من الرغم العاملي على املستوى
التغييرات اإلعالم بدقة وسائل صورة في الزيادة إليه
تطبيق أردنا ما إذا مشكوك فيه، احلقيقي العالم في
مراقبة اإلعالم من نتائج مشروع املستفادة الدروس
عدة. في مجاالت للمرأة الناقص عن التمثيل العاملي
األخبار الظهور في من أكبر قدًرا النساء أيًضا لدى
وغيرها) (الوطنيـــة وكذلك أخبـــار بالدهن الوطنيـــة
٪١٤ النساء شـــكلت األخرى. البلدان أخبار وكذلك
١٩٩٥. تشـــكل عام في الوطنية قصص األخبار من
قدرها ١٠  بزيادة وذلك ،٪ ٢٣ نســـبة اآلن النســـاء
تعكس  قد ١٥ عاًما. مـــدى على تقريًبا مئوية نقطـــة
قدًرا من األخبار، النوعني املرأة، في كال ظهور زيادة
املستويات، على جميع احلياة العامة في أعلى مكانة

خالل السنوات اخلمس املاضية.
أصل  ٤ من فـــي الرجال عـــدد يفـــوق عدد النســـاء
اإلعالم  مراقبة ٥٢ موضوعًا فرعًيا ألخبار مشـــروع
من املواضيع أن اثنني ليس مثيًرا للدهشـــة العاملي.
والنساء:  بالفتيات األمر في واقع الفرعية تتعلق ٤ الـ
االقتصادية.  العمليات املرأة في ومشـــاركة الطفلة،
النســـاء من كثرة وجود عدم هـــو ما يثير الدهشـــة
فيها. على  تواجدهن ُيتَوقـــع كان كمواضيـــع ألخبار
على  األخبار قصص ٣٧ ٪ فقط مـــن املثال، ســـبيل
في موجودة و٣٠٪ منهـــا نســـويه النســـائية احلركة

لالنتخابات. باملرشحات األخبار املتعلقة
الفرعية املواضيـــع في ضعيًفـــا املـــرأة يعـــد متثيل
تلك في نحو مقلـــق علـــى وذلك األخـــرى لألخبـــار،
الرجال على من أكثر النساء على املواضيع التي تؤثر
األخبار في املثال، على ســـبيل متناســـب. غير نحو
املناعة البشـــرية واإليدز، نقـــص بڤيروس املتعلقـــة
األخبار قصص ٪ من ٤٢ نســـبة تشـــكل النســـاء
على اجلندر. يعد القائم مواضيـــع العنف و٤٠٪ من
األهمية األساســـية ذات املواضيع في التوازن عدم
ففي القدر بنفس مقلًقا اجلنسني بني لتحقيق املساواة
نسبة النساء تشكل اإلنسان، املتعلقة بحقوق األخبار
التعليم مجال وفي األخبـــار ٣٤ ٪ فقـــط من قصص
وفي  (٪٢٩) الفقر وفي (٪٣٣) الصحة (٣٤٪) وفـــي

.(٪٢٥) التنمية
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علوم وصحة
اجتماعية وقانونية

ورياضة فنون ووسائل إعالم، مشاهير،
وعنف جرمية

اقتصاد
وحكومة سياسة

في سن الطفولة بنات
أخرى٭ موضوعات

ŸuL�*«

محلي
قومي

وأخرى٭ قومي
ودولي أجنبي،

ŸuL�*«

في سن  بنات بخصوص والقصص متاحة. ليست اإلحصائيات أو ٢٠١٠ الجديد في = الموضوع ٭   (٠)
الكلي. للمجموع ٪ ١ من أخرى أقل الطفولة وموضوعات

األخبار في لألفراد الكلي  الرقم بين  اختالفات وأية الجنس معروفة غير إخبارية موضوعات يستثنى ٭٭
تسجيلها للجندر. لم يتم األخبار في األفراد عدد أن إلى يعود والجدول

القصة. لما تتضمنه باإلضافة أخرى دوًال يتضمن ٭

• ¡U��
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%١٢ األرض... حقوق السياسة الزراعية، باملزارع، العمل الزراعة، اقتصاد الريف،

مالي... دعم سياسة، جتارة، تسهيالت، العبون، أحداث، رياضة،

أسهم... جتارة، أعمال، إحصائيات، مؤشرات اقتصادية،

املهني)... السلوك السياسي/ وسوء الفساد (يشمل فساد مخدرات، جتارة سرقة، رشوة، بالعنف، ال تتسم جرمية

طرق... مواصالت، انتقال،

ودمجها... الشركات على الدولة، استيالء طريق عن املالية املآزق من الشركات اقتصادية، إنقاذ أزمة

عامة... فوضى - مظاهرات - شغب

وطنية). إقليمية، معاهدات.. (محلية، مفاوضات، سالم،

امليراث)... قانون األمالك - - العائلة عن (بعيًدا تشريع - تشريعي نظام - قانوني نظام

واحلكم السياسة بخصوص أخرى قصص

والصحة العلم بخصوص أخرى قصص

عنف يرتبط باملخدرات... - على األشخاص التعدي خطف - - احتجاز - قتل - عنف جرائم

التنمية... مجتمع - التنمية - املساندة موضوعات

املستهلك... على االحتيال - أسعار تعليمات- - املستهلك حماية - االستهالك موضوعات

سيارات... - حوادث حتطم طائرات أعاصير - - فيضانات زالزل - - حوادث - مجاعات - كوارث

- وطني). إقليمي - (محلي النساء املترشحات لالنتخاب

اإلعالم ووسائل والفنون املشاهير بخصوص أخرى قصص

/ الرجالية... لإلباحية النسائية تصور إنترنت) (كمبيوتر - وسائل اإلعالم أخبار تشمل إعالم وسائل

األقلية.. حقوق - املثليني األطفال وحقوق حقوق - النساء حقوق حقوق اإلنسان -

سارس... - BSE - إنفلونزا - عدوى ڤيروسات - - أخرى أوبئة

اجلندر... مناصرة املساواة - املظاهرات الوقائع - - التفضيل - النسائية احلركات

امتياز... معروفة - حقوق الوفيات - أشخاص نعي - زواج - وفاة - ميالد - املشاهير أخبار

أشخاص... إصابة عالج، سياسة، وقائع، املناعة، اإليدز ونقص

احلمل... إنهاء - نوع اجلنني حتديد - تعقيم - أسرة - خصوبة تنظيم

أجر) بدون عمالة - بطالة األجر، مدفوع عمل غير رسمي، (عمل االقتصادية العمليات النساء في مشاركة

االستغالل الصحة، التعليم، البنات،  مع تتصادم التي واملمارسات الثقافي التوجه فيها مبا الصغيرة البنت عن األخبار
الصغيرة)... الفتاة على التوكيد يكون عندما (فقط العنف االقتصادي،

الدولي... والبنك الدولي النقد وصندوق  الدولية، التجارة منظمة مثال اقتصادية ونظم  دولية (جتارة عاملية شراكة

داخلي... أمن عسكرية، حربية، تدريب، عروض مصروفات قومي، دفاع

السياسية... العملية خطب، انتخابات، وطنية) أقليمية، (محلية، حكومية سياسية/ أخرى خدمات

املتحدة... األمم من رسميون معاهدات متحدثون مفاوضات، أخرى، مع دول عالقات دولية، سياسات أجنبية/

العنف... على قائمة إرهاب - دولة - أهلية حرب - حرب

االقتصاد بخصوص أخرى قصص

األجانب... كراهية عنصرية، تفرقة عرقي، دمج عنصري، صراع سياسي، جلوء الجئون، - هجرة

سياحة... - البيئة - علم تلوث - االحتباس احلراري - - طبيعة بيئة

ممارسات... تعليم - احتفاالت - مبادالت - - تقليد - ثقافة - دين

والبطالة... العمالة عن أخرى - - مفاوضات التجارة احتادات - - اإلضرابات العمالة عن أخرى موضوعات

النسائية للموضوعات الكلية املئوية النسبة

تنمية... - اكتشافات - متويل - أبحاث - تكنولوچي - علوم

- رقص... - تسلية - راحة - سينما - مسرح - كتب فنون

مساعدة احملتاجني... - اجتماعية مساعدات سكن - - فقر

والعنف اجلرمية بخصوص أخرى قصص

اإليدز)... يشمل (ال متويل - طبية أبحاث - إعاقة - أمان - وقائي طب - صحة - طب

الترك. - املتاجرة - األطفال العنف اجلنسي ضد ممارسة - األطفال إلى اإلساءة

األمية... محو - الكبار تعليم - اجلامعة قبل الدراسة وحتى ما - متريض - باألطفال العناية تعليم -

أخرى

- وطني). إقليمي - (محلي القرار وصناعة سياسية قوة مركز النساء في

األعضاء اجلنسية... تشويه التجارة، العنف األسري - االغتصاب، إيذاء - - النسائي االنتحار - اجلندر أساس على العنف

الوراثة... وحقوق قانون - قانون امللكية - األسرة تشريعات - الشخصية األحوال قانون

البيت... وخارج والرجال داخل النساء وعالقات دور - تغيير عالقات اجلندر

الوحيدون... اآلباء األجيال - بني صراع - أسرية عالقات

جتميل... جراحات وسائل جتميل- - مسابقات جمال - عارضات أزياء، موضة

قانونية أو اجتماعية موضوعات بخصوص أخرى قصص

املالية... األوراق سوق - - أعمال - سرقة رشوة - االقتصادية السياسات
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حتديدها، مت التي األخبار في مواضيع اإلناث نســـبة
على ارتفعت  قد عامالت، أنهن تصـــور أو والتي متثل
بعض الفئات املهنية.  املاضية في ١٠ الـ السنوات مدى
تزال األخبار ال ترســـمها التي الصورة فإن مع ذلـــك،
يفوق العالم الذي هو املمَثل فالعالم الواقع، مع متنافرة

تقريًبا. املهن في كافة عدد النساء عدد الرجال فيه
عدد من مجموع املهن.  توجد في نســـب التفاوت أعلى
مثلت أو صورت أو اإلخبارية التي حددت املواضيع من
 ،٪ ٦٩ ســـاحقة بنســـبة أغلبية الذكور ميثل املعلمني،
املهن ٪)، وأصحاب ٦٩) الصحة في مجال والعاملـــني
العام  القطاعني في اخلدمة ٪)، وموظفي ٨٣) القانونية
في الواقع، تعد .(٪ ٩٠) والعلمـــاء ،(٪٨٣ ) واملدنـــي
ذلك بكثير.  املهن أعلـــى من جميع في املرأة مشـــاركة
األخبار خـــالل املشـــاهدة من الصورة تصبح بذلـــك،
في عن املشـــاركة تقريًبا غائبة املرأة حيث صورة لعالم

العمل خارج املنزل.
احلكوميني املســـئولني متثل التي قصص األخبار ومن
يبدو عام ٢٠٠٠. في مقابل ١٠ ٪ النســـاء، ١٧ ٪ من
النســـاء عدد لزيادة االجتـــاه مع متوافًقـــا االرتفـــاع
اإلحصاءات أخـــذ مع عامة، يشـــغلن مناصب الآلتي
عام، كدليل للمرأة في البرملانات العاملي املتوســـط عن
عام  في ٪ ١٣ كان الـــذي الفعلي العاملـــي فاإلحصـــاء

.(٢)٪ حالًيا ١٩ ٢٠٠٠ يبلغ
باخلدمات املختصني متثـــل التي األخبار مـــن قصص
مقابل ،٪٣١ اإلناث نسبة متثل االجتماعية / الصحية
٪٣٥ (من والعاملني في املكاتب ،٢٠٠٠ ٢٠٪ فـــي عام
وعامالت عـــام ٢٠٠٥) ٤٥ ٪ في عام ٢٠٠٠ إلى فـــي

.(٪٣٤ ٢٤٪ إلى (من النشطاء املدني / املجتمع
داللة ذات صغيرة انخفاضات هناك أخرى حاالت في
مبني كما هو املهـــن املرأة في نصيـــب في إحصائيـــة
تصور التي األخبـــار قصص األخبار. فـــي حالة فـــي
النســـاء متثل املهندســـني، / العلوم في املتخصصني
وتناقصت عام ٢٠٠٠، في مقابل ١٢ ٪ ،٪ ١٠ نســـبة
الغابات / والتعديـــن الزراعـــة فـــي  نســـبة العامالت
في  ملحوظ انخفاض عن فضًال إلى ١٣٪)، ٪ ١٥ (من
وســـائل محترفي األخبار التي متثل موضوعات حالـــة
الـ ٥  إلى ٢٩ ٪ خالل الســـنوات ٪ ٣٦ اإلعـــالم (مـــن

املاضية).
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إمرأة. أم رجل سواء آباء بيوت، ربات
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مدارس أطفال تالميذ - طلبة -

- محل مكتب في غير نظامي عامل خدمة - أو مكتب عامل في
- حراسة... مطعم -

عاًما). ١٨ (فوق صغير شخص طفل

أو إذاعية شخصية مذيع مغن، كاتب، ممثل، فنان، مشاهير،
تليڤزيونية...

أخرى.
عهارة... جنسية أعمال

محدد. عمل يعمل في ال مقيم قروي أو
املعاش، سجني. على محال

آخر أي مركز على لم يحصل عاطل،
اإلنسان حقوق   - مدني مجتمع هيئة في عامل  أو  ناشط
قائد مساعدة - وكالة - البيئة - تتعلق باملستهلك موضوعات

املتحدة... األمم مزارع
امللكية... العائلة في أي فرد امللكية، عزل ملكي، حكم ملكي،

جامعة أستاذ أو مدرس  - تعليم متخصص  - أكادميي  خبير 
باألطفال... للعناية عامل حضانة، مدرس أو حضانات - الوظائف) (كل

عامل طبيب، ممرضة، متخصص، خدمة اجتماعية، أو صحة
نفس... علم اجتماعي، عامل فني،

مدير أفالم،  أو ڤيديو صانع  صحف،  بامليديا، متخصص
مسرح...

- إصالح نقل - عامل - سائق سيارة ماهر تاجر، صانع
- عامل منزلي... مصنع - الطرق

قائد - حكومي وزير رئيس -  سياسي -  - حكومي موظف
متحدث رسمي... - سياسي حزب - - هيئة سياسي

دبلوماسي - موظف مكتبي - موظف عام - حكومي موظف
مخابرات... ضابط -

سجن ضابط - ميليشا اجليش - خارج - عسكري - بوليس
حريق... إطفاء ضابط - أمن ضابط -

- كمبيوتر فني  - مهندس - فني أو علمي  متخصص
كمبيوتر... متخصص

- اشتباه. جرمية

حكم... مدرب، - العب، - بطل رياضي شخص

مالي مدير - مقاول، جتاري - خبير منفذ - - صاحب أعمال
بالبورصة... مضارب -

الغابات... عمل في صيد - تعدين - - زراعة

عامل - قانوني - خبير مناصر قانوني - قاضي - محام
قانوني...

راهبة... مال - - رابي - راهب - كاهن - دينية رموز
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في إليهم ُاستِمع أو مقابلتهم متت كأشخاص
من «العادية» الفئات املرأة ُتقَدم في تزال ال األخبار،
يسودون يزالون ال الذين عكس الرجال على الناس
هي الناس من «العادية» الفئات "اخلبراء". في فئات
الرأي العيان، شهود روايات تسرد التي الفئات تلك
العاديني، املواطنني وجهات نظر يعكس الذي العام
شخصية. جتربة على بناًء تتحدث التي تلك الفئات أو
بناًء تعلق التي الفئات تلك  "اخلبراء" فئات تشمل
الذين املتحدثني خبرة متخصصة، أو أو معرفة على

عنهم. نيابة يتحدثون أو مجموعات ميثلون
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٢٠١٠ أن النساء يقتربن من  عام في وأظهر البحث
العام  الرأي يقدمون كأشخاص الرجال مع التعادل
متت  الذين األشخاص ٪ من ٤٤ بنسبة األخبار في

—U��_«  U�u{u� dL�
في األخبار قصص عمر تكويد املراقبني من  ُطِلب
النص، في صراحة السن ُذِكر  حيث املطبوعات 
صورة تظهر  حيث التليڤزيونية األخبار في وكذلك

الشخص.
أخبار قصص من ٪٢٢ لنسبة السن  ُيذَكر 
الذكور. أخبار قصص من ٪١٢ ولنسبة  اإلناث
يذكر الصحفيون أن احملتمل من أنه بقوة وهذا يوحي
ضعفي تقارب بنسبة قصص األخبار في اإلناث سن
األخبار. مواضيع  في الذكور  لسن  ذكرهم احتمال 
كرواتية صحيفة في خبر  من توضيحي  مثال ُأِخذ
سيدة ِوصَفت سلوبودنا"،  "صحيفة اإلنترنت على
وجميلة «ثرثارة  بأنها بالسرقة قيامها في ُيشتَبه 
املراسل،  أن من الرغم على سنة» ٤٧ العمر من وتبلغ

قط.! عليها عينيه تقع لم باعترافه، وذلك
و٢٠١٠ زيادة  ٢٠٠٥ عامي نتائج املقارنة بني تظهر
فيها ذكَرت ُ األخبار التي قصص من اإلناث نسبة في
فوق)  فما  ٦٥) األعلى ولكن  العمرية جملة، الفئات 

(١٢ وأقل).  واألدنى
©±≥ W�H� ±≥ r�— r�d�« dE�«®

على شاشة  لألخبار، كمواضيع النساء أعداد تفوق
 ٣٤ -١٩ الفئة العمرية في الرجال أعداد التليڤزيون،
السنوات مدى على بزيادة أي املائة)، ٪٥٤ (في
قصص  من فقط ٪  ٣٥ بنسبة املاضية اخلمس 
لإلناث. وال يزال العمرية كانت الفئة في هذه األخبار
على الرغم العمرية الفئات جميع في الرجال يسودون
لألشخاص والذكور اإلناث بني الفجوة  إغالق من
على  الظهور  في أكبر أو سنة   ٣٥ يبلغون الذين

الشاشة.

.٢٠٠٥ في عام مقابل ٣٤٪ الصفة بهذه مقابلتهم
التي  الفئات  تلك من  ٪  ٣٦ أيًضا املرأة متثل كما
و٢٩٪ الشخصية اخلبرة أساس على تعليقات تقدم
العيان لألحداث.. شهود شهادة تقدم تلك التي من

رسمية  كمتحدثة املرأة وجود  أيًضا حتسن كما
خمسة قبل .٢٠٠٥ عام منذ األخبار في وخبيرة
املتحدثني  من ٪ ١٤ نسبة متثل  املرأة كانت أعوام
على و٢٠٪  ٪١٩ بـ  مقارنة اخلبراء من  ٪ و١٧
التحسن، من  الرغم وعلى  .٢٠١٠ عام في التوالي 
اخلبراء فئات  في للمرأة الضئيل  التمثيل  يتناقض
مختلف في اجلنسني  بني الفجوة حيث الواقع مع
في معلن هو كما واضحة ليست اخلبرة مجاالت

وصورها. اإلعالم وسائل خطاب
©±≥ W�H� ±≤ r�— r�d�« dE�«®

اللواتي النساء من ،(٪٤٩) النصف تقريًبا، ُيصَنف
مسئوالت على أنهن األخبار كمتحدثات في يظهرن
تكمن  سياسية. قيادات أو سياسيات أو حكوميات
احلقائق لإلعجاب  املثيرة اإلحصائية هذه حتت
املتحدثني من سوى ١٩٪ ليس إنه القائلة الواقعية
املرأة متثيل فإن ولذلك، النساء، من هم األخبار في
موزع توزيًعا ضعيًفا املهنية الفئات بقية في كمتحدثة

جًدا.
الوظيفة – الرأي العام يقدمن الالتي النساء ُصنِفت
أنهن على ،- األحيان معظم في فيها التي يظهرن
وربات (٪١٨) وطالبات (٪٢٤) مقيمات قرويات/
الالتي النساء ُتصَنف أن املرجح (١٦٪).من  بيوت
الرأي وكمقدمات عيان (كشاهدات غالًبا يظهرن
على أنهن لم يصورن يعملن أو ال أو العام) كعامالت
أو االقتصادية أو االجتماعية احلياة في مشاركات
تصنيف املرجح من فإنه املقابل، في  السياسية.
الوظائف من  كاملة كمحترفني في مجموعة الرجال
ذلك كان  سواء األخبار، في فيها يظهرون التي
أو عيان كشهود أو «كمتحدثني رسميني» «كخبراء»،
بشدة التمثيل مييل عددًيا، الشعبي. للرأي كمقدمني
مصادر  من ٪  ٧٥ أن إلى بالنظر الذكور لصالح

من الرجال. هم األخبار(٣)
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٪٦٠٥٥٠٥٪٣٤٪١٤٪٧٪٢٢٪٢٠٪٢٣٪١٢٪٢٤٪٢٣٪٥٣٪٤٩
٪٥١٤٤٣٪٢٪٧٪١٪٣٪١٪٤٪٣٪٩٪٧٪١٢٪١٢
٪٢١١٠٣٪٢٪٦٪٠٪٩٪١٪٩٪٤٪٩٪٧٪٧٪٥
٪٤٨٧٩٪٠٪٤٪١٪٩٪٠٪٦٪٢٪٨٪٢٪٦٪٢

٪١٨٦١٪١٪٤٪١٪١٪٥٪٢٪٢٪٤٪١٠٪٦٪١٠
٪٢٧٩٥٪١٪١٪١٪٥٪٢٪١٪١٪١١٪١١٪٤٪٣
٪٠٧٨٣٪٠٪١٪٣٪٣٪٣٪٢٪٥٪٨٪١٢٪٢٪٤
٪٤٧٠٦٪٧٪٨٪٣٪٥٪٤٪٢٪٥٪١٢٪١١٪٢٪٤
٪٢٤٣٧٪٨٪١٪٣٪٥٪٣٪١٪٢٪٤٪٤٪١٪٢

٪٠٤١٠٪١٪١٨٪٢٤٪٨٪١٥٪٨٪٩٪٠٪٠٪٠٪٠
٪١٣٣٧٪٠٪٦٪٤٪١٠٪٨٪٨٪٧٪١٪٠٪١٪٠
٪٢٣٢٥٪٠٪١٪١٪١٪١٪٤٪١٪٢٪٠٪٢٪١
٪٠٣٠٠٪٢٪٧٪١٦٪١٪١٠٪٤٪١٧٪٠٪١٪٠٪٢
٪٥٢٦٥٪٢٠٪٢٪٣٪٢٪١٪٥٪٦٪٢٪٤٪١٪١
٪٠٢٢٩٪٠٪٥٪١٨٪٣٪١١٪٦٪٩٪٠٪٠٪٠٪٠
٪١٢٠٥٪٠٪١٪٠٪٠٪٠٪١٪٠٪٤٪٣٪٠٪١
٪٠٢٠٠٪٢٪٢٪٣٪٣٪٧٪٤٪٥٪١٪٣٪٠٪٢
٪١١٨٩٪٠٪٢٪٠٪٣٪٢٪٢٪١٪١٪٠٪٢٪٠
٪٠١٢٠٪١٪١٪٢٪١٪٠٪٣٪٠٪٠٪٠٪١٪٠
٪١١٠٣٪١٢٪٥٪٧٪١٪١٪٢٪٤٪٠٪٠٪٠٪٠
٪٠٩٤٪٠٪٢٪٢٪٢٪٢٪١٪٢٪٠٪١٪٠٪٠
٪٢٦٧٪٥٪١٪٠٪١٪٠٪٠٪٠٪٠٪٠٪٠٪٠
٪١٤٧٪١٪٠٪١٪٠٪١٪١٪١٪٠٪٠٪٠٪٠
٪٦٤١٪٠٪٠٪٠٪٣٪٠٪١٪١٪٠٪٠٪٠٪٠
٪٠٥٪٠٪٠٪٠٪٠٪٠٪٠٪٠٪٠٪٠٪٠٪٠
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≤∞∞µ≤∞±∞
أقل أو سنة ١٢

١٨ -١٣
١٩ - ٣٤
٣٥ - ٤٩
٥٠ - ٦٤

أكثر أو ٦٥

ملكي
عاطل

فيه مشتبه - مجرم
اجلنسية مشتغل باملسائل

سياسي حكومي موظف

عام موظف حكومي موظف

تنفيذي - أعمال صاحب

اجليش خارج جيش- بوليس-

مجتمع مدني في هيئة عامل ناشط أو
قضائية. سلطة قاض، محام،

اجتماعية. خدمة متخصص أو صحة

التعليم في متخصص أكادميي خبير

صحفي - في وسائل اإلعالم متخصص

موقع محدد يعمل في ال مقيم أو قروي

صانع تاجر،
حكم مدرب، العب، بطل، رياضي،

صحفي - اإلعالم وسائل في متخصص

املدرسة. سن - طفل في تلميذ طالب،
التكنولوچيا - العلوم في متخصص

مهندس -
خدمة. أو مكتب في عامل

راهب، كاهـــن، دينية، شـــخصية
مال، راهبة رابي،

صائد، عامل فحم، عامل مزارع -
الغابات. في

عاًما) ١٨ - شاب (فوق طفل
سجني - املعاش محال على

آباء - بيت ربة
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اجلنسني الفرق بني ُيذَكر يكاد األخبار، ال في مقابالت 
أقل، فمن  ١٨ سنة أو البالغني لألشخاص الوظائف في
عاديني  كأفراد واإلناث الذكور من كال يظهر أن املرجح
أو الشخصية اخلبرة أساس على نظر وجهات يعرضون

مقدمي الرأي العام. أو كشهود عيان
أغلبية ظهور مع األكبر، العمرية الفئات في األمناط تتغير
الضيوف مع للنظر كخبراء، على نحو الفت للذكور ساحقة
سن النساء في مقابلة املرجح من سنة. ٦٤ -٣٥ مابني
كخبراء  وليس  عاديني كأفراد سًنا األكبر أو سنة ٦٥
الذين الرجال عكس على أضعاف، بنسبة تتجاوز اخلمسة
كونهم من أكثر بوصفهم خبراء مقابالت إجراء املرجح من
عن النمطية القوالب التصور هذا يعزز عاديني. أفراد
خبرة تتناقص النقيض، السن. على كبر مع الذكور تفوق
مع املتوسط دون أو املتوسط إلى السيدات  ومعلومات

السن. تقدم
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Êu�UM�«Ë U�U�C�« 
عام اإلعالم  ملراقبة  العاملي املشروع أبحاث حققت
في منها (٣٠٢٥) الضحايا عن أقل مواضيع ٢٠١٠
التي البيانات من الرغم على ،(٣٦١٢) ٢٠٠٥ عام
نفس في دولة  .١٠٨ من واسع نطاق على ُجمَعت
الناجني عن األخبار موضوعات عدد الوقت، لم يتراجع
عام  في  ١٣٠٠ في ٢٠٠٥-  ١٥٧٦ من كبير، بشكل
انخفاض إلى اإلحصاءات هذه تشير رمبا .٢٠١٠
في قصص املاضية اخلمس السنوات مدى على شامل

الضحايا. أخبار

كضحايا اإلناث أخبار قصص من ٪١٨ تصور
املرجح من املقابل، في للذكور. ٪٨ مع باملقارنة
ضعف متثل بنسبة كناجيات  اآلن النساء تصور  أن 
للنساء املئوية النسبة الفجوة بني أن الرجال. في حني
أنها إال تزال كبيرة، للرجال كضحايا ال املئوية والنسبة
عام في والالفت، .١٩٩٥ منذ عام تدريجًيا بدأت تضيق
للذكور.  مقابل ٣٪ كناجيات لإلناث ٪ ٦ سِجلت ُ ،٢٠١٠
نسبة ٤٪ ُسِجلت ٢٠٠٥ عندما حالة عام وهذا عكس

الذكور. من ٪٨ اإلناث كناجيات مقارنة ب من
الضحايا فئات لتصنيف الدقيق التمحيص يكشف

النسبة املئوية ارتفعت امللحوظة. التغييرات بعض عن
واالغتصاب  واالعتداء، املنزلي، للعنف لإلناث كضحايا
والشركاء األسرة املقربني أفراد قبل من الزوجي والقتل
عام ٢٠١٠.  في ٪ ١٤ إلى خمس سنوات قبل ٪٩ من
الفجوة أن األخبار قصص أوضحت الوقت نفسه، وفي
املنزلي العنف من الناجني الذكور اإلناث إلى نسبة بني
 ٤:١٣ عام ٢٠٠٥، إلى ٤:٦ في من نسبًيا، اتسعت قد
اإلعالم وسائل تصوير فإن لذلك، .٢٠١٠ عام في
معارض تصور  يقابله املنزلي  للعنف كضحية للمرأة

العنف. هذا كناجيات من للنساء
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مرض فقر، طبيعية، كوارث حوادث،
ضحايا آخرون

جسدي، عنف نفسي، من العائلة)، آخر فرد األزواج، الرفقاء، طريق (عن أسري عنف
قتل اعتداء، قتل، جرائم أخرى، سرقة، زوجي، اغتصاب

قتل. اعتداء، سرقة، أخرى، جرائم
املهارات اجلنس، العرق، العمر، الدين، النوع، على بناء متييز

جتارة إيذاء جنسي، اغتصاب، أسرية، إساءة جنسية غير أو عنف
الدولة متارسه عنف جنسية، أعضاء بتر إرهاب، حرب،

أعضاء جنسية، بتر تقليد، معتقدات ثقافية، ديني، على أساس عنف
الزوجة حرق
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جسدي، عنف نفسي، من العائلة)، آخر فرد األزواج، الرفقاء، طريق (عن أسري عنف
قتل اعتداء، قتل، جرائم أخرى، سرقة، زوجي، اغتصاب
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التمييز ضحايا والذكور لإلناث املئوية النسب وصلت
الدين، أو العرق أو العنصر أو اجلنس أساس على
نسبة لالهتمام، أن املثير ومن الضعف. من إلى أكثر
اإلناث إلى الذكور كضحايا العنف، القائم على الدين
قصص في الثقافية...إلخ، املعتقدات أو التقاليد أو
السنوات مدى على على نحو كبير ُعكَست قد األخبار
نسبة من كال صنفت ،٢٠٠٥ عام في املاضية. اخلمس
قصص من نسبة ٪١ و األخبار اإلناث قصص من ٪٢
،٢٠١٠ عام لهذا العنف. في األخبار الذكور كضحايا
الرجال من النساء و٤٪ ١٪ من هي اإلحصاءات كانت
قاطع بشكل مؤكدة املالحظة هذه ستكون في األخبار.
املأخوذة البيانات مجموعة أن مبا أكبر عينة ضحايا في
هذه  "في "ضحايا  ٥٤ سوى  تنتج لم دولة  ١٠٨ من

الفئة.
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العائلي الوضع األخبار النسائية حسب قصص ُتصَنف
مع  الذكور، مما يتناقض أخبار من قصص أكثر مرات ٤
األسرية. املسئوليات عن بالرجال االبتعاد إلى االجتاه
لإلحصاءات، خالًفا اُتخذت، التي  النتيجة هذه ُتعَتبر
واملهام املهن باختالف األخبار قصص التمثيل في عن
الوضع  خالل من النساء وضع يطمس تصنيف بارزة.
في مجتمعهن من دورهن وسلطاتهن العائلي، والتقليل
فعاالت  ومشاركات مستقلة ككائنات األخرى وهوياتهن
أن الواضح ومن  املنزل. خارج األوسع املجتمع في
تشكيل عن املسئولة هي بها املسلم الثقافية  القواعد 
يدعو نقدي توجه هناك ذلك، مع العالم.  عن  نظرتنا 
ومعتبر قائم ثقافي – اجتماعي هو  ما  الستجواب 
النتائج  هذه تشير املنوال، نفس وعلى طبيعي. شيء

لتحرير اجلنسني بني نقًدا أكثر نهج اتباع ضرورة إلى
الصحفية. املمارسة

بالنسبة النساء تصنيف  في العامة األمناط  استمرت
وهذا  الرجال ٤ أضعاف من يقرب ما العائلي - للوضع
على استقاللية للتأكيد الرامية مع اجلهود يتعارض ما
املجتمع في ومسئوليات وحقوق أدوار لها كأفراد النساء
الفجوة رسم يعيد وهذا خارج املنزل واألسرة. األوسع
التي األسرية في املسئوليات اجلنسني استطراديا بني
رعاية في الرجال أدوار  زيادة  بسبب  تتناقص بدأت

املنزل بأجر. املرأة خارج تعمل حيث األطفال،

أنثى أم كان ذكًرا للمراسل االجتماعية احلالة تؤدي ال
الوضع تذكر املراسالت األخبار. مواضيع في فرق إلى
املرأة، كما يفعل  أخبار قصص من ٪ ١٦ في العائلي
املراسلني من كل مييل الشيء. وغالًبا ال املراسلون ذات
الوضع الرجل حسب أخبار تصنيف إلى واملراسالت 

التوالي. على ٥٪ و٤٪ بنسبة العائلي
الوضع حسب األخبار  قصص وصف أمناط وظلت 
قبل .٢٠٠٥ عام منذ ثابتة الفئات من فئة لكل العائلي
املتحدثات اإلناث من ٪٥ نسبة ُصنَفت سنوات، خمس
املتحدثني من  فقط ٪١ مقابل العائلي، الوضع حسب
عام في  تغيير دون اإلحصاءات بقيت الذكور  من
من  ٪ ٢٩ نسبة قدمت سنوات، قبل خمس  .٢٠١٠
لكونهن الشخصية  خبراتهن على بناء شهادة اإلناث
من  ٪ ١٢ حني وصَفت نسبة في وغيرها، وبنات أمهات
وغيرهم. ينطبق نفسها كآباء وأزواج الفئة الذكور في

.٢٠١٠ عام على الشيء ذات
النساء تصنيف إلى انخفاض امليل التغيير املشجع هو
حيث وضع أسرهم، عن طريق العام العارضات للرأي
٢٠٠٥ إلى  في عام ٪١٤ من النصف مبقدار انخفض

.٢٠١٠ في عام ٪٧
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B.T الدمنارك.
Michelle Obamas Kaerligheds-tips

احلب) عن أوباما ميشيل (نصائح
مجلة أجرتها مقابلة يلخص القصير املقال هذا
األولى ميشيل مع سيدة أمريكا األمريكية جالمور
قراء إن تقول  ملحوظة املقال ويتضمن أوباما..
أهم أوباما ميشيل العتبار اقتراًعا أجروا جالمور

للعام. نسائية شخصية

تقليل إلى أدى مظهرها  على األكبر  التركيز
على التركيز يتم  ولكي إمرأة». «كأهم  موقعها
إعطاء هو اخلبر في محتوى دورها كان فقد هذا
رجل»، عن تبحثني «كيف بخصوص نصائح 
مع ومستقرة قوية عالقة على حافظ الذي و«ما
اخلاص املوضة خط ومناقشة أوباما». الرئيس
املقال في الوحيدة الشخصية هي وكانت بها.
بارًزا جزًءا أخذت التي للمقال الصورة املصاحبة
مليشيل حميمة تقارب حلظة متثل الصفحة في
مهمة» «كشخصية يصفها املقال أن رغم وأوباما.
وأربعني اخلمسة  ذات األول  الطراز من و«إمرأة
مدارس في تعليمها إلى إشارة  توجد ال  عاًما»
قبل  في عملها أو جناحها الباهر Ivy League 

األولى. السيدة تصبح أن

أن املرأة لهدف النمطية الصورة من يقوي اخلبر
به. وحتتفظ عليه وحتصل الرجل تغري
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الوضع حسب األخبار  قصص وصف أمناط وظلت 
قبل .٢٠٠٥ عام منذ ثابتة الفئات من فئة لكل العائلي
املتحدثات اإلناث من ٪٥ نسبة ُصنَفت سنوات، خمس
من املتحدثني من ١٪ فقط مقابل العائلي، الوضع حسب
 .٢٠١٠ في عام تغيير دون اإلحصاءات بقيت الذكور 
شهادة اإلناث من ٪٢٩ نسبة سنوات، قدمت قبل خمس
وبنات أمهات  لكونهن  الشخصية  خبراتهن على بناء
في الذكور من ٪١٢ نسبة وصَفت في حني وغيرها،
الشيء ذات ينطبق وأزواج وغيرهم. كآباء نفسها الفئة

.٢٠١٠ عام على
النساء تصنيف إلى انخفاض امليل التغيير املشجع هو
حيث وضع أسرهم، عن طريق العام العارضات للرأي
٢٠٠٥ إلى  في عام ٪١٤ من النصف مبقدار أنخفض

.٢٠١٠ في عام ٪٧

أخبار قصص اقتباس إلى متزايًدا ميال أبرزت النتائج
من ٪٥٢ بـ ُيستشَهد حالًيا، الصحف. في اإلناث
عام  في ٪ الـ٥٠  نسبة عن ارتفاًعا ما ميثل النساء، 
لقصص أخبار املطلق العدد أن وبالنظر إلى .٢٠٠٥
٪٢٤) بكثير أقل الذكور أخبار قصص مقابل اإلناث
ساري  األخبار في املباشر املرأة فالزال صوت فقط)،

احلدود. في أدنى املفعول
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املواضيع صور إذا كانت تظهر املراقبني بيان ما من ُطلب
حتليل أيًضا وضع ُطِلب منهم الصحف. كما مقاالت في
لها أن اعتبروا إذا الصور من اجلنسني بني املساواة
واملقاالت الصور ُقدمت من منظور اجلندُر خاصة أهمية
جنب جنًبا إلى الصحف من األولى والصفحات واألخبار

بالرموز. املكتوبة األوراق مع
اإلناث أخبار قصص من ٪٢٦ أن الدراسة نتائج بينت
نسبة منها  النقيض  وعلى فوتوغرافية،  بصور   ظهرت 
الصحف املئات من تصفح للذكور. من خالل فقط ٪١٧
استخدام عام عن انطباع أنحاء العالم، ظهر مختلف من

الصحافة. في البصرية للصور اجلندر
مختلفة والرجال النساء بها ُتصَور التي الكيفية تبدو

في موظفة  النساء صور إن قيل وقد  كبيًرا. اختالًفا
اإلثارة. أو املشاعر لدغدغة تستخدم اإلعالم وسائل 
تعليقات ترافقها التي الصور ُتستخَدم ما غالًبا
للجنسني النمطية الصور لتعزيز الصفحات وتخطيطات
أوضاع في املرأة تظهر  ما وكثيًرا متفاوتة.  بدرجات
فيها تعامل أوضاع في تظهر احلاالت في بعض مثيرة،
مستأنسة أو سلبية أنها على ُتصور أو وحشية معاملة
موضوًعا  املرأة تشكل حيث للرجل. أو تابعة كضحية أو

سًنا. األصغر للنساء صور ُتستخَدم ما غالًبا للصور،
وضع في يصورون ما عادة الرجال أن حني في 
مع  املقارنة فإن الكاملة، مالبسهم أو يلبسون حتذيري
مختلفة هيئات في النسائية األجسام تصوير وتيرة
ُمتَأل بكثير. أعلى من ذلك رسمية أو عارية غير مبالبس
نساء بصور أنحاء العالم، في كافة األولى، الصفحات
عناوين مع جنب إلى جنًبا مثيرة  أوضاع  في شابات 
بشكل عنيفة وأحياًنا حاذقة، غالًبا مثيرة، وعبارات
"ال صحيفة من  واحدة أولى صفحة  توضح صارخ.
مروع صور نحو على االجتاه هذا ناتسيوني" اإليطالية
كامل  عرض مع فقط وجهه قتل بجرمية املتهمني أحد
كان السباحة.  لباس في شاطئ على ضحيته جلسم

قتلها". "لقد العنوان:
تتراوح  موحية. عناوينا التي حتوي النساء صور تكثر
صارخ نحو على إباحي هو ما بني الصور اإلباحية ما
 (كاملرأةالعارية علىالصفحة األولىمنالصحيفة الهنغارية
(كما يتضح تلك اإليحائية إلى (‘Budapest  Blikk
في للدعاية أزياء عارضات لصور االستخدام املتكرر من
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بعض تطرقت الداخل). والتجميل في األزياء صفحات
مجموعة صور إلى البلدان، من مجموعة في الصحف،
ضد اإلجراءات يتظاهرن وهن األوكرانيات النساء من
 H1N1 ڤيروس ضد حكومتهن اتخذتها التي املشددة
مع البكيني، وجه وقناع الوجه أقنعة ارتداء من خالل

رسالة املتظاهرات. عن السياقية املعلومات من القليل
حتدي الفرعية أو الرئيسية العناوين حتاول حتى عندما
موضوع استخدام على تعتمد  فإنها  النمطية، الصور 
املثال، إلى املقال على سبيل االنتباه للفت جنسي أنثوي
 La Dernière’ البلچيكية الصحيفة في صورة تظهر
Heure‘ إلمرأة عصرية ترتدي نظارة شمسية وتدخن
بجانب عنوان اخللفية سيارة فاخرة في مع السيجار
املقال كان الغبيات. النساء من عصابة على "القبض
السيارات اإلناث اللواتي لصوص عصابة من حول يدور
أن فكرة لصوص السيارات حني في عليهن. القبض ألقي
فإن املنصاعة، لألنثى النمطية  الصورة  تتحدى  اإلناث
كراهية للنساء عن عبارة بالتأكيد هو اخلبر هذا عرض

مثير. الوقت ذات وفي
مسابقة إلى املؤدية خالل الفترة العاملي املراقبة يوم وافق
مختلف من صور انتشرت .٢٠٠٩ الكون جمال ملكة
في للصحيفة، البلد األم من غالًبا املتنافسات، التي أتت
صوَرت باملسابقة. اخلاص السباحة لباس في صورة 
أيًضا التي هي هودج، كريستينا اإلجنليزية، املتسابقة
في العراق، إلى وأرسلََت اجليش البريطاني في جندية
العالم، أنحاء مختلف من األقل بلدان على أربعة صحف
تعليقات السباحة، مع في ثوب زيها عسكري أو في سواء

 La" البلچيكية (في الصحيفة املقاتلة" مثل ”باربي عليها
ظهرت الصحيفة، نفس في  (“Dernière Heure
خلق مما عن بندقية الكالشنيكوف، مقال صورتها أعلى
اإلعالم- اجلسد وسائل مجازات من بني اثنني تصادًما

والسالح العنيف. النسائي
التوضيحية الصور ُتستخَدم األحيان، من  كثير  وفي
القوالب من متنوعة مجموعة لتعزيز األخبار في للنساء
رفعت بريطانية إمرأة ُصوَرت املثال، سبيل على النمطية.
ذكر هو  الذي العمل في رئيسها  ضد قضائية دعوى 
ميل" ويشير "ديلي في مثير موقف في اجلنسي للتحرش
على النقيض ذليلة". غبية ''شقراء بوصفها العنوان إليها
مع في "ديلي تلغراف" نفسها تقدمي القصة يتم من ذلك،
تاميز" "هيمااليان في عمل. حلة ترتدي صورة إلمرأة
اخلطرة" "القيادة بعنوان  قصة على تعليق  النيبالية،
عجلة وراء شفاه أحمر تضع  المرأة صورة  وضعت 
على أنها للمرأة منطية صورة مجسدة السيارة، قيادة

اخلطرين. السائقني من
لعناوين  مجاوًرا املرأة صور موضع يكون  ما غالًبا 

باملرأة املصورة، لها عالقة وتعليقات ال جنسية موحية أو
باملقالة. صورت لها ال عالقة املرأة صورة تكون أن أو
عشاء حفل  في ورجًال إمرأة البوتسوانية نيوز"  "ديلي
فستان كان موغاي". – شن "إغراء  عنوان:  حتت 
من مزيد تكشف ومع ذلك، منخفضة. تقويرة ذا املرأة
جلمعية احملاسبني السابق الرئيس عن املقالة أن القراءة
املمارسات جتنب األعضاء من يطلب وهو القانونيني
في التي للمرأة الرئاسة ميرر  وكان امللفقة، احملاسبية
أفريقية،  اجلنوب "The Citizen" غالف على الصورة.
جالسة امرأة وحوض جذع األعلى للجزء صورة ظهرت
الصورة  تظهر ذلك، السماء." مع "عاهرة عنوان بجوار
هذه أن يكشف مقال مصاحب اجلريدة مع داخل كاملة

عاهرة. تلعب دور مسرح ممثلة هي إال ما املرأة
"The West Australian من األولى الصفحة توفر
بني النمطية القوالب عن  شاملة  قوية نظر ”وجهة
صفة عليها املضفى الذكورة ذلك في مبا اجلنسني، 
القصة تظهر اجلنس. في  املستغلة واألنوثة العسكرية 
والده صورة يحمل لطفل  املرافقة والصورة الرئيسية
اخللفية، في الذي يبدو مستحسًنا العسكري الزى في
إجنلترا ملكة  الثانية  إليزابيث امللكة لشكل كمحاكاة
العنوان ويذكر كتفه.  أعلى صورتها رؤية  ميكن التي
قوات إلى والده وينضم خطى أن يتبع قرر الصبي أن
في الفرعي صورة إلمرأة العنوان االحتياط. تظهر في
عنوان مع األزياء صفحات عن معلنة السباحة ثوب
من ووالده الصبي يكمل التناقض بني البكيني". "حرب
صورة أخرى جهة من البكيني ترتدي التي جهة، واملرأة
واألنوثة العسكرية صفة عليها املضفي للرجولة أخرى

جنسًيا. املستغلة
األخبار في للنساء العلني اجلنسي االستغالل تكمن وراء
األخرى من االجتاهات عدًدا اختيار الصور، خالل من
غالًبا مالحظتها. ميكن التي للمرأة البصري التمثيل في
الطبيعية، املناظر لقطات خلفية في النساء ُتصَور  ما
هن باملهام املنزلية. القيام أو احلقول في العمل وأثناء
غالًبا املشهد. من كجزء سلبيات، ويبدين اسم، بال
املقابل، في الريفية.  املناطق من النساء هذه تكون  ما
أنحاء جميع في الصحف في الرجال صور تظهر
املناقشات من أنشطة في تعمل نشطة، كصور العالم
الكينية" الصحيفة  في املسلح.  الكفاح إلى  السياسية
املسلحة أمن قوات األولى تظهر الصفحة ،"The Star" 
منطقة في مستوطنني  إلجالء تستعد وهي الذكور من
الصورة تظهر الصحيفة، داخل حني في ماو، غابات
بشكل يقفن سيدات نفسه املقال  لبقية املصاحبة
" املصرية الصحيفة تبرز املؤقتة. بيوتهن حول  سلبي
بعالمة تشير الشروق"Sharouk" مالمح صورة إلمرأة

منفصلة صورة مع إلى جنب السالم أمام اجلمهور جنًبا
ألعمال شغب لرجال.

كضحايا. بعد غرق النساء ُتعَرض احلاالت من كثير في
الصحف في جنوب أظهرت سويتو، في اثنني من الفتيان
لعمال صور "The Star"و ’ “The Citizen” أفريقيا
الوجوه بينما ُصوَرت اجلثث بصبر  ينقلون ذكور إنقاذ
قريبة. تظهر صورة  مسافة املضطربات من للنساء الدامعة
"The Times of Suriname" جريدة في  مرسومة 
سيارة، أمام املطر حتت الشارع في ملقاة إمرأة جثة
العنف عن مقال صحفي يظهر املارة. بها يحدق في حني
الدمنارك من 'MetroXpress' صحيفة في املنزلي
ُوترى تبكي حلقات على احلائط وهي في إمرأة مربوطة

يهددها. رجل ساقي أنه على يبدو ما بني من
النمطية  الصور مشروع، بشكل الصور، بعض  تتحدى
هذه تشتمل ضوء جديد. في املوجود اجلنسي االطار أو
يحملن وهن اجلماهير إلى يتحدثن نساء على  الصور 
التجمعات يخاطنب أو ،(‘Herald’ (نيوزيلندا قدم كرة

 The News’ of St. Vincent and) مرفوعة بأيد
تقليدية غير مهن في يعملن أو ،(the Grenadines
لبيع محل في ميكانيكيات مثل للمرأة، بالنسبة
صحيفة في .(El Païs of Uruguay) السيارات
ُصورت مدغشقر) (من ‘‘Midi Madagasikara
الرجال على الفوز على شطرجن قادرتني كبطلتي فتاتان
چامايكا جريدة من صورة تظهر الشطرجن. لعبة  في
يشرح حني  في بلطف طفًال  يحمل  رجًال  “Gleaner"
حركة بدأت الذي الشباب برملان في قائد أنه العنوان

املجتمع. في األخالقية القيادة لتوفير الشباب لآلباء
األدوار في املرأة صورة تظهر أن املهم من في حني أنه
غالًبا والسياسية املرأة القوية صورة التقليدية، فإن غير
ما غالًبا الرجال. صور عن مبهارة مختلفة تكون ما 
العلوي اجلزء تظهر لقطات في الذكور الساسة يظهر
من والصورة احلشود،  فوق  املنابر أعلى أو فقط
اجلندر  عن كمواضيع السياسيات ُتصَور األحيان
آن  املستشارة األملانية تظهر الرجال. على يعتمد الذي
الصحيفة في  الصور من متنوعة مجموعة في  ميركل

 Las'واألسبانية ، -‘Jyllands-Posten’) الدمناركية
يرافقها   ،(’Стандарт 'والبلغارية' ‘Provincias
قادة عامليون سابقون بها يحيط الرجال أو من ساسة

ميخائيل جورباتشوف. مثل
املعقدة احلقيقة ترسم ال التي األخبار صور ُتستخَدم ال
احلقيقة لتشويه إال بأخالقية أو بدقة واملجتمع للجندر

تعكسها. أن من بدال
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كانت  عندما  ١٩٩٥ عام منذ كبيًرا تغيًرا هذا يعتبر
على  الناس. أخبار من فقط ٪١٧ نسبة تشكل النساء
في املرأة وجود في البطيئة من الزيادة املطردة الرغم
فمازال  املاضية، ١٠ الـ السنوات مدى على  األخبار
هذه تتعارض العالم. في على األخبار يهيمنون الرجال
سكان نصف عن  يقل ال ما  أن  حقيقة  مع الصورة

النساء، من العالم
املرأة ظهور الزيادة في وتيرة حوفظ على ناحية فمن
على يدل مما املاضي، العقد مدار على األخبار  في
العشر السنوات مدار على ثابتة ولكن بطيئة تقدم وتيرة
حضور في االرتفاع  نبع أخرى، ناحية من املاضية.
املواضيع املتزايد في التواجد من كبير، حد املرأة، إلى
اإلعالم، وسائل أخبار جدول على األولوية األقل ذات
مثل تلك العالية، األولوية ذات األخبار في كثيًرا وأقل

احلكومة. / بالسياسة املتعلقة
WO�—U)« ¡U��_« w� …√d*« —uC� b�«e� ❚

ÆWOK;« —U��_« w� U�œu�Ë …«—U�*
بوضوح يظهرن ،١٩٩٥-٢٠٠٥ الفترة في النساء، كانت
الوطني النطاق  مع باملقارنة احمللية األخبار في أكبر
الرابع املشروع في االجتاه هذا تعطل اخلارجي. أو
في املرأة حضور تزايد حيث العاملي اإلعالم ملراقبة
األخبار احمللية. في اخلارجية ملجاراة وجودها األخبار
في املرأة  وجود زيادة معدل  يتوافق ذلك، على عالوة 
مع املاضية  ٥ الـ السنوات خالل اخلارجية  األخبار
قد   .٢٠٠٥ -٢٠٠٠ السابقة الفترة في لوحظ معدل
على للمرأة احلضور املتزايد هذا االستنتاج مع يتزامن
تعكس الذي املدى أن من الرغم على املستوى العاملي
التغييرات اإلعالم بدقة وسائل صورة في الزيادة إليه
تطبيق أردنا ما إذا فيه، مشكوك احلقيقي العالم في
اإلعالم مراقبة  مشروع نتائج  من  املستفادة الدروس

عدة. في مجاالت للمرأة الناقص عن التمثيل العاملي

tO� ‚uH� r�U� d�uB� w� …dL��� —U��_« ❚
 U�H�« lOL� w� ¡U�M�« œb� ‰U�d�« œb�

ÆsN*« w�  ËUH� vK�√ u�Ë ¨UÎ��dI� WOMN*«
أثبتت التي  األخبار  قصص  اإلناث من نسبة ارتفعت
مهنيات أو كعامالت صورتهن أو مثلتهن أو  هويتهن 
الفئات  في بعض املاضية ١٠ الـ السنوات مدى على
بني الفجوة فالزالت ذلك،  من الرغم  على املهنية.
عدد مجموع من  املهن. في والسيما كبيرة اجلنسني 
مثلت أو صورت أو اإلخبارية التي حددت املواضيع من
مجال في والعاملني ،٪٦٩ نسبة الذكور ميثل املعلمني،
،(٪٨٣) القانونية املهن وأصحاب  ،(٪٦٩) الصحة
أصل  من  ٢ في الرجل املرأة تفوق  (٪٩٠) والعلماء
و(٥٤٪) بيوت  كربات  (٪٧٢) املهنية: الفئات من  ٢٥
خالل من املشاهدة الصورة تصبح بذلك، كطالبات.
حيث تعتبر النساء هذا العالم صور األخبار واحدة من
خارج العمل في نشطات كمشاركات مرئيات غير عملًيا

املنزل.
rNO�≈  lL��Ô« Ë√ rN�K�UI� X9 ’U��Q� ❚

 U�H�« w� ÂÓbI�Ô …√d*« ‰«e� ô ¨—U��_« w�
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 Æå¡«d�)«ò  U�� w� ÊËœu�� Êu�«e� ô
كأشخاص الرجال مع التعادل من النساء تقترب
من ٪٤٤ بنسبة األخبار في العام  الرأي يقدمون
مقابل  الصفة بهذه مقابلتهم متت الذين األشخاص
كأشخاص النساء حضور حتسن .٢٠٠٥ في عام ٪٣٤
كمتحدثات أو شخصية جتربة  على بناًءً يتحدثون
يتحدثون نيابة أو آخرين أناًسا ميثلون (أناس رسميات
معرفة على بناًء يعلقون الذين (هؤالء عنهم) وكخبيرات
متثل ال املكاسب، هذه من الرغم على جًدا. متخصصة)
الرسمني و٢٠٪ املتحدثني من ٪١٩ نسبة سوى املرأة
من ٪٨١ نسبة الذكور ميثل املقابل، في من اخلبراء.

اخلبراء. من و٨٠٪ املتحدثني
ÀU�ù« s� ÊuOH�B�« d�c� Ê√ qL�;« s� ❚

wHF{ »—UI� W��M� —U��_« hB� w�
lO{«u� w� —u�c�« s�� r�d�– ‰UL��«
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ولنسبة اإلناث أخبار قصص من ٪٢٢ ُيذَكر السن لنسبة

الصحف. تصور  الذكور في أخبار قصص  من ٪١٢
مع باملقارنة كضحايا اإلناث األخبار قصص من ٪١٨
النساء تصور أن املرجح من املقابل، للذكور.في ٪٨

الرجال ضعف متثل بنسبة كناجيات اآلن
والنسبة للنساء املئوية النسبة أن الفجوة بني  في حني
بدأت أنها إال كبيرة، تزال ال كضحايا للرجال املئوية
عام في والالفت، .١٩٩٥ عام منذ  تدريجًيا تضيق 
للذكور.  ٪٣ مقابل كناجيات لإلناث ٪٦ ٢٠١٠،ُسجلَت
٪٤ عندما  سِجلت نسبة ٢٠٠٥ حالة عام وهذا عكس

الذكور. من ٪٨ بـ مقارنة كناجيات من اإلناث
V??�� WOzU??�M�« —U��_« hB� n??MB� ❚

 hB� s??� d??��√  «d??� ¥ w??KzUF�« l??{u�«
Æ—u�c�« —U��√

لإلحصاءات، خالًفا ُاتخذت، التي النتيجة هذه  تعتبر
واملهام املهن باختالف األخبار قصص التمثيل في عن
الوضع من خالل النساء تصنيف وضع بارزة. يطمس
في مجتمعهن من دورهن وسلطاتهن العائلي، والتقليل
فعاالت  مستقلة ومشاركات األخرى ككائنات هوياتهن

املنزل. األوسع خارج املجتمع في
s� ŸUH�—« ¨sN� bNA��� ¡U�M�« s� •µ≤ ❚

 ≤∞∞µ ÂU� w� •µ∞
الرجال من أعلى قليًال أي ٪٥٢ بنسبة بالنساء ُيستشَهد
حيث ماضية أعوام خمسة عن تغييًرا هذا ُيَعد (٪٥٠)
أعلى بنسبة أي ٪٥٣ بنسبة بالرجال يستشهد كان
من املطلق  العدد أن  مبا  ذلك، مع .(٪٥٠) النساء
أخبار قصص من بكثير أقل النساء أخبار قصص
األخبار في املباشر املرأة فصوت فقط) ٪٢٤) الذكور

احلدود الدنيا. في ساري املفعول يزال ما
n�B�« w� ¡U�M�« —U��√ hB� s� •≤∂ ❚

Æ—u�cK� •±∑ q�UI� w� —u� UNI�«d�
الصحف في الفوتوغرافية للصور نوعي حتليل أظهر
الرجال أن حني  في أنه للمراقبة العاملي اليوم خالل
بكامل أو قيادي وضع في الصور في يظهرون ما عادة
األجسام تصوير وتيرة مع  املقارنة فإن مالبسهم،
أو رسمية غير مبالبس مختلفة هيئات في  النسائية

بكثير. أعلى من ذلك عارية

١ في ٢٠. سوى ليس البحتة الصدفة طريق وقوعها عن احتمال أن يعني وهذا الثقة فترة من ٪٩٥ عند نسبة هامة إحصائية داللة ذات هي االختالفات ذكرت، تعد ١- حيثما
النساء. من هم العالم أنحاء جميع في البرملانيني من للبرملانات أن ١٩٪ الدولية واملنظمة الدولي، البرملاني االحتاد خالل من ٢٠١٠ في عام جمعت التي تبني البحوث -٢

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm      
األخبار. حولها الذين تدور األشخاص وليس األخبار في قوبلوا األشخاص الذين أنها على األخبار مصادر تعرف -٣
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من على التليڤزيون و٤٥٪ ترد النشرات التي ٥٢٪ من
النساء يد على  تقدم  اإلذاعة في ترد التي القصص
من أقل وهو ٪٤٩ إلى يصل مجتمعني متوسطهم 
التليڤزيون في  ترد التي اإلخبارية النشرات نصف
عليه عما كان  ٪٤ انخفاًضا يظهر ما وهو واإلذاعة
مشابهة ملستوى اإلحصائية وهذه .٢٠٠٥ في األمر
أجريت التي مثيلتها عن ومنخفضة ،٢٠٠٠ عام
النشرات من كانت ٥١٪ عندما مضت ١٥ عام منذ

نساء. تقدمها اإلخبارية
©≤≥ ‰Ëb'« dE�«®

التليڤزيون، عبر املقدمة اإلخبارية للنشرات بالنسبة

بواسطة املقدمة تلك نسبة فإن والصحف، واإلذاعة
وهي ،٢٠٠٥ في املسجلة لتلك متاًما مماثلة نساء

.٪٣٧
.٢٠٠٥ حتى الثالث الوسائط في النسب ارتفعت
بني احلاد لإلرتفاع باملالحظة جديرة اإلذاعة إحصاءات
نشرات ٪٤٥ إلى و ٢٠٠٥ (من ٢٧٪  ٢٠٠٠ عامي
٪٨ إنخفاض مثير بواسطة نساء)، تبعها أخبار مقدمة
في التغير السلبي ويكمن التالية. اخلمس سنوات خالل
في  الثبات بسبب و ٢٠١٠   ٢٠٠٥ أرقام بني اإلذاعة

.٢٠١٠ عام اإلحصائي في العام املتوسط
اإلجمالي لإلنخفاض اإلقليمية منوذًجا األرقام وتوضح
النشرات  نسب في  ٢٠٠٠ عام البادىء  العقد خالل 

املناطق كل في نساء، وتقدمها تقدمها التي اإلخبارية
الالتينية. وأمريكا وآسيا أوربا، – ثالث باستثناء
طفيفة زيادة هناك بينما ملحوظ، غير أوربا في التغيير
حققت التي أمريكا الالتينية آسيا. واالستثناء في في
عام ٪٣٨ إلى   ٢٠٠٠ عام ٪٢٨ من ملموسة، زيادة
املتوسط من أقل اإلحصائية هذه  ذلك  ومع ،٢٠١٠

.٪٤٢ العاملي البالغ
Æ©≤¥ ‰Ëb'« dE�«®

—U��_« .bI�
التليڤزيون على اإلخبارية النشرات من ٪٥٢ عام، بشكل

نساء. تقدمها اإلذاعة في املقدمة من تلك ٪٤٥ و
أن جند اإلذاعة،  عن اإلقليمية  اإلحصائيات بدراسة
التي الوحيدة  األقاليم هي األوسط والشرق أوربا
نساء بواسطة املقدمة اإلخبارية النشرات عدد بها 
التباينات تظهر رجال. بواسطة املقدمة لتلك  مساو
من أقل  وهي األخرى،  املناطق كل  في اجلنسني بني 
في الفوارق أكبر وتسجل ٪٤٥ العاملي البالغ املتوسط
اإلخبارية النشرات من ٪١٦ (فقط الكاريبي  منطقة 
الالتينية أمريكا وفي نساء) تقدمها اإلذاعة في املقدمة

.(٪٢٩)
منطقة أن للتليڤزيون اإلقليمية االحصاءات توضح 
نسبة بني الفارق  تتجاوز  آسيا تتبعها  الكاريبي 
تلك ونسبة نساء بواسطة املقدمة اإلخبارية النشرات
اإلخبارية النشرات من ٪٦٠ رجال. بواسطة املقدمة
الكاريبي منطقة بتليڤزيونات األخبار نشرات  في
أخبار نشرات في ٪٥٢ النسبة بينما نساء، تقدمها
من أقل تأتي األخرى املناطق كل آسيا. تليڤزيونات 
الفوارق أكبر وتقع ،٪٥٢ البالغ العاملي  املتوسط
النشرات من ٪٢٦ (فقط الهادي احمليط منطقة في
.(٪٣٢) الشمالية أمريكا وفي نساء) تقدمها اإلخبارية

©≤≥ W�H� ≤∂ ¨≤µ ‰Ëb'« dE�«®
مذيعي من فقط ٪٧ كان مضت، سنوات خمس منذ
بني العمرية الشريحة في الواقعني اإلخبارية النشرات
اآلن  النسبة تبلغ بينما  النساء.  من سنة، و٦٤ ٥٠
الفارق في محتمل إجناز إلى يشير ما  وهو  ،٪٥١
الشريحة العمرية. نفس في الرجال املقدمني مع الرقمي
هذه من للتأكد تكميلي بحث  إجراء الضروري ومن

األرقام.
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للنشرات اإلقليمية األرقام في كثب، عن التدقيق يوضح
عبر شائًعا. منوذًجا املقدم، نوع  حسب اإلخبارية، 
النشرات تشكل األقاليم، كافة في الوسائط  كافة
من ٪٥٠ من أقل نساء قبل من املقدمة اإلخبارية
باستثناء املقدمة، اإلخبارية النشرات رقم إجمالي
الكاريبي. منطقة في التليڤزيونية اإلخبارية النشرات
بني ما وتقدمي بإعداد النساء تقوم املناطق، معظم في
منطقة وتأتي اإلخبارية.  النشرات من و٤٠٪  ٪٢٠
إخبارية نشرات  نسبة بأعلى  املقدمة  في الكاريبي
فضًال عن النشرات (٪٤٨) صحفيات مراسالت تقدمها
تعد .(٪٥١) نساء تقدمها التي التليڤزيونية اإلخبارية
الوقت، نفس أنه في منطلق من الكاريبي مثيرة منطقة
بواسطة املقدمة اإلذاعية اإلخبارية النشرات تأتي نسبة

.٪٢٦ تبلغ حيث منخفضة نساء مقدمات
نسبة بأعلى  املقدمة  في  الهادي احمليط  منطقة وتأتي
.٪٤٢ حيث تبلغ نساء تقدمها إذاعية نشرات إخبارية
مثيلتها على كبير بشكل متقدمة ليست فالنسبة ذلك، مع
اإلذاعية اإلخبارية النشرات من ٪٤٠ حيث أوربا في
أمريكا وفي  ،(٪٣٨) أفريقيا في بينما  نساء،  تقدمها

(٪٣٨) الالتينية
©≤∑ ‰Ëb� dE�«®

الفترة في األرقام االقليمية في كثب عن التدقيق يوضح
النشرات  نسبة حتسن ٢٠١٠ حتى   ٢٠٠٠ عام من
املناطق. معظم في نساء تقدمها  التي اإلخبارية
الالتينية أمريكا في لإلعجاب األداء املثير ويتكرر هنا
نسبة ٪٢٧ استثنائية من قفزات املنطقة حققت حيث
عام في نساء  بواسطة املقدمة اإلخبارية النشرات

في النسبة وحتسنت .٢٠١٠ في ٪٤١ إلى   ٢٠٠٠
من أقل تظل لكنها ،٪٣٠ إلى ٪٢١ من أيًضا، أفريقيا
املناطق كل خلف وتأتي ،٪٣٧ وهو العاملي الـمتوسط
وتأتي منطقة الدراسة. هذه مؤشر شملها األخرى التي
اإلخبارية للنشرات  ٪٤٥ بنسبة املقدمة في الكاريبي
منطقة في تراجًعا ونالحظ نساء. بواسطة املقدمة
في العينة حجم لزيادة يرجع رمبا الهادي الذي احمليط

حالًيا. املنطقة أكبر بشكل تعكس قد التي ٢٠١٠
اجلنسني بني الفجوة لتضييق  يوجد تكرار إجماًال، ال
النسبة تظل إذ و٢٠٠٥؛ ٢٠٠٠ عامي بني املسجلة
عند نساء املقدمة بواسطة اإلخبارية للنشرات العاملية
قبل للنتيجة املكتشفة مماثلة متاًما نتيجة وهي ،٪٣٧

سنوات. خمس
∫r??OK�ù« V??�� ¨ ö??�«d*  h??B� ≠≤∏
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نسبة أن جند املوضوع، حسب األرقام بدراسة
بتلك مقارنًة نساء اإلخبارية املقدمة بواسطة النشرات
في املاضي العقد زادت عبر رجال قد قبل من املقدمة
الصحة". / "العلوم عدا ما الرئيسية املوضوعات كل
أعلى وتكمن نقطة، ٣ و ١١٪ بني التغييرات وتتراوح
"املشاهير/الفنون". لكن، عن إخبارية نشرات في زيادة
في رجال بواسطة املقدمة النشرات اإلخبارية تستمر
املوضوعات. كل في نساء بواسطة تلك املقدمة جتاوز

احتمالية  ترتيب تراجع رئيسية، موضوعات  ٤ حتت
الترتيب إلى نساء بواسطة اإلخبارية النشرات إعداد
هذا املؤشر  استخدام مت عندما ٢٠٠٠ عام املكتشف
حتت اإلخبارية النشرات ظلت مرة. ألول القياس في
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املتحدة في الواليات ذكرت إذاعية أخبار توجد ال فقط، كندا من اإلحصائيات ٭
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/ احلكومة واجلرمية / السياسة الرئيسية: املوضوعات
على نساء. بواسطة إعدادها في احتماًال األقل العنف
حتت املوضوعات اإلخبارية النشرات تزال العكس، ال
احتماًال األكثر القانونية / الصحة واالجتماعية العلوم/
في أخرى مرة  بالتمعن نساء. بواسطة إلعدادها 
موضوعان السابقني املوضوعني  أن املكتشفة النتيجة
وسائل أچندة ألولويات الهرمي الترتيب أعلى في
احتمالية أن نستنتج أن ميكن اإلخبارية،  اإلعالم 
إخبارية قيمة املمنوحة  اإلخبارية النشرات إسناد
من ملقدمات األخبار، قرار غرف صناع بواسطة عالية
اإلخبارية النشرات احتمالية من انخفاًضا أقل النساء،

إخبارية). قيمة أولوية (أقل أقل املمنوحة
¨ ö??�«d* W??�—U��≈  «d??A� ≠≤π
∫W????O??�Ozd�«  U?????�u{u*« V??�� 
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في من األخبار العدد الكلي من ٪١ من الشرائح أقل تتضمن هذه ٭
منفصًال موضوًعا يكن لم هذا العاملي اإلعالمي الرصد مشروع

اإلحصائيات غير متاحة فإن ولذا ٢٠٠٠٠ ، ٢٠٠٥ عام في

ما القصة، أي، نطاق تكويد أجهزة املراقبة من ُطلب
أو أجنبية. دولية أو محلية، بأحداث كانت متعلقة إذا
تتناول بأحداث املتعلقة اإلخبارية النشرات تكويد مت
"دولي كـ - إقليمية رؤية لها التي مثل – وآخرين الدولة

وآخر".
النشرات اإلخبارية تقدمي احتمالية أصبحت ما، لدرجة
مســـاوية اآلن بواســـطة النســـاء األجنبيـــة والقومية
من ٪٤٠ احمللية. اإلخباريـــة بالنشـــرات اخلاصة لتلك
وتبلغ النسبة نساء، تقدمها اإلخبارية احمللية النشرات
اإلخباريـــة القومية و٣٧٪ للنشـــرات ٣٨٪ للنشـــرات

منذ عنه مختلـــف املوقف هـــذا األجنبيـــة.  اإلخباريـــة
تعد  النســـاء كانت عندما مضت ٥ و ١٠ و ١٥ عاًمـــا
بنطاق اخلاصة تلـــك من أكبر بنســـبة احمللية األخبار
بني النشـــرات الفوارق أصبحت بينمـــا أوســـع. لذلك،
واضحة غير واألجنبيـــة والقومية اإلخباريـــة احملليـــة
من ملقدمات املســـندة اإلخباريـــة للنشـــرات بالنســـبة
كل في اجلنسني بني الكبيرة الفجوة تســـتمر النســـاء،

اإلخبارية. النشرات مجاالت
V�� ¨ ö�«d* W�—U��≈  «dA� ≠≥∞
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لم - معروفة  غير باعتبارها األخبار إحصائيات سجل ٭
ح توضَّ
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نساء بواسطة  املقدمة اإلخبارية النشرات حتتوي
املقدمة تلك من  أكثر نسائية خبرية موضوعات  على
 ١٠ الـ عبر التوجه هذا استمر وقد رجال. بواسطة
املوضوعات من ٪٢٤ ،٢٠٠٠ عام في املنقضية. سنوات
نساء، تقدمها التي اإلخبارية النشرات في  اإلخبارية
رجال يعدها تلك التي من على العكس نسائية، كانت
االحصائية النسب تبلغ  حالًيا، .٪١٨ بلغت التي
تقدم معدل األرقام هذه تعكس بالترتيب. ٢٨٪ و٢٢٪
بني توازًنا أكثر صحافة نحو العقد البطء خالل بالغ

اجلنسني.
اإلخبارية النشرات من ٪٣٤ وجدنا أعوام، خمسة منذ
٤٩ عاًما،  -٣٥ العمرية الفئة من نساء تقدمها كانت
.٢٠١٠ في اإلخبارية النشرات  من ٪٤٢ بـ مقارنًة
اإلخبارية القصص نسبة ملحوظ بشكل أيًضا ارتفعت
 ٦٤ –  ٥٠ العمرية الفئة من  نساء بواسطة  املقدمة
هذا لكن حالًيا. ٢٠٠٥ إلى ٤٠٪ عام ٪١٧ من عام،
من حاسم بشكل  للتأكيد بحاجة  املشجع االكتشاف

تكميلية. أبحاث خالل
أرضية مت اكتساب أنه املكتشفة النتائج تشير إجماًال،
اإلحصائية املثير أن األعلى. ومن العمرية الفئات في
دون التعادل.  ٣٤ وقعت – ١٩ العمرية بالفئة اخلاصة
ملقدمني اإلخبارية القصص من ٪٥٢ ،٢٠٠٥ عام في
النساء، بينما من ملقدمات كانت العمرية الفئة هذه من
من ملقدمات اإلخبارية القصص من فقط  ٪٣٩ اآلن
موقف إلى املكاسب، برغم احلقيقة، هذه النساء. أدت
بواسطة رجال املقدمة اإلخبارية القصص فيه أصبحت
كل في نساء، بواسطة املقدمة مثيلتها العدد في تفوق

العمرية. الفئات
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علوم وصحة

اجتماعي وقانوني

اقتصاد

فنون مشاهير،
إعالم، ووسائل

ورياضة
وعنف جرمية

وحكومة سياسة

في سن الطفولة٭ بنات
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اجلنس تغيير - النوع (تغيير أخرى مصادر توضح: لم ٭
النساء للمراسالت ٪٠٫٢ من أقل نسبة يوضح كالهما

تصنيفها. يصعب ومصادر الرجال) واملراسلني
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اإلخبارية الغرف في للصحافة السائد االجتاه يحدد
االســــتجابة في النهائية احملصلــــة كيــــف ســــتكون
بني تفاعل «اجتــــاه» نتيجة اتخاذ يتم حيث للجنــــدر،
رئاسة سياسة وتشمل هذه اجلوانب جوانب متعددة.
وااللتزام للمحرر، اجلندري اإلدراك مستوى التحرير،
وزاوية للمحرريــــن، اإلخباريــــة وإســــناد القصــــص
املســــتخدمة، واللغة إجراء املقابالت، وفنيات القصة،
ملسائل املخصص احليز ومقدار الصور، واســــتخدام
النساء تشــــكل (التي مهمشــــة ملجموعات ذات أهمية
جودة اجلانب تأكيد إلى باإلضافة منها) كبيرة أغلبية

اإلخبارية. التغطية في األخالقي
العاملي اإلعالمي مشــــروع الرصــــد بحث لقد توصل
مســــألة  أبعاد في اإليجابية التغييرات ٢٠١٠ بعــــض
متت عليها الدراسة. األخبار التي وسائط في اجلندر
ضمن عدد من صغيرة نقاًط مجــــرد لكن، التغييرات
على تعليقي ويركــــز تأثيرها. مــــن العوامل احملتمــــل
األخبار إنتاج وعملية الداخــــل من اإلخبارية الغرف

ذاتها.
ما العقــــل هي: إلى الفــــور على ترد األســــئلة التــــي
املؤسســــات أجهزة في وعمليات اإلنتاج طرق طبيعة
هي وما يشــــرف على هذه العمليات؟، من اإلعالمية؟
تشغل هل والنساء؟ الرجال التي يشــــغلها الوظائف
اإلخبارية لدى الغــــرف مؤثرة؟ هل النســــاء وظائــــف
يعملن أن النســــاء الالتــــي ميكن من دليل للخبيرات
إرشــــادية خطوط لهذه الغرف هل لألخبار؟ كمصادر
هل باجلندر؟ اخلاصة للمواضيع إعدادها من حتسن
في وتطوير اإلعداد اجلنــــدر عن توعية برامج توجــــد
تقييم وآليات توجد رقابة اإلعالمية؟ هل املؤسســــات

تصوير عادل لضمــــان اإلعالمية املؤسســــات مؤثرة في
من كل في اجلنســــني التوازن بني وحتســــني للجنســــني

الصحفية؟ واملمارسة اإلخبارية الغرف
املقاالت ومحررو اإلخبارية، الغرف محررو البداية، مــــن
وهم من الرجال، غالًبا وهــــم املقدمني اخلاصــــة، وكبار
إخبارية قصص إســــناد عن األول في املقام مســــئولون
داخل املؤسسات األعمال وتوزيع والصحفيني. للمقدمني
مجاالت في تغطية الكفاءة على دائًما ال يعتمد اإلعالمية
توزيع القصص تســــتمر النمطيــــة املقولبة في معينة؛ إذ
يطلق ما تغطية النساء في املقدمات وتستمر اإلخبارية.
الثقافية، املواضيع مثل ”خفيفة“ عليه قصــــص إخبارية
أن مــــا ميكن إعداد من بــــدًال واالجتماعية والصحيــــة
واألعمال، السياســــة، مثل حتدًيا أكثر موضوعات يعتبر
النادر من واملال. واالنتخابــــات والعلوم، والتكنولوچيا،

كبار». اعتبار الصحفيات النساء «مراسلني
اإلخبارية الغرف قرار لصناع املهم من عن ذلك، فضــــًال
متوازن إخباري إعداد إلــــى للحاجة مدركني أن يكونوا
إرشــــاد ميكنهم مراقبني يكونــــوا وأن بــــني اجلنســــني
اجلنســــني. عدًال بني أكثر إخبارية تغطية إلنتاج زمالئهم
من األخبار، إنتاج عمليــــات على يشــــرفون للقادة الذين
لدى اإلعداد مهارات قيمة حتسني يدركوا أن الضروري
بدورها ستحســــن التي جندري، من منظور صحفييهم
قرار صناع ويحتاج للتقرير الصحفــــي. العامة اجلودة
خالل املقدمني تذكير إلــــى باســــتمرار اإلخبارية الغرف
أهمية إلى العمل توزيع وقبــــل التحرير هيئة اجتماعات
القيم األخالقية العاليــــة، املهنية املقاييس إلــــى االنتباه
اجلنســــني والعدالة بني يكون التوازن حيــــث واإلبداع،

االحترافية. من مكونات تتجزأ ال أجزاء

لفكرة حساًســــا املعد يكون قــــد آخر، في ســــيناريو
ومتوازنة متقدمة، إخبارية قصًصا يقدم وقد اجلنــــدر
حكم بشــــأن النهائي الرأي لديه يكون ولكنه ال نوعًيا
حيث ¨UOI�d�√ أخذنا حالة رئاســــة التحرير. وإذا ما
وكبار اإلعــــالم، واحملررين وســــائل ”حراس“ غالبية
اجلندر الرجال، فالتحيزات املعروفة بشأن من املقدمني
هذه وتنعكس صدفة. ال تأتي اإلعالمي احملتــــوى في
ما، يغطي قصة من توزيع املهام، طريقة في التحيزات
ما اإلخبارية، القصص وحتريــــر كتابة طريقــــة إعادة
(املراسلون)، املعدون عليها يعتمد التي املصادر هي
وهذا عليها، احلفاظ ويجب هامة تعتبر التي واملناظير
تنوع االفتقار إلى احلقيقة في كثير. مــــن قليل مجرد
الواقع في املجتمع األمر يعكس األخبار في األصوات
تشــــكل التي النمطية الصور على االعتماد حيث يظل
للرجال أكبر صوًتا مانًحا املشتركة، ثقافتنا من جزًءا
واملعرفة. للمعلومات وممونــــني كمصادر مما للنســــاء
الرجال مــــن األخبار مجــــال في معظــــم األصــــوات
فإن اإلخبارية، الغرف بها تدار التي للطرق وبالنظــــر
بغض القصة علــــى احلصول الهدف األساســــي هو

أنه ميكن تنويع املصادر. حقيقة عن النظر
الطبيعة هــــي فيها التمعن تســــتحق منطقة أخــــرى
املؤسســــات معظم اإلعالمية. للمؤسســــات املركبــــة
تتعامل مكاتب و/أو أقسام وحدات/ لديها اإلعالمية
املقاالت التعليم، مثل البرامج من مختلفة جوانب مــــع
والغرفة والرياضة، التسجيلية، األفالم اخلاصة و/أو
في أنه اخلبرة وتوضــــح إلخ. اإلخباريــــة، والدراما..
بني منعدًما أو ضعيًفــــا التنســــيق يكون أوقات مــــا
الغرف داخل خصوًصا املختلفة، واألقسام الوحدات
اإلخبارية الغرف فيها تعمل أماكن ال في اإلخباريــــة.
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صحفية حتقيقــــات مًعا إلنتــــاج اإلنتـــاج ووحـــدات
التغطية اجلندرية فرص فــــي تضيع أن بد ال جيــــدة،
يتعلق فيما وهذا صحيح بشكل خاص (اجلنســــية).
التي اإلذاعية والصحفية اإلخبارية اإلعالم بوســــائل
القائمة على األخبار إنتاج مباشرة طبيعة فيها تؤدي
ضياع إلى ســــريعة، لنتائج باحلاجة األحداث املقترنة
خالل احلقوق مناظير حتى أو اجلنســــني لدمج فرص
يخترق شائع كخيط ربط اجلندر كيفية تظل التغطية.
الصحة، أو التعليم، في سواء التنمية قاطًعا مشكالت
أو احلكم، صالح الفقــــر، أو أو اإلنســــان، أو حقوق
HIV ومرض  ڤيروس أو االنتخابات، أو الدميقراطية،
اإلجنابية والصحة «اإليدز»، املكتســــبة املناعة نقص

اإلعالم. لوسائل حتدًيا االقتصادية واملسائل
أو املجالت، إلــــى باجلندر املخــــاوف اخلاصة حتــــال
التسجيلية البرامج اخلاصة أو املقاالت أو املناقشات
بعض األحيان، واملسموعة. املرئية وسائل اإلعالم في
التي تســــتهدف املجالت برامج إلــــى يشــــار باخلطأ
أنها «برامج نوعية على من املشــــاهدات كبيًرا جانًبا
مع التعامل في اخلبرة تكشــــف ما)». بجنس (خاصة
أن مؤداه انطباًعا أفريقيا في الصحفية املؤسســــات
إلى فهم يشير وهذا «نساء». لـ مرادفة كلمة «جنس»
على املتحالفة القوى عالقات وتأثير ملفهوم كاٍف غيــــر
أصبحوا اإلعالم وسائل مشاهدو االجتماعي. التقدم
اخلاصة اإلخبارية النشرات أو األعمدة من يتوقعون
وتشير نســــائية». «مواضيع على تركز أن «باجلندر»
املســــيطر يكون اجلنس أن احلاجة إلى املالحظة هذه
الدعم يتطلب اإلعالمية قراًرا إدارّيًا املؤسســــات في
وحدات/ ومن اإلخبارية، الغرف «حراس» الكامل من
للمؤسســــات أخــــرى وتقســــيمات إدارات اإلنتــــاج

اإلعالمية.
واملعرفة باملســــائل اإلدراك مســــتوى بذلك، ويرتبــــط
تتضمنــــه، ومــــا اجلنــــدر اجلندريــــة، وبروتوكــــوالت
الصحفيــــة املتوازنة وااللتــــزام املؤسســــي للتغطيــــة
متيل هــــذا اإلدراك، ينخفض وحيث بني اجلنســــني.
اجلندرية النمطية الصور لفرض اإلخبارية القصص
يرتفــــع اإلدراك، وتتواجد وحيث حتديهــــا. بــــدًال من
جنسية ومواد ومصادر وخطوط إرشادية، سياسات،
إنتاج قصص هــــو االجتاه يكــــون داخل املؤسســــة،
وتظهر اجلندرية، الصور النمطيــــة تتحدى إخباريــــة
تستفيد بل اجلنسني، بني املســــاواة عدم أو املساواة
أو بني اجلنسني املســــاواة في الدولة من سياســــات
كأساس املرأة أو اإلنســــان الوثائق القانونية حلقوق
حني في اإلخباري. احملتــــوى وتقدمي البرامج لعمــــل
املصادر ذات للمواد اإلعالمية املؤسسات معظم تفتقر
تعمل أن ميكن اإلرشادية للسياسات التي واخلطوط

للمقدمني. كدليل

داخل اجلندر داعمة قائمة علــــى إن إطــــار سياســــة
كافًيا؛ ليس األخــــرى العناصر عن مبعزل املؤسســــة
ميكن نظامي تدريب برنامج بواسطة تدعيمه يجب إذ
مقرونة قصيرة رسمية تدريب من جلســــات أن يتكون
في أخًذا املؤسسة، وتوعوية داخل إرشادية بأنشــــطة
والديناميكيات، اإلخباريــــة، الغرفة تركيــــب االعتبار
أن يبدأ وينبغي أخــــرى. ومتطلبات وهيئة املوظفــــني
داخل ويستمر الصحفي التدريب معاهد في التدريب
التدريــــب الصحفية معاهد اإلعالميــــة. املؤسســــات
لدمج الدراسية، املناهج مراجعة عن بدورها مسئولة
ذات التدريبية وتطوير املــــوارد التعليم، اجلندر فــــي
في البحث التركيز في علــــى الطلبة الصلة وتشــــجيع
وســــيقوم اإلعالمية. واملوضوعات اجلندر مواضيــــع
والتعليم اإلعالمــــي التدريب فــــي اجلندر املســــيطر
لتتحــــدى الصور صحفية قــــدرات الصحفــــي ببناء
اخللف إلى النســــاء النمطية املســــتمرة فــــي حتويل
على قائمة إخبارية إعالميــــة تغطية حتقيق وضمــــان
بتحسني سيقوم ذلك، فضًال عن اجلنسني. بني العدالة
لتدريس واحملاضريــــن املدربني وقــــدرات املهــــارات
بعدم املتعلقة للمخاوف واملستجيبة الواعية الصحافة
أن يجب أخيــــًرا، بني اجلنســــني. املســــاواة والتمييز
مؤشرات الداخلية اإلعالمية املؤسسات توضح خطط
واجلودة الكمية، فقط ليس حيــــث، من التأثير مراقبة
اإلخبارية القصص دورية أيًضا بل األصوات وتنوع
بني املســــاواة عن موضوعات تتناول التي والبرامــــج

اجلنسني.
املوجودة بني الفجوة ســــيمأل التوجه العام هذا مثــــل
واملقدمني ناحية من األخبار وصناع القــــرار حراس
بشكل يســــاعد وميكن أن أخرى، ناحية من واملنتجني
معظم لدى وليست اإلعالمية. في تغيير املمارسة عام
وروابط الصحفيني واحتادات اإلعالمية املؤسســــات
رقابية برامــــج أو ونظامية هيكليــــة خطــــط تدريبيــــة
و/أو عمالهم مــــن من اجلنســــني متكامل ذات مكون

أعضائهم.
واملقدمني حساسية احملررين، والتطوير من التدريب
الصحفي اإلعداد ملعاجلة منه البد شيء والصحفيني
التي اإلعالمية املؤسســــات في فكرنا ما إذا املقولب.
القائمة الصحفية التحقيقات مــــن نادرة مناذج لديها
بعض ســــنالحظ (اجلندري)، اجلنســــي على اإلدراك
رأس األهمية على تأتي ذلك. في ساهمت العوامل التي
ولنأخذ مثاًال أعلى املستويات. من السياســــية الرغبة
بني قوّيًا ارتباًطا جنــــد حيث أفريقيا، من ــــا توضيحّيً
السياسات حيث من الدولي املســــتوى على ما يظهر
متوافًقا مع «برنامج والتنميــــة عن اجلندر والبرامــــج
حقوق عن األفريقي» االحتاد و«بروتوكول بكني»، عمل
أخرى ووثائق والتنمية اجلندر عن وبروتوكوالت املرأة،

اجلندر موضوعات يتناول بها اإلعالم التي والطريقــــة
صدقت واإلقليمية، الدولية املســــتويات على والتنمية.
املذكورة. البروتوكوالت كل وتبنــــت احلكومات معظم
لدرجة ملحوظة البروتوكوالت ترويض يتم لم ذلك، مع
املتعلقة تلك خاصًة املواد بعض حتفظات على بسبب
بعض في العرفية. والقوانني والدين والتقاليد، بالثقافة،
البروتوكوالت هذه في الواردة الشروط تكون احلاالت،
عنها سياسات وينتج األهلية، مع القوانني متعارضة
إلى احلاجة إلى ويشــــير ذلــــك واضحة. ذات فجوات
في جنسية (نوعية) سياســــات لوضع رغبة سياسية
ومقاومة بشــــكل فعال تنفيذها أو الصحيح موضعها
رجال ولكن من الســــلطة، ذوي من ليس فقط التغيير،
من اإلعالم جزء ولكون عام. بشكل املهيمنني املجتمع
التوجهات في حــــذوه، يحذو فهو املجتمع نفــــس هذا
اإلعالمية التغطية خــــالل من تنعكس التي واملناظير
يفسر، وهذا اإلعالمية. للمؤسســــة والثقافة الداخلية
تتجســــد التي النمطية والصور التحيزات ما، لدرجة
صورة اإلعالم اإلعالميــــة. يعكس التغطية خالل لنــــا
التحقيق الصحفي فيها التي يكــــون للدرجة املجتمع
الواقع والتمييز للتحيز صدى الصحفية واملمارسات

املعاشة. احلقيقية التجارب في
وثيق ارتباط مرتبطــــة والتعليم مســــتويات التدريــــب
إلى باإلضافة الوظيفي والترقي والتطور بالتوظيــــف،
للممارســــات محترف، معارضة، بشــــكل القدرة على
واالحتــــادات املؤسســــات فــــي اجلندريــــة الظاملــــة
فرص على تأثير لذلــــك وكان اإلعالمية. واجلمعيــــات
القرار. صنع وظائف قيادية وأماكن شــــغل في املرأة
التي النتيجة مع هذه العوامل في الفجوات ُدِمجت إذ
باســــتمرار ســــيطرة الراهن على الوضع هي اإلبقاء
املؤسســــات في القيادية الوظائــــف الرجــــال علــــى
الدورة وتعــــاد اإلعالميــــة. واالحتــــادات والنقابــــات
القيادية الوظائف اإلعالم وسائل مالكي يسند عندما
السبب املعلن األكثر ويكون النســــاء، من بدًال للرجال
داخل للنساء األخرى املسئوليات من التضرر شيوًعا
حتتلها نســــاء التي القيادية الوظائف كون عائالتهن.
يحد وهذا العدد، محدودة اإلعالمية املؤسســــات في
احملتوى على للتأثيــــر لهن مــــن االحتماالت املتاحــــة
جتاه املساواة املخاوف أو النســــاء لصالح اإلعالمي

اجلنسني. بني
العاملي اإلعالمي الرصد مشــــروع وحتليل نتائج توفر
(جندرية) جنســــية سياسة إنشــــاء مجاًال ملناقشــــة
وتقييم رقابة تدعمها بشأن اإلعداد ومبادئ إرشادية
زيادة في للمساهمة في املؤسســــات اإلعالمية فعال
هذا من واألخالقي. واملتوازن العادل الصحفي العمل
احملررين واملقدمني وتشــــجيع تدريب يظل املنطلــــق،

منه. بد ال شيًئا والصحفيني
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نساء بواسطة املقدمة اإلخبارية  النشرات نسبة ارتفعت
وإحصائيات .٢٠٠٥ عام حتى مجتمعة وسائل عبر الثالث
بني أرقامها في احلاد لالرتفاع باالهتمام جديرة اإلذاعة
النشرات اإلخبارية  ارتفعت نسبة ) ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ عامي
انخفاض تبعها ،( ٪٤٥ إلى ٪٢٧ من نساء بواسطة املقدمة
التغيير يفسر بخمس سنوات. ذلك بعد نقطة، ٪٨ بلغ حاد
٢٠٠٥ و ٢٠١٠ ثبات  عامي بني أرقام اإلذاعة في السلبي

.٢٠١٠ في العام اإلحصائي املتوسط
W??�bI*« W??�—U��ù«  «d??AM�«  s??�  •µ≤  ❚
W??�—U��ù«  «d??AM�« s??� •¥µË U??ÎÒO�u�eçOK�

Æ¡U�� UN�bI� WO�«–ù«
املقدمة واإلذاعية التليڤزيونية للنشرات الكلي املتوسط بلغ
اإلجمالي العدد نصف من أقل أي ،٪٤٩ نساء بواسطة
٪٤ وبانخفاض الوسيلتني، كال في اإلخبارية للنشرات
النسبة  كانت عندما  ١٩٩٥ من  وأقل  ٢٠٠٥ منذ نقطة 

.٪٥١
W??O�u�eçOK��« W??�—U��ù«  «d??AM�«   œ«“ ❚
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فقط ٪٧ املقدمات النساء نصيب كان سنوات، خمس منذ
الفئة من مقدمون يقدمها التي اإلخبارية النشرات من
أصبحت نسبة  فقد حالًيا، ٦٤  عام. أّما  – ٥٠ العمرية
هذه نساء من مقدمات تقدمها التي اإلخبارية النشرات

محتمل إجناز حتقيق إلى مشيرًة ،٪٥١ العمرية الفئة
الفئة نفس من الرجال املقدمني مع املساواة العددية في
أن لتأكيد تكميلي بحث إجراء الضروري من لكن العمرية.

احلالة فعًال. هي هذه
املقدمة اإلخبارية النشرات نسبة زادت ذلك، عن فضًال
خمس فمنذ األكبر. العمرية الشرائح في نساء بواسطة
املقدمة النشرات اإلخبارية من نسبة النساء سنوات، كانت
٤٩ عاًما، ٣٤٪. – ٣٥ العمرية الفئة من مقدمني بواسطة
أيًضا ارتفعت .٢٠١٠ في ٪٤٢ إلى هذه األرقام وارتفعت
الفئة من نساء بواسطة املقدمة نسبة النشرات اإلخبارية
 ٢٠٠٥ في من ١٧٪ ملحوظ، بشكل ٦٤ عاًما -٥٠ العمرية
إجراء الضروري من أخرى،  مرة  لكن حالًيا. ٪٤٠ إلى
حاسم. بشكل احملتمل، التوجه هذا لتأكيد تكميلي بحث

 «d??AM�« W�??��  œ«“ ¨≤∞∞∞ ÂU??� c??M� ❚
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وكانت الزيادة األعلى في ، ٣ إلى ١١٪ من التغيير يتراوح
ويقدم الرجال «املشاهير/الفنون». عن اإلخبارية النشرات
السياسة/احلكومة، عن اإلخبارية النشرات من ٪٦٧
تتناول اجلرمية/العنف التي اإلخبارية النشرات من و٦٥٪
انخفضت االقتصاد. عن اإلخبارية النشرات من و٦٠٪
نساء بواسطة املقدمة اإلخبارية النشرات نسبة حاد بشكل
إلى و٢٠٠٥ من ٤٦٪ ٢٠٠٠ عامي بني العلوم/الصحة عن
اخلمس فترة في ٪٤٤ إلى زيادة تبعه انخفاض وهو ،٪٣٨
النسبة إلعادة كافية تكن أنها لم حني في سنوات التالية،

بقوة اإلحصائيات تشير عقد. منذ بلغته التي للمستوى
عالية إخبارية قيمة مت منحها التي اإلخبارية النشرات أن
األقل هي اإلخبارية الغرف في القرار صناع بواسطة
تلك النشرات بينما نساء، ملقدمات في إسنادها احتمالية
إسنادها يتم إخبارية) قيمة (أقل أولوية أقل منحت التي

للنساء. أغلب األحوال في
s� ¡U??�M�« t�bI� U??� W�??�� Ê√ UÎO�U� Èd?? Ô� ❚
UÎ��dI� q�U9 WO�u� Ë WO�M�√ W�—U��≈  «dA�

ÆWOK�� W�—U��≈  «dA� s� tM�bI� U� W���
 ٢٠٠٥ حتى   ١٩٩٥ منذ الفترة عن مختلف املوقف
النشرات بتقدمي األغلب تضطلع في النساء كانت عندما
يتم األوسع. النطاق أكثر من تلك ذات اإلخبارية احمللية
نساء، بواسطة احمللية اإلخبارية النشرات من ٪٤٠ تقدمي
احمللية. النشرات من ٪٣٧ و القومية، النشرات من و٣٨٪
احمللية بني النشرات اإلخبارية الفوارق تصبح لذلك بينما
كل نسبة حيث  من الزوال في آخذة واألجنبية والقومية
بني الكبيرة الفجوة تستمر نساء، ملقدمات املخصصة منها

نشرات كل املجاالت. عبر اجلنسني من املقدمني
WD�«u� W�bI*« W�—U��ù«  «dAM�« Íu�% ❚
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في املاضية. سنوات العشر عبر التوجه هذا استمر
في اإلخبارية املوضوعات من  ٪٢٤ وكانت ،٢٠٠٠ عام
عكس على املرأة، عن نساء، بواسطة املقدمة القصص
فقط. ٪١٨ بلغت التي رجال بواسطة  املقدمة  مثيلتها

الترتيب. على ٢٨٪ و٢٢٪ حالًيا، بلغت النسبة
نحو العقد  خالل البطء بالغ تقدًما اإلحصائيات تعكس

اجلنسني. أكثر توازًنا بني صحافة
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تصله الذي املدى  إلى املرأة» «محورية  مفهوم يشير
معظم بينما ملحوظة. بطريقة األخبار» «صنع في املرأة
األخبار في وأرائهم أفعالهم نقل يتم الذين الناس
كمحور األحيان بعض  النساء تظهر الرجال،  من  هم
مثال اإلخبارية. القصص  بعض في  مركزي اهتمام
موضوعات تتناول التي اإلخبارية القصص ذلك  على
املثال سبيل على خاصة،  بأشكال املرأة  على تؤثر
تعانينه عما قصص  أو، النساء،  ترقي  عدم قصص
يتمهم الذين األطفال في رعاية عبء من األفريقية اجلدة

«اإليدز». مرض
إلى العاملي  اإلعالمي الرصد مشروع بحث توصل
مجمل من  فقط  ٪١٣ في لألخبار محور النساء أن 
إحصائّيًا ذلك يعد حتسًنا إال أن اإلخبارية، القصص
البحث نتيجة ،٪١٠ العشرة باملائة نسبة ملحوًظا عن

.٢٠٠٥ في
الـســـنوات عبر حتســـن يحدث أي لـــم فـــي حني أنه
املرأة احتـــالل احتمالية حيـــث من املاضية اخلمـــس
االجتماعية/القانونية، األخبـــار فـــي احملوري املركـــز
عن األخبار املشـــاهير. وفي وأخبار واجلرمية/العنف
اهتمام ــؤرة ـب املرأة أصبحـــت «السياســـة/احلكومة»،
٢٠٠٥؛ في ٪٨ بـ مقارنًة القصص اإلخبارية من ٪١٣
٢٠٠٥ إلى ١٦٪ ٦٪ فـــي وفـــي «العلوم/الصحة» من
عن «االقتصاد»، اإلخبارية القصص ٢٠١٠، وفـــي في

.٪١١ إلى ٪٣ من زادت
©≤π W�H� ≥≥ ‰Ëb'« dE�«®

االقتصادية عدد القصص اإلخبارية من زيادة بالرغم
أن  إال أضعاف، ٤ النساء على للتركيز متيل التي
السياسات تتناول التي مثل مهمة فرعية موضوعات
ذات بني القصص من الريفي واالقتصاد االقتصادية
املرأة تعتبر  ال التي اإلنذار  جرس تدق التي النسبة
املوضوعات هذه من ٪٩٥ من فأكثر محورّيًا. عنصًرا

للموضوع. املرأة عنصًرا محورّيًا في يرى ال الفرعية
واضح  وجود فرق ٢٠١٠ على لعام البحث نتائج تدل
على والرجال النساء املقدمني بني التقدمي  أمناط  في
أي  يتم مالحظة لم  عندما ٢٠٠٥ عام كان ما عكس
األفراد على تركيًزا املؤشر. لهذا بالنسبة حقيقي فرق
احملور أن املرأة هي جند اإلخبارية، القصص هذه وراء
متباينًة نساء، بواسطة تلك املقدمة من ٪١٣ في املركزي

كاشفًة ،٪١٠ بلغت التي رجال بواسطة املقدمة تلك عن
التقدمي. أمناط في ملحوًظا فارًقا

5� …«ËU�*« ©Âb�® Ë …«ËU�*«
—U��_« w� 5�M'«

القصص اإلخبارية نسبة في طفيف وجود تقدم لوحظ
عدم أو  املساواة موضوعات  على الضوء  تلقي التي
نسبة بلغت ،٢٠٠٥ في اجلنسني. بني املساواة
موضوعات على الضوء تلقي التي اإلخبارية القصص

حالًيا. ٪٦ مقابل ،٪٤ املساواة عدم
فاألمر جدير ملحوًظا. حتسًنا بعض املناطق حتسنت
هذه تضاعفت نسبة حيث أمريكا الالتينية في باملالحظة
في ٢٠٠٥ إلى ١٢٪ في ٪٤ من مرات، ثالث القصص
في والكاريبي الشمالية  أمريكا منطقتا  كانت .٢٠١٠
في املركزين اآلن لكنهما .٢٠٠٥ في ٪٥ املقدمة بـنسبة
ضعف حققتا إنهما حيث الترتيب على والثالث الثاني
يكون أن ميكن سنوات. خمس  منذ  املسجلة األرقام
منطقة في  الصحفي التحقيق في الظاهري التطور 
اإلخبارية القصص نسبة ٪١ من األوسط الشرق
بني املساواة (عدم) موضوعات على الضوء تلقي التي
احلقيقة في ،٢٠١٠ في ٢٠٠٥ إلى ٤٪ في اجلنسني
عدد في الزيادة تفسر فقد للمنطقة: صدًقا أكثر ممثًال
٢ فقط عام ٢٠٠٥ إلى ٦ في ٢٠١٠  من املشاركة الدول
.٪٦ العاملي، من املتوسط تقترب اجلديدة التي النتيجة
احلال هو كما تراجعت  أو ثبتت إما املناطق  باقي 
من نقطتني التي هبطت الهادي احمليط ملنطقة بالنسبة
الهبوط ميكن تفسير حالًيا. فقط ٢٠٠٥ إلى ١٪ في ٪٣
العينة حجم  بزيادة الهادي احمليط منطقة نسبة في
وبالتالي إخراج املنطقة، من املشاركة الدول عدد لزيادة

احلاضر. الوقت في للمنطقة متثيًال أكثر نتيجة تكون
©≥∞ W�H� ≥¥ ‰Ëb'« dE�«®

اإلخبارية القصص من ٪٤٧ النساء قدمت ،٢٠٠٥ في
الرجال قدم بينما املساواة عدم أثارت موضوعات التي
تقريًبا مشابهة النتائج هذه .٪٥٣ الباقية النسبة
من النساء ٣٦٪ ٢٠٠٥ قدمت في .٢٠١٠ بحث لنتائج
على جانب االهتمام تركز لم التي اإلخبارية القصص
الوضع ويظل .٪٦٤ الرجال املساواة وكان نصيب عدم

.٢٠١٠ كما هو في
األمناط أن العاملية اإلحصائيات في الثبات يشير 

ظلت الصحفية التحقيقات  في عام بشكل  الصحفية
اإلحصائيات توضح  أخرى، وبعبارة تغيير.  دون

والنساء. الرجال املقدمني بني الفوارق اإلقليمية
©≥∞ W�H� ≥∂ Ë ≥µ ‰Ëb'« dE�«®

في  مختلفة.  أمناط عن ٢٠١٠ بيانات حتليل يكشف
التي قصص متيل إذ الالتينية أوربا، وأمريكا أفريقيا،
عدم أو املساواة موضوعات إلثارة النساء تقدمها
يقدمها القصص التي من أكثر اجلنسني بني املساواة
تقدمها التي القصص من ٪٧ أفريقيا في الرجال.
رجال يقدمها التي القصص من بـ٤٪ مقارنة النساء
في اجلنسني. بني (عدم) املساواة موضوعات عن تثير
مقابل نساء تقدمها التي للقصص ٪٧ النسبة بلغت أوربا
في أمريكا الالتينية بينما للمقدمة بواسطة رجال، ٪٣
للقصص بواسطة مقدمات ٪١٠ و ٪١٢ النتائج كانت
املالحظ الفارق التوالي. كان رجال على ومقدمني نساء
اإلحصائية، من الناحية داللة بال الشمالية أمريكا في
والشرق آسيا في فارق على اإلطالق يظهر أي بينما لم
تلقي حيث للنظر الفتة الكاريبي منطقة تعد األوسط.
على (٪١٨) رجال بواسطة املقدمة القصص الضوء 
مثيالتها من أكبر بشكل املساواة (عدم) موضوعات 

.(٪١٠) نساء بواسطة املقدمة
املوضوعات حيث من الرجال إلى النساء نسبة إلى بالنظر
بني املساواة موضوعات إثارة فيها يتم التي اإلخبارية
منطقة ففي االختالف. شديدة أمناًطا جند اجلنسني،
املقدمني الرجال إلى النساء نسبة تصل الكاريبي
املساواة (عدم) موضوعات تتناول إلخبارية لقصص
واحمليط آسيا في الفوارق .١ : ٢ إلى بني اجلنسني
مبتوسط أضيق، وأوربا الشمالية وأمريكا  الهادي،
٣ من  رهيبة: فقط الشرق األوسط، النسبة في .٥ : ٦
يلقون  اإلخبارية  القصص في عاملني أفراد ١٠ كل

الرجال. من هم املساواة (عدم) موضوع على الضوء
©≥± W�H� ≥∏ ‰Ëb�Ë ¨≥∞ W�H� ≥∑ ‰Ëb� dE�«®
املرأة التي تتناول القصص أن جند أن باملفاجأة ليس
ومشاركة حتديد النسل عن القصص مثل صريح، بشكل
تنازلًيا) (مرتبة القائمة  أعلى حتتل االقتصادية املرأة
(عدم) موضوعات على الضوء تلقي قصًصا حتوي التي
حتديد عن القصص من ٪٣٩ اجلنسني: بني املساواة
و٣١٪ اجلنسني بني املساواة  عدم  على تركز النسل 
من األدنى النسب االقتصادية. املرأة عن مشاركة منها

—U��_« Èu��� ≠¥
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األرض... حقوق السياسة الزراعية، باملزارع، العمل الزراعة، اقتصاد الريف،

مالي دعم سياسة، جتارة، تسهيالت، العبون، أحداث ، رياضة،

املهني)... السلوك السياسي/ وسوء الفساد (يشمل فساد مخدرات، جتارة سرقة، رشوة، بالعنف، ال تتسم جرمية

طرق... مواصالت، انتقال،

ودمجها... الشركات على الدولة، استيالء طريق عن املالية املآزق من الشركات اقتصادية، انقاذ أزمة

عامة... فوضى - مظاهرات - شغب

وطنية). إقليمية، معاهدات.. (محلية، مفاوضات، سالم،

امليراث)... قانون األمالك - - العائلة عن (بعيًدا تشريع - تشريعي نظام - قانوني نظام

واحلكم السياسة بخصوص أخرى قصص

والصحة العلم بخصوص أخرى قصص

عنف يرتبط باملخدرات... - على األشخاص التعدي خطف - - احتجاز - قتل - عنف جرائم

التنمية... مجتمع - التنمية - املساندة موضوعات

املستهلك... على االحتيال - أسعار تعليمات- - املستهلك حماية - االستهالك موضوعات

سيارات حوادث - طائرات حتطم - أعاصير - فيضانات - - زالزل مجاعات - حوادث - كوارث

وطني)... - إقليمي - النساء املترشحات لالنتخاب (محلي

اإلعالم ووسائل والفنون املشاهير بخصوص أخرى قصص

الرجالية. النسائية / تصور لإلباحية إنترنت) - (كمبيوتر اإلعالم وسائل أخبار تشمل وسائل إعالم

األقلية... - حقوق املثليني وحقوق األطفال - حقوق النساء حقوق - اإلنسان حقوق

سارس... - BSE - انفلونزا - عدوى ڤيروسات - - أخرى أوبئة

اجلندر... مناصرة املساواة - املظاهرات الوقائع - - التفضيل - النسائية احلركات

امتياز... معروفة - حقوق الوفيات - أشخاص نعي - زواج - وفاة - ميالد - املشاهير أخبار

أشخاص... إصابة عالج، سياسة، وقائع، املناعة، اإليدز ونقص

احلمل... إنهاء - نوع اجلنني حتديد - تعقيم - أسرة - خصوبة تنظيم

االقتصادية العمليات في النساء مشاركة
بدون أجر) عمالة - بطالة األجر، مدفوع غير رسمي، عمل (عمل

االستغالل االقتصادي، الصحة، التعليم، ، البنات مع تتصادم التي واملمارسات الثقافي فيها التوجه مبا البنت الصغيرة عن األخبار
الصغيرة)... الفتاة على التوكيد يكون عندما (فقط العنف

(ديون)... الدولي والبنك النقد الدولي وصندوق الدولية، التجارة منظمة مثال ونظم اقتصادية دولية (جتارة عاملية شراكة

داخلي... أمن عسكرية، حربية، تدريب، عروض مصروفات قومي، دفاع

السياسية العملية خطب، انتخابات، وطنية) إقليمية، (محلية، حكومية سياسية/ أخرى خدمات

املتحدة... األمم من رسميون معاهدات متحدثون مفاوضات، أخرى، مع دول عالقات دولية، سياسات أجنبية/

العنف... على قائمة إرهاب - دولة - أهلية حرب - حرب

االقتصاد بخصوص أخرى قصص

األجانب... كراهية عنصرية، تفرقة عنصري، دمج عرقي، صراع سياسي، ، جلوء الجئون - هجرة

سياحة... - البيئة - علم تلوث - االحتباس احلراري - - طبيعة بيئة

ممارسات - احتفاالت - تعليم - مبادالت - تقليد - ثقافة - دين

والبطالة... العمالة عن أخرى - - مفاوضات التجارة احتادات - - اإلضرابات العمالة عن أخرى موضوعات

تنمية... - اكتشافات - متويل - أبحاث - تكنولوچي - علوم

رقص - كتب - مسرح - سينما - راحة - تسلية - فنون

مساعدة احملتاجني... - اجتماعية مساعدات سكن - - فقر

والعنف اجلرمية بخصوص أخرى قصص

اإليدز)... يشمل (ال متويل - طبية أبحاث - إعاقة - أمان - وقائي طب - صحة - طب

الترك. - املتاجرة - األطفال العنف اجلنسي ضد ممارسة - األطفال إلى اإلساءة

األمية... محو - الكبار تعليم - اجلامعة قبل الدراسة وحتى ما - متريض - باألطفال العناية تعليم -

- وطني). إقليمي - (محلي القرار وصناعة سياسية قوة مركز النساء في

اجلنسية األعضاء تشويه التجارة، االغتصاب، - األسري العنف - إيذاء - النسائي االنتحار - اجلندر على أساس العنف

الوراثة... وحقوق قانون - قانون امللكية - األسرة تشريعات - الشخصية األحوال قانون

البيت... وخارج والرجال داخل النساء وعالقات دور - عالقات تغيير اجلندر

الوحيدون... اآلباء األجيال - بني صراع - أسرية عالقات
جتميل... جراحات وسائل جتميل- - مسابقات جمال - عارضات أزياء، موضة

قانونية أو اجتماعية موضوعات بخصوص أخرى قصص

املالية... األوراق سوق - - أعمال - سرقة رشوة - االقتصادية السياسات

أكيدال نعمغير

عاليه املوضوعات الثابتة واحد من وال يكن لم إن واحد استخدم أخرى: موضوعات

—U��_« Èu��� ≠¥
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األسهم... أسواق جتارة، إحصائيات عمل، اقتصادية، مؤشرات
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منظور املساواة من املرأة موضوعات تهم عن القصص
املساواة على (عدم) تلقي الضوء هي التي اجلنسني بني
القصص من فقط ٪٣ املثال، اجلنسني، على سبيل بني
الفقر و٢٪ و٣٪ عن الداخلية، السياسات عن اإلخبارية

التعليم. عن
أن حسب الترتيب القصص قائمة التمعن في يكشف
و«االجتماع/ «العلوم/الصحة» الرئيسية املوضوعات
التي اإلخبارية القصص من نسًبا حتوي القانون»
أعلى املساواة، (عدم)  موضوعات على  الضوء تلقي 
فيها، املرأة تهميش  تاريخًيا مت التي  املوضوعات من
أن األول الهم  و«االقتصاد». «السياسة» وحتديًدا
مقارنًة نسبًيا أصغر حيز منحها يتم املوضوعات هذه
العام التأثير فإن هكذا، األخرى. الرئيسية باملوضوعات
الضوء فعًال تلقي التي املوضوعات هذه عن للقصص
جًدا محدود احلقيقة في هو املساواة، على مشاكل عدم

األكبر. األخبار سياق ضمن
األصغر النسب أن هو األخطر ورمبا  الثاني الهم 
على مشكالت الضوء تلقي التي القصص من نسبًيا 
مت قد املرأة تكون موضوعات في املساواة عدم 
حية، حتديًدا حقيقية في جتارب فيها تاريخًيا تهميشها
مغلق التحدي باب أن يعني و«االقتصاد»، «السياسة»
الصور تتحدى التي القصص ندرة إن الراهن. الوقت في
نشر استمرار إلى تشير املوضوعات هذه في النمطية
لزيادة الضائعة الفرص إلى باإلضافة املساواة، عدم

املسائل. هذه مناقشة وتشجيع العام الوعي
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اليوم بخصوص الباسفيك عن األخبار فقط من ٪١ ٭  
اجلندر مساواة إليضاح  ُوجدت  للرصد العاملي

قراءتها بحذر يجب اإلحصائية فترة ولذا
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األرض... حقوق السياسة الزراعية، باملزارع، العمل الزراعة، اقتصاد الريف،

مالي... دعم سياسة، جتارة، تسهيالت، العبون، ، أحداث رياضة،

أسهم... جتارة، أعمال، إحصائيات، مؤشرات اقتصادية،

املهني)... السلوك السياسي/ وسوء الفساد (يشمل فساد، مخدرات، جتارة سرقة، رشوة، بالعنف، ال تتسم جرمية

طرق... مواصالت، انتقال،

ودمجها... الشركات على الدولة، استيالء طريق عن املالية املآزق من الشركات اقتصادية، انقاذ أزمة

عامة... فوضى - مظاهرات - شغب

وطنية). إقليمية، (محلية، معاهدات. مفاوضات، سالم،

امليراث). قانون - األمالك - العائلة عن (بعيًدا تشريع - تشريعي نظام - قانوني نظام

عنف يرتبط باملخدرات... - على األشخاص التعدي خطف - - احتجاز - قتل - عنف جرائم

التنمية... مجتمع - التنمية - املساندة موضوعات
املستهلك... على االحتيال - أسعار تعليمات- - املستهلك حماية - االستهالك موضوعات

سيارات... - حوادث حتطم طائرات أعاصير - - فيضانات زالزل - - حوادث - مجاعات - كوارث

- وطني). إقليمي - (محلي النساء املترشحات لالنتخاب

/ الرجالية... لإلباحية النسائية تصور إنترنت) (كمبيوتر - وسائل اإلعالم أخبار تشمل إعالم وسائل

األقلية... - حقوق املثليني وحقوق األطفال - حقوق النساء حقوق - اإلنسان حقوق

سارس... - BSE - انفلونزا - عدوى ڤيروسات - - أخرى أوبئة

اجلندر... مناصرة املساواة - املظاهرات الوقائع - - التفضيل - النسائية احلركات

امتياز... معروفة - حقوق الوفيات - أشخاص نعي - زواج - وفاة - ميالد - املشاهير أخبار

أشخاص... إصابة عالج، سياسة، وقائع، املناعة، اإليدز ونقص

احلمل... إنهاء - نوع اجلنني حتديد - تعقيم - أسرة - خصوبة تنظيم

أجر بدون عمالة بطالة، األجر، مدفوع عمل رسمي، غير (عمل االقتصادية العمليات في مشاركة النساء

مع البنات، التعليم، الصحة، تتصادم التي واملمارسات الثقافي فيها التوجه مبا الصغيرة البنت عن األخبار
الصغيرة)... الفتاة على التوكيد يكون عندما (فقط العنف االقتصادي، االستغالل

والبنك الدولي النقد وصندوق الدولية، مثال منظمة التجارة اقتصادية ونظم دولية (جتارة شراكة عاملية
(ديون)... الدولي

داخلي. عروض عسكرية، أمن تدريب، قومي، مصروفات حربية، دفاع

السياسية... العملية خطب، انتخابات، أقليمية، وطنية)، (محلية، حكومية سياسية/ أخرى خدمات

األمم من متحدثون رسميون معاهدات مفاوضات، أخرى، دول مع دولية، عالقات سياسات أجنبية/
املتحدة...

العنف... على قائمة إرهاب - دولة - أهلية حرب - حرب

األجانب... كراهية عنصرية، تفرقة عنصري، دمج عرقي، صراع سياسي، ، جلوء الجئون - هجرة

سياحة... - البيئة - علم تلوث - االحتباس احلراري - - طبيعة بيئة

ممارسات... تعليم - احتفاالت - مبادالت - - تقليد - ثقافة - دين

والبطالة... العمالة عن أخرى - - مفاوضات التجارة احتادات - - اإلضرابات العمالة عن أخرى موضوعات

تنمية... - اكتشافات - متويل - أبحاث - تكنولوچي - علوم

- رقص... - تسلية - راحة - سينما - مسرح - كتب فنون

مساعدة احملتاجني... - اجتماعية مساعدات سكن - - فقر

اإليدز)... يشمل (ال متويل - طبية أبحاث - إعاقة - أمان - وقائي طب - صحة - طب

الترك. - املتاجرة - األطفال العنف اجلنسي ضد ممارسة - األطفال إلى اإلساءة

محو األمية.. - الكبار - تعليم اجلامعة وحتى الدراسة قبل ما - باألطفال - متريض العناية - تعليم

وطني)... - إقليمي - سياسية وصناعة القرار (محلي قوة مركز في النساء

تشويه التجارة، ، االغتصاب - األسري العنف - إيذاء - النسائي - االنتحار اجلندر أساس على العنف
اجلنسية... األعضاء

الوراثة... وحقوق قانون - قانون امللكية - األسرة تشريعات - الشخصية األحوال قانون

البيت... وخارج والرجال داخل النساء وعالقات دور - تغيير عالقات اجلندر

الوحيدون... اآلباء األجيال - بني صراع - أسرية عالقات

جتميل... جراحات وسائل جتميل- - مسابقات جمال - عارضات أزياء، موضة

املالية... األوراق سوق - - أعمال - سرقة رشوة - االقتصادية السياسات
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البنود الرئيسية. من بند حتت كل «كأخرى» املصنفة ولألخبار أعلم» اإلجابة «بال بخصوص اإلحصائيات تذكر لم ٭
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إلى اإلخبارية  القصص تصنيف املراقبني من ُطلب
اجلندرية النمطية الصور تعزز التي القصص (١)
و(٣) النمطية الصور هذه تتحدي التي القصص (٢)
النمطية. الصور هذه تعزز وال تتحدى التي القصص
النمطية الصور تتحدى التي اإلخبارية القصص وتشمل
والرجل عن املرأة الشائعة باالفتراضات تطيح التي تلك
أدوارهم أو سماتهم، أو املميزة،  صفاتهم حيث من
الصور تعزز التي القصص العكس، على مهنهم. أو
واملبسطة َمة املَُعمِّ االفتراضات  تثبيت ستعيد النمطية
سياق في أي واألنوثة الذكورة عن غالًبا فيها واملبالغ

بصدده. نحن ثقافي
اخلاصة  تلك عن متاًما مختلفة رصد٢٠١٠ نتائج
لتطوير  بذلت  التي املجهودات  ضوء في ٢٠٠٥ بـعام
مردود كشف النمطية». «الصور ملفهوم مشترك  فهم
على  أنه   ٢٠٠٥ عام بحث في شاركوا ممن املراقبني
على الكثير جًدا التعرف بإمكانهم أنه كان الرغم من
فإنهم منطية، صوًرا حوت التي اإلخبارية املواد من
الوضوح قلة بسبب الصحيح التكويد من يتمكنوا لم
أكبر بشكل املسألة هذه حتديد املسألة. مت هذه  في
«التصوير  على مصورة أمثلة إليه ٢٠١٠ وأضيفت عام
حدوث عن فضًال  مناسب تدريب توفير مت النمطي».
املفهوم، عن وشخصية وفعلية وجماعية فورية، تبادالت
اإلجابة وكيفية النمطية» «الصور تعريف وكيفية
املستويات، متعدد تدريب توفير ومت السؤال. على
إقليمية عمل  ورش إلى عاملية، تدريب  ورشة من بدًءا
املراقبة فرق وتدريب قومية  عمل  ورش إلى متعددة،
في النمطية» «الصور تنوع بفرض األصغر. احمللية
املراقبة فرق قادة تشجيع مت مختلفة، ثقافية سياقات
شامل وكامل مع بشكل األمثلة ومناقشة تعريف على

للتكويد. متهيًدا املراقبني

لغش  لديهن ميول »*UI‰∫ التبويض، النساء Ê«uM�
رفقائهم.

Gandul ∫—bB*«
رومانيا ∫bK��«

أمريكيني  بحثني على بناء التقرير نتيجة ∫h�K*«
والتبويض على الشـــهرية الدورة فحصا تأثيـــر
الصفحة األولى في املقال الزوجية. ذكـــر احلياة
قسم  ١٢ في صفحة في املطول املقال أوًال. وجاء

الصحة
أن  يقرر عندما مضلل بشكل منًطا يضع ∫qOK���«
الهرمونات بإفراز ُتثار النساء بني الزوجية اخليانة
البحث من مأخوذ هذا أن إلى العنوان وال يشـــير
هنا إثنان من املقال. فـــي ثالثة مصادر واقتبس
ويتم مصـــدره إمرأة. وواحد رجال مصدرهمـــا
الكاتب قام به متوازن بشكل األبحاث آراء تقدمي
و«مثبتة جنسية» «ال «موثقة» املعلومة أن باعتبار
العبارات من تنويعات الراســـل يستخدم علمًيا»
الشـــهرية، الدورة مثل: املـــرأة هوية تعـــود إلى
أن رغم اجلنسي واالجنذاب التبويض اخلصوبة،

الغالب (في دراســـات حصيلة يقدم املقال عنوان
املقال ليجـــذب انتباه القـــارىء للموضوع فـــي
في الصيغة األفعال من الكثير الكاتب ويستخدم
أن يعني مما «ميكن» «يجب» «رمبـــا» االحتمالية

تعميمها. ميكن ال الدراسة نتائج
شورًتا ترتدي للمقال لســـيدة املصاحبة الصورة
منط رموز فـــي النســـاء الصورة أســـود. تضع
العالي املســـتوى أن الباحثون ويقترح جنســـية.
املرأة شـــهوة من يزيد التبويض أثنـــاء للهرمون
أن منها مقصود والصـــورة جمالها. من وليـــس

الفكرة. هذه تعكس
عملية  املرأة في يحصر الذي النمط إن ∫W�ö)«
من جتد أمينة غير عامة نظر وجهة هو التبويـــض
بني أمانة هناك فروًقا كبيـــرة أن وهـــي يعززها
األنثوي الهرمون أن ويـــرى في العالقات. املرأة
أكثر فإن النساء والنتيجة اخليانة في يسهم بقوة
نتيجة أنه منط يرى أيًضا هذا الرجال. خيانة من
ميًال فهم أقل الرجـــال عند تبويض حدوث لعـــدم

للخيانة.
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الصور تعزز مالحظتها مت التي القصص من  ٪٤٦
التي تلك أضعاف ثماني تقريًبا اجلندرية، النمطية
صغر من بالرغم .(٪٦) النمطية الصور هذه حتدت
املسجل في ضعف الرقم أنه إال ،(٪٦) اإلحصائية رقم
اجتاه التحقيقات الصحفية زيادة إلى مشيًرا ،٢٠٠٥
املاضية. سنوات اخلمس خالل لتحدي الصور النمطية

©≥π ‰Ëb'« dE�«®
الصور التي تعزز األكبر ذات النسب تتعلق القصص
املشاهير وأخبار اجلرمية/العنف، بأخبار النمطية
في االعتبار في ذلك أخذنا  إذا السياسية.  واألخبار
مجمعًة املوضوعات هذه بأن القائلة النتيجة ضوء
فإن اإلخباري،  اإلعالم أچندة من  ٪٦٠ تقريًبا حتتل
عالية. النمطية في تعزيز الصور اإلجمالية مشاركتها
اإلخبارية القصص  كانت إذا ذلك، من العكس  على
أقل بطريقة تعد خاص بشكل والسياسية االقتصادية
بني عادل إخباري محتوى في مساهمتها فإن قولبة،

حتولية. املمكن أن تكون من كان اجلنسني
الطفل، أخبار تتناول التي اإلخبارية القصص باستثناء
أعلى ”االجتماع/القانون“ أخبار حتتوي الفتاة، أو
النمطية. الصور تتحدى التي القصص من (٪٨) نسبة
حيز من فقط ٪٩ يحتل املوضوع هذا أن حني في

األخبار.
بشأن املاضية سنني اخلمس في املناطق تقدًما كل حققت
بوضوح. التي تتحدى الصور النمطية القصص نسبة
ألدائها اهتماًما خاًصا تستحق الالتينية أن أمريكا إال
ذات املنطقة بوصفها  املقدمة في اآلن وهي املدهش،
بعد (٪١٣) الصور النمطية تتحدى نسبة لقصص أعلى
تأتي .٢٠٠٥ في احملققة أضعاف النسبة أربع زيادة
ذات املقدمة بوصفها املنطقة في األوسط الشرق منطقة
،٪٨١ بنسبة الصور النمطية لقصص تعزز نسبة أعلى

.٪٧٧ بنسبة أفريقيا تليها
©¥∞ ‰Ëb� dE�«®

الصور تتحدى نساء قدمتها التي القصص من ٪٧
الصور تتحدى لرجال التي قصص متباينًة مع النمطية،
التي القصص من ٪٣٥ .٪٤ النمطية التي بلغت نسبتها
من ٪٤٢ مع النمطية مقارنًة الصور نساء تعزز قدمتها
اإلحصائيات هذه تدل رجال. بواسطة املقدمة مثيلتها
حتدى احتمالية تقدمي األمناط؛ في اجلنسني تباين على
للقوالب أعلى نساء بواسطة املقدمة اإلخبارية القصص
املقدمة القصص رجال. بواسطة املقدمة مثيلتها من
النمطية الصور تعزيز في احتماًال أقل نساء بواسطة

رجال. بواسطة املقدمة مثيلتها من
©≥¥ W�H� ¥± ‰Ëb� dE�«®

في اجلنسني بني التباين الشمالية، أمريكا باستثناء 
خاصًة أرقام املناطق حتليل واضح في األمناط تقدمي
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والعنف اجلرمية
ورياضة فنون ووسائل إعالم، مشاهير،

وحكم سياسة
اقتصاد

علوم وصحة
اجتماعية وقانونية

في سن الطفولة بنات

wK��Ë w*U� ‰bF�

٪٥١
٪٤٨
٪٤٦
٪٤٣
٪٤٣
٪٤٠
٪٢٠

•¥∂

٪٥
٪٦
٪٥
٪٤
٪٥
٪٨

٪٣٣

•∂

٪٤٤
٪٤٥
٪٤٩
٪٥٣
٪٥٢
٪٥١
٪٤٦

•¥π

٣٢٣٣
١٧١٢
٤٥٢٢
٢٨٦٩
١٤٩٥
٢٠٧٩

٣٧

¿±µπ¥∑
أعلم بال واإلجابة أخرى» االحصاءات «ملوضوعات استبعاد ٭

في املرأة كونها من أكثر صغيرة» «فتاة بند حتت مبوبة األخبار أن واقع ضوء في شرحها يجب املؤثرة شبه النتائج ٭
املركز
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أفريقيا
أسيا

الكاريبي
أوربا

الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
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الكاريبي، في األوسط. والشرق الكاريبي منطقتي
للقوالب حتديها القصص املقدمة بواسطة نساء املرجح
بواسطة  املقدمة مثيلتها  أضعاف  ٥ حوالي اجلندرية
أضعاف.   ٧ األوسط الشرق في بلغت بينما رجال،
الشرق منطقة في  نساء مقدمات بواسطة  القصص
النمطية الصور تعزيز في أقل احتماًال ظاهرّيًا األوسط
الشمالية أمريكا في رجال. بواسطة املقدمة تلك من
املقدمة بني تلك القصص ملحوظ فرق يتم اكتشاف لم

بواسطة رجال. املقدمة وتلك نساء بواسطة
©¥≤ ‰Ëb� dE�«®

تتحدى التي اإلخبارية القصص في املوجودة النماذج
امللحوظة لتلك مشابهة  واضح بشكل النمطية  الصور
(عدم) جوانب  على الضوء تلقي إخبارية قصص  في
تتناول اجلنسني. القصص اإلخبارية التي املساواة بني
االقتصادية، املرأة  مشاركة مثل خاص بشكل املرأة
تتحدى النسل وحتديد السياسية السلطة في واملرأة
القصص من أكبر بشكل األرجح الصور النمطية على
ودون أحياًنا املفترض من التي موضوعات التي تتناول
على والرجل لها نفس التأثير على املرأة يكون أن متييز
الوطني والدفاع االقتصاد، السياسة، مثل سواء، حد
بالفعل لها املوضوعات هذه احلقيقة، في والتجارة. 

املرأة. على بشدة تؤثر عواقب
،(٪٦٤) السالم العالية: عن النسب القصص ذات تعزز
القائم والعنف ،(٪٥٦) واحلرب ،(٪٥٩) والتنمية
النمطية الصور  (٪٥٦) (نوعي) جنسي  أساس  على
األكبر النسب ذات اإلخبارية املواد تظهر  اجلندرية.
من ٪٦٣) التعليم مثل هامة موضوعات تتناول التي
تعزز ال  و تتحدى ال محايدة، اإلخبارية) القصص 
على ويعمل يغطي احلياد أن في النمطية.  الصور
به، مركبًا املسلم أو السيء اجلندري التحيز استمرار
املقولب الصحفي  التحقيق يولده الذي العام التأثير 

التمييز. بتثبيت

ÊU��ù« ‚uI�Ë Âö�ù«Ë —bM'«
أن اجلنسني بني عادل إلعالم املؤيدون يرى احلقوق:
احملتوى في نسبًيا مختفية واملرأة اإلنسان حقوق 
الرصد مشروع  بحث استهدف  السائد.(١) اإلعالمي
الصحفيون بلغه الذي املدى اكتشاف العاملي اإلعالمي
لرفع اإلخبارية القصص املقدمة في الفرص انتهاز في
وضعها مت التي الصلة ذات القانونية بالوثائق الوعي 

واملرأة. اإلنسان حقوق حلماية
مت التي القصص من ٪١٠ أن إلى البحث توصل
قانونية وثائق  إلى أشارت أو استشهدت مالحظتها 
عالقة باملساواة عاملية لها أو إقليمية أو قومية أو محلية،

اإلنسان. حقوق و/أو اجلنسني بني
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البيت... وخارج والرجال داخل النساء وعالقات دور - عالقات تغيير اجلندر
أجر) بدون عمالة - بطالة األجر، مدفوع عمل غير رسمي، (عمل االقتصادية العمليات النساء في مشاركة

العنف الصحة، االستغالل االقتصادي، مع البنات، التعليم، تتصادم التي واملمارسات الثقافي التوجه فيها مبا الصغيرة البنت عن األخبار
الصغيرة)... الفتاة على التوكيد يكون عندما (فقط

الوحيدون... اآلباء األجيال - بني صراع - أسرية عالقات
احلمل... إنهاء - نوع اجلنني حتديد - تعقيم - أسرة - خصوبة تنظيم

األقلية... - حقوق املثليني وحقوق األطفال - حقوق النساء حقوق - اإلنسان حقوق
الوراثة... وحقوق قانون - قانون امللكية - األسرة تشريعات - الشخصية األحوال قانون

/ الرجالية... لإلباحية النسائية تصور إنترنت) (كمبيوتر - وسائل اإلعالم أخبار تشمل إعالم وسائل
أشخاص... إصابة عالج، سياسة، وقائع، املناعة، اإليدز ونقص

- وطني). إقليمي - (محلي النساء املترشحات لالنتخاب
الترك. - املتاجرة - األطفال العنف اجلنسي ضد ممارسة - األطفال إلى اإلساءة

اجلندر... مناصرة املساواة - املظاهرات الوقائع - - التفضيل - النسائية احلركات
جتميل... جراحات وسائل جتميل- - مسابقات جمال - عارضات أزياء، موضة

ممارسات... تعليم - احتفاالت - مجادالت - - تقليد - ثقافة - دين
األعضاء اجلنسية... تشويه التجارة، ، االغتصاب - األسري العنف - النسائي - إيذاء االنتحار - اجلندر أساس على العنف

األرض... حقوق السياسة الزراعية، باملزارع، العمل الزراعة، اقتصاد الريف،
والعنف اجلرمية بخصوص أخرى قصص

امتياز... معروفة - حقوق الوفيات - أشخاص نعي - زواج - وفاة - ميالد - املشاهير أخبار
واحلكم السياسة بخصوص أخرى قصص

باملخدرات يرتبط عنف - األشخاص على التعدي - خطف - - احتجاز قتل - عنف جرائم
األجانب... كراهية عنصرية، تفرقة عنصري، دمج عرقي، صراع سياسي، ، جلوء الجئون - هجرة

عامة... فوضى - مظاهرات - شغب
تنمية... - اكتشافات - متويل - أبحاث - تكنولوچي - علوم
مساعدة احملتاجني... - اجتماعية مساعدات سكن - - فقر

وطنية). إقليمية، معاهدات.. (محلية، مفاوضات، سالم،
قانونية أو اجتماعية موضوعات بخصوص أخرى قصص

ودمجها... الشركات على الدولة، استيالء طريق عن املالية املآزق من الشركات اقتصادية، انقاذ أزمة
العنف... على قائمة إرهاب - دولة - أهلية حرب - حرب

االقتصاد بخصوص أخرى قصص
مالي... دعم سياسة، جتارة، تسهيالت، العبون، ، أحداث رياضة،

- رقص... - تسلية - راحة - سينما - مسرح - كتب فنون

سيارات... - حوادث حتطم طائرات أعاصير - - فيضانات زالزل - - حوادث - مجاعات - كوارث

املتحدة... األمم من رسميون معاهدات متحدثون مفاوضات، أخرى، مع دول عالقات دولية، سياسات أجنبية/
سياحة - علم البيئة - احلراري االحتباس - تلوث طبيعة - - بيئة

اإليدز)... يشمل (ال متويل - طبية أبحاث - إعاقة - أمان - وقائي طب - صحة - طب

طرق... مواصالت، انتقال،
املالية... األوراق سوق - - أعمال - سرقة رشوة - االقتصادية السياسات

امليراث). قانون - األمالك - العائلة عن (بعيًدا تشريع - تشريعي نظام - قانوني نظام
والبطالة. العمالة عن - أخرى احتادات التجارة - مفاوضات - عن العمالة - اإلضرابات موضوعات أخرى

أسهم... جتارة، أعمال، إحصائيات، مؤشرات اقتصادية،

داخلي... أمن عسكرية، حربية، تدريب، عروض مصروفات قومي، دفاع

املهني) وسوء السلوك الفساد السياسي/ (يشمل فساد مخدرات، سرقة، جتارة رشوة، بالعنف، تتسم ال جرمية
السياسية... العملية خطب، انتخابات، وطنية) إقليمية، (محلية، حكومية سياسية/ أخرى خدمات

سارس - BSE - انفلونزا - عدوى ڤيروسات - - أخرى أوبئة

(ديون)... الدولي والبنك النقد الدولي وصندوق الدولية، التجارة منظمة مثال ونظم اقتصادية دولية (جتارة عاملية شراكة
والصحة العلم بخصوص أخرى قصص

التنمية... مجتمع - التنمية - املساندة موضوعات

املستهلك... على االحتيال - أسعار تعليمات- - املستهلك حماية - االستهالك موضوعات

اإلعالم ووسائل والفنون املشاهير بخصوص أخرى قصص

األمية... محو - الكبار تعليم - اجلامعة قبل الدراسة وحتى ما - متريض - باألطفال العناية تعليم -

أخرى

- وطني). إقليمي - (محلي القرار وصناعة سياسية قوة مركز النساء في
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اإلخبارية القصص من العديد أن إلى النتيجة تشير
حلماية سنها مت  بوثائق وعي  خللق الفرصة تضيع 
بني املساواة أو املرأة حقوق أو اإلنسان،  حقوق
للحقوق االختفاء النسبي عن املالحظة داعمة اجلنسني،

السائد. اإلخباري احملتوى في
النسب الشمالية وأمريكا األوسط الشرق أنتجت أخبار
حظيت بينما القصص). من ٪٢٠ من يقرب (ما األعلى
الالتينية الهادي وأمريكا احمليط  منطقتي األخبار في

الترتيب. على ٪٥ و ٪٢ بـ األدنى بالنسب
باملالحظة جديرة  الالتينية  أمريكا منطقة نتائج إن
أخرى استبيانات في املثالي املنطقة أداء ضوء في
في مراقبتها مت التي  الصحفية باملمارسة  خاصة
نسبة أعلى أنتجت املنطقة أن  وهي، ،“GMMP”
اجلندرية النمطية  الصور تتحدى التي القصص  من
على الضوء تلقي التي القصص اإلخبارية عن فضًال
بني ارتباط يوجد ال (عدم) املساواة. بينما موضوعات
النصوص استحضار يؤدي أن  ميكن االستبيانات،
باملوارد الوعي زيادة إلى اإلنسان حقوق عن القانونية
عدم ذلك في مبا الظلم، أو التمييز حالة في القانونية

اجلنسني. بني املساواة
التنموية  األلفية تبني أهداف مت ∫W�uLM��« WOH�_« ·«b�√
عام  حتى التنمية لتوجيه ٢٠٠٠ كإطار عام في الثمانية
األهداف. هذه إجناز فيه املستهدف العام وهو ،٢٠١٥
في النصف تقليل الفقر املدقع مبقدار هو البعيد الهدف
املساواة هدفي لتحقيق الطريق ومتهيد ككل، العالم

اخلاص  التنمية منوذج املرأة.(٢) اجلنسني ومتكني بني
النقدية املقاالت موضوع األلفية كان التنمية في بأهداف
في الفشل بينها الكتابات، من العديد من في النسائية
الثمانية.(٣)  األهداف كل في اجلنسني مناظير دمج
الكشف، اإلعالمي العاملي الرصد مشروع حاول بحث
في التحقيق مناذج عن (جندري)، جنسي منظور من
في التنمية بأهداف متعلقة موضوعات عن الصحفي

األلفية.
الوعي عن اإلعالم وسائل استبيانات إحدى  في
فقط ٪٨ أن إلى البحث توصل (اجلندري)، اجلنسي 
املرأة، في تتمركز الفقر عن اإلخبارية القصص   من
القصص من و(٣٩٪) التعليم، عن القصص من و٩٪
البيئة، عن و(٤٪) اإليدز،  ومرض اإليدز ڤيروس  عن
العاملية الشراكات اإلخبارية عن القصص من و١٩٪
على   ٨ ،٧ ،٦ ،٢ ،١ رقم التنموية األلفية (أهداف

الترتيب).
القصص وصلته التي املدى  عن - ثاٍن استبيان في
توصلت اجلنسني- بني املساواة على الضوء في إلقاء
تتناول التي القصص من فقط ٪٣ أن إلى الدراسة 
عن ڤيروس ومرض التعليم، و(٢٥٪) و(٢٪) عن الفقر،
تتناول التي  منها  و(١٪) البيئة،  عن و(٣٪)  اإليدز،
(عدم) مشكالت على الضوء تلقي العاملية، الشراكات

اجلنسني. بني املساواة

من ٪٥ إلى أن الدراسة توصلت ثالث، وفي استبيان
ڤيروس عن التعليم، و١٦٪ و٥٪ عن عن الفقر، القصص
الشراكات عن ، و١٪ البيئة و٣٪ عن اإليدز، ومرض

اجلندر. عن النمطية الصور بوضوح تتحدى العاملية
التنموية،  األلفية أهداف من املنتقاة أهداف ٥ الـ من
اإليدز ومرض ڤيروس عن الصحفي التحقيق أن ُوجد
سياق في باجلندر للتعريف استجابة األكثر هو

.“GMMP” ألبحاث العاملية اإلحصائيات
النتائج هذه في الفضل  ينسب أن ا  جّدً اجلائز من
األبعاد على  وضعه  مت الذي التأكيد إلى املشجعة
املجهود ذلك في مبا اإليدز ومرض لڤيروس اجلندرية
ڤيروس عن الصحفي التحقيق تنفيذ لتشجيع املبذول
تكون أن احملتمل من الوقت، نفس في اإليدز. ومرض
على الضوء إلقاء في مبادرة  أيًضا  اإلعالم وسائل
ڤيروس ومرض عن صحفي حتقيق في اجلندر مسائل
ذلك يشير وحينئذ العام املتزايد. للوعي كنتيجة اإليدز
املدني واملجتمع اإلعالم وسائل من لكل فتحات إلى 
التنموية األلفية  أهداف  فهم القصور في مخاطبة في
اجلندرية املتعلقة املخاوف إلحضار جندري، منظور من

اجلدل العام. واجهة إلى األلفية بأهداف
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الفقر -١ األهداف التنموية لأللفية
التعليم -٢ األهداف التنموية لأللفية

واإليدز نقص املناعة -٦ األهداف التنموية لأللفية
البيئة -٧ األهداف التنموية لأللفية

العاملية الشراكة -٨ األهداف التنموية لأللفية

٨
٩

٣٩
٤

١٩

الفقر -١ األهداف التنموية لأللفية
التعليم -٢ األهداف التنموية لأللفية

واإليدز نقص املناعة -٦ األهداف التنموية لأللفية
البيئة -٧ األهداف التنموية لأللفية

العاملية الشراكة -٨ األهداف التنموية لأللفية

٣
٢

٢٥
٣
١

الفقر -١ األهداف التنموية لأللفية
التعليم -٢ األهداف التنموية لأللفية

واإليدز نقص املناعة -٦ األهداف التنموية لأللفية
البيئة -٧ األهداف التنموية لأللفية

العاملية الشراكة -٨ األهداف التنموية لأللفية

٥
٥

١٦
٣
١
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تشكيل اخليال في دور اإلعالم في التفكير يســـتلزم
القوانني أو املؤسســـات، أو القيم، أو – االجتماعي
قوة في التمعن – ما مجتمع بشـــكل عام في املتبعة
الفكر في التأثيـــر على وقدرتهـــا اإلعالم، وســـائل

السلوك. تشكيل على وقدرتها االجتماعي،
العملة: األول لنفس وجهني علـــى اإلعالم ترتكز قوة
«حقائقها» فـــرض اإلعـــالم على هو قدرة وســـائل
القدرة فهو مطلقة، أما الثانـــي، حقيقة باعتبارهـــا
مواجهة على اإلعالم وســـائل ملشـــاهدي احملدودة

صحتها. من والتحقق اإلعالم رسائل وسائل
يشـــاهدون أو ما، صحيفة املشـــاهدون عندما يقرأ
لنشـــرة يســـتمعون أو نشـــرة إخبارية تليڤزيونية،
إليهم م بشكل عام املَُقدَّ إذاعية، فهم يقبلون إخبارية
القبول هذا أن مســـتوى مع العلم «حقيقة». باعتباره
أو الشخص معرفة مســـتوى مع يتناسب عكســـًيا
الشـــخص بتعبير آخر، كلما زادت معرفة املجتمع.
آراؤه ومتاســـكت به، يحيط وما بحقيقته، املجتمع أو
باعتبار اإلعالمية لألخبار تقبله كلما قل العالم، عـــن
أو الفرد معرفة قلت العكس، كلما على «حقيقة». أنها
لإلعالم قبوله احتمال كلما زاد حقيقته، عن املجتمع

«احلقيقة». باعتباره املقدم
واملجتمعـــات مـــن األفـــراد لألســـف، يســـتخلص
احلقيقة بشـــأن واملعلومات للمعرفـــة أقل مصـــادر
وقًتا أقل نخصص أصبحنا فنحن يعيشـــونها. التي
في أن تساعد املمكن من التي الشخصية للتفاعالت
أقل في وقًتا ومنضي أقـــل كتًبا ونقرأ ذواتنا، فهـــم
على اعتماًدا أصبحنا أكثر الطبيعة. لقد مـــن التعلم

حقيقتنا. ومعرفة فهم احلياة اإلعالم في
يتحول باستمرار وبسرعة اإلعالم وسائل في يقدم ما
”احلقيقة“ إلى يتحول هو آخر، بتعبير إلى احلقيقة.
عن بعيًدا ”احلقيقة“ هذه تنزع عندمـــا حتى حولنا،
بواســـطة تشـــكيلها عندما يتم حتى حياتنا اليومية،
بواسطة وإعالنها تركيزها مت مغرضة، حقائق منتقاة
املنظور، متتزج هذا من األخبار. منفذي أو محرري
اإلعالم وسائل لواســـطة واملذاعة الرســـائل املنتجة
للمرجعية، إطاًرا اليومية، مشكلًة حياتنا أحداث مع
حقيقـــي، وخالقًة آرائنا هو ملـــا والتصور والتمعـــن

االجتماعي. ”النموذج“ عن الشخصية

الرصد  مشـــروع ٣ إحصائيات من فـــي نفكر دعونـــا
التصديق على  ٣١ عام من بعد الرابع، العاملي اإلعالمي
ضد املرأة» التمييز أشـــكال كل من التخلص «معاهدة
النساء من في األخبار الناس من فقط ٪٢٤ .١٩٧٩ في
على األقل، نصف اإلنسانية املرأة تشكل أن من بالرغم
املرأة وهناك  على تركز حالًيا األخبار من فقـــط و١٣ ٪
الصور تعزز إخبارية لقصص الصاعقة ٪٤٦ نسبة الـ
اإلعالم لدعم نقاًطا جمع الدليل لقد اجلندرية. النمطية
ويقوم يســـتبعد الذي للتصـــور االجتماعي اإلخبـــاري
والتمييز االســـتبعاد نعلم، وكما املرأة. ضـــد بالتمييز

اإلخضاع. عمودا هما

 «œUF�«Ë  U�dB��« ∫qFH�« w� dOJH��«
الفتيات اســـتبعاد للحقيقة بتطبيع اإلعالم تصوير يقوم
من بالرغم األخبـــار محيط في يبقـــني فهن والنســـاء؛
من متكنـــت املرأة اآلن وحتى عقـــود لعدة أنه حقيقـــة
قاصرة التي كانت في «املجاالت العامة» نفسها إقحام
مرونة أدت املثال، ســـبيل على الرجال. على ذات يـــوم
املنزل خارج بأجر العمل مجال املرأة دخول العمل إلى
في املنـــزل. «املجاالت املجاني إلى عملهـــا باإلضافـــة
في تتســـبب الوقائع التي أماكن حدوث وهي العامـــة»

األخبار. صنع
محكومة والتوجهـــات االجتماعية التصرفات واألفعال
انتقلنا ما وإذا االجتماعي. التصـــور – عام» «حس بـ
فكرة تناول في املتوازنة أو غير العادلـــة األخبار لـــدور
التصور على واحلفاظ لتعزيز ل كعنصر ُمَشـــكِّ اجلندر
املرأة، ضد ومييز ويخضع يســـتبعد، االجتماعي الذي
بتبني مساوي، مبقياس أيضا لذلك، تبًعا ، نقوم سوف
املرأة ضد تســـتبعد ومتيز وتوجهات وأفعال تصرفات،

وتخضعها.
ربع اإلنسانية مجرد أنها على املرأة تصوير يتم عندما
في األخبار، املـــرأة وجود عن اإلحصائية كمـــا تقـــول
في يفشـــل اإلعالم يقدمه ما أن املنطقية النتيجة تكون
استحضار يتم لم إذا ذلك، عن فضًال املرأة. الدفاع عن
الهامة، تكون األخبار عناصر في املساواة عدم مسائل
عدم بشأن األفعال واملخاوف تأخذ أن النتيجة واضحة:

العام. الرأي في أچندة مقعًدا خلفًيا إلى املساواة
الصور منظور والرجال من يتم تصوير النســـاء عندما
واألفعال يؤثر على التصرفات النمطية اجلندرية، فإن هذا
التنمية على يؤثر وبدوره اخلاصة باملجتمع، والتوجهات

اجلنسني بني املساواة عدم ممارسة وعلى املجتمعية،
ستكون فرص املرأة. فعلى سبيل املثال، حقوق وعلى
مقارنًة دخـــول التعليم في أقل والســـيدات الفتيات
ألســـباب قالبية مختلفة. وسينتظر والرجال باألوالد
للوفاء أن تهجر دراستها التي تصبح أًما الطالبة من
شخص هناك يكن لم إذا خاصًة األمومة، بواجبات
املقاييس أن كما الطفـــل. برعاية القيام ميكنه آخـــر
متفرغ فهو – مختلفة الذكر الذي يصبح أًبا للطالب
في واالستمرار بوظيفة وااللتحاق دراســـته، ملتابعة
احتماالت لديها الشـــابة األم بينما حياته. مســـيرة
يتعني بينما محترمة وظيفة على العثور في محـــدودة
هذا أن بالرغم من طفلها مادًيـــا، تولي دعم عليهـــا

النمطي. جزًءا من القالب ليس الدور
على أنه العـــام املجال االجتماعي يظهـــر التصـــور
عليه وحتتل دخيلـــة واملرأة الرجـــال، على مقصـــور
والقدرات والشخصية املعرفة، تفتقر أنها رغم أماكن
يتم عندما املتغيـــر، هذا لالســـتمرار فيها. ضمـــن
احلدث ال يولد العام، املجال في على املـــرأة التعدي
التظاهر على جندها مرغمة بل اجتماعّيًا. ضجيًجـــا
ملتصق بالشـــكل التعدي حدوث بأن ســـلوكها قبل
املجتمعية. التوقعات مع املتوافق النمطي النسائي

كائن اإلخباري، اإلعالم فـــي املرأة تهميش أن كما
اإلخباري والنوع من احملتوى النسبي غيابها بسبب
الذي الدور بســـبب أو جديًرا بالنشـــر، الذي يعتبر
أو تأثيرها أهميتهـــا ويوضح األخبـــار، تلعبه فـــي
أنه لدرجة واملجـــال اإلعالمي. العامة على احملـــدود
السلوك ينبذ ال املنزلي، للعنف املرأة تتعرض عندما
الذي ”السبب“ عن يبحث ولكنه املُعَتِدي، االجتماعي

احلدث. هذا على حرض
اإلنســـاني تعزيز هذا الســـلوك في إن االســـتمرار
والدميقراطية، التنميـــة، طريق عن بعيًدا ســـيأخذنا
مت تغيير إذا فقط التغيير ممكـــن والســـالم. والعدل
لبناء ضخمـــة خطوات اتخـــاذ ينبغي تصوراتنـــا.
متكيًنا أكثر تشـــكل البديل، وتكون إعالمية رسائل

ملجتمعاتنا. أكثر عدًال ومقدمة مفاهيم و للمرأة،
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بحث نتيجة ٪١٠ من ملحوظ  إحصائي  تغيير  هذا 
يحدث لم الرئيسية، املوضوعات من ثالٍث في .٢٠٠٥
على  القصص متركز كيفية  في  ٢٠٠٥ منذ حتسن 
حيث «السياسة/احلكومة» هي االستثناءات املرأة.
القصص من ٪١٣ في االهتمام بؤرة أصبحن النساء
النسبة وارتفعت ٢٠٠٥؛ في ٪٨ بـ مقارنًة اإلخبارية
في ٢٠٠٥ إلى ١٦٪ في ٪٦ من «العلوم/الصحة» في
«االقتصاد»، زادت عن اإلخبارية القصص وفي ،٢٠١٠

.٪١١ إلى ٪٣ من النسبة
vK�  ¡uC�«  wIK�  hBI�«  s� •∂ jI�   ❚
5� …«ËU�*« Âb� Ë√ …«ËU�*«  U�u{u�
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نسبة عن طفيف إيجابي تغيير هذا ذلك، من  بالرغم
حتتوي  التي للقصص ٢٠٠٥ في املسجلة ٪٤ الـ
تستحضر أو املساواة (عدم) مناقشة عن موضوعات
في مدهًشا  تغيًرا النتائج توضح املوضوعات. هذه
القصص هذه تضاعفت حيث الالتينية أمريكا منطقة 

املاضية. سنوات اخلمس عبر أضعاف ثالثة
اإلخبارية القصص نسبة الالتينية، وأمريكا أفريقيا في
بواسطة ملقدمة املساواة (عدم) موضوعات تثير التي
على رجال.  بواسطة املقدمة مثيلتها من أكبر  نساء
منطقة رجال في بواسطة املقدمة القصص ذلك، خالف
ضعف (عدم) املساواة، على الضوء التي تلقي الكاريبي

نساء. بواسطة املقدمة مثيلتها
—uB�« “eF� W�—U��ù«  hBI�« s� •¥∂  ❚
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عن اإلخبارية القصص من ٪٥٠ من يقرب  وما 
كثب عن ، تتبعها الصور النمطية تعزز هذه «اجلرمية»
هاتان لكون السياسية. والقصص املشاهير قصص
هذا اإلخبارية األچندة من كبيًرا حيًزا حتتالن االثنتان
الصور تعزيز على تاريخي  تأثير لهما  أن إلى يشير

. النمطية

«االجتماعية/ القصص تتحدى املوضوعات، كل بني من
تتناول قصص أي من أكثر النمطية الصور القانونية»
املوضوع لهذا املنخفضة األولوية تقلل آخر. موضوع أي
زيادة على العام  تأثيره من  اإلخبارية األچندة في

النمطية. الصور من اإلخباري اخلالي احملتوى
 U�bI� WD�«u� hBI�« Ê√ `{«u�« s�  ❚
d��√ WODLM�« —uB�« Èb��� W��d� ¡U��
U ÎC�√  w�Ë ¨‰U�— WD�«u� W�bI*« pK� s�
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الصور تتحدى نساء بواسطة املقدمة القصص من ٪٧

رجال املقدمة بواسطة مثيلتها خالف على النمطية،
القصص من ٪٣٥ فقط. ٪٤ نسبتها بلغت التي
مقارنًة النمطية الصور تعزز نساء بواسطة  املقدمة
تدل هذه رجال. بواسطة املقدمة مثيلتها من ٪٤٢ بـ
في مناذج تقدمي في اجلنسني على تباين اإلحصائيات

االستبيان. هذا
تقدًما بشكل عام في كل املناطق اإلخباري حقق اإلعالم

النمطية . تتحدى الصور املنتجة التي القصص في
أمريكا في حدث ما لإلعجاب إثارة التغييرات وأكثر
خالل أربع مرات القصص هذه تضاعفت الالتينية عندما
أعلى  اآلن بها أمريكا الالتينية املاضية. سنوات ٥ الـ
(٪١٣) النمطية الصور تتحدى التي القصص من نسبة
التي تعزز اإلخبارية للقصص األكبر النسبة جند بينما

األوسط. منطقة الشرق النمطية في الصور
s� W�—U��ù« hBI�« s� WO�U� W���  ❚
»d(«Ë ¨©•µπ® WOLM��«Ë ¨©•∂¥® Âö��«
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مثل هامة موضوعات عن إخبارية ملواد األكبر النسبة
(٪٦٣) األسرة  وقانون القصص) من ٪٦٣) التعليم
في الصور النمطية. تعزز وال تتحدى ال محايدة، تبدو
التحيز استمرار على ويعمل يغطي احلياد أن  حني
الذي العام التأثير به، مركًبا املسلم أو السيء اجلنسي

التمييز. بتثبيت املقولب الصحفي التحقيق يولده

 ¨åW�uLM��« WOH�_«  ·«b�√ò s� µ 5� s�  ❚
”ËdOÑ s� wH�B�« oOI���« Ê√ b�ÔË
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مسائل عن حتقيق صحفي على كثب عن النظرة توضح
الفقر، هي: حتديًدا التنموية»، األلفية بـ «أهداف متعلقة
والشراكات البيئة اإليدز، ومرض ڤيروس والتعليم، 
و٦،  ،٢ و ،١ أرقام التنموية األلفية  (أهداف العاملية
األكثر  هي اإليدز عن األخبار أن على الترتيب) و٧، و٨
لبحث العاملي املتوسط سياق في اجلندر لفكرة استجابة
بني مقارنة توضح للمرأة». اإلعالمي الرصد «مشروع
األخبار، في املرأة متركز ٣ استبيانات – في النتائج
موضوع على  الضوء تلقي  التي  اإلخبارية  والقصص
تتحدى التي اجلنسني والقصص اإلخبارية بني املساواة
موضوعات اخلمس عبر – اجلندرية النمطية الصور
ڤيروس تتناول التي  تلك في استثنائية إيجابية  نتائج
يكون التأكيد على أن جًدا املرجح من اإليدز. ومرض
ڤيروس ومرض خالل موضوع من اجلندر فكرة أبعاد
إجراء لتشجيع  املبذول  املجهود ذلك في مبا اإليدز
ڤيروس (اجلندر)، عن بفكرة توعوي حتقيق صحفي
في نفس املشجعة. هذه النتائج وراء هو اإليدز ومرض
في مبادًرا كان أيًضا اإلعالم أن احملتمل من الوقت،
الصحفي في التحقيق اجلندر مسائل على الضوء إلقاء
العام الوعي لزيادة كنتيجة اإليدز ومرض ڤيروس عن
من لكل فتحات إلى ذلك  يشير وحينئذ  عام.. بشكل
القصور مخاطبة في املدني واملجتمع اإلعالم وسائل
جنسي منظور من التنموية األلفية أهداف فهم في
أهداف بشأن اجلنسية املخاوف إلحضار (نوعي)،

العام. إلى واجهة اجلدل األلفية
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اإلخبارية القصص من العديد أن إلى النتيجة تشير
حلماية سنها مت  بوثائق وعي  خللق الفرصة تضيع 
بني املساواة أو املرأة حقوق أو اإلنسان،  حقوق
للحقوق النسبي االختفاء عن املالحظة مدعمًة اجلنسني،

السائد. اإلخباري احملتوى في

٢٠٠٨ تاون واإلعالم. كيب عن اجلندر “WACC” لـ العاملي االستشاري االجتماع مناقشة في -١
املتحدة الواليات ،٢٠٠٨ التنموية، األلفية أهداف تقرير -٢

التنموية. األلفية أهداف بشأن املدني املجتمع مناظير في املنشور التنموية» األلفية أهداف في اجلندر ومناظير املرأة «حركات املعنون بارتون كارول مقال املثال، سبيل على ٣- راجع،
للتنمية» املتحدة األمم «برنامج
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الرصد «مشروع لـ حيوية إضافة هي أخبار اإلنترنت
املتزايدة لإلنترنت األهمية ضوء للمرأة» في اإلعالمي
اإلنترنت يزيح  احلقيقة، في إخبارية.  كوسيلة العاملية
املتقدمة الدول في التقليدية  اإلخبارية  الوسائل 
بعض في الصحف إغالق كان إذا هذا تكنولوچًيا،

مؤكًدا. اتصاالت اإلنترنت مؤشًرا مقابل الدول في
التي السبل بدراسة يدينا، بني املوجود  البحث  قام 
واالتصاالت املعلومات تكنولوچيا املرأة بها تستخدم
وعبر محلّيًا سياسّيًا، لنشرها أو خللق أخبارها اخلاصة
نقدية مقاالت بتوفير أخرى دراسات قامت الدول.(١)
بصناعات اخلاصة عاملّيًا املتوسعة الهياكل عن نسائية
في ذلك دورها في مبا اإلعالم واالتصاالت، تكنولوچيا
املعتمدة املجتمع في املوجودة  القوى عالقات تعزيز 
يبدو والرأسمالية.(٢) املجتمعية واملسؤولية  النفوذ  على
في اجلندر بشأن التجريبي العمل في فجوة أن هناك
«مشروع لـ متهيدي بحث كشف وقد أخبار اإلنترنت؛
اجلندر عن منشور عمل للمرأة» عن اإلعالمي الرصد
بحثي وتقرير اإلنترنت، على إخباري محتوى في
يكون قد أمريكية.  إنترنت  مواقع ثالث  على اعتماًدا
اإلنترنت اخلاص على الرابع الرصد اإلعالمي مشروع
الثقافي البحث هو للمرأة» الرصد اإلعالمي «مشروع بـ
ويرد اإلنترنت. أخبار في اجلندر عن األول العرضي
أخبار وصلته الذي املدى عن السؤال على  املشروع
اجلندر لتصورات مطابقة مناذج  عمل في اإلنترنت

التقليدي. اإلعالم امللحوظة في
هيكل دراسة أوًال كان من املهم الدراسة، لكي نصمم

اإلنترنت. على القائمة االخبار اإلنترنت ومحتوى
اإلنترنت الدخول إلى الفروق توجد في بإدراك أن بدأنا
الشمال بني واالتصاالت اإلعالم تكنولوچيا وإلى
غير والتأقلم االنتشار هذا العاملي. واجلنوب العاملي
واالتصاالت اإلعالم تكنولوچيا منتجات على املتكافئ
الرقمي» «الفارق بـ املعروف اإلنترنت إلى والدخول
اخلطوط عبر ويظهر وداخلها الدول بني يعمل
قد أنه بينما والفئوية. (اجلندرية) واجلنسية اجلغرافية،
واالتصاالت اإلعالم تكنولوچيات تعميق عن الكثير كتب
والدول الصناعية الدول بني القائمة  املساواة لعدم

الدول في موجود «الفارق الرقمي» أيًضا ويظل النامية،
اإلنترنت استخدام  يدخل ال التي تكنولوچًيا،  املتقدمة
مناطق في عديدين.(٤) مواطنني حياة في ظاهر بشكل
شرق وجنوب أفريقيا، في خاصًة  العالم، من عديدة
يزال غير ال اإلنترنت استخدام الالتينية، وأمريكا آسيا
وسائل اإلعالم اإلخبارية يعتمد مشاهدي إذ منتشر؛
واملذاعة.(٥) املطبوعة التقليدية اإلخبارية الوسائل على
اجلنسية الفجوة حول نقاش  يوجد  ذلك، عن فضًال
اإلعالم تكنولوچيات إلى الدخول مناذج في (اجلندرية)

واستخدامها. واالتصاالت،
حداثة بشأن احملاذير  من عدد إلى اإلشارة يجب 
برؤى اإلنترنت دخول أوحى فقد اإلخباري. احملتوى
ومشاركة الدميقراطي باإلنتاج يتميز مستقبلي لعالم
باحملتوى الكثيرون  احتفل وقد واملعلومات. األخبار
لتنمية النساء،  من خاصًة مستخدمني، عن املتولد
لكن االتصاالت. في اجلندر  على قائمة  مناظير
أقل ما حد إلى كانت اإلنترنت أخبار محتوى حقيقة
«الصحافة  أن لوحظ  فعًال، ٢٠٠٠ عام بحلو حتوًال.
التقليدي».(٧)   لإلعالم متطورة وسيلة هي اإلنترنت على
«املواقع املستخدم عن احملتوى املتولد عصر في حتى
تتحكم بوك، وفيس تويتر مثل االجتماعية» اإلعالمية
في األخبار ووكاالت التقليدية اإلعالم مؤسسات
احملتوى أن يشير إلى هذا واملعلومات. األخبار توريد
جتاوزه احتمالية من بالرغم اإلنترنت، من واالستهالك
طبًقا مذهل. بشكل محلّيًا  يظل الوطنية،  للسياقات
ليست العاملية العنكبوتية «الشبكة كواندت، لثورسنت
عن نتحدث عندما األقل على نعتقد، ما «عاملية» بقدر
الوطني بالقياس التقليدي متاًما مقيد احملتوى األخبار.
ذلك، عن  فضًال  للمستخدمني(٨) (املتوقعة) واملصالح 
ينتج أصًال اإللكترونية اإلخبارية املواقع محتوى بينما
محتوى الحظوا األخبار مراقبي بعض فإن لإلنترنت،

للمطبوعات األصلية. مماثًال تقريًبا
منهجية وتطوير الرصد مشروع تقدمي بهذه اخللفية مت
اإلنترنت أخبار ملراقبة الدراسة تصميم مت املراقبة.
توصيل بقدرة تتميز  منتقاة  بلدان  في  الرئيسية،

لإلنترنت. واستخدام عاليني
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البحث  في للمشاركة دولة  ٢٥ من مراقبني دعوة مت 
اختيار ومت اإلنترنت. أخبار رصد طريق عن اإلرشادي
عاملّيًا لإلنترنت استخدامها حجم أساس على الدول
املتحدة عن «مؤشرات األمم في تقرير مسجل هو كما
النهائي الرقم وصل وقد .«٢٠٠٩- البشرية التنمية
املواقع  غطت وقد دولة. ١٦ إلى فعًال املشاركة للدول
في املناطق كل املكودة العاملية اإلخبارية اإللكترونية

العالم. أرجاء شتى
l??�«u*« œb??�Ë W�—U??A*« ‰Ëb??�« ≠¥∂
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الصني
اليابان
ماليزيا
تايوان

چامايكا
النمسا
دمنارك
إستونيا

أملانيا
هولندا

النرويج
السويد
إيسلندا
استراليا
نيوزيلندا

كندا
إعالم دولية وسائل

الكبرى احمللية أو القومية اإللكترونية املواقع اختيار مت
مبؤسسات منها العديد يرتبط والتي – للتكويد فقط
اإلخبارية للشبكات بالنسبة دولة. كل في كبرى إعالمية
دولها تزود وأيًضا عاملية  أخبار  تقدم التي العاملية
احمللية، األخبار  عن فضًال العاملية باألخبار األصلية
صفحات بتكويد املشاركة  الدول في املراقبون قام
يتم فقط. لم احمللية اإلنترنت، القومية أو على األخبار
املعلومات السلكية، ومواقع اخلدمات من احملتوى تكويد

األخبار. مصادر أو واملدونات املتخصصة،
حملتوى حدثت التي املتكررة التغييرات ضوء في
أو األقدم، حتديث األخبار يتم حيث يوم اإلنترنت طوال
املراقبة منسقوا فرق قام وقد أو أرشفتها، استبدالها

يتم أن ميكن الذي الوقت بشأن القرارات باتخاذ 
السياقية املعرفة على القرارات اعتمدت التكويد. فيه
متوسط للسكان أو اإلخبارية» «العادات متوسط مثل
الوقت أو اإلنترنت ألخبار الدخول األمناط السكانية في
اإلنترنت. على جديد محتوى تنزيل فيه يتم الذي اليومي
واحتفظوا الشاشة على من لقطات بحفظ املراقبون قام
ثانية مرة  موقعهم يحددوا لكي للقصص بسجالت 
قبل تغيير محتويات املوقع اإللكتروني حالة في بسهولة

التكويد. إمتام
قصة  أو إخبارية ١٢ إلى ١٤ مادة مراقبة عام، مت بشكل
اإلخبارية واألقسام الرئيسية  الصفحة  من إخبارية
مت إخبارية، مادة ولكل اإللكترونية اإلعالمية. للمواقع
في (مبا والقصة املوقع اإللكتروني، عن املعلومات توفير
والناس والصحفيني، املتعددة)، الوسائط مكونات ذلك
توفير مت إخبارية، مادة لكل للقصة. وحتليل القصة، في
مبا األصلي، اإللكتروني املوقع عن محددة معلومات
،“URL” الـ أو اإلنترنت وعنوان املوقع، اسم في ذلك

املنشأ. ودولة الدخول ووقت وتاريخ
النسخ بني املستخدمة األمناط في البحث توصل
إلى هولنديتني جلريدتني  اإلنترنت ونسخ املطبوعة
وطريقة املتاحة األخبار مقدار في قليلة فروق وجود
(دي باألخبار واالحتفاظ قراءة في اإلنترنت مستخدمي
مقاالت هناك كان بينما .(٢٠٠٤ وآخرون- هينينز
أن يعني األصغر  حجمها فإن اإلنترنت، على أكثر
النسخ في أكبر كان املتاحة اإلجمالي لألخبار املقدار
بها التي تسمح الطريقة هو النظر لفت ما املطبوعة. لكن
به يدخلون الذي الترتيب باختيار للقراء اإلنترنت أخبار
ميضونه الذي الوقت  ومقدار اإلخبارية النشرات إلى
لألخبار الرئيسية الصفحة األولى: الصفحة قراءة في
األولى الصفحة من أكثر أخباًرا احتوت اإللكترونية
للقراء الرئيسية الصفحة سمحت املطبوعة. للنسخ
اهتمامهم، على أخبار استحوذت على والنقر بتصفح
العودة قبل جزئي، أو كامل بشكل سيقرؤونها التي
مراقبة دليل يصنف ذلك، ضوء على الرئيسية. للصفحة
اإلعالمي الرصد ”مشروع بـ اخلاص اإلنترنت أخبار
وهي ”طبقات“ إلى اإلخبارية وضع النشرات للمرأة“
املقاالت اإللكتروني. املوقع على اإلخبارية املواد مواقع
وتلك األولى، في الطبقة الرئيسية تكون الصفحة على
الصفحة على من واحدة بنقرة موقعها جتد التي
التي وتلك املوقع، من الثانية الطبقة في تكون الرئيسية
تعتبر الرئيسية الصفحة على من بنقرتني موقعها جتد
النشرات اإلخبارية تكويد يتم ولم الثالثة. الطبقة  في

ملوقع ما. الطبقة الثالثة تتعدى التي
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في مت مالحظتها التي مثيلتها األخبار أچندة تضاهي
اإلخبارية النشرات سادت التقليدية؛ اإلعالم وسائل
أخبار واالقتصاد والسياسة، اجلرمية/العنف، عن
املساحة على من و١٩٪ و٢١٪، ،٪٢٥ بنسب اإلنترنت
اإلخبارية اإلعالم وسائل احلالة في مثلما هي الترتيب.
االجتماعية/القانونية األخبار  احتلت وقد التقليدية،
إذ اإلنترنت، على خلفّيًا مقعًدا الصحة العلوم/ وأخبار

املساحة. من ٪٩ مجرد منها كل احتل
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كآبة درجة بنفس اإلنترنت أخبار في  املرأة وجود
من فقط التقليدية.٢٣٪ اإلعالم وسائل في وجودها
التي اإللكترونية املواقع في اإلخبارية املوضوعات
أن تشير والنتيجة نسائية، كانت البحث عليها أجري
اإلعالم وسائل في للمرأة املنقوص التاريخي التمثيل

اإلنترنت. للعالم انتقل قد التقليدية
تشكل الفتاة‘، ’الطفلة  باستثناء املوضوعات كل في
موضوعات األخبار، حيث من ١٧٪  و٣٣٪ بني املرأة
األعلى النسبة االقتصاد عن اإلخبارية حتتل النشرات
بنسبة النهاية في  املشاهير أخبار وتأتي (٪٣٣)

.(٪١٧)
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تصور التي األمناط في للجنس اإلجمالية النتائج 
وسائل بني للمقارنة قابلة كضحايا إخبارية موضوعات
املوضوعات من ٪١٦ و’التقليدية‘. ’احلديثة‘ اإلعالم
على تصويرهن يتم اإلنترنت على النسائية اإلخبارية
اإلخبارية املوضوعات من ٪٥ مقابل ضحايا أنهن
جند مختلف، بشكل اإلحصائيات عن الرجالية. وللتعبير
على املرأة تصوير يتم فيها اإلنترنت التي أخبار أن عدد
الرجال. املعدل  أخبار من أضعاف مثيله ٣ ضحية أنها
أنه ولو  التقليدية  اإلعالم في وسائل يحدث مما أعلى
املوضوعات اإلخبارية فئة ضمن إحصائًيا. ملحوظ غير
مت تصويرهن ضحايا، أنهن على لهن املصورة النسائية
منزلي، عنف ضحايا أنهن على احلاالت من ٪٣٥ في
ضحايا و١٤٪ حوادث/كوارث/فقر،  ضحايا و١٩٪ 
الضحايا فئة  ضمن  الثقافة. الدين/ على  قائم  عنف
يكونون منهم ٪٢٨ اإلخبارية، في املوضوعات الرجال
ضحايا ، و٢٪ حوادث و٢٣٪ ضحايا جرمية ضحايا

منزلي. غير جنسي عنف
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السمعية، والوسائل الثابتة، الصور استخدام يتم
املختلفة واألشكال املرئية والوسائل املتحركة، والرسوم
مشاهدي بانتباه جلذب واالحتفاظ املتعددة الوسائط من
موضوع لكل حتديد، املراقبني من ُطلب لقد اإلنترنت.
تصوير الشخص مت إذا كان تكويده، ما يتم إخباري
أم اإلخبارية للقصة مصاحبة مرئية متعددة في وسائط
النسائية اإلخبارية املوضوعات من ٪٢٦ فوجدنا ال.
الوسائط، متعددة ومقاطع فوتوغرافية صور في وردت

الرجالية. اإلخبارية املوضوعات من ٪٢١ بـ مقارنة
مواقع في اإلخبارية املوضوعات أن النتائج توضح 
محتوى في تصويرها يتم العاملية األخبار اإللكترونية
اإلخبارية من املوضوعات أكثر بكثير الوسائط متعدد

مفاجأة ليس هذا القومية. اإللكترونية املواقع  في
العاملية اإلعالم لوسائل املتاحة املوارد إلى بالنظر
حتتوي احملتوى. هذا وصيانة  واستضافة  لتطوير،
اإلنترنت لنشرات املصاحبة الوسائط املتعددة األفالم
أكثر أو العينة متوسط تقريًبا ضعف  على اإلخبارية
املوضوعات من و٥٠٪  ٪٤٧ بـ االستبيان، هذا في 

على الترتيب. والذكورية اإلخبارية النسائية
املوضوعات نسب في (اجلندري) اجلنسي الفارق بينما
حالة في ضئيل الوسائط احملتوى املتعدد في اإلخبارية
متاًما هذه الفجوة العاملية، لكن تختفي اإلعالم وسائل
املواقع حتتوي السويدية. اإلخبارية اإلعالم وسائل في
من متساوية نسب على السويدية االلكترونية اإلخبارية
٪٢٧) بالنساء والرجال اخلاصة اإلخبارية املوضوعات
لألمم التابع البشرية التنمية «تقرير ويورد جنس). لكل
ذات الدولة أنها على أيسلندا «٢٠٠٩ لعام املتحدة
إذ اإلنترنت، استخدام حيث من للفرد األعلى النسبة
العالم دول أقل من وهي قليل سكان عدد لديها أنها
األيسلندية اإلنترنت أخبار أن من بالرغم سكانية. كثافة
املوضوعات اإلخبارية من اإلطالق على عدد أقل أنتجت
عينة دول بباقي مقارنة الوسائط  متعدد محتوى في
ظهرت الوحيدة التي الدولة هي كانت إال أنها البحث،
النسائية اإلخبارية  املوضوعات نصف من أكثر فيها

احملتوى. هذا في (٪٥٦)
(٪٦٣) النسائية اإلخبارية املوضوعات إجماًال، ظهرت
الوسائط املتعددة املرئية في مثيلتها الذكورية من أكثر

العينة. في دولة املشتركني ١٠ من ١٦ في والصور،
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بواسطة تقدميها اإلخبارية مت النشرات من فقط ٪٣٦
ومرة أخرى، رجال. قدمت بواسطة ٪٦٤ بـ نساء/مقارنًة
حيث التقليدية اإلعالم وسائل مع للموقف تطابًقا جند
كبير بشكل تتجاوز رجال بواسطة  املقدمة النشرات
املقدمة النشرات عدد أما نساء. بواسطة املقدمة تلك
في نساء بواسطة املقدمة تلك  يتجاوز رجال بواسطة
االقتصاد عن في األخبار بصفة خاصة املوضوعات، كل
األخبار وفي رجال، يقدمها األخبار من ٪٦٤ حيث إن
واألخبار رجال)  يقدمها  ٪٦٩) اجلرمية/العنف عن
٪٧٥) اإلعالم/الرياضة املشاهير/الفنون/وسائل عن
املتوسطات مع جتريبية مقارنات توضح رجال). يقدمها
نسًبا التقليدية وسائل اإلعالم املقدمني في بشأن العاملية
اإلنترنت على املقدمة للنشرات ملحوظ بشكل أعلى
واألخبار السياسة/احلكومة أخبار في نساء بواسطة
السياسية على األخبار من ٪٤٢ االجتماعية/القانونية:
الفئة نفس من ٪٣٣ بـ مقارنة نساء، تقدمها اإلنترنت

أخبار من ٪٤٧ التقليدية. اإلعالم وسائل في مقدمة
مقارنة املرأة تقدمها القانونية  االجتماعية/  اإلنترنت
اإلعالم وسائل في تقدمها األخبار نفس من بـ٤٣٪
باستثناء الرئيسية  املوضوعات باقي  في التقليدية
نساء بواسطة املقدمة النشرات عدد الصحة/العلوم،
في رجال  بواسطة املقدمة مثيلتها من بكثير أقل
حتى واإلذاعة. التليڤزيون وأخبار املطبوعة األخبار
اإلعالم/الرياضة، املشاهير/الفنون/وسائل أخبار في
تقدمها اإلنترنت على اإلخبارية النشرات فقط من ٪٢٥
وسائل في (٪٣٨) البالغ العاملي باملتوسط مقارنة نساء

التقليدية. اإلعالم
خالصتني: إلى تشير النتائج هذه

التقليدية األخبار في الرجال املقدمني هيمنة األولى، 
وهي اإلنترنت ألخبار متطابق بشكل انتقلت السائدة
اجلرمية/العنف االقتصاد، أخبار في بروًزا  أكثر

واملشاهير.
باألخبار اخلاصة مثيلتها مع  للنتائج مقارنة تكشف
نفس في واإلذاعة التليڤزيون وأخبار املطبوعة،
النشرات  من  ٪٤١ ملحوًظا.(٩) إحصائّيًا فارًقا الدول
في املشاركة الدول في التقليدية اإلعالم وسائل في
مع حاد تباين في نساء، بواسطة مت تقدميها االستبيان

على اإلنترنت. اإلخبارية للنشرات ٪٣٦ نسبة الـ
السياسة/احلكومة ملوضوعات النساء املقدمات الثانية:
في منه اإلنترنت على قصصهم لنشر احتماًال أكثر
الفارق كان إذا التقليدية، اإلخبارية اإلعالم وسائل
خالف فيه، على للنظر مؤشًرا موثوًقا الالفت اإليجابي
هذه املطبوعة. واألخبار واإلذاعة التليڤزيون أخبار
لالجتاهات نظرنا إذا النساء من للمقدمات جيدة أخبار
في (اجلندري) اجلنسي  التوازن عدم من التاريخية
وهو التقليدية، اإلعالم وسائل في السياسية القصص
اإلعالم. وسائل أچندة على رئيسة أهمية ذو موضوع
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اإلنترنت على اإلخبارية  النشرات من ٪٤٢ أن ُوجد
هذه تتحدى فقط و٤٪ الصور النمطية اجلندرية، تعزز
تتحدى وال تعزز ال  (٪٥٤) واألغلبية النمطية الصور
في املوقف  النتائج  هذه تعكس النمطية. الصور  هذه
النشرات احلالتني، كال ففي التقليدية: اإلعالم وسائل
 ٩ إلى   ٨ بني النمطية الصور تعزز التي اإلخبارية

. النمطية الصور هذه تتحدى التي مثيلتها أضعاف
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أكثر اإلنترنت، على اإلخبارية املوضوعات كل بني من
(٪٤٦) السياسية األخبار هو النمطية الصور يعزز ما
بنسبة االجتماعية/القانونية األخبار هي األقل بينما
حتدًيا األكثر هي العلوم/الصحة قصص .(٪٣٦)
االجتماعية/ القصص القصص). من ٪٧) للقوالب
تعزز وال تتحدى  ال – حياًدا األكثر هي القانونية
قبل تعمل من مت مناقشتها خاصية - النمطية الصور
بعدم غالًبا يتسم الذي الراهن  الوضع تعزيز على
معظم مييزان اللذين اجلنسني بني والتمييز املساواة 

العالم. أرجاء شتى في املجتمعات
Æ©¥¥ W�H� µµ ‰Ëb'« dE�«®

، اإلنترنت قصص عينة ١١٪ من في احملور هي املرأة
القصص اإلعالم التقليدي. في قصص ٪١٣ بـ مقارنًة
بشكل تركز التي تلك  هي املرأة  حول تتمحور التي 
بشكل املرأة على تؤثر أشياء تتناول أو املرأة خاص على
احملور املرأة هي املثال، بطالة املرأة. سبيل على خاص،
املشاهير/الفنون/ عن أخبار اإلنترنت في غالب بشكل
وهي أقل من القصص) ٪٢٣) اإلعالم/الرياضة وسائل

.(٪٥) االقتصاد عن القصص في متحوًرا

ÂU�ú� jOD���«
كان اإلنترنت أخبار لرصد اإلرشادي املشروع توجيه
التي اجلندرية التحيزات  كانت  إذا عما  السؤال هو
من والتليڤزيون تظهر واإلذاعة الصحف، في لوحظت
املهم من اإلنترنت اإلخباري. وكان محتوى في جديد
محررو بها قام لالختيارات التي اخلاص التأثير معرفة
بضغط وِجَهت التي اإلنترنت على األخبار وصحفيو
ُوصفوا اإلنترنت الذين مشاهدي على اجلذب واحلفاظ
ومتقلبي اإلرضاء وصعبي املطالب كثيري بكونهم 
احللول خلفتها التي التأثيرات هي ما ولكن األهواء.
مقتطفات إلى اإلخبارية  النشرات لتقصير الوسط
على النشر تطلّبها التي التنازالت وكل إخبارية،
اإلخباري للمحتوى اجلنسية األبعاد على اإلنترنت،

اإلنترنت؟ على
على اإلعالم  وسائل في جندرية حالة النتائج توضح
من أسوأ، تكن لم إن بشاعتها، في مساوية اإلنترنت
خلّف احلقيقة، التقليدية. في اإلعالم وسائل في مثيلتها
متفاوتة، بدرجات كانت، نتيجة دراسته مت استبيان كل
والتليڤزيون اإلذاعة أخبار في مثيلتها من أسوأ
– أساسّيًا واحًدا استبياًنا لنأخذ واألخبار املطبوعة.
نساء، حيث بواسطة املقدمة اإلخبارية النشرات نسبة
القصص ملحوظ بي إحصائي فارق البحث عن كشف
الصحف، في املقدمة والقصص اإلنترنت املنشورة على

واإلذاعة. والتليڤزيون
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/ رفقاء / زوجات (أزواج/ األسري - ضحايا العنف
األسرة). أفراد من آخرون

- أمراض.. طبيعية كوارث - ضحايا حوادث -

في «التعليقات» قسم في موصوفون آخرون ضحايا -
املدونة صفحات

قتل. - سرقة ، سطو أخرى جلرائم ضحايا -
العمر - العرق - اجلنس - على اجلندر بناء متييز ضحايا -

املقدرة - الدين -
- التحرش غير األسرية اجلنسية اإلساءة أو العنف ضحايا -

التجارة - االغتصاب -
العنف على القائمة اجلنسية - الدولة األعضاء بتر اإلرهاب - احلروب - - ضحايا

الثقافي - املعتقد التقاليد - الدين على - بناء ضحايا العنف -
الزوجة حرق - اجلنسية األعضاء بتر -
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الدولية وسائل اإلعالم
الصني
اليابان
ماليزيا
تايوان

چامايكا
النمسا
أملانيا
هولندا
أملانيا
هولندا

النرويج
السويد
إيسلندا
استراليا

نيوزيلندا
كندا
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املواقع اإللكترونية إذا سلمنا أن إنذار جرس يدق هذا
كبرى إعالمية مبؤسسات ومرتبطة مشهورة، املختارة
ركب مقدمة في البحث عينة في الداخلة الدول وأن
حيث من واالتصاالت اإلعالم تكنولوچيات في التقدم
أن احملتمل من احملتوى. تطور واحتمالية التوصيل 
مكبرة عدسات هي اإللكترونية األخبار مواقع  تكون 
خاللها التحيزات اجلنسية املنقولة عبر من أكثر تظهر
عاملية لنظرة مدعمًة التقليدية، اإلخبارية اإلعالم وسائل

واملجتمع. باملساواة، ورخاء املرأة مضرة
مصدًرا ليصبح بسرعة املتجه اإلنترنت  مسار يشير
لألخبار العادل أن مناصري التناول أساسّيًا، إخبارّيًا
ليفرضوا اآلن يتحركوا أن يجب (اجلندرية) اجلنسية
قبل اإلنترنت على الصحفية املمارسات في تغييًرا
مواقع حساسية متثل املنطلق، هذا من األوان. فوات
والتغذية املستخدم لتصنيفات اإلخبارية اإلنترنت
احملترفة اإلنترنت  صحافة  يهيء مدخًال.  العكسية
املناصرون يصبح فيه أعلى، ملقياس نفسها  واجليدة
وسائل وخارج داخل  من اجلنسني، بني للمساواة
اإلعالم وسائل بينما املساعدة. على قادرين اإلعالم،
من األساسي لألخبار للكثيرين، املصدر تظل التقليدية
املقدم بواسطة املثال واتباع استلهام مبكان، األهمية
تكنولوچيا املتقدمة الدول في اإلنترنت أخبار مقدمي
اجلنسية والتوازن العدالة فيه تكون الذي ذلك خاصًة

مناذج مثالية. هي اإلنترنت صحافة في
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اجتماع وقانون
علوم وصحة

وحكم سياسة
اقتصاد

وعنف جرمية
ورياضة إعالم، وسائل فنون، مشاهير،

في سن الطفولة بنات
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«أخرى» موضوعات حتت بند املصنفة األخبار إحصائيات ُيستثنى ٭

الدولية وسائل اإلعالم
الصني
اليابان
ماليزيا
تايوان

چامايكا
النمسا
املانيا
هولندا
أملانيا
هولندا

النرويج
السويد
إيسلندا
استراليا

نيوزيلندا
كندا

¡U��‰U�—œb�

٪٣١
٪٣١
٪١٥
٪٦٨
٪٣٢
٪٤٣
٪٥٧
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٪٤٠
٪٣٥

•≥∂

٪٦٩
٪٦٩
٪٨٥
٪٣٢
٪٦٨
٪٥٧
٪٤٣
٪٦٦
٪٥٦
٪٦٠
٪٥٠
٪٨٦
٪٦٣
٪٥٧
٪٤٩
٪٦٠
٪٦٥
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٤٥
١٣
١٩
٩١
٧

٢٣
٥٩
٣٩
٢٠
٢
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٧

٥١
١٠
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قانونية اجتماعية/
اقتصاد

ورياضة فنون ووسائل إعالم، مشاهير،
سياسة

صحة علوم/
عنف جرمية/

wKJ�« w�Ëb�« ‰bF*«

jLM�« e�eF�„«– ôË «c� ôjLM�« Íb%œb�

٪٣٦
٪٤٢
٪٤٠
٪٤٦
٪٤٣
٪٤٣

•≥∑

٪٥٧
٪٥٢
٪٥٤
٪٥١
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٪٥٥

•µπ

٪٧
٪٦
٪٦
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ورياضة فنون ووسائل إعالم، مشاهير،
عنف جرمية /
صحة / علوم

سياسة
قانون / اجتماع

اقتصاد

wKJ�« w�Ëb�« ‰bF*«
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ZzU�MK� e�u�
 U�u{u*« s??� j??I� •≤≥ …√d??*« XKJ??� ❚

l�«u*« s� …–u�Q*« hBI�« w� W�—U��ù«
WMOF�« w� WK�«b�« WO�Ëd�J�ù«

في للمرأة املنقوص التمثيل أن إلى النتيجة هذه تشير
إلى عالم انتقل قد التقليدية اإلخبارية اإلعالم وسائل

الوهمية. احلقيقة أخبار
v??K� W??�—U��ù«  U??�u{u*«  s??�  •±∂ ❚

U�U�C� sN�—u� ¡U�M�U� W�U)« X�d��ù«
 U�u{u0 W??�U)« •µ ???�« ·ö??� v??K�

‰U�d�«
بـ٣  ضحية أنه على  أكثر تصويًرا املرأة آخر، بتعبير 

اإلنترنت. أخبار في الرجال تصوير من أضعاف
WOzU�M�« W�—U��ù«  U�u{u*« s� •≤∂ ❚

dO�F��« - ‰U�d�U� h��� •≤± ?� ÎW�—UI�
…œbF�� jzU�ËË WO�«d�u�u� —u� w� UNM�

hBIK� W��UB� WOzd�
w??� W??�—U��ù« h??BI�« s??� j??I� •≥∂ ❚
ÎW�—UI� ¨¡U??�� WD??�«u� U??N1bI� - W??MOF�« 

Æ‰U�— WD�«u� X�b� •∂¥ ?�
بأخبار اخلاصة مثيلتها مع للنتائج مقارنة أوًال، تكشف
فارًقا الدول نفس في والصحافة واإلذاعة التليڤزيون
اإلعالم وسائل في القصص من ٪٤١ مثيًرا. إحصائيا
استبيان في املشاركة الدول في السائدة التقليدية
مع مثيلتها بشكل حاد متباينة اإلنترنت قدمتها نساء،

.(٪٣٦) اإلنترنت على القصص اإلخبارية من
اإلعالم وســـائل في الرجال املقدمـــني هيمنـــة ثانًيـــا،
ألخبار متطابـــق انتقلت بشـــكل الســـائدة اإلخباريـــة
األخبـــار فـــي بـــروًزا الهيمنـــة زادت  اإلنترنـــت بـــل
وأخبار العنـــف، / وأخبـــار اجلرميـــة االقتصاديـــة،
يقدمها  القصص االقتصاديـــة ٦٤٪ مـــن املشـــاهير.
العنف / اجلرميـــة عن القصص و٦٩٪ مـــن  رجـــال،
/ الفنون املشاهير/ عن اإلخبارية القصص من و٧٥٪

رجال. الرياضة يقدمها اإلعالم / وسائل

على السياسية  القصص من  ٪٤٢ ذلك، من بالرغم
في املقدمة لتلك بـ٣٣٪ مقارنًة نساء، تقدمها اإلنترنت
طيبة أخبار  هذه واملذاعة. املطبوعة اإلعالم  وسائل
لعدم التوجهات التاريخية إلى النساء بالنظر للمقدمات
في السياسية املقدمني للقصص بني اجلنسي التوازن
أهمية ذو موضوع وهو - التقليدية اإلعالم وسائل

االخبارية. اإلعالم وسائل أچندة على رئيسية
X�d��ù« vK� W�—U��ù« hBI�« s??� •¥≤ ❚

jI� •¥Ë ¨W??�—bM'« WODLM�« —u??B�« “e??F�
ô •µ¥ qJ??A� w??��« W??O�K�_«Ë ¨U??�«b���

ÆU�«b��� ôË U�“eF�
—U��_« d�UM� s� •±± w� W�—u�� …√d??*« ❚
Âö??�ù« w??� n??�u*U� ÎW??�—UI� ¨X??M�«  v??K�

Æ•±≥ W��M�« XGK� YO� ÍbOKI��«
إحصائية داللة  لبعضها التي  تشيرالفروق،  إجماًال،
شكل هي اإلنترنت أخبار أن استنتاج إلى هامة،
أكثر ظاهرة ليست اجلنسية التحيزات فيه تصبح 
اإلعالم وسائل في  عما تركيًزا أكثر  بل فحسب

التقليدية. اإلخبارية

l�«d*«
«ظل جديد .٢٠٠٨ مازاريال، وشارون سندي بيرك، -١
في اجلندر على قائم تأمل الشفاه»: ألحمر قليًال
في املرأة  دراسات االخبارية. اإلنترنت قصص
الصفحات ،٣ العدد ،٣١ رقم االتصاالت، املجلد

 ٤١٨ -٣٩٥
وآرد چانكوسكي، نيكوالس  لي، هيننز، دي  -٢
وفي اإلنترنت على «األخبار .٢٠٠٤ هوفلمان.
وتذكر استهالك في فروق  : املطبوعة  الصحافة
مجلد واملجتمع، اجلديدة اإلعالم وسائل القارىء».

٣٨٢ -٣٦٣ الصفحات ،٣ العدد ،٦
.٢٠٠٢ جاچاال، رادهيكا، -٣

بني املساواة االستعمار/ بعد ما  «ُمقاطع
اجلنسني:

الدراسات اإلنترنت»، «مجال في التواطئ واملقاومة
مجلد اجلنسني، بني املساواة في  اإلعالمية 

.١٧٧ - ١٩٣ صفحة ،٢ عدد
وآندريه زيبيك. كولتهوف البريشت چي، كوبر، جيرد -٤
اإلنترنت على الصحافة بحثية: «مراجعة .٢٠٠٠
وأسئلة مهمة واملستمر احلالي البحث عن تقرير –
،١ املجلد صحفية، دراسات العاملي». املناقشة في

٥١٢ -٤٩٩ الصفحات ،٣ العدد
البحث في املفقود هو  «ما  .٢٠٠٦ ميكي. لي، -٥
واالتصال اإلعالم تكنولوچيات في األنثوي
،٦ املجلد نسائية، إعالمية دراسات اجلديدة؟»

٢١٠ -١٩١ ص ،٢ العدد
«تقرير مشروع اإلنترنت .٢٠١٠ بيرس، چاستني. -٦
املستخدمني، غير من كبيرة نسبة يجد العاملي
للنت. الدخول في داللة ذات جنسية وتفاوتات
والصحافة، لالتصاالت أنبيرج سي إس «يو مدرسة

الرقمي». للمستقبل اننبيرج مركز
على الشبكة «(ال) أخبار .٢٠٠٨ ثورسنت. كواندت، -٧
اإلنترنت أخبار حتليل محتوى العاملية؟ العنكبوتية
صحفية، دراسات املتحدة». والواليات أوربا في

٧٣٨ -٧١٧ ص ،٥ العدد ،٩ املجلد
قصصنـــا ٢٠٠٧. «روايـــة ــوا. أوروـل ٨- ســـومولو،
أجل التغيير تدون من األفريقيـــة املرأة اخلاصة»:
،٣ العدد ،١٥ املجلد والتطور، اجلندر االجتماعي.

٤٨٩ – ٤٧٧ ص
چوميز، أنفوسي كاترين إي، مارجريت ثومبسون، -٩
إنترنت «إذاعة .٢٠٠٥ تورو. سواريز  وماريا 
مدركات نسائية: تفاعلية واتصاالت للمرأة بديلة
العاملية االذاعية لالجتهادات اإلنترنت  مشاهدي
،٥ املجلد نسائية، إعالمية دراسات النسائية».

 ٢٣٦ -٢١٥ ص ،٢ العدد
تقرير .٢٠٠٨ للتنمية. املتحدة األمم برنامج -١٠

.٢٠٠٨- ٢٠٠٧ البشرية التنمية

٢٠٠٢ جاچاال، وآخرين ٢٠٠٥؛ ثومبسون ٢٠٠٧ ؛ سومولو، -١
  ٢٠٠٦ لي، -٢
٢٠٠٢ مازاريال، & بيرك -٣

أننبرج كاليفورنيا- جنوب جامعة العاملي، إلنترنت مشروع كول، آي چيفري بـ ٢٠١٠:استشهاد بيرس، -٤
          ٢٠٠٨ للتنمية، املتحدة األمم برنامج -٥

٢٠٠٧ سومولو، -٦
  ٥٠٠ ص :٢٠٠٠ وآخرين. كوبر -٧

٢٠٠٨ : ص ٧٣٣ كواندت، -٨
.٪٩٥ الـ ذي الثقة مستوى في داللة ذو الفارق -٩

‰U�O� ¨w*UF�« w�ö�ù« b�d�« ŸËdA�
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من للمزيد القصـــص تصنيـــف ُطلـــب من املراقبـــني
الصور  من ٤ فئات تضم مصفوفـــة في اجلندر حتليل

النمطية.
الصور تلك بأنها الســـمجة» النمطية ُتعرف «الصـــور
أدوار مقولبة في والرجـــال النســـاء تقدم التي النمطية
متعهدين الرجال للجنس أو النساء موضع تكون أن مثل
في الســـمجة بشكل عام النمطية الصور تكثر أقوياء.

أيًضا. اإلعالم اإلخباري وفي اإلعالم، وسائل
التعريف؛ دائًما سهلة «ليست اخلبيثة النمطية «الصور
«تطّبعهم»، بطرق الذكورة أو اإلنوثة أفـــكار تعزز وهي
«عذاب بـــدًال من طفل فقد بســـبب األم» مثـــل «عذاب
إلى القصص التي فيها يشار األبوين». مثال ثاني هي
صلة لها التي ليس الشخصية لعالقاتهم طبًقا النســـاء

وزيرة حكومية إلى يشـــار املثال، ســـبيل على بالقصة،
شخص ما. «زوجة» على أنها

تلك هي الضائعة» والفرص اجلندر - «القصص عمياء
سلســـلة بإدراج ومدها إثرائها املمكن مـــن التي كان
الضوء إلقاء بواســـطة أو النظر، وجهات عريضة مـــن
تشـــمل وهي والرجال. للنســـاء على تطبيقات مختلفة
املصادر وتخلو اجلنسي في التوازن تفتقر إلى مقاالت

املرء. به يُزود أن كان ميكن منظور جنسي من
تتحدى التي تلك هي للجندر» «الواعية القصص أخيًرا،
املوضوعات وحترض على مناقشـــة النمطيـــة الصـــور
توازن بها الفئـــة هذه من القصص بعـــض اجلنســـية.
على مســـائل كيف تؤثر أو تناقش أو تكشـــف املصادر
أكثر أخرى قصـــص مختلف. بشـــكل املـــرأة والرجل

ذات اهتمام ملســـائل تعرض (اجلندر)، في تخصـــص
اجلنسني. بني للمساواة مركزي

في القســـم هذا احلاالت الواردة في ظهرت دراســـات
١٠ نوفمبر ٢٠٠٩. يوم األخبار

كانت النمطية الصـــور تعزز التي القصـــص إجماًال،
النمطية، الصور تتحدى التي القصص من أكثر ميسرة

املراقبون. أفاد كما
أتت النمطية التـــي تتحدى الصور إن معظم القصص
اإلحصائية بالسيادة النتائج تؤكد الالتينية. أمريكا من
خالف عدا املنطقة، من ــواردة اـل القصص األكبر لهذه

األخرى. القصص
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موضع أو ضحايا مثل في أدوار مقولبة املرأة تقدمي فيها أو صور يتم هي مقاالت
للجنس

أقوياء متعهدين مثل مقولبة أدوار في الرجال فيها تقدمي يتم صور أو مقاالت هي
قادة. أو

بأساليب العامة املنزلية وأدوار الرجل املرأة أدوار مفاهيم تعزز صور أو مقاالت هي
لفقد طفل. األبوين، من عذاب بدًال املرأة، عذاب طبيعًيا، مثًال يبدو ذلك جتعل

موضع أو ضحايا مثل في أدوار مقولبة املرأة تقدمي فيها أو صور يتم هي مقاالت
للجنس

عنها وينتج تنوع) املصادر، إلى (ولذلك اجلنسني بني التوازن إلى تفتقر مقاالت هي
ما. مسألة تناول عند فقط واحد منظور

أو االنتخابات مثل اليومية املسائل  في جندري منظور إلى تفتقر مقاالت هي
تخفيض يؤثر ومثيرة، مثل كيف جديدة زوايا من وحترم هذه القصص املوازنة،

الفقيرات. النساء في االعانات

اجلندر مسائل مناقشة على وحتث النمطية الصور تتحدى وصور مقاالت ٤أ-
من األطفال رعاة أو النساء الطيارات مثل اإلنسان، منظور حقوق من الراهنة،

الرجال.

تأثيرات عن مناظير/ تكشف املوارد؛ في اجلنسني بني توازن مقاالت بها هي ٤ب-
؛ البيانات اجلنسية املتفرقة استخدام من خالل ذلك في والرجل مبا املرأة مختلفة على
فيم اإلعانات؛ من أنواع معينة يتلقون الذين والرجال عدد النساء كم املثال سبيل على

من التأثيرات. أنواع مختلفة للتخفيضات قد يكون وملاذا يستخدمونها

اجلنسني؛ بني املساواة بعدم تهتم  مقاالت هي اجلندر: في متخصصة ٤ج-
األسقف مثل لألمام اجلنسني بني املساواة  لدفع بحمالت واخلطوات؛ بالهياكل

املهن. معينة من أنواع الزجاجية في

لينكس» «جندر بواسطة تطويره مت الذي اإلعالم» ووسائل «اجلندر لـنظام اقتباس هي العاملي اإلعالمي مشروع الرصد بـ اخلاصة دراسات احلالة تصنيف مصفوفة ٭
ستادي». بيسالين و«ميديا جندر» أفريكان «ساذرن لصالح
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(صاحبة  مشهورة شيلية لسيدة ابنة هي �h�K∫ إنچي
إنچي أصبحت رقيق، مهربة أنها في ومشـــتبه ماخور)
تليڤزيوني برنامج في وتلمع والدتها بســـبب مشـــهورة
فـــي أوضاع لها صـــوًرا املقالـــة أن واقعـــي. تفيـــد
اإللكتروني املوقـــع على وضعـــت قد  موحيـــة جنســـيًا
الكثير وجذبت هاو بواســـطة نســـاء“ زئر ”كاليفاس –
طباعة أعيدت ينهار. جعل املوقع للموقع مما الزوار من
ص وكذلك في للصحيفة األولى الصفحـــة على الصور

جنسًيا. موحية مبانشيتات مصحوبة ،١٧

الفضائح  صحيفة واجهة على املقالة هذه عنوان ∫qOK%
مع نشرها تكرر التي الصور من بالعديد مصحوب
جنم بزوغ الداخلية. الصفحات في الرئيسية القصة
التحقق ميكن ال بشكل تليڤزيونية ينسب كنجمة الفتاة
التي شيلي في مشهورة ملدام كإبنة كينونتها منه، إلى
مشهورة وأصبحت العملية  مسيرتها  عن  كتاًبا كتبت
املقال، مت هذا سياق في الشعبية. اإلعالم وسائل في
آخر كنتاج النص، خالل أو مرئًيا سواء الفتاة، تصوير

والدتها. لعمل

«العضوة أنها على إليها يشار  األعلى، العنوان في
ومحًطا الصغير الفتاة قوام من ساخًرا الصغيرة»،
بواسطة جنسيًا استغاللهن يتم الالتي النساء قدر من

أمها. مثل جتارة اجلنس متعهدي/ مستغلي

أوضاع شابة في فتاة فهي تصور  ذاتها الصور  أما
تثبيت في ذاتها حد في تساهم التي وحسية، مثيرة
مجرد أنهن  على النساء تصور التي النمطية الصور 
مورد هو  األنثوي اجلنسي اجلسد للجنس. أجسام 
في الدعاية الشيلية لتحسني شكل واسع يستخدم على
جذب القراء في ذلك مبا التليڤزيونية، البرامج تصنيفات

يتم التي املثيرة الصور أنواع كل فيها التي للصحف
رقابة. بدون نشرها

املشاركني لرؤوس لقطات للصور املجاور العمود في
العنوان حتت الواقعي للتليڤزيون إجني برنامج في
أن: واضًحا أصبح اآلن الفصيلة!» في جدد «قصار
أخبار هيئة فتاة في جلسد واجلنسي املثير التصوير
كبيرة دعاية مجرد حقيقًة هي ينهار إلكتروني موقع عن

واقعي. تليڤزيوني لبرنامج

و«األخبار «الواقع» تليڤزيون  عالم في  ∫ÃU�M��«
األخبار، تصبح لبيع يستخدم اجلنس  حيث املسلية»،
هذا في بالية. والدعاية االخبار بني تفرق التي اخليوط
مت إلباس املشوهة، واالنعكاسات باملرايا املليء العالم
املشاهير، عن احلقيقة ثوب املرأة عن اخليالية القصص

احلقيقة. أنه زيًفا املدعى

 

 

ساخنة ’صور  ∫Ê«uMF�«
العازل تضع وهي إلنچي
جتعل فمها في التناسلي

ينهار‘ املوقع
شيلي  ∫W�Ëb�«

األولى الصفحة فضائح،  صحيفة كوارتا»،  «ال ∫—bB*« 
١٧ وص
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سان كارلوس،  في املزدوجة اجلرمية موقع في ∫h�K�
وصل نيكارجوا من ’رجل يلي: كما القصة يقدم املذيع
حامل األولى وحماته، زوجته وجد حيث جار منزل إلى
وشك  وعلى في ٩ شهور، حامل واألخيرة شهور ٧ في
يقشر كان طفل من نزعها بسكني كالهما قتل الوضع.
حاول للشخصني، قتله بعد املنزل. مدخل في برتقالة
مقابلة املذيع يجري البيان، هذا عقب مبنجل‘. االنتحار
بينما  املجرم أنه على ’إليه‘ يشير الذي ممرض مع
على االسعاف، في عربة ڤيديو لرجل صور يتم عرض
أنه على طفل مع مقابلة املذيع الشاشة. بعدها، يجري
هو بينما شاب، أنه مشيًرا إليه على الرئيسي، الشاهد

صبي. احلقيقة في
ماًرا كان الذي تاكسي سائق آخر، رجل ذلك، بعد
حدث. عما أكثر تفاصيل جارة وتعطي روايته، يعرض
’الرجل‘  بـ القاتل إلى يشار اإلخبارية، املادة طوال
وإلى  منزلي)‘  (أو عائلي عنف ’ضحايا بـ واملراتني

. الدموي‘ ’الفعل بـ اجلرمية
ومدته خمس  األخبار في األول البند هو هذا ∫qOK%
بدون الفعل وصف اإلخبارية على املادة وتركز دقائق.
املرأتني احلاملتني إلى ويشار سبب. أو سياق أي إعطاء
قتلت  ٣٠ إمرأة أن ذكر الضحايا مع على أنهما ببساطة
مقاًال  منزلي)‘ (أو عائلي ’عنف لـ  كنتيجة  ٢٠٠٩ في
احلادث طبيعة عن االنتباه العنف بتحويل خطورة من
نفسه استنكار الفعل يتم الوقت، ال نفس في اجلنسية.
أو مناقشة أو عرض أي استجواب، يتم وال حتليله وال

هاتني املرأتني. وفاة عن إليضاحات
املقصود  منزلي)‘ (أو عائلي ’عنف التعبير استخدام
للمرأة، قتل هذا للعنف: اجلنسية الطبيعة إخفاء منه
بسبب ممكًنا أصبح الذي جنسها  بسبب للمرأة قتل
املجتمع عليها يحافظ التي النمطية الصور نفس
وأقل خاضعة، باعتبارها املرأة عن اإلعالم ووسائل
حد إلى اجلنسي تغذية العنف القياد. يتم وسهلة شأًنا
هذه كل  واألنوثة. الذكورة عن النمطية بالصور كبير
االخبارية، املادة هذه من بالكامل حذفها املناقشة مت

كاملة. خمس دقائق ملدة استمرت أنه بالرغم من
’نيكاراجوي‘  أنه القاتل على املتهم تعريف إلى باإلضافة
يظهر التقرير، نهاية نقطة ما قرب عند اخلبر، مقدمة في

أمرأتني يهاجم ’نيكاراجوي يقول: الشاشة على عنوان
املتهم جنسية على املوضوع التأكيد  ًقُصد مبنجل‘.
فضًال كوستاريكا. في األجانب كره  استمرار القاتل
بشكل اجلرمية يبعد اجلنسية موضوع إثارة عن ذلك،
إلى أن هذه ملمًحا الكوستاريكي، املجتمع عن ضمني

أجنبية. احلقيقة في األفعال هي
اخلاصة تلك الشاشة  على املقدمة الصور تشمل
تخطيطية إيضاحات مع مبشمع مغطاة بجثتي املرأتني
الطعن الشاهدة  وتصف حدث. ملا الشهود  بواسطة
رجل ويصف حلم‘. شرائح يطعن ’ لو كان الرجل كما
الذي يبدو الهادىء الرجل هذا رواية شاهده. بهدوء ما
كرامة حتترم التخطيطية ال لهذه التفاصيل مريض أنه
احلسية اإلثارة ضحايا أصبحتا اللتني املرأتني وذكرى
عند الصحفي. التحقيق  أسلوب في اجلنسي  للعنف
يفضح لألحداث املذيع  رواية  متاسك  عدم ما، نقطة
أذيع بينما القصة: على احلسية اإلثارة إصباغ محاولة
من أخذها بسكني املرأتني قتل الرجل أن البداية في
عند أذيع املنزل، مدخل في برتقالة يقشر صبي كان
املنجل بنفس حنجرته قطع حاول الرجل أن الحقة نقطة
التي التقارير هذه املرأتني. قتل في استخدمه  الذي
ضحيتي جثتي من جتعل بطريقة صوًرا مروعة تعرض
تفيد أن ميكن اجلنسية، لإلثارة موضًعا النساء  قتل

النساء. ضد العنف استمرار في فقط
اجلنسي  العنف من قاسني الالتي  النساء ∫ÃU�M��«
مرتكبي بواسطة مرة مزدوجة: ضحية غالًبا يصبحن
عدمي بالنقل ثانية ومرة أجسادهن ضد العنف
إثارة يصبغ الذي للحادث األخالقي وغير اإلحساس

العنف. على حسية

قصتني  من تتألف اإلخبارية املادة هذه ∫h�K�
موضوع تأثير لتعميق معا إذاعتهما مت منفصلتني
عن املشاهدين األولى القصة تخبر مدريد. في الدعارة
يحظر غرناطة  بلدية بواسطة تنفيذه بدأ جديد قانون 
واملدارس  املساكن، من  متر ٢٠٠ نطاق في الدعارة
والعاهرة. الزبون من كل  تغرمي  وسيتم والشركات
سرد تعيد  ملذيعة املجال االخبار  مذيع  صوت يفسح
الكاميرا تستعرض بينما اجلديد احمللي القرار محتوى

تصويرهن عن بعد. ثم بغايا لنساء سلسلة من الصور
أن من بالرغم رجال. ثالثة مع مقابالت  إجراء ويتم 
أنهم على اثنني منهم يعرض هوياتهم، يبدو ال التقرير
اجلنس فيشككون جتارة بها تنتشر مناطق قاطني من
من الثالث، يبدو شيء. أي تغيير على القانون قدرة في
اإلخبارية املادة نهاية  في أنه سياسي. ومظهره لغته
من تطلب  إضافية تشريعية  مادة إلى  اإلشارة متت
رخصة احلصول على ملواد التجزئة الشوارع باعة كافة
مع يتحدثون رجال لضباط شرطة خاطفة صور وتظهر
تفسح الشوارع. أركان في صناديق يكدسون أناس
تبدأ التي الثانية  للقصة املجال اإلخبارية املادة هذه
هي ليًال مدريد إن ’حًقا هذه: املذيع تقدمي بكلمات
شرح  يتم  املقدمة،  هذه بعد للجنس...‘ عرض خزانة
الدعارة ميارسون الذين جنسًيا واملتحولني النساء أن
ويبدأ داهًما. خطًرا  يواجهون منعزلة مناطق  في ليًال
منتصف هو الوقت أن يشرح  رجالي  بصوت التقرير
حضري كبير  كامبو‘ (وهو منتزه دي ’كاسا في الليل

مدريد). في
املرتبطتني  املنفصلتني القصتني هاتني تقارب ∫qOK%
األخبار لغرف الصحفية املمارسة عن الكثير  يقول
للمشكالت الذكورية املعاجلات ونفاق التليڤزيونية
مجال في العاملني وحقوق أمان مثل االجتماعية
تقدميها مت  التي اآلراء أوًال، اجلنسية. اخلدمات
على قاصرة األولى  القصة في اجلديد القانون عن 
من جو يشوبه لبغايا بعيدة لقطات إقحام ثانًيا، الرجال.
عرضت الآلتي النساء من أي سؤال يتم لم التلصص.
اجلديد القانون تأثير كيفية في آرائهن عن صورهن
املؤكد أن هذه النساء عامالت من ليس أنه بل عليهن.
تأثير هذا كيفية عن ضئيلة تفاصيل تناول مت جنس.
الدعارة ملنع  إعداده مت يبدو ما على الذي القانون،
االقتصادية احلقوق على العقارات، مالكي أمر على بناء
ماذا أو اجلنس، بتجارة املرتبطني غير الصغار للباعة

الشوارع. في اجلنس لعامالت سيفعل
مرتبطة مدريد في الدعارة مشكلة الثانية، القصة في
فيهن  تتحكم مختلفة‘  جنسيات من ’نساء بـ حرفًيا
ونساء سوداوات لنساء صور عرض يتم بينما املافيا
للقانون املباشر التأثير الالتينية. أمريكا من أنهن يبدون
ممارسة على سترغمن  اجلنس  عامالت أن اجلديد،
عن أكثر عزلة، بعيًدا املدينة من مناطق في جتارتهن
خلطر معرضهن هكذا املضاءة،  والشوارع املباني
’ممارسة زيادة بذكر ضمًنا  إليه أكبر، يشار ملموس

مباشر.  بشكل الربط من بدًال للدعارة‘ األقليات
اجلنس، عامالت مع األخير في مقابالت إجراء مت عندما
الشفهية التدخالت تقدمي مت  ليًال. أصبح الوقت كان

زوجته يقتل ’رجل  ∫Ê«uMF�«
قبل حامل، كالهما وحماته،
دو فلورنسيا في االنتحار محاولته

كارلوس‘ سان
كوستاريكا  ∫W�Ëb�«

التليڤزيون. أخبار تلينوتيسياس، -٧ القناة ∫—bB*«

حلظر جديد ’قانون  ∫Ê«uMF�«
عرض خزانة مدريد؛ الدعارة:

للدعارة‘

أسبانيا  ∫W�Ëb�«
التليڤزيون ،٥ تيلي ∫—bB*«
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املشاهدون يسمع إذ املتحدثني. أوجه كشف بدون
اجلنس عمال من أنه املفترض أجش، رجالي  صوت
لـ ليًال الرجال يأتي  اجلنس يحكي كيف  مزدوجي من
زيجاتهم‘  في يستمرون ’بسعادة الصباح ’يفرغوا‘ وفي
والتجويف الشفاه مقربة، بصورة الكاميرا تتعقب بينما
عمال تواجه التي األخطار مناقشة بحجة بني الثديني.
بحًثا املدينة منعزلة من أماكن ميشون في الذي اجلنس
البصري التحليل عيد إلى التقرير بنا ينزل زبائن، عن

األنثى. جلسم
قلب في نساء عن القصة من  األخير اجلزء  يتحدث 
اجلنوبية أمريكا  من ’العاهرات  تعمل حيث  مدريد 
حتت سيطرة ’غالًبا آسيا‘، وجنوب الكبرى والصحراء
جنس عامل  ميثل  رجالي  صوت يحكي بينما املافيا‘
الذي والعنف االغتصاب حكايات  سمعت أنها كيف
أخطاًرا  أن  وكيف األفريقيات‘  ’الفتيات ضد ميارس
بيد املدينة.  من املنعزلة األجزاء في بهن  حتدق أكبر
مبلغ جمع كيف ميكنها املقابلة تشرح معها املجرى أن،
الزبائن مع االتفاق لشروط بتوضيحها من املال طيب

الرجال.
احلقيقية  املشاكل أن بانطباع ُيترك املشاهد ∫ÃU�M��«
والتمييز واالقتصادي اجلنسي واالستغالل للعنف،
مجال هي اجلنس عمال ضد اجلندر على القائم 
يعطي  واليائسني. و’الغرباء غير الشرعيني‘ املجرمني،
مشاكل هي هذه ليست أن الصحفي إنطباًعا التحقيق
ليست  ’احلقيقية‘ وأنها الشرعيات األسبانيات النساء
خدمات يستخدمون الذين األسبان الرجال  مسئولية
عمال تصوير يتم  الوقت، نفس في اجلنس.  عمال 
بأصوات حصرًيا تقدميهم يتم اجلنس األسبان (الذين
أنهم على باألسبانية) املتحدثني اجلنس مزدوجي
األجانب، عن يقال بينما حلقوقهم ومدركني  متمكنني
ضعاف إنهم  معهم، مقابلة أي إجراء يتم لم الذين 
القانونية احللول لربط محاوالت جترى بينما وهشني.
االجتماعية باملشاكل ضيق، نطاق على املفهومة
للمشكلة اخلطيرة  الطبيعة فإن بالدعارة، املرتبطة
اخلوف، بحجة املرئية: اللغة باستخدام تتقوض 
بشكل تؤخذ لم املتضررين للناس  احلقيقية األصوات
الطبيعة بني التباين في املزدوجة الرسالة من جدي.
والتصوير حسًيا املثير والتصوير للمحادثة اخلطيرة
الدعارة أن التقرير من هذا سيظهر الصريح، اجلنسي
لالنغماس املادة توفر التي للدرجة فقط بجدية ُتعامل
من جًوا هذا  يعزز األنثوية. االجساد عن أوهام في
وضع يتم بينما الرجالي الدعارة مجتمع مع التساهل
تهريب وعصابات املسجلني غير العمال على اللوم

اجلنس. عمال ضد العنف بشأن البشر املنظمة

إحدى  كتبته كتاب من مقتبسة املقالة ∫h�K�
بالكتاب موجز تعريف املقال  فوق صحفيات اجلريدة.
النساء الثالث،  اجلزء  الشيطان، «محاميو املعنون
الكتاب غالف التعريف يصف قاتالت». أصبحن الالتي
وهو مشهور، محامي  مع للصحفية صورة  ويحتوي
واحدة املؤلفة أن تأثرت املقالة، طبًقا لهذه عجوز. رجل
أبيها قتلت إمرأة وهي مقابالت، معهن أجرت ممن
إطالق حفل جسدًيا، حضرت يعتدي عليها كان الذي
قصة إلى املقدمة حتويل فإن ذلك، بالرغم من الكتاب.
دعائية، مجرد فرصة هذه أن من الواضح جتعل فعلية

مبيعات الكتاب. استهدفت زيادة

منتشية ، إمرأة كيف أن سرد قصير هي نفسها القصة
بواسطة عصابة، قبل  من اغتصبت  املخدرات،  بفعل
من والعديد باملخدرات ميدها الذي املخدرات تاجر
حتت تزال ال وهي وفي وقت الحق- الرجال، أصدقائه
مت تقدمي بجثته. قتلت الرجل ومثلت املخدرات- تأثير
احلدثني وتصف قصيرة، وهي منظورها، من القصة
ألي ثانية مرة إلى أنها ستفعلها املرأة وتخلص فقط.
وتوضح املخدرات. بدون تأثير حتى يغتصبها، شخص

اسمها ذكر  ويتم املرأة. وجه الفوتوغرافية الصورة
للمقالة. مت املرافق الصورة وتفسير القصة عنوان في
املرأة. صورة بجوار بالدم مليئة لسكني صورة إدراج

والرعب. الصدمة تأثيرات زيادة على هذا ويعمل
عن  النمطية الصور تتحدى القصة أن بينما  ∫qOK%
عن عقابها تخفيف مت قاتالت، وليس كمربيات  املرأة
تأثير حتت كانت أنها حقيقة منطلق من اجلرمية
يستطيع طائش ال ككائن املرأة القصة وتقدم املخدرات.
تقدمي ميكن كان أنه من بالرغم مشاعره. في يتحكم أن
نطاًقا األوسع املشكلة على الضوء القصة بطريقة تلقي
مت جتاهل لكن بأفراد، تقييدها وليس اجلنسي للعنف

كالرا. على التركيز مفضلًة متاًما، الزاوية هذه
يترك  ال القصة لهذه حسًيا املثير التقدمي ∫ÃU�M��«
تشتيت أو  الظاهرة هذه  تعقيدات في  للتفكير مجاًال 
املشروعات التي من العديد النمطية اجلندرية. الصور
جرائم بسبب املرأة سجن بني الروابط على تلقي الضوء
من شركائها يد على قاست منه التي والعنف العنف
املرأة في املجر. احتادات يد على إجنازها مت الرجال
ملجموعات ومناقشات ومقابالت دراسات، أشارت
أن إذ املشكلة: تعقيد إلى النفس  – على - االعتماد
دخول حظر أو  عقوبة أي فعلًيا يواجهون ال  الرجال
ال واملجتمع  السلطات بينما الشريك، عنف حالة في
تتلقى املرأة ال و عن العنف، عيونهم يغمضون يزالون
من يقتلن اللواتي  أولئك السلطات. من مساعدة  أي
العدالة نظام حيث قاسية، عقوبة يتلقون يؤذونهن
وال يعترف ال لكنه القتل على ويعاقب اجلنائية يعترف

على (اجلندر). القائم أو اجلنسي العنف على يعاقب

اخلامس  الصف في تلميذة تتناول املقالة ∫h�K�
حامًال أصبحت الفتاة محلي. مبستشفى طفًال ولدت 
أن املقالة  تبني  مدرسها. قبل  من جنسي اعتداء بعد
استمرة  معها أخالقية‘  غير ’عالقة على كان املدرس
االستعداد في مساعدتها بعرضه أغواها أنه إذ عام ملدة
إجراء اتخاذ أي يتم لم االبتدائية. مدرستها الختبارات
إلى املرفوعة احملليني تقارير من بالرغم املدرس  ضد

السلطات عن احلالة.

’كالرا  ∫W�UI*« Ê«uM�
ألقت لقد النت. مخترقة
بئر في  ضحيتها برأس 

التهوية‘
املجر  ∫W�Ëb�«

«بورس» جريدة ∫—bB*«

الصف من »�Ê«uMF∫ ’فتاة
في طفًال تلد اخلامس

بانسخالي‘

بنجالديش  ∫W�Ëb�«
صحيفة داينيك أزادي ∫—bB*«

W�U� W�«—œ ≠∂
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تلد اخلامس  الصف في ’فتاة  - املانشيت ∫qOK%
الفتاة أن ويوحي حسًيا مثير بانشخالي‘- في  طفًال
السياق االعتبار  في آخذين جنسًيا. نشطة الصغيرة
مييل التعليم إلى كان الدخول حيث األوسع املجتمعي
يستدعي من التقدمي األوالد، هذا النوع لصالح تاريخًيا
كامن بشكل  يعزز التناول هذا الطفلة. عن قوالب 
الصغيرة. الفتاة تعليم تثبط التي التقليدية التوجهات
مدرسها الغتصاب نتيجة الطفلة هو  حمل الواقع في
اجلرمية هذه عليها. وسلطة قوة موقع في شخص لها؛
إجراءات واتخاذ الطفلة  حماية في  السلطات وفشل
محور هي تكون املفروض أن كان املدرس مناسبة ضد

االخبارية. القصة
أنها تقدم معلومات إال الفتاة، اسم القصة تذكر ال بينما
عوجلت التي واملستشفى مدرستها واسم عنوانها، عن
ولو حتمل طفلها وهي الصورة املرفقة الفتاة تبني فيها.
التي عن الفتاة تفاصيل بتقدمي واضح. غير الوجه أن
الفتاة القصة  تضع  عليها، التعرف السهل  من  جتعل

اإلجتماعي. من الوصم املزيد خطر وعائلتها في
والصور  اللغة استخدام خالل من ∫ÃU�M��«
للقراء الطفلة تصوير القصة هذه الفوتوغرافية، حتاول
بشكل القصة حتاول ال جنسية. عالقات أنها ذات على
الطفلة فقط عن السلبية النمطية الصور صارخ تعزيز
في تضعها الفتاة، خصوصية حلماية فشلها في بل 

الوصم اإلجتماعي. املزيد من خطر

العنف  قسم ووصف اجلرمية القصة صورت ∫h�K�
الكاتب مييل يد ابنها. على األم قتل جرمية بالصحيفة
بيانات إعطاء خالل من جًدا، دقيق بأنه اإليحاء إلى
املقالة، من األولى اجلملة  في فقط. مجردة وحقائق 
العديدة شجاراتها «في واحدة من : أن الصحفي يبني
والشهوانية القلب قسوة حياة إن الكحول، إدمان بسبب
يوم  مأساوية، نهاية انتهت (٤٦ سنة)، بابيك لسيلڤانا
املوت  حتى  سنة)  ٢٢) دينو ابنها  ضربها إذ األحد. 
بعد حريرية». عنق بربطة خنقها ثم صغير بتمثال
والد أن املقال يبني اجلرمية،  ارتكاب لكيفية  وصفه 
قد جذب  والولد ١٨ عام وأن منذ غادر املنزل الشاب
مشاجرة في تدخل أن بعد  مرة  ألول  الشرطة انتباه 
تبني القصة  فقط. عاًما ١٢ عمره أبويه عندما كان بني
«ألنها كانت يونية في أمه ضرب في بدأ الولد أن أيًضا

الشقة». إلى كثيرون رجال حتضر
لوصف  املستخدمة الصفات من العديد من ∫qOK%
للرجال ومدمنة وشهوانية، القلب قاسية (حياة األم
لالبن، العنيف للسلوك أوصاف عن فضًال والكحول)،
وفاتها. عن مسئولة األم حياة أن القصة ضمًنا توحي
تبريرها ميكن اجلرمية أن ضمًنا يشير تصوير إنه
إيجابية واحدة جملة توجد املرأة. ال حياة نوعية بسبب
تعاطف استئصال على يعمل هذا القتيلة. تتعلق باألم
حتليل عميق، نحو جهد بدون أي الضحية. مع القراء
واحلياة األمومة عن قوالب بناء ويعيد املقال يستدعي

W�U� W�«—œ ≠∂

واملقررة املجتمع السائدة نظرة عن وينحرف العائلية،
األم. تصرف لكيفية

خالله  من تعمل الذي االجتماعي اإلطار  ∫ÃU�M��«
السلبية، يكون فيه الذي اإلطار ذلك هو اإلعالم وسائل
من املرأة. ُيتوقع ما جل هو واألمومة املسئولة والزواج
أنها على التوقعات هذه تتحدى التي ينظر إلى املرأة
أنها على الضحية القصة تقدم منحرفة. أنوثة عن تعبر
أن إلى القصة تشير قتلها. قبل عربدة حياة عاشت
أطفالهن يصبح عندما امللومات هن املنحرفات األمهات

جرائم. ومرتكبي مخدرات مدمني

WOMLC�« WODLM�« —uB�« ≠≤

املسئولية  عن املناقشة تستأنف املادة  هذه ∫h�K�
والرجل. املرأة بني الطفل وتعليم تنشئة عن املشتركة

أن  يؤكد الصحفي التحقيق هذا أن من %qOK∫ بالرغم
والرجل، املرأة يتقاسمها مسئولية هي األطفال تنشئة
املوضوع عن ألراء معلومات مصادر استخدام فإن
يتم القولبة: أشكال  خبيث من ذاته شكل حد في هو
تعليم في األبوين أدوار عن فقط النساء استشارة
هي  بينما تعمل‘  ’ال أم هو املصادر أحد أطفالهم.

الطفل. تنمية مجال في خبيرة األخرى
في مجاني عمل في كامل وقت املرأة تشغيل  يتم أن 
في تنشئة األولى على أنه السلطة تقدميه سيتم املنزل
في املرأة عالم أن  فكرة يعزز ذلك أن  يبدو الطفل،
األطفال. هي رعاية األولى ومسئوليتها النطاق املنزلي
يشاركون الذين وهؤالء املجانية العمل  قوة في املرأة 
مع أو احلياة شركاء مع األطفال رعاية مسئولية في
العديد هذا حقيقة ويتجاهل األسرة ،اليتم استشارتهم.
وخارج داخل مزدوجة ورديات يعملن الآلتي النساء من
الرجال، الصحفي مقدم التحقيق يستشير املنزل. وال
رعاية في أعمال تزايدت مشاركتها املجموعة التي هذه
حتوالت في مناذج صانعًة األخيرة السنني في الطفل

(اجلندري) للعمل. اجلنسي التقسيم

سا، فيك چي »�Ê«uMF∫ ’كالرادينو
 ١٦ آسا  أوكا، رانيو جودينا  ١٢
(جرح نوزم كارينو مايكو نا جيه
سن وفي ،١٢ سن في والده دينو

بسكني)  والدته هاجم ،١٦

كرواتيا  ∫W�Ëb�«
فيسيرني قائمة ∫—bB*«‘األطفال نربي »�Ê«uMF∫ ’كيف

املكسيك  ∫W�Ëb�«
إم» اي «هيخوس إذاعة ∫—bB*«
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النساء  تكون أصوات أن املهم من بينما أنه ∫ÃU�M��«
ميكن املصادر اختيار فإن اإلعالم، في وسائل مسموعة
غياب يشير لذا موضوع. عن رسالة اجلندر يرسل أن
األطفال املوضوع أن تنشئة هذا في الرجالي الصوت
انشغال زاد قد أنه  حقيقة ظل في حتى  تشغلهم، ال
النمطية الصور فإن األطفال. رعاية مبسؤوليات الرجل
تقويض على تعمل املصادر،  باختيار  املعززة اخلفية،
والرجل من املرأة إن كًال وأيًضا منظوره: املقال، رسالة

األطفال. عن تنشئة وتربية مًعا مسؤالن

االحتفالية  الصحفية املقالة هذه تصف ∫h�K�
ميركل أجنيال املستشارة/ استضافتها التي الرسمية
برلني. حائط النهيار  العشرين بالذكرى احتفالها في
براندنبرج، لبوابة اخللفي الستار مقابل أنه املقالة تذكر
لزعماء وخطب دومينجو لبالسيدو الليلة أغاني شهدت
العاملية احلرب أملانيا بعد احتلت التي التحالف  قوات
(بريطانيا براون چوردون الزعماء: هؤالء من الثانية،
ونيقوالس (روسيا)،  ميدفيديف  ودمييتري  العظمى)،
اخلارجية وزيرة حضور في  (فرنسا)، ساركوزي
خطب من كلمات تبع ذلك هيالري كلينتون. األمريكية،
أوباما باراك الغائب ڤيديو خطبة وإذاعة براون چوردون
احلالي، األملاني ميركل والرئيس خطبة من كلمات ثم
هيلموت املستشار السابق/ مدح الذي كولر هورست
وچورج بوش جورباتشوف ميخائيل أيًضا كول، ومدح
الشيوعية. على السلمية" "الثورة في ألدوارهم (األب)

النمطية  الصور بث الصحفية، هذه املقالة في ∫qOK%
وقبل أوًال ملحوظة. ولكنها خفية بصورة اجلنسني بني
أو ثمان أسماء بني ذكرهما مت فقط إمرأتني شيء، أي
للرجال األكبر الوجود يعكس حتيز لرجال، أسماء تسع
هناك أن كما الصحفي. خطأ وليس السياسة في
إقحامها يتم اجلندر لقوالب التصوير اخلفي املزيد من
رئيسي كمستضيف ميركل ذكر يتم بينما املقالة: في
االستشهاد يتم مستشارة أملانيا، ال بصفتها للمناسبة
يبدو أوباما. وباراك براون چوردون بعد إال بكلماتها
موقعها من أكثر كمرأة بجنسها صلة له هذا أن
بتعبيرات وصفها  يتم  ذلك، عن فضًال  كمستشارة.
مثيرة "رسالة بـ تتفوه التي النغم" "حاملة مثل شاعرية،
شمسية حتمل وهي صورة في ميركل وتظهر عاطفًيا".
يظهرون ال اللذين وميدفيديف ساركوزي الوسط بني في
وجه في متجالدين ويظهرون شمسيات يحملون وهم
مختلف بشكل  ُتترجم أن ميكن الصورة  هذه  املطر.
يبدو قد بينما رأسها فوق الشمسية قليًال، فإنها حتمل
خلفهما يحميانهما مساعدين على الرجلني يعتمدان أن
تتعدد: األخرى النمطية اجلندرية إن الصور املطر. من
البروتوكول "تكسر بأنها كلينتون هيالري وصف يتم
بتقدمي الرجال عليها يهيمن التي لالحتفالية القاسي"
لم نفسها كلينتون في غيابه. أوباما من مصورة رسالة
الذكر كولر برفقة األملاني الرئيس وصول ووصف تتكلم.
أخيًرا، وبالرغم العسكرية. بالصالبة يوحي مما جنود
"الثورة على أملانيا" شعب "عامة لـ الرئيس مدح من
الشرق بني يفصل كان الذي احلائط السلمية" وإسقاط

"رجال لتحدث بدون كانت أنها ما يزعم إال أنه والغرب،
على وكول، أمثال بوش، وجورباتشوف، احلاملني" الدولة
السوڤيتي واالحتاد املتحدة، في الواليات اإلدارة رأس
الفضل لعمليات نسب إن الوقت. ذلك في وأملانيا الغربية
نفس الوقت، في الناس من ماليني شارك فيها تاريخية
يعمل العظام" "الرجال إلى األخيرة، اللحظات في
والرجال النساء لنفس املمنوحة األهمية تقويض على

العاديني.
سياسية،  قوة ملواقع نساء صعود بالرغم من ∫ÃU�M��«
شيلي، في باشليت  وميشيل أملانيا، في ميركل مثل
تقدمي يستمر األرچنتني، في فرنانديز وكريستينا 
مناذج ظل اإلعالم في األقوياء منهن، في حتى النساء،

العظام». «الرجال

من   ٢ صفحة  املنشورة اإلخبارية القصة ∫h�K�
االنتخابات عن صحفًيا حتقيًقا جتري ستروما صحيفة

بلغاريا. غرب جنوب في احمللية
تقدميهم  يتم الذين الرجال هم املرشحني فقط ∫qOK%
فقط الرجال بآراء  االستشهاد يتم أنه كما ووصفهم.

تصويرهم. يتم فقط الذين وهم املرشحني عن
يقولب، األخبار مصادر حيث من اجلندر توازن عدم
أنها على العامة واحلياة السياسة صارخ، بشكل 
اجلزء هذا في كما يبدو على الرجال القاصر النشاط
مرشحات. مصوتات أو نساء أي توجد ال بلغاريا، من
السياسة يهيمنون على يزالون الرجال ال أن من بالرغم
املزيد وجود إلى املرأة متكني حركات أدت الدولة، في
خالل انتخابات البلغارية. العامة في احلياة النساء من
ميني حزب مرشحي من األوربي، ٦٠٪ للبرملان ٢٠٠٩
في النساء األخريات وشملت النساء، كانوا من الوسط
العدل ووزير صوفيا،  عمدة الدولة في السلطة  مواقع

للبرملان. الرسمي واملتحدث
الصور  من كل (في فقط الرجال بإبراز  ∫ÃU�M��«
حتط القصة فإن اإلخبارية)، والقصة الفوتوغرافية 
السياسية العملية املرأة مشاركة وتتجاهل قدر من

فيها. وإسهاماتها

’االنتخابـــات  ∫Ê«u??????MF�«
غرب جنـــوب احملليـــة في

بلغاريا‘

بلغاريا  ∫W�Ëb�«
«ستروما» صحيفة ∫—bB*«
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تســـتحضر »�Ê«u??????MF∫ «برلـــني
العالم زعمـــاء احلرية: انتصار
واحلاضر يتقابلون املاضـــي في
لالحتفال األملانية العاصمـــة في
غيرت الســـلمية التي بـ «الثورة

العالم»

أسبانيا  ∫W�Ëb�«
٢٩ ص الدولي، القسم بروڤسياس، الس صحيفة ∫—bB*«
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يتم لم اجلنسني. بني الفجوة وتوسيع اخلاص للقطاع
ميكن اجلنسني بني الفجوة أن في التفكير على اإلطالق
إن الهند. في اخلاص القطاع منو بسبب حتدث أن
من املزيد في  املفترضة الرغبة هو املقال يتبناه ما
لتحسني واملالية والتعليم الصحة، قطاعات في اإلصالح
وزيادة األجنبية االستثمارات جذب على  الهند قدرة
هي هذه  أن دعوى  حتت احمللي، الناجت إجمالي منو 
الدخل، في اجلنسني  بني الفجوة لتقليل استراتيچية

والوضع. واألجور
اجلندر  وطبيعة  املرأة عمل استغالل جتاهل ∫ÃU�M��«
الليبرالية عوملة عهد في العامة اخلدمات لتخفيض
احلسبان في  أخذنا إذا كبيًرا. خطًرا ميثل اجلديدة
في املرأة القومي ودور االقتصاد لنمو تأثيرات اجلندر
وعي لزيادة فرصة ذلك سيوفر االقتصادية العمليات
على ويحث املسائل، بهذه اإلعالم وسائل مشاهدي 
مواطنني جموع خلق سيتم  خاللها من التي املناقشة
بها مت  التي الطريقة أن كما  ومشاركة.  انتقاًدا أكثر
لن االحتماالت هذه من أكدت أن أي املقالة هذه كتابة

النور. يرى

على  مناقشة اإلخبارية القصة تتناول ∫h�K�
في سترمي" "نورد مشروع غاز اإلستوني عن التليڤزيون
"مواطني التليڤزيوني البرنامج عنوان كان البلطيق. بحر

اجلمهورية".

من  الغاز ينقل سترمي" "نورد أنابيب  مشروع ∫qOK%
بولندا، عبر البلطيق، بحر  حتت  أملانيا إلى روسيا
اشتراك إلستونيا ليس  وأوكرانيا. البيضاء،  وروسيا 
أراضيها، عبر ال مير املشروع في املشروع ألن مباشر
من مخاوفها عن إستونيا عبرت بلطيقية، أمة لكونها
املنظمة على املشروع يخلّفها قد التي البيئية التأثيرات
إجراء مقابالت مت ذلك على وبناًء لبحر البلطيق. البيئية
عدم هناك ولذلك القصة، كل  في فقط رجال أربع مع
املسألة تناول إلى املصادر التي يؤدي في جندري توازن
عنوان الذكوري. املنظور وهو فقط واحد منظور من
لكن، اجلمهورية". "مواطني هو التليڤزيوني البرنامج
أن ضمنًيا يوحي البرنامج فإن فقط، الرجال آراء بإبراز
في التفويض للحديث ولديهم املواطنون هم فقط الرجال
دولة في متس الدولة. التي والبيئية املسائل السياسية
الفشل النساء السياسيات والعلماء، فإن العديد من بها
مثل في األخبار مصادر في  التنوع  هذا مالقاة في 
كمفكرين، للرجال التقليدية الصورة يعزز القصة، هذه
باالستماع جديرة آرائهم  هامة وشخصيات  وعلماء،

الشعب. قبل بقية من إليها

في  السلطات بني  التعاون املقالة هذه تتناول ∫h�K�
ملعاجلة نارينو في الكولومبية واإلدارة كارشي إقليم 
دولتي بني احلدود منطقة في البشر تهريب مشكلة
واحلركة احلدود سائحي يقظة أكبر مع إجراء مت االنديز.
ليلية ونوادي بارات لفتح التراخيص  وإيقاف التجارية
بينافيديز، إيفرين كارشي، حلاكم  طبًقا املنطقتني. في
تكمن املشكلة فإن مقابلة، املقال كاتب معه أجرى الذي
بدون أوراق، عاهرات تعمل جند فتيات ”نحن يلي: فيما
دائرة إنها – للعمل يعدن لكنهن يترحيلهم، فنقوم
اإلجراءات“. هذه السبب في إتخاذنا هو وهذا مفرغة،
استغالل جنسي  حالة ٢٣ تسجيل مت املقال أنه ويوضح
يستشهد املاضي. العام إكوادور في كولومبيات لنساء
غير   FUNDAPAZ ملنظمة بإحصائية  أيًضا املقال 
االستغالل حاالت من ٪٩٥ أن تقدر التي  احلكومية 
لنساء هي  إكوادور) في تتم أنها (املفترض اجلنسي
أنهن أفدن إكوادور تصلن التي النساء معظم وفتيات.
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Suurärimees Jüri Mõis leiab,
et Nord Streami küsimuses
on Eestis teadlasi rakendatud
poliitilise vankri ette ning
Eesti oleks pidanud rajatava
gaasitoruga võitlemise
asemel hoopis sellest enda
jaoks kasu lõikama.

ETV saate “Vabariigi
kodanikud” stuudios olid täna
mereuurija Tarmo Soomere, õigusteadlane Heiki Lindpere,
looduskaitsja ja poliitik Aleksei Lotman ning ettevõtja Jüri
Mõis.

Mõisa hinnangul ei võitle mõistlikud riigid investeeringutega,
vaid üritavad neid just riiki sisse tuua. Praegu Rügeni saarel
ehitust ootavad Nord Streami torud oleks pidanud olema
hoopis Paldiski sadamas ja Eesti on sellise poliitika tõttu
jäänud ilma paljudest töökohtadest, avaldas Mõis arvamust.

Nord Streami projektist eemale jäämine võib Eesti jaoks
tähendada ka seda, et jäädakse kõrvale Põhjamaade
energeetika peamistest tegemistest, millest näiteks Soome,
Rootsi ja Taani koos Venemaaga tulu hakkavad saama,
selgitas ettevõtja.

Keskkonnariskidest rääkides nentis Mõis, et kui teadlastele ja
looduskaitsjatele võim anda, siis varsti keelataks ka
lennuliiklus. Samuti tõi ta näite Eesti ja Soome vahel olevast
Estlinki kaablist, mis on tema väitel sama ohtlik kui gaasitoru.

Lotman ja Soomere Mõisa kriitikaga nõus ei olnud

Roheliste ridades riigikokku kuuluv Aleksei Lotman seletab
Rootsi ja Soome valitsuste poolt Nord Streamile antud rohelist
tuld sellega, et nende valitsused ei kaasanud teadlasi piisavalt
otsustusprotsessi. “Jutud, et Eestis kiusatakse kuidagi
pahatahtlikult Nord Streami taga ei pea paika. See on jama,”
lisas Lotman.

Ka Tarmo Soomere lisas, et Eesti pole teinud midagi rohkem,
kui öelnud, et Nord Streami keskkonnamõjusid pole piisavalt
uuritud.
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نســـبة »�Ê«uMF∫ ســـتصل
الهند في ٪٩ إلى التنميـــة

اإلصالحات» بعد

املكسيك  ∫W�Ëb�«
ص١ قسم األعمال، «ريفورما» - ∫—bB*«

عن الرقابة مـــن »�Ê«uMF∫ «املزيد
الشـــمالية: احلدود على التهريب
ونارينو كارشـــي في الســـلطات
ملنع مشـــتركة خطـــة تســـتهالن

املنطقة» في البشر تهريب

إكوادور  ∫W�Ëb�«
٨ سيوادادانا» ص «زونا قسم إل تليجرافو، ∫—bB*«
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الهند منو أسباب بعض املقالة تناقش ∫h�K�
في جرت التي للتوقعات طبًقا إلى، وتشير االقتصادي
في اإلصالحات ظل في العاملي"، االقتصادي "املنتدى
قد أنه واملالية، الصحية، والرعاية  التعليم، قطاعات 
إجمالي من ٪٩ إلى التالي العام في الهند يصل منو
للجميع يعني التقدم ال الهند في النمو إن احمللي. الناجت
والعمل الدخل، في كبيرة جندر فجوة هناك إن حيث

والسلطة.
ضائعة  فرصة واضح بشكل املقالة هذه تقدم  ∫qOK%
اجلنسني بني الفجوة عن دليل على أعمق بشكل للتنقيب
"اجلديد" االقتصاد عن املقدمة اإلحصائيات  واقع من

للهند.
احلكومة أجرتها التي اإلصالحات املقال مقدم ميدح 
يذكر والصحة. ال التعليم على لترشيد اإلنفاق الهندية
القطاعات، هذه خصخصة مدى مت أي إلى املقال كاتب
على اشتملت قد اإلصالحات  هذه كانت إذا  ما أو 
إلى النظر أما  ال. أم العام اإلنفاق في تخفيضات
هذه وأن العام، القطاع  إصالح وسائل هي هذه أن
والفقيرات العامالت النساء  على  تؤثر التخفيضات 
التناسل مسئوليات  أعباء إن حيث حد، أقصى  إلى
مزعج. للبيانات الضيق التفسير هذا تتزايد، االجتماعية
األخرى والتفسيرات النساء على اإلصالحات تأثير إن
االلتحاق في اجلنسني  بني الفجوة سبب عن تكشف
مواقع وفي نفسها األجر، وفي األجور بالوظائف مدفوعة
هذا كل يتم استكشاف لم اخلاص.  القطاع في القوة
إبرازها في املقال مت املسألة حقيقة أن هذه من بالرغم

اإلخباري.
ومحاوالت إصالحات على ذلك، من بدًال املقال، يركز
أجنبية استثمارات وجذب املالي القطاع إلصالح 
شيء أي ُيذكر وال "التنافسية". زيادة خالل من مباشرة
باألحرى أو املنخفضة، العمل تكاليف أن حقيقة عن
النساء، خاصة للعمال، تدفع التي املنخفضة األجور
العمل قرارات اتخاذ في الرئيسية العوامل أحد فهم
بني الربط هذا إجراء فال يتم هناك. في العمليات للبدء
إجمالي اتساع حيث من  بالكامل الدولة  اقتصاد منو
النجاح واحتماالت املالي القطاع وربحية القومي، الناجت

يـــوري  ∫W??????�UI*« Ê«u??????M�
أن يخلق ميكـــن مـــواس:
عمل أماكن سترمي» «نورد

إستونيا  ∫W�Ëb�«
إنترنت. أخبار أي»، إف إل إي «دي ∫—bB*«

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/
eesti/juri-mois-nord-stream-oleks-loonud-
tookohti.d?id=26814767 
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إلى وباإلضافة بكولومبيا. وكنديو وكالداس أنتيوكيا، من
األطفال تهريب فإن جنسًيا، الستغاللهن تهريب النساء
اجتماعية كمشكلة أيًضا مذكور بالقوة لتشغيلهم
قبل من اليقظة من مبزيد معاجلتها يتعني  أساسية

السلطات على احلدود.
العميق  الدليل هو النساء تهريب أن به املسلم من ∫qOK%
واستبعاد املرأة. والتمييز التبعية تأثيرات والعنيف على
األمثلة أحد هو املرأة حقوق انتهاك من النوع هذا
بسبب احلقيقة ضد املرأة ميارس الذي للعنف الصادمة
من مزيد التقرير هذا يلفت أنثى. كونها وهي البسيطة
النسبة أن يذكر عندما خاصًة املسألة، هذه إلى االنتباه
بعمق يتأمل ال املقال إن النساء. من للضحايا الكاسحة
يتم ذلك، من بدًال احلالة. هذه أسباب األسئلة عن في
يحاولون حيث السلطات نظر وجهة من املسألة تناول
املقال كاتب يحاول ال املشكلة. ملنع قانونية تدابير تنفيذ
ستكشف كانت التي املهَربات النساء  أصوات ضم
كانت املتكررة.  األحداث هذه  عليهن في القبض سبب
االجتماعية، األحوال على الضوء ستلقني النساء هذه
فرائس منهن جتعل التي الثقافية أو االقتصادية أو
من املثال، سبيل على األسباب، هذه هي للمهربني. فما
كالداس أو أنتيوكيا، في الكولومبية اإلدارات منظور
من الرئيسية املصادر تأتي األماكن هذه من كنديو أو
حتقيق إن البشر؟ ملهربي فريسة يقعن الالتي النساء 
القصة، في جديًدا منظوًرا سيدخل كان أشمل صحفي
مثل املسألة. القراء يتفهم حتى الضوء من املزيد ملقًيا
حقوق من مختلًفا جانًبا سيستحضر كان التوجه هذا
القبض ألقى ضعيفة أخرى وجماعات واألطفال املرأة،

البشر. تهريب عصابة ضمن عليها
لتهريب  اجلذرية من االنتباه لألسباب كان مزيد ∫ÃU�M��«
سييسر باجلنسني واع بشكل أوسع منظور من البشر
بشكل النساء جعلت التي األسباب  فهم القراء على
واعي منظور آخذة  املهربني.  شباك في يقعن خاص 
مبعلومات املقالة متدنا ميكن أن كان باجلنسني، أكثر
النساء، وأمان وكرامة حقوق، على العام اجلدل توسع

االستغالل. خطر من الضعيفة واألطفال واجلماعات

«آن  في فيضان حديثة كارثة يتحدث املقال عن ∫h�K�
الدولة. من ريفي جزء وهي ين»، «فو مبقاطعة تاي»، ننه
مجتمعات في املمتلكات ونزوح خسائر الفيضان عن نتج
في املدارس أطفال هم للقصة الرئيسية األهداف عديدة.
ميكنهم متى متأكدين غير هم  الذين الفيضان مناطق
اكتسحها في املدرسة املوارد كل ألن ملدارسهم العودة
األطفال أن أيًضا الصحفي التحقيق يبني الفيضان.
مقابالت إجراء مت وقد  أحذية. أو قبعات  لديهم ليس

ورجلني. وإمرأة تلميذين، مع املقال، ضمن
القصة،  هذه في واحدة إمرأة االستشهاد بكالم مت ∫qOK%
كارثة. من ضحية بصفتها أقوالها تؤخذ املرأة أن على
الكالم أثناء يرجتف وتبكي صوتها أن جند معها، املقابلة
االستشهاد ويتم سببها الفيضان. التي اخلسائر بسبب
احللول يناقشان العليا،  املراكز ذوي من رجلني بكالم
فإن ولذلك الفيضان. سببها التي للمشكالت املمكنة
معهم جترى الذين والنساء للرجال الصفات اختالف
اخلاصة اجلندرية أي النمطية الصور ُيدمي املقابالت
عكس الرجال على وضحايا، عاطفيات بالنساء بوصفهن
حل املشكالت. وقادرين على هم صانعوا قرارات الذين
والسياسية االجتماعية للثقافة انعكاس هو املقال  إن
هم القرارات صانعوا حيث الڤيتنامي للمجتمع األوسع

رجال. غالًبا
النساء  إظهار في ماكر بشكل القصة »��ÃU�M∫ تكرار
كبرى مشكالت يحلون مهمني كأناس والرجال كضحايا
كفاعلني الرجال تظهر وهي الطبيعية. الكوارث مثل
أضاع فرصة املقال سلبيني. كضحايا والنساء نشطاء
اجلنسني، بني احملركة القوى للمستمعني بها  يظهر
في والرجال النساء من كال  بني التعاونية واجلهود
ما احلالة هذه وفي املجتمع، في التحديات مواجهة

الطبيعية. الكوارث تسببه
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تفشي  عن اإلخبارية القصة هذه تتحدث ∫h�K�
اجلامعات. طلبة بني العالي ذي اخلطر السلوك اجلنسي
السياق ضمن السلوك لهذا اخلطر مواقع حتدد وهي
إثيوبيا في اإليدز ومرض ڤيروس لتفشي األوسع
أديس في خاص بشكل األوسع االنتشار  ومعدالت
برامج وقاية إلبراز متنوعة مصادر املقال يستخدم أبابا.
ومعاهد اجلامعة في االيدز ومرض ڤيروس من مختلفة
احلرم من لقسم هي املرفقة الصورة تعليمية عليا أخرى.
ويقول عنوان الصورة القبالت». «مجمع يسمى اجلامعي
كيلو» اجلامعي بـ «سيديست احلرم في القبالت» «مجمع

الطلبة. من لألزواج مفضل مقصد أبابا بأديس
للمصادر.  متوازًنا استخداًما القصة %qOK∫ تستعرض
كان رجل وهناك أبابا أديس بجامعة طالبة هي «سيالم»
غير منظمة في مشروعات منسق واآلن باجلامعة، طالًبا
يتم التي املصادر هما االثنني هذين  محلية. حكومية 

القصة. االستشهاد بها في
مختلفة مناظير اجلنسني من مصادر وجود لنا توفر
في مبا  اإليدز ومرض ڤيروس تفشي موضوع على
بوضوح القصة تصور انتشاره. لوقف املبادرات ذلك
التي والذكور اإلناث للطلبة املختلفة اجلنسية التجارب
عن فضًال اإليدز. بڤيروس اإلصابة ملخاطر تعرضهم قد
الريفية من املناطق الطالبات جتارب القصة تبرز ذلك،
للمصدر فرصة فهناك باجلامعة.  امللتحقات واحلضرية
أن وهو الرجالي  املصدر  كالم على التعليق النسائي
ضحايا تقعن اجلامعي احلرم في الطالبات  بعض 

على فتيات يعشقهن». اإلنفاق يغدقن «شيوخ لـ
اإليدز على ومرض ڤيروس تفشي عن بيانات املقالة توفر
أيًضا املقالة حتاول احلضري. واحمللي القومي املستوى
املجموعات من يكونون قد الطلبة أن افتراضها تعزيز
في اإليدز ومرض لڤيروس الكبير للخطر املعرضة

املدينة.
الواعية  اإلخبارية للقصص جيد مثال القصة ∫ÃU�M��«
ملناظير وتقدميها  مصادرها، توازن في للجنسني
القصة تقدم  للبيانات. واستخدامها مختلفة وجتارب 

للمسألة. أكمل وصورة تفهًما

الطريق  ∫W??????�UI*« Ê«u??????M�
األطفال في مدرســـة إلى
فيضان. بها التي املناطق

ڤيتنام  ∫W�Ëb�«
ڤيتنام صوت إذاعة ∫—bB*«

«املدينـــة  ∫W??????�UI*« Ê«u??????M�
البراقة األضواء الكبيرة ذات
الطلبة» كبير على خطر هي

إثيوبيا  ∫W�Ëb�«
مونيتور» «ديلي صحيفة ∫—bB*«
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في  العلمية األبحاث نتائج تفاصيل املقالة تذكر ∫h�K�
الرئيسي السبب أن اكتشفت التي والصحة األوبئة علم
أماكن دخول احلاجة إلى هو النساء وأمراض وفيات في

الطبية. العناية ونقص الطبية الرعاية
نشر  إلى الصحف محرروا مييل عام، بشكل ∫qOK%
(لوكاالت األنباء البرقية اخلدمات مباشرة من معلومات
علمية، دراسات تقدمي فيها يتم التي احلاالت في مثًال)
مقدمة البيانات معقدة. بيانات أو إحصائية حتليالت أو
بوضوح. مبني املشكلة وصلته الذي بشكل جيد، واملدى
للجنسني متاًما حساس الصحفي التحقيق أسلوب
النساء حاجة مشكلة عن القراء بني وعي خلق ويقصد

الرعاية الطبية. أماكن لإلدخال إلى
املعلومات لذلك، شيلي. لدولة  جزئًيا  مملوكة الصحيفة
اإلدارة كانت مبصالح احلكومة. مرتبطة فيها املنشورة
قد باشيلت» «ميشيل الرئيس  رأسها  على السابقة،
منظور من العامة السياسة على كبيًرا تركيًزا وضعت
اإلخبارية املادة هذه إن للفضول. املثيرة اجلندرية العدالة
التاريخ، هذا في  األخرى  الصحف  في نشرها يتم  لم
يتم  األخبار من النوع هذا  أن  يعني هذا نوفمبر. ١٠
تستخدم صحفية وكالة من وارًدا يكون عندما فقط تناوله
والصحة العلوم موضوعات  في متخصصني  صحفيني 

العامة.
واضًحا  تكون أن املمكن من أنه تبني املقالة ∫ÃU�M��«
الدقيق  للتصوير احلذر االنتباه خالل من للجندر ومدرًكا
احلالة هذه وفي النساء، تواجه التي اجلندرية للقضايا

الطبية. الرعاية أماكن إلى اإلدخال يجب فإنه

رسالة  إلرسال مًعا شرطة ضابطات اجتمعت ∫h�K�
سكان إلى به والتوعية الثدي سرطان من الوقاية عن
بأنفسنا». يبدأ «مجتمعنا الشعار كان «كوريدابات».
من وشهادات والطعام، واألحاديث، املوسيقى، قدمت
احملققون أحد الثدي. وقام مرض سرطان من جنني نساء
مركز ورئيس الضابطات، إحدى  مبحاورة الصحفيون
هو احلدث من الهدف أن بني الذي  كوريدابات شرطة
التخاذ والرجال النساء من لكًال وقاية رسالة إرسال 

الصحة والسالمة. حلماية الالزمة التدابير
من  ثانية تشغل٤٠  إخبارية  مادة أول هذه  ∫qOK%
ومتدح تبرز اإلخبارة القصة هذه املباشر. البث  وقت 
الوقاية عن شرطة، ضابطات بواسطة تنظيمه مت نشاًطا
باملخاوف إيجابًيا  وعًيا تبني بطرق الثدي سرطان من
كضابطات النساء القصة تستعرض أوًال، اجلندرية.
ثانًيا، تقليدًيا. الرجال عليه  يسيطر مجال وهو شرطة،
وأمنهن صحتهن عن نشيطات كمدافعات النساء تبني
السرطان. من النجاة احتمالية لزيادة تدابير خالل من
حمالت  في نشيط بشكل النساء املشتركات تظهر ثالًثا،
القصة تلقي ذلك، عن فضًال العامة. والسالمة الصحة
للسالمة خالق لتعريف النساء استخدام هؤالء الضوء على
محاربة متخطًيا الشرطة مسؤوليات يوسع الذي العامة
ممارسات خالل  من املرض محاربة ليشمل  اجلرمية
متت التي الشرطة ضابطة ذكر أخيًرا، سليمة. صحية
كال إلى الوصول هو املقابلة أن الهدف من احلدث معها
تستعرض الشمولية. أهمية يبرز  والرجال، النساء من
املستهدفني األشخاص قبل من باملسألة الوعي املقالة 

أنفسهم. والصحفيني باخلبر
مثاًال  تصويره مت الذي الفعلي ليس احلدث ∫ÃU�M��ô«
في للمرأة النشطة للمشاركة االجتماعية للفوائد طيًبا
أيًضا بل تقليدًيا، الرجال عليها يسيطر مهنية أدوار
اجلندري وعيهم في والصحفيني اخلبر  محرر ميدح
للمرأة النشطة والقدرة العينة لهذه البارز والتصوير

االجتماعي. التغيير تشجيع على

القصير  اإلذاعي اإلخباري التقرير هذا يصف ∫h�K�
سبق فيما كانت أنشطة في للرجال املشاركة املتزايدة
ومرافقة املرضى، متريض مثل  املرأة  مسئولية  تعتبر 

األطفال. ورعاية الوضع أثناء النساء
بإبراز  واعية صحافة عن  املادة هذه تكشف ∫qOK%
رعاية في الرجل لدور  املجتمع في التغيير اجتاهات
خالل أعضاء األسرة أو الزوجة مرافقة أو في اآلخرين
مناسب بشكل املقالة تعكس الطفل. ووالدة الوضع
إلى باإلضافة املتغيرة الثقافية والقواعد اجلندرية األدوار

املتغيرة. التوجهات وعي عام عن خللق النشط الدعم
املرأة  يدعم الصحفيون محاوالت ميكن أن ∫ÃU�M��ô«
النمطية تفرضها التي القيود على التغلب والرجل
القوالب حتدي إلى االنتباه بلفت اجلندرية التقليدية
تعزز األدوار لغة بدًال من استخدام التقليدية، النمطية

السائدة. اجلندرية واملعايير الثقافية

الســـبب »�Ê«u??????MF∫ «وفاة نســـائية:
الرعاية نقص هو الوفاة في الرئيسي

الطبية»

شيلي  ∫W�Ëb�«
«الناسيون» صحيفة ∫—bB*«

في تتحدن »�Ê«u??????MF∫ شـــرطيات
سرطان الثدي احلرب ضد

كوستاريكا  ∫W�Ëb�«
إم إف ٩٨٫٧ كولومبيا إذاعة ∫—bB*«

»�Ê«uMF∫ بدون

نيكاراجوا  ∫W�Ëb�«
«يا» إذاعة ∫—bB*«

UOMO�uO� «u�U� ¨w*UF�« w�ö�ù« b�d�« ŸËdA�

W�U� W�«—œ ≠∂



s????????????�
lMB� Íc�«
ø—U????��_«

µµ

“Ê«— ÍbMO�”
في ينقسم العاملي اإلعالمي الرصد مشروع نطاق إن
فكيف يتم رسم مرتبطتني، فئتني إلى التقرير هذا إطار
وكيف الرجل، باملقارنة مع األخبار محتوى في املرأة
خلق في الرجل مقارنة مع في مرة أخرى املرأة تشارك
تؤثر فئة كل أن كما أخبار. ومقدمي كمراسلني األخبار

واضح. بشكل األخرين على
التغيير تبقي معدل التي العمل فهم آليات ميكن وحتى
الراهن الوضع تعزز اآلليات هذه بطيًئا والتي يبدو أن
فإن وهنا يتحرك، سكوًنا وبالكاد أكثر تكتل وجتعله
أنه كما ضرورية. لإلحصائيات الصارخة  احلقيقة 
هو فهم الظروف األهمية في املساواة قدم نفس على
جديدة طرق لتطوير اإلعداد خلف واحلقائق اإلنسانية
مهنة احتادات فإن  اخلصوص،  هذا وفي للتغيير.
مصدر هي للمهنة الفيدرالية واالحتادات االصحفيني

اجلدال. وتشكيل إلبالغ ممتاز
نشرات األخبار تصبح هذه: السريع اإلعالم أيام في
األخبار ونشرات سريعة، مختصرة وصحافة اإلنترنت
ما األخالقية الصحافة إن فورية. واملدونات موجزة.
والعدالة، للجودة متوازن تعزيز قدمي ألجل مثال إال هي
يفترض ما إلى تشير الصحافة هذه فإن الواقع، وفي
املدخل تأثير فإنها  اجلودة،  صحافة عليه تكون أن
على واحلث املجتمعية، املعايير تشكيل في اإلعالمي
وتعزيز االنحياز تغيير في الوعي أو دعم املناقشة وخلق
الراهن. فالصحافة الوضع إلى تقود أن والتمييز، أو
وعي ولديها متت االختيارات التي عن األخالقية مسئولة
من أي عن والقرارات االختيارات هذه تأثير عن مدى
باإلضافة تصورهم، وكيفية صفة وبأي محاورتهم يتم
يتم ومن التدريب على احلصول احلق في من لهم إلى

ومحتواها. األخبار ترقيته ومن يقدم يتم ومن تعيينه
بأن العادل املفهوم املسئولية هذه في متأصل هو وما
األخالقي، األخبار إبالغ هو املتوازن األخبار  إبالغ
كل في املساواة خالل من حتقيقه بدوره ميكن والذي

األخبار. غرفة وبداخل األخبار محتوى من
بنواح كثيرة لإلعالم يتعلق فيما األخالق مفهوم فبينما
هو اجلندر  على خاصة بصفة وتطبيقه جديًدا، ليس
طرق عن الطويلة البحث رحلة من حداثة أكثر نتيجة
فاإلحصائيات التغيير.  إلحداث كفاءة وأكثر جديدة

لعام العاملي  اإلعالمي الرصد ملشروع األمثلة وحالة
بعرض  للغاية  واضح بشكل احلقيقة يعكس ٢٠١٠
فإنه لذا بالتقدم. الصغيرة للنسب املستمر االجتاه
في األرقام، سواء هذه يكمن خلف  ما فهم املهم من
وذلك وتقديهما، في تصويرها أو املرأة عالج صناعة
أن ميكن  ال واآلراء والوجوه املرأة صوت انعدام ألن

عادل. أو متوازن إعالم يقدم أو أخالقًيا يكون

√u�√Ë “WI�ö�«  UO{—_«”
النساء وأكبر من عدد أكبر اإلحصائيات أن تظهر بينما
على الذين النساء عدد أن املجاالت، إال ويدخلن يتدربن
البالد قليًال بدرجة مذهلة، وفي بعض يظل املهنة قمة
وأوربا املتحدة  الواليات ففي اإلطالق. على  يوجد ال
”األرضيات عن يتحدثوا واستراليا وكندا الغربية
ونتيجة الترقي) (عدم الزجاجية“ و”األسقف الالصقة“
يعني أنه البالد هذه في للمرأة الترقية فإن عدم لذلك
تتزايد الرواتب الفجوة في السن فإن في تقدمن كلما
املساواة  تشريعات من عام ٥٠ مرور من الرغم على

األجور. في
اجلنسني بني املساواة مجلس إلى النقابية التقارير في
الدولي (وميثل االحتاد للصحفيني الدولي االحتاد في
على  في ١٢٣ دولة IFJ ٦٠٠٠٠٠ صحفي للصحفيني
ال التالية الشروط إن التقرير يقول العاملي) الصعيد 
الصعيد جميع أنحاء الصناعة على منتشرة في تزال
ومضمون نوعية على الشروط هذه وتأثير العاملي،
غير متساوية، واألجور عالية، الضغط مستويات اخلبر:
اجلنسي الترهيب ذلك في مبا  واملضايقة  والترهيب
للعنف)، الفعلية والتهديدات اجلنسي (شامًال التحرش
للتدريب الدخول ونقص  املقبولة غير العمل أعباء
(مثل النظامية، أو اخلفية وممارسات التمييز والتعليم
اجلنسي والتحيز األطفال)، ونقص رعاية التجول حظر

وممارسات اإلحالة. التوظيف في العلني
للمجتمع املضادة  العمل ساعات هذا، إلى باإلضافة
على التأثير  في يساهم قد املرن العمل  وقت ونقص
بنصف للعمل فيضطرون العامالت، من األمهات الكثير
يضعهن بدوره وهذا أو املؤقتة. احلرة الوظائف أو الوقت
جهة من الترقية وأضعف ناحية أضعف من مواقع في
مشاركة على والقدرة الوظيفة وأمن القانوني املوقف
البالد في حتى متعاقدين. عمل كزمالء احلقوق نفس

ما تتم غالًبا النساء األمومة، فإن حقوق "حتمي" التي
بعض واألقدمية وفي املعاش وقت ويخسرن مجازاتهن

ذرائع لفصلهم. هناك احلاالت تكون
عرضة أكثر النساء تكون أن  ميكن أخرى، وفي بالد
(املوت والعنف والتهديدات اجلنسية والتهديدات للترهيب
يكون ذلك عندما الرجال زمالئهن من أكثر العائلة) ضد
التحقيقية، وخصوًصا الصحافة حاالت على عمل هناك
اجلماعات من الفساد أو اإلنسانية مجاالت احلقوق في

اجلنائية وفساد املسئولني.
تتحسن وال جديدة ليست الظروف هذه فإن لسوء احلظ،

ببطء شديد. فقط تتحسن ولكنها بسرعة كبيرة،

…b�b'«Ë W1bI�« ∫ «—œU�*«
(على ستكون اإلجابة إن القوانني؟ في حتول هل هناك
األجور تساوي فجوة إن حيوية) بداية أنها من الرغم
"األيام عن ألطفالنا نخبرها مرعبة قصة ستكون مبثابة
كل بعد أنه  هي املجردة فاحلقيقة السيئة". القدمية
النشطاء املساواة من عدم محاربة في السنوات هذه
حقوق ومعاهدات  “ILO" الدولية العمل (منظمة
فقد إلخ)، الرواتب.. في املساواة وقوانني اإلنسان
الواضح فمن لذا البسيطة الواضحة األشياء تغيرت
بدورها في العمل والتي أكثر براعة متواجدة آليات أن

براعة. وأكثر مختلفة طريقة تتطلب
املبادرات كانت الصحفيني واحتادات النقابات  ففي
للمواثيق لتحقيق التغيير صمت ببطء وفي تعمل القدمية
التغيير خللق العمل خطط ترسم (والتي اخلاصة باملرأة
الكرامة بنود منها الفردية)، االحتادات تتبناها  لكي
(التي اجلماعي العمل مفاوضات اتفاقية في العمل في
إجراء وإنشاء العمل في للسلوك توجيهية مبادئ حتدد
وقواعد  واملضايقات)  التحرش  حاالت مع للتعامل

الصناعة. لهذه السلوك
وإيرلندا املتحدة اململكة في القومي للصحافيني االحتاد
العالم. الصحافيني في صناعة احتادات أحد أقدم هو
على يوافق أن الفرد على االحتاد لهذا ولالنضمام
مت تدوينها (والتي بهم اخلاصة السلوك بقواعد االلتزام
على عليها  متت التي التغييرات مع ،١٩٣٦ عام في
األخبار إبالغ مثل مناذج تشمل والتي مدار السنني)،

التالي: البند ومنها العادل واملتوازن،
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إلى تؤدي  أن  احملتمل من مادة تقدم ال  -١٠"
أو الشخص، عمر التمييز على أساس أو الكراهية
الوضع أو العقيدة، أو اللون، أو العرق، أو اجلندر،
(متزوج االجتماعية احلالة أو اإلعاقة، أو القانوني،

اجلنسية". امليول أو أعزب)، أو
الدولي الفيدرالي  االحتاد مؤمتر في أصدر بيان في
املساواة يعمل على واجلندر: األخالق للصحافيني عن

التالية: النقاط على التركيز مت ، األخبار(١) غرفة في
األخبار إبالغ مببادئ التمسك  الضروري  "من
السلوك وحملاربة شائعة، جندرية أفكار األخالقية
الترقية في  املساواة وعدم والتحرش العدائي،
العمل في للكرامة والوقوف والراتب والتدريب

اإلعالم...." ومحترفي كصحافيني
وأعضاء والصحافيني باإلعالم العاملني  كل "إن 
الصحافة لتحسني أن يعملوا مًعا يجب املهنة نقابة
النساء، كل وكرامة حقوق  والحترام  األخالقية
واملجتمع اإلعالم في املرأة صور  أن ولضمان
احلياة في التمييز كل إنهاء إلى احلاجة تعكس

والثقافية". والسياسية االجتماعية واالقتصادية
والتي التصريحات، من األنواع هذه متبني بخلق
(احتادات املشتركة الدول من كل من جاءت بدورها
إلى ينقسم للترشيح متماسك بيان الصحافيني)،
املرأة. ميثاق  مثًال  فيتبنى ومحلية، فردية مجموعات
زيادة مثل: امللموسة األفعال شمل مت إلى جانب هذا،
والتحرش العنف أنواع كل  على  للقضاء املجهودات
على العمل على اإلصرار وألجل والتخويف. اجلنسي
لعمل الرئيسي املنبع بداخل جلبها يتم القضايا هذه
على التدريب زيادة على والعمل األساسي، االحتاد
اجلندر قضايا على املساوية، احلقوق أخالق من كل
اإلعالم ومحتوى باجلندر اخلاص احملتوى ولتشجيع

الواعي.
نحول اآلن فإننا الذهن، في  األفعال هذه وضع ومع 
الرصد ملشروع لألمام  املرسوم الطريق على االنتباه
معدلة  عمل خطة القتراح ٢٠٠٥ لعام العاملي اإلعالمي

القادمة. سنوات للخمس

 b�d�« ŸËdA� ©≤®qL� WD) WO�U� …—U�“
Æ≤∞∞µ ÂUF� w*UF�« w�ö�ù«

W�UL��ô«Ë bO�Q��«
في اجلندر قادة بتغيير  تتعلق هذه  العمل نقطة
الصحافيني احتادات املدني شامًال املجتمع مجموعات
الرصد مشروع نتائج باستخدام الفيدرالية، واالحتادات

في سيستمر فهو للتأييد. مادي كدليل العاملي اإلعالمي
لإلجابة البيانات من النوع هذا لوجود ضرورًيا كونه
املساواة أن خاطًئا اعتقاًدا يعتقدون الذين هؤالء على
الذي الدور العمل حتدد نقطة حيث حتقيقها بالفعل. مت
وحتسني النقاش لتشجيع يلعبوه أن للناشطني ميكن 
وبني األخبار في اجلندر  وتأثير باحملتوى الوعي

اجلمهور.
WO�u��*«Ë Âö�ù«  U�UO�

باالحتاد، اخلاصة السلوك لقوانني  ومكمل  كامتداد
املتوازن األخبار إلبالغ االفتتاحية اإلرشادات تقر 
مسئوًال.، إعالًما يكون بأن اإلعالم مبسئولية للجندر
على تشمل  التي االفتتاحية اإلرشادات فتطوير لذلك
بدوره والذي للجندر احلساس  باحملتوى متزايد وعي 
محتوى وزيادة  شكًال يعطيه  أن  في أيًضا  سيساعد
اإلعالم ناشطي اإلعالم. فعلى في وعادل جندر متوازن
الوعي إرشادات فعال بشكل ينشروا أن اجلنسني من
اإلعالم وسائل جميع كسب أجل من ويعمالن باجلندر،
في اإلرشادات باجلندر اخلاص احملتوى زيادة أو لتطوير

بهم. اخلاصة
WOK�«b�« W��«d*«Ë WOLOEM��« ·«b�_«

في ذكرت كما صاحلة، أيًضا هذه العمل نقطة وتظل
تصبح أن بسهولة فيمكن باألعلى واألهداف اإلرشادات
شخص مشترك كل وحتبط فترهق لها نهاية  ال قصة
األخبار محتوى مراقبة إن تغيير. أي يحدث لم إذا فيها
والعاملني واملواضيع املصادر  في اجلندرين لتوازن 
من استخدام املراقبة متكن هذه اإلعالم ومنافذ باألخبار
أيًضا بل فحسب للتقدم كمصدر ليس املعلومات هذه

حتقيقها. التي ميكن وضع األهداف في للمساعدة
s�—d;«Ë 5O�U�B�« V�—b�Ë f�%

اجلامعة إعالم وبرامج للصحفيني، تدريبية دورات 
إبالغ األخبار األخالقية إرشادات على الفنية واملدارس
في التدريب أيًضا االندماج اجلندر. ويجب وإرشادات
العاملني. للصحافيني املهني التطوير وورش الوظيفي 
واحملررين التدريب ملديري الفكر يعطى أن يجب وأيًضا
النماذج ودعم الوعي إلحياء والناشرين لرفع واملنتجني
محتوى األخبار وفي في غرفة اجلنسني  بني توازن خللق

اإلعالم.
التدريبات بداخل الرعاية إعطاء يجب ذلك، إلى باإلضافة
قدر على والتوازن والعادل، املنصف الوصول لضمان
 ٥٠/٥٠ للتدريب املرشحني أعداد تكون بأن اإلمكان
وتتوجه واعية التدريب برامج تظل أن يجب مرأة. / رجل

مثل تأثيرات تخبئ قد التي واملمارسات املتطلبات إلى
املشاركة. من معينة السماح ملجموعات عدم

w�ö�ù« qOK���«  «—UN�
أكثر متشبعني  اآلن فإننا  اإلعالم، سرعة تزداد بينما
والفهم. "الرؤية" صعبة تصبح التي بالصور قبل ذي من
ضرورة أكثر اإلعالمي التحليل مهارات تصبح حيث
اجلمهور قدرة فإن لذلك، والسرعة. الوقت تقدم كلما
يعد نتلقاها التي الرسائل ومراقبة نحن نراه ما ملناقشة
الدرجة من نفس على أنه كما ضروري. شيء ضروري
مجموعات لدعم وذلك قبل من كان كما اآلن األهمية 
على اجلمهور وتدريب  مبناقشة تقوم أن ميكن ثقافية
خطة عمل تركز لها. يتعرضون التي الرسائل رؤية وفهم
مهارات  ودعم إلدراك ملمولني احلاجة على ٢٠٠٥ عام

الفعالة. املواطنة سياق في احلرجة اإلعالم
Âö�ù« W��«d� —uD�

الرصد مشروع لبحث الرئيسية العمل مناطق أحد
املراقبة. وطرق أدوات تطور هي العاملي اإلعالمي 
اخلطوة تكون ما  غالًبا والفهم املراقبة على فالقدرة
للتغيير. على احلاجة  امللموس الدليل توفير في األولى
يستخدمها التي الطريقة نوع فإن ذلك، إلى باإلضافة
ميكن العاملي اإلعالمي  الرصد مشروع في الباحثون
اإلعالمية، املنظمات احتياجات إلى للتوجه تفصيلها
العام. االهتمام ومجموعات واألكادمييني والصحافيني
في معني إمكانية تنفيذ املراقبة إلعالم في يوجد تنوع
مراقبة بداخل بالتوسع  وهو محددة جغرافية  منطقة
"التلقيم أو اإلنترنت أخبار مثل اجلديد، أشكال اإلعالم
مثل تستخدم مواقع "اإلعالم االجتماعي" التي باألخبار"

و(تويتر). (فيسبوك)
w� s�—bM'« Ê“«u� 5�% ∫…dO�√ W�u�K�

W�UMB�«
يشمل أن  يجب  القادمة اخلمس السنوات في العمل
في لدورها الفيدرالية واالحتادات املهنة احتادات 
حساسية أكثر وجعلها متوازنة عمل أرضية حتقيق
أن اإلعالم وخارج بداخل الناشطني على فيجب للجندر.
األخرى، احلقوق ألجل للضغط املهنة احتادات يشجعوا
مشاركة وإمكانية مرنة، عمل أوقات توفير ميكن لكي
يشجعوا أن فعليهم الطفل. رعاية وأجازات الوظيفة،
الستمالة الفيدرالية واالحتادات الصحافيني  احتادات
واملؤقتني، األحرار العاملني حقوق ولتحسني التنظيم حق
حملاربة التخويف  بالعمل" "الكرامة بنود واتباع ولتطوير

والتمييز.

 5O�U�BK� w*UF�« w�«—bOH�« œU%ö� األخالقية الصحافة وحمالت وايت) (تأليف أيدن WO�ö�_« WO�U�B�« …—œU�*« ∫WIOI(« „d��√ .من ٤٥ دولة ٢٠٠٩ وحضره ٦٠ مشارك عام في عقد -١
 www.i .org للصحافيني : الفيدرالي لالحتاد اإللكتروني املوقع انظر أكثر للقراءة املؤمتر. في إطالقها مت
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حضور في نقطة ٪٦ قدرها زيادة العاملي اإلعالمي الرصد مشروع بحث يظهر
هي ومعدل كما الظروف فإذا ظلت .٢٠٠٠ عام منذ األخبار في كمواضيع النساء
املساواة. كما  إلى للوصول أخرى سنة ٤٠ األقل سيأخذ على فإنه ال يتحرك، التقدم
االجتماعات في املتبعة االتفاقيات من رسمها مت التي العمل خطة من الهدف أن
إعادة  بل أيًضا فحسب وتيرة التغيير تسريع املقصود بها ليس واالقليمية١ العاملية
باجتاه التقدم تعيق التي واملمارسات السياسات اإلعالمية مجاالت في التقدم توجيه

اجلندر. بني العادلة اإلخبارية اإلعالم وسائل
في J عن ”املرأة واإلعالم“ القسم في االستراتيچية األهداف أن إلى األفعال تشير
اإلعالم كأداة  رصد أهمية مرة ألول أقر والذي ١٩٩٥ العمل لعام وبيان بكني إعالن

اجلندر. مساواة اجتاه في للتغيير
 W�UM�Ë dO�F��« w� …√d*« ‰u�œË W�—UA�  …œU�“ J≠1  wâO�«d��ô« ·bN�«
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ÆvK�
إجراءات باتباع النساء. للخبراء اإلقليمية األدلة استخدام وتشجيع ترجمة -١

محددة:
اخلبيرات دليل  من  مطبوعة ونسخة اإلنترنت على إقليمية نسخة إنشاء أ-

واملواضيع. املجاالت مختلف يغطي النساء
لتطوير في املنطقة باالتصاالت قائمة وعمل القائمة الشبكات مع االشتراك ب-

الدليل.
األخبار. في كمصادر املرأة وجود لزيادة اإلعالم على الدليل توزيع ج-

s� r�b�Ë 5��U��«Ë W�U�B�« V�—b�  U��R�Ë Âö�ù« qzU�Ë w�—b� …œUO� X%
∫WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù«  ULEM*«Ë  U�uJ(«

التدريب ومراكز في املدراس ومعاهد منها ومناذج وإعالم“ ”جندر مناهج إنشاء -٢
الصحافة. مجال في

اإلعالم محترفي لتدريب النماذج لتطبيق باملهارات واملعلمني املديرين تزويد -٣
املتعلق باجلندر.

اإلذاعة في  املسئولني وتوجيه النشر ومديري اإلعالم وسائل مالكي تدريب -٤
الرسوم وصانعي واملنتجني البرامج ومديري التحرير ورؤساء والتليڤزيون، 

بذلك. تقارير وعمل اجلندر في املساواة قضايا بشأن املتحركة،
l� Âö�ù« wJ�U�Ë 5O�U�B�«  «œU%«Ë Âö�ù« WMN� w�—U2  U�O� …œUO� X%
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اإلعالم في اجلندر مساواة عن سياسات اتباع وتطبيق -٥

وتطبيق سياسات عن مساواة اجلندر. تصحيح الفجوات. اتباع تشجيع أ-
وتعلية اإلعالم لتطوير املفضلة السياسة تنفيذ أنظمة تقوية على  العمل ب-

اإلعالم. وسائل في واملساواة للجندر االستجابة

اإلعالم. وسائل في للمرأة القيادي الدور تعزيز -٦
اإلعالم. وسائل في النساء من احملترفني تدريب وإعادة التدريب تشجيع أ-

النسائية واملنظمات الشبكات في تنشأ التي األخبار وكاالت دعم وإنشاء ب-
. للمرأة اإلعالم وسائل ومتثيل تصوير في اجلديدة واملمارسات

w� …√dLK� WOD/ dO�Ë W�“«u�� …—u� ÆJ≠2 wâO�«d��ô«  ·bN�« q�L��
ÆÂö�ù«

محتوى وجود استمرار سمات يوضح للصحافيني الدولي االحتاد عام أمني وايت أيدن
االقتصادية ”املصالح إلى النمطي واإلعالم اجلندر يخص فيما عادل غير إعالمي
فإن ما ناحية فمن صحيح، نحو على يوضح وكما العمل“(٢). القدمية في والعادات
أخرى ومن ناحية اإلعالم في النساء أعداد في والزيادة السياسات سن بني العالقة
على أن املخطط له. وتأكيد غير النمطي واحملتوى اجلندر فيما يخص نقص العدل
التوصيات القصد من إن اجلندري. حتقيق التوازن تعرقل بها املعترف غير التحيزات
اإلعالم وسائل ملمارسة املهنية لألخالقيات عملية توجيهية مبادئ توفير أدناه التالية

اجلندرية.
 5O�U�B�« �ULEM�Ë WOLOEM��« �U�ON�«Ë Âö�ô« qzU???�Ë d�d% ¡U???�ƒ— l� W�«d???A�U�
w�b*« lL��*«Ë �U???�uKF*«Ë ‰UB�ô« qzU???�Ë w�u�???��Ë W�uJ(«Ë V�—b��« b�UF�Ë

ÆU�dO�Ë
dO� WO�Ëb�«  U��R*«Ë  U�uJ(« s� r�b�Ë  WO�b*« lL��*«  ULEM� …œUO� X%

∫’U)« ŸUDI�«Ë WO�uJ(«
محددة: إجراءات ووسائل اإلعالم . اجلندرين بني التوعية مبادرات تنفيذ -٧

متوانة: جندر تقارير عمل على اإلعالم وسائل توعية أ-
وكذلك معاهد ودولية وإقليمية قومية اعالمية مع هيئات بالتعاون ١-العمل
من الزائدة احلساسية واكتشافات التدريب لتطوير اإلعالمية التدريب
إلى للتوجه اإلعالمي العاملي الرصد مشروع مثل اإلعالم مراقبة بحث

األخبار. في املرأة متثيل في الفجوة
التي النتائج بشأن واحلوار املناقشات  في اإلعالم وسائل  مشاركة  -٢
التي املسائل ملعاجلة العاملي اإلعالمي الرصد مشروع إليها توصل

التقرير. في وردت

…√d*« .bI�Ë r�— w� ÂbI��« l�d��� o�dD�« WD�d� ≠∏
—U��_« w�



s????????????�
lMB� Íc�«
ø—U????��_«

µ∏

أدوات واستخدام واملجتمع اإلعالم لوسائل الرئيسي التيار عن الكشف ب-
املمكنة. التغطية إلجراء بها االسترشاد ميكن اجلندر والتي تراعي

يخص فيما املتوازن اجلنسني، واإلعالم للعدل بني جديد اجتماعي تخيل بناء -٨
: احملددة اإلجراءات باملرأة. اإلنسان اخلاصة حقوق مثل اجلندر

ويعزز في يساهم اإلعالم في أن العنف مستهلكي اإلعالم لفهم تدريب أ- إعادة
العنف. ثقافة

ويعظم ويستحث يروج الذي اإلعالم لتحدي اإلعالم تدريب مستهلكي ب- إعادة
به. ويستخف والنساء الفتيات ضد العنف على سحًرا ويضفي

«لقراءة» احلرج اإلعالم ثقافة في – والرجال النساء – املجتمعات تدريب ج-
نوعية. نظر وجهة من اإلعالمي احملتوى

بأفضل االعتراف في  باجلنسني خاصة سنوية إعالمية جوائز  إنشاء د- 
ناحية من املتوازن  اإلعالم اجلنسني وممارسة بني العدل في املمارسات

اجلنسني.
ملستخدمي اإلعالم ملراقبة اإلنترنت على وموقع اجلنسني بني تفاعل خلق هـ-

اإلعالم. وسائل
اإلجراءات احملددة: واجلندر. مراقبة اإلعالم مبادرات تولي -٩

اإلعالم. مراقبة املدربني على تدريب أ-
واجلنسني. ملراقبة اإلعالم تدريب كتيب تطوير ب-

لألخبار اجلندرين أبعاد عن مرجعية بيانات وقواعد اإلحصائيات إنتاج ج-
لفترات تعرض التي بأنواعها  التليڤزيونية واملسلسالت والترفيه والدعاية

الوقت. من ممتدة
املنتجات باستخدام اإلعالم مراصد بها تقوم التي الدراسات نتائج نشر  د-

وحقائق اإلعالم  وسائل بني الترابط نقص  تظهر التي والسمعية املرئية
لوسائل اإلعالم. للوعي للطريقة احلاسمة واحلاجة الدولة

والسياسة. اإلعالم مراقبة في واخلبرات األدوات مشاركة هـ-
والدائمة املستمرة اإلعالم مراقبة لتولي اإلعالم مراقبة عمل مجموعات إنشاء و-

القومي. املستوى على
باستخدام العمل خطط لتنفيذ وهيئات اإلعالم اإلعالم مع مجالس العمل ز-

كدليل. القومي اإلعالم مراقبة نتائج
اإلعالم وهيئات مجالس مع والتحالفات والشبكات اإليجابية املشاركات تقدمي -١٠

األخرى. واملنظمات اإلعالم
اخلاصة احلكومية غير واملنظمات املالئمة املختلفة احلكومية الوكاالت مع العمل -١

واإلعالم“. ”اجلندرين عن واإلقليمية القومية العمل خطط تطوير بالنساء،
االجتاه إعالم حتويل  على للعمل الوقت نفس في كبديل املرأة إعالم دعم -١٢

السائد.
التعبير. حرية على حتافظ التي للسياسات تولي حمالت التأييد -١٣

Âö�ù« wJ�U�Ë 5O�U�B�«  «œU??????%«Ë ¨Âö�ù« WMN� w??????�—U2  U�O� …œUO� X%
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محددة: للجندر. إجراءات احلساس اإلعالم ممارسة قوانني ١٤- تأسيس
إذا ما لتأسيس اإلعالم القائمة وسياسات التواصل أخالق قوانني مراجعة أ-

ال. أم للجندر حساسة القوانني هذه كانت
للجندر. استجابة أكثر للقوانني لتكون تعديالت اقتراح ب-

القوانني. هذه وتنفيذ ونشر واعتماد تبني ج-
السياسة. تأييد بأدوات الوعي خلق د-

الهيئات من واملندوبنب املدني  املجتمع اإلعالم ومنظمات  مهنة ممارسي من كل اتباع  -١
املسحي للتواصل العاملية اجلمعية  عقدتها التي االجتماعات في االتقافيات احلكومية
Êö�≈ هي: االتفاقيات .٢٠٠٥ عام في العاملي الثالث اإلعالمي الرصد ملشروع كمتابعة
5�M'« s� ŸU�b�« s� —U�«œ Êö�≈Ë ¨≤∞∞∑ Âö�ù«  bO�Q�Ë 5�M'« s� w�ËdO�
WIDM0  5�M'«Ë Âö�ù« bO�Q� V�—b� qL� W�—u� ZzU�M�« ÊUO� ¨≤∞∞∑ Âö�ù«Ë
الكاريبي، مبنطقة اإلعالم واجلنسني تأييد خطة عمل ،٢٠٠٧ سوافا أكتوبر ،pOH�U��«
،٢٠٠٨ كيتو والكاريبي، ملنطقة أمريكا الالتينية العمل خطة اقتراح ،٢٠٠٨ كنجستون

.٢٠٠٨ كيب تاون واإلعالم“، ”اجلنسني عن الدولي التشاور من إعالن
االحتاد الدولي للصحافيني. ،WO�ö�_« W�U�B�« …—œU�� ،٢٠٠٨ أيدن، وايت، -٢
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املرة  ٢٠١٠ لعام العاملي اإلعالمي الرصد مشروع كان
فيها، يتم التي العاملي الرصد اإلعالمي ملشروع الرابعة
يكون بأفريقيا ألن اإلعالم املرة الثانية ملراقبة كانت كما
يستمر مشروع البيانات. حتليل في االمتياز حق لها
فيما فقط  ليس النمو في العاملي  اإلعالمي الرصد
وتطوير حتسني في أيًضا ولكن املشاركة، الدول يخص
املنهجية فإن األعوام السابقة، في وكما املراقبة. طرق
بني املقارنة على القدرة لضمان هي كما ظلت الكلية
اإلعالمي الرصد مشروع لبحث املختلفة التكرارات
التعرف مت ،٢٠٠٥ عام في وكما كانت احلالة العاملي.
التركيز قادًرا على املنهجية فريق وكان التحديات على
ثقة نتائج أكثر لضمان الرئيسية صناعة التغيرات على
قاعدة حكم الرئيسية  التغيرات أحد كان دقة.  وأكثر
بداخل البيانات بالتقاط للسماح للمشاركني البيانات
الرصد اإلعالمي مشروع رأى لذلك، باالضافة الدولة.
اإلنترنت. إعالم ملراقبة األساس االرشادي تقدمي العاملي

فيما يلي. األخرى التغيرات على التركيز ويتم

¡«d�ù«
لعام العاملي اإلعالمي  الرصد مشروع ابتكارات أحد
باإلنترنت  خاصة عمل مجموعة تقدمي كان ٢٠١٠
الرموز  نظام مواد ٦ شهور من أكثر ملدة راجعت والتي
املعايير وتأملت  وناقشت واقترحت  ودققت بالتفصيل 
وحتديث تعديل هدفها وكان  والنتائج.  واألهداف
وبيئة جديدة مبواضيع اهتمامات لتعكس املنهجية
مجموعة من املجموعة تكونت احلالية. األخبار إعالم
اجلنسني من الدوليني اإلعالم وباحثي  خبراء من
أنحاء كل من  واألكادمييني احلكومية  غير واملنظمات
من اإلنترنت شبكة خالل من تنسيقها ومت  العالم
تأثير وكان املسيحي.  للتواصل العاملية اجلمعية قبل 
التي التحديات من الكثير أن اإلنترنت على التشاور
سمات  إدخال ومت حلها مت ٢٠٠٥ عام واجهوها في

جديدة.
الرصد  مشروع قصة تصنيف نظام لتحسني وكمثال
إلى  القصص  ٢٠١٠ نظام يصنف العاملي. اإلعالمي
ثانوي.  موضوع و٥٢  الرئيسية املواضيع مجاالت ٧
وكذلك حتسني هم ثانوي موضوع واخلمسون واالثنني

الرصد  مشروع  في  ثانوي  موضوع   ٤٤ لـ امتداد
به يقصد اجليد  والضبط السابق، العاملي اإلعالمي
احلالية. باملواضيع االهتمامات وعكس التحديد إضافة
الدولة وتخلي ”األزمة االقتصادية املثال، سبيل فعلى
واالندماجات، الشركات على الشركات واالستيالء عن
كموضوع إضافتهم متت إلخ“ العاملية.. املالية واألزمة
املالية األزمة بالنظر إلى ”االقتصاد“ حتت جديد ثانوي

.٢٠٠٧ عام في تأثيراتها تظهر بدأت التي العاملية
السؤال عن الوضوح  لزيادة املجهود هو ثاني ومثال
لم أو دعمها أو صحتها في التشكيك مت قصة سواء
وكشفت منطي. بشكل  دعمها  أو فيها  التشكيك  يتم
مشروع في شاركوا  الذين املراقبني  من املعلومات
في  الثغرات  ٢٠٠٥ لعام العاملي  اإلعالمي الرصد
للمراقبة لعام اإلرشادي الدليل في السؤال هذا تشكيل
بتعديل  ٢٠١٠ بهذا لعام الدليل اإلرشادي توجه .٢٠٠٥
الفائزة املداخل من توضيحية أمثلة وإضافة املسألة 
للتواصل باجلمعية العاملية اخلاصة الصور مسابقة إلى
وصفت  اجلنسني. وصف موضوع ٢٠٠٩ لعام املسيحي
تعرض بطرق الرجال الصور النساء أو من األمثلة هذه
حتدوا وقد ومسئولياتهم، دورهم عن جديدة مفاهيم

و”والرجولة“. ”لألنوثة“ التقليدية املفاهيم
ووجهات الطرق من متنوعة مجموعة إدخال تطبيق ومت
مواد نظام إلى وإضافتها الناجتة إلى الطريقة النظر
في وأسهل شمولية أكثر كانت والتي األفضل الرموز

البالد املختلفة. في الفهم
دقة، وأكثر موحدة مراقبة لترويج آخر مجهود وفي
 WACC املسيحي للتواصل العاملية اجلمعية نظمت
اإلقليميون املنسقون حيث تلقى القاهرة في عمل ورشة
املنهجية. التدريب عن العاملي اإلعالمي ملشروع الرصد
بصورة ولكن وقطرية إقليمية عمل ورش عقد وكذلك مت
بدولتهم اخلاص  التدريب  املنسقون إدار فإن عامة
للتواصل العاملية اجلمعية من فني وبدعم الدولة داخل
املنهجية تدريب  مصادر إتاحة مت كما املسيحي.
ذاتًيا تدار التي التعليمية الدورات وكذلك للمدربني
اإلعالمي الرصد مشروع موقع خالل من  للمراقبني

www.whomakesthenews.org العاملي
مفصلة معلومات حزم املشاركة  املجموعات تزويد مت

هذا: وشمل  البحث. في  يدخل وما  لألنشطة محددة
وسائل وعدد االختياري،  اإلعالم إلى إرشادي دليل
عن وإرشادات لها،  رموز  وضع سيتم  التي  اإلعالم
واملعلومات اختيارها، سيتم التي والبرامج النشرات
صريحة تعليمات عملية إعطاء ومت دولة. لكل السياقية
الدول في املراقبة فرق دعوة الرموز. ومت وضع كيفية عن
الفرد ارتفاع نصيب االعتبار الوضع في مع املختارة
شبكة ملواقع رموز ووضع اإلنترنت، إلى الدخول من
اختاروها التي بهم  اخلاصة القومية اإلنترنت أخبار
إلى التعليمات وشملت املوضوعة. املعايير باتباع
أوراق وكذلك األخبار لبنود توضيحية أمثلة املراقبني

الكاملة. الرموز نظام
لضمان  اإلعالم مجموعة نظام مت تقدمي ٢٠٠٥ عام في
اإلعالم ملراقبة املشروع هذا للبيانات. أكثر نشر
وحتديث فحص بعد النظام نفس  تطبيق مت العاملي،
في احلال وكما كان مشاركة. دولة عن كل املعلومات
نوع  لكل الكلي بالعدد املجموعات حتديد مت ٢٠٠٥ عام
 ٥ دولة متتلك املثال، دولة. فعلى سبيل  كل في إعالم
بينما ،٣ مجموعة في كانت قومية تليڤزيونية قنوات
كانت واحدة قومية  تليڤزيونية  قناة متتلك  التي الدولة

.١ املجموعة في
نشرات الختيار املشاركني إرشادات أخرى إعطاء مت
واملذياع، فللتليڤزيون والصحف. األساسية األخبار
كلها، النشرة في رموًزا يضعوا أن املشاركني على كان
رموًزا أن يضعوا عليهم فكان بالنسبة للصحف بينما
أهمية من األكثر عشر األربعة إلى  عشر  االثنى على
األكثر األخبار صفحات بدًءا من البنود، القصص أو
نشرة كل تسجيل الرموز مت وللدقة في وضع أهمية.
مراقبة ولقائد املذياع. أو  بالتليڤزيون  خاصة أخبار
 ١٤ إلى   ١٢ رموز وضع مت اإلنترنت،  على األخبار 
وقطاعات الرئيسية الصفحة  من  األخبار قصص من
خارج فهي املقاالت أما شبكة اإلنترنت. ملواقع األخبار
ضغطتني فإن – اإلنترنت شبكة ملوقع الثالثة الطبقة
يتم لم – الرئيسية الصفحة عن بعيًدا الفأرة على

ترميزها.

http://www.whomakesthenews.org
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أخبار نشرة كل رمز وضع مت اإلعالم قد لكل وسائل
املعلومات  من قطعة ٢٠ قصة حتى ولكل كبند منفصل
بند، كل في الرموز. ورقة على التقاطها إلى التي حتتاج
وكذلك القصة في واألشخاص القصة عن واملعلومات
املعاييرة، ألغراض التقاطها. مت التحليلية العناصر
من قوائم باألرقام املعلومات قطع لكل رموز وضع مت

ثابتة.
وفي الرموز.  نظام عمل  كيفية التالي  املثل يوضح
االحتباس القصة عن كانت يلي، فيما الصحيفة  مثل
دولي نطاق القصة وكان (٢٤ احلراري (رمز املوضوع

.(٤ (رمز
حقوق سياسة / أو اجلندرين و إلى إشارة ولم حتدث
هذا معياًرا وكان – ٢ (رمز املالئم التشريع أو اإلنسان
أنثى صحافية بالقصة وكان .(٢٠١٠ عام في جديًدا
واحد موضوعان. هناك وكان .(١ رمز (جنس واحدة
األمم  تقرير نقل واآلخر شخص)، ١ (رمز شخص
الشخص رجل كان مصدر ثانوي). – ٢ (رمز املتحدة،

غير (رمز العمر٠ – عمره ذكر ولم يتم (٢ (جنس رمز
 ٥ الوظيفة (رمز أكادميي وظيفته وكانت  معروف)
و٧  للجنس ٥ الثانوي أكادميي). رموز املصدر خبير –
مسبًقا  مضبوطة رموز كلها كانت و٢٧ للوظيفة للعمر
ساعد ثانوي.  مصدر وجد أنه إلى أشارت والتي 
قطع لكل رموز وضع ومت الرموز. نظام دقة هذا في

األسلوب. بنفس األخرى املعلومات
إدراج تقرر اإلعالم لوسائل املتغيرة الطبيعة أن باعتبار
اإلعالمي الرصد مشروع في  وضمه  اإلنترنت إعالم
من املقرر من كان جديد وكعنصر .٢٠١٠ لعام العاملي
أخبار إعالم أن اإلنترنت على العاملة املجموعة قبل 
كمكون لتشملها نظر بوجهة يدار أن يجب اإلنترنت
العاملي اإلعالمي الرصد مشروع في أساسي مراقبة
ألجل موجه يكون يجب أن جديد، ٢٠١٥.وكعنصر لعام
اإلنترنت مواقع أي فإنه أشمل وبشكل معينة، حتديات

اختيارها؟ ميكن وكيف القصص؟ وأي ترميزها؟ يجب
احلالية املنهجية  استخدام أيًضا املهم من كان كما
مبعايير آخر إعالم املقارنة مع من لنتمكن بقدر اإلمكان
سيتم التي بعض التحديات كانت هناك فبينما مشابهة.
على القادم،  العاملي اإلعالمي الرصد  ملشروع حلها
باإلنترنت خاصة محددة معايير إضافة املثال، سبيل
تكييف في ناجًحا اإلنترنت قائد كان املنهجية، إلى
قيادة  في ١٦ دولة شاركت القائمة. املنهجية واستخدام

باإلنترنت. اخلاص العاملي مشروع الرصد اإلعالمي
قدم قياسها، ميكن  التي البيانات  إلى باإلضافة
ملصفوفة مكتوبة نوعية حالة دراسات املشاركون
الرصد مبشروع  اخلاصة املتأهلة احلالة دراسات
القصص  أمثلة إبراز ذلك وشمل العاملي.١  اإلعالمي
النمطية والقصص صارخ،  بشكل النمطية  هي التي
غافلة كانت مهارة، وغابت القصص التي أكثر بشكل
مدركة كانت التي القصص عن فضًال اجلندرين، عن
مت قياسها ميكن التي التحليل فقصص لذا للجندر.

كما يلي فيما عليها املنصوص للمعايير طبًقا فحصها
للمستخدم: اإلرشادي الدليل موضحة في هي

على صارخ، بشكل منطية كانت التي القصص -١
أو اللغة تستخدم التي القصص املثال، سبيل
بإجنازات تستهني أو املرأة، تذم الصور املرئية التي

الذكوري. العنف تبرر أو تعظم التي أو املرأة،
سبيل على مهارة، أكثر بشكل النمطية القصص -٢
افتراضات على حتتوي  التي  القصص املثال،
إمراة (مثل والرجل املرأة أدوار مذكورة عن غير
جيدة“)، ذلك زوجة الرغم من ”على والتي ناجحة
تلك مثل منطية، باعتقادات توحي التي قصص أو

عاطفًيا. ضعيفة املرأة تصور التي القصص
عن فرص تفويت التي القصص أو األخبار بنود  -٣
قد التي القصص املثال، سبيل على  اجلندرين،
للمصادر كبير مدى بضم ومدها إغنائها مت

التضمينات على الضوء بإلقاء أو النظر وووجهات
والرجل. للمرأة املختلفة

فئات إلى تقسيمها مت للجندر، املدركة القصص  -٤
ثانوية:

على النمطية، األخبار  تتحدى التي القصص أ-
االفتراضات تلغي التي القصص املثال سبيل
سبيل فعلى الرجل.  وعن  املرأة  عن الشائعة
نساء خبراء ضم الصحافي يختار قد املثال
أو القومية، االقتصادية السياسة عن في قصة
اللعب ألطفال مجموعات عن قصة اآلباء في

املدرسة. قبل ما
تعرض توازن املصادر قصص بنود أخبار أو ب-
احملددة للمواقف املختلف التأثير  وتعرض 
لألخبار أمثلة عدة توجد  والرجل.  املرأة عن
نظر وجهة عنها من اإلبالغ يتم اليومية التي
قد القصص هذه املعاكس، وباالجتاه ذكورية.
كل استشارة فيها يتم التي القصص تكون
نظر وجهات يحضر وهذا والرجال النساء من

األخبار. إلى جديدة
التي القصص أو األخبار بنود ج- احملددة للجندر:
أو عدم املتعلقة باملساواة القضايا على تركز
احلمالت عن أو والرجل  املرأة  بني املساواة
املساواة لتطوير العمليات أو الهياكل أو
التي القصص هذا ويشمل اجلنسني: بني 
املساواة عدم منطقة على مباشر بشكل تركز

في العمل. الزجاجي» مثًال، «السقف –
أن ميكن بيانات قاعدة تقدمي كان  اآلخر واالبتكار
وتعرضت للدولة. الداخلية البيانات اللتقاط تستخدم 
حتكم فحوصات من سلسلة إلى الدولة بيانات قواعد
قاعدة تتكامل بداخل أن للبيانات ميكن أن قبل املساواة

البيانات املركزية.
بداخل ودمجها  الرموز أوراق من البيانات أخذ  مت
 ٥٠٠٠ من أكثر من سلسلة إدارة مت البيانات. قاعدة

النهائية. النتائج إلخراج البيانات عن استفسار

W�b�«
إعالم مراقبة  مشروع  ألي هامة سمات  والثقة الدقة
كان العاملي، الرصد اإلعالمي مشروع  ألهمية ونظًرا
بداخل املعايير هذه حساب يتم أن الضروري من
الرموز خالل تصميم مت اتخاذ احلذر وقد مرحلة. كل
املشاركني إلى واملرسلة ترميزها مت التي واملعلومات 

الرموز. لنظام قياسية طريقة لضمان
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الرصد مشروع تواجه التي التحديات أكبر أحد
من مئات عدة  على يشمل  أنه العاملي  اإلعالمي
مختلفة لغات  يتحدثون العالم، خالل من األشخاص
وملساعدة واالهتمام. التخصص ملجاالت ومبدى متنوع
رموز ذات ومعلومات أمثلة توفير مت الدقة ضمان 
اإللكتروني. إلى املراقبني وكذلك الدعم بالبريد مفصلة
أيدي في  املراقبة تنظيم عن املسئولية ووضعت
العاملي. اإلعالمي  الرصد ملشروع القوميني املنسقني
وظهر حاسم بشكل  الدقة ضمان في دورهم  وكان
أن كل مالحظة ويجب دولة. منسق لكل بوضوح هذا
موقف في طواعيًة. هذا فعلت شاركت التي املجموعات
مختصون إعالميون باحثون باملراقبة يقوم قد مثالي 
فإن ذلك ومع خاص. نحو  على  ومدربون  باجلندرين
إلى املسيحي للتواصل العاملية اجلمعية أسلوب
مشاركة يضمن ال العاملي اإلعالمي الرصد  مشروع
مهارات تتطور باملشاركة أيًضا بل فحسب متنوعة 
الشعبية. القواعد ملنظمات سلطات منح ويتم جديدة
مراقبة  في اخلبر من MMA ل ١٧ عام أظهرت وقد
وثقة دقة من تقلل ال املتنوعة هذه املجموعات أن اإلعالم
جديدة مهارات متلك أيًضا بسبب أنها ولكنها البيانات،
متيل فإنها لالكتساب، بهم للتطوير واملعلومات اخلاصة
وميكن باملشروع. لاللتزام أكبر مستويات إلى عرض

تسويتها. يتم لم النتائج دقة أن إلى التوصل
وكذلك   MMA استلمتها التي الرموز أوراق أظهرت
للحاالت العارمة الغالبية في أنه الدولية البيانات قواعد
الرصد مشروع ملنهجية مشابًها بشكل الترميز مت
احلالة، هذه تكن لم األمثلة هذه العاملي. في اإلعالمي
باإلضافة الدراسة. ثقة تهدد ال حتى البيانات حذف مت
خالل أربعة مراحل عند البيانات فحص مت إلى هذا،
استلمتها عندما البيانات مسح ومت التحليل.  عملية
ولضمان  واضحة تباينات أي الكتشاف MMA
فحص ومت مراقبته. مت لإلعالم الصحيح العدد أن
تسليم مت ثم القوميني. املنسقني مع تناقضات أي 
اإلعالمي الرصد مشروع فريق أعضاء إلى البيانات
فحوصات  تتم MMA حيث في املتخصصني العاملي
وكذلك عشوائية عينات الفحوصات هذه وتشمل أخرى.
املنتظمة. وبينما يتم التقاط البيانات، ولتقليل الفحوصات
اختيار عند املقارنة فحوصات تتم محتملة، أخطاء أي
البيانات. قاعدة في إدخاله مت ومقارنتها مبا العينات
الكاملة  الدولة بيانات قاعدة  MMA استلمت وحيث
األوتوماتيكية. اجلودة أسئلة حتكم من سلسلة إدارة تتم
أخرى مرة فحصها يتم تناقضات أي وجود حدث وإذا
يتم احلاالت، بعض وفي املختص. الدولة  منسق مع

إعادة تتم التي والبيانات الرموز نظام أوراق تسليم
التي التحديات وأحد األكبر.  الدقة لضمان  حتديدها
الصغيرة باالختالفات املتعلقة تلك هي مواجهتها تتم
فحص إعادة عنها نتج التي املعلومات رموز نظام في
األسبانية.  باللغة املشاركني من البيانات لكل MMA
إخراج مت حيث أخرى  مرة البيانات  فحصت  وأخيًرا
والنطاق، الطبيعة بهذه مشروع عاملي وفي النتائج. كل
في وكذلك التفسير في األخطاء بعض توقع يتم قد 
على هذه التعرف مت احلاالت معظم الرموز. وفي نظام
ملشروع مماثل نحو وعلى وتصحيحها. بسرعة األخطاء
استبعاد مت ،٢٠٠٥ لعام العاملي  اإلعالمي الرصد
النهائية البيانات من  النتائج كل من ٪٠٫٥ من أقل 
بتصحيحات   MMA قامت كل، وعلى  املوضوعة. 
تلقيها، مت التي كل البيانات من ٪١٠ من ألقل جوهرية

للغاية. مرتفع دقة مستوى إلى يشير مما

Ê«“Ë_«
 ٢٠١٠ لعام اإلعالمي العاملي الرصد مشروع استخدم
.٢٠٠٥ في عام الذي استخدم مشابه للنظام نظام وزن
اإلعالمي العاملي الرصد مشروع عمليات كل في وكما
لضمان اختباره وإعادة وحتديثه بدقة فحصه مت
األساسية املعايير بعض ذكر  ويستحق  والدقة. الثقة
نتائج استخراج ميكن لكي النظام. هذا الستخدام
يجب وللبداية معينة. بافتراضات القيام يجب عاملية
املشاركة الدول املراقبة لكل نتائج كل إضافة أن القبول
قد البيانات معظم سلمت التي الدول أن يعني قد
املثال، سبيل  فعلى الكلية. النتائج املتوسط في حتدد
فإن  إعالم، وسيلة ١٠٠ بيانات عن الهند إذا سلمت
وسائل   ٥ عن سوازيالندا تسلمها  قد التي  البيانات
النتائج. وجد، على إن قليًال، لها تأثيًرا قد يكون إعالم
متساو إذا بشكل ظالم يكون فإنه مشابه وعلى نحو
لها دولة كل نتائج تكون بحيث النتائج، كل تطبيع مت
هذا مثل املثال، سبيل فعلى  القيمة.  أو الوزن نفس 
على التأثير نفس لها سويزالندا أن عنه ينتج قد النظام
العاملية النتائج حتتاج لذلك الهند. تأثير مثل النتائج 
احلجم احلسبان في يؤخذ بحيث بطريقة جمعها إلى

دولة. لكل املناسب
التعداد حجم إلى باإلضافة ،٢٠٠٥ عام في  وكما 
وكذلك دولة كل في اإلعالم وسائل فإن عدد السكاني،
يجب اإلعالم وسائل الطباعة) تداول وجود حالة (في

الوزن. لوضع احلسبان في أخذه
التليڤزيون محطات عدد عن البيانات فحص مت
حتديث ومت دولة  كل في  والصحف القومية  واملذياع 

.٢٠٠٥ عام من األرقام على باالعتماد البيانات هذه
عدد حسب منفصل  بشكل  البالد حتديد مت حينئذ 
بهم اخلاصة واملذياع التليڤزيون وقنوات الصحف
كل حددت ثم اإلعالم.  مجموعات في وضعهم مت ثم
اإلعالم وسائل  من  واألدنى األقصى العدد مجموعة

دولة. قبل كل من يجب مراقبتها التي
اإلعالم وسائل وعدد السكاني التعداد أرقام تسمح وال
يكون قد  اإلعالم. إلى  الدخول في باالختالف  وحدها
لهما أرقام أن دولتني املثال سبيل على احلالة هذه هي
فيما بها، اخلاص التأثير ولكن من الصحف، متشابه
الصحف، هذه  يقرءون الذين األشخاص عدد يخص
كل لهذا، ففي وللتوجه واضح بشكل يكون مختلًفا قد
املذياع والتليڤزيون ووسائل وزن حساب مت مجموعة
اعتمد والتليڤزيون املذياع حالة  املطبوعة. في اإلعالم
القادرين السكاني التعداد في األشخاص عدد كم على
الرقم هذا كان احلاالت معظم في القناة. استقبال على
بالنسبة أما القومي.  التعداد  من ٪١٠٠ إلى مقارًبا
التوزيع أرقام استخدام  مت املطبوعة اإلعالم لوسائل

دولة. لكل الكلية
ووسائل األشخاص أعداد في  الهامة االختالفات
وآالف مليارات األشخاص من تتراوح التي قد اإلعالم
فحفنة ذلك ومع من األشخاص، آلالف وسائل اإلعالم
الوزن. لنظام متثل مشكلة زالت ما اإلعالم وسائل من
من املاليني مبئات والهند  الصني مثل الدول فبعض
نتائج تغمر قد اإلعالم وسائل من وآالف األشخاص
وبوسائل بكثير أصغر سكانية بتعدادات ببساطة البالد
طبق الوزن، حتدي بعنصر للتوجه بكثير. أقل إعالم
نظام هو املربع  اجلذر  وزن املربع. اجلذر وزن نظام 
غالًبا الكبيرة الدولية الهيئات تستخدمه عاملًيا مطبق
ملنع كوسيلة للمشاركني التصويت أعداد حتديد في 
حجًما. األصغر املنظمات غمر من الكبيرة املنظمات
تسلق لرياضة احتاد فيدرالي ففي املثال سبيل فعلى
أساس على ببساطة األصوات تسليم مت اجلبال، إذا
اآلالف مئات فإن األعضاء، معظم بهم الدول الذين تلك
بضعة بها التي الدول تلك يكتسحوا قد األعضاء من
ملشروع املربع اجلذر وزن شمل األعضاء. من آالف
وجه  على   ٢٠١٠ لعام العاملي  اإلعالمي الرصد
من أوزان وسائل لكل اجلذر املربع اتخاذ اخلصوص
ثالثة ألوزان سلسلة النهائية النتيجة وكانت اإلعالم.
راديو أو مطبوعة إعالم لكل وسيلة واحد – دولة لكل
لتقييم دولة كل مت فحص النتائج، إخراج في وتليڤزيون.
مجموعة تتطلبها التي اإلعالم وسائل راقبوا عدد إذا ما
مما أكثر إعالم وسائل التي راقبت الدول ال. أم اإلعالم
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كتناسب بهم اخلاص  الوزن تخفيض مت مطلوب هو
في بأقل لتعد مراقبتها يجب التي اإلعالم وسائل لعدد
من مراقبة تتمكن لم التي الدول بينما النتائج النهائية،
بهم اخلاصة األوزان أرتفعت الكافية اإلعالم وسائل

متناسب. بشكل
إخراج مت حيث النتائج كل في األوزان استخدمت 

واإلقليمية. العاملية النتائج
œËb(«

السابق، العاملي اإلعالمي الرصد مشروع في كما
وموثوق جهد لضمان بيانات دقيقة بذل كل فبينما مت
ال من احلدود عدد بهذه الطبيعة بها فإن دراسة بها،

محالة.
الرصد ملشروع وضع اجلديد الذي الوزن نظام ذهب
حد  إلى  ٢٠١٠ وعام   ٢٠٠٥ لعام العاملي اإلعالمي
الرصد ملشروع البيانات وحجم العينة حدود توجيه 
املعلومات على احلصول مت السابق. العاملي اإلعالمي
هذا لألوزان من عدد من املصادر. وشمل املستخدمة
،(٢٠٠٨ الصحافة العاملية (اجتاهات ترندز برس ورلد
اخلاص باجلمعية اجلنوبية ألفريقيا اإلعالمي الدليل و
اإلنترنت  بحث وكذلك ٢٠٠٧ اجلنوبية ألفريقيا اإلعالمية
دولة. لكل  األقل على ثالث مصادر  خالل  من الفردي
العدد عن املعلومات فإن أمكن، إن هذا، باإلضافة إلى
منسق من مصدره أخذ مت اإلعالم لوسائل احملدد
في األرقام هذه استخدام وبالتالي مت املشاركة. الدول
الفطرية االفتراضات أن افتراض على الوزن، نظام
والدقة الصالحية على لن تؤثر وأن احلدود بهم اخلاصة
وجدت تطوير نظام الوزن في إلى جانب هذا، الكلية.
تكن لم التوزيع أرقام أو اإلعالم  اختراق عن بيانات

على تعميمها وجب لذلك الدول، من قليل عدد متاحة
احملددة. متوسط املجموعة

العاملي اإلعالمي في مشروع الرصد املالحظة متت وكما
البيانات. لقياس  دقيق ميكن حتديد خطأ  السابق، ال
الباحثني أن التقليدي  احملتوى حتليل ممارسة وترى 
ثم ومن نفسها املادة رموز بوضع يقومون املختلفني
بني االختالفات بحسب اخلطأ مستوى  بحل يقومون
بحسب اجلنوبية أفريقيا األمر في هذا ومت النتيجتني.
فريق  بني لها ما الرموز MMA وضعت التي البيانات
أزواج) ثالثة (أو عالية مهارة ذوي مراقبني ستة من
وكما مت أخرى ٩٧٪. مرة بـ تقدر دقة نسبة عنها ونتج
منعت السابق، العاملي اإلعالمي الرصد مشروع في 
الرقم يتاح  لم لذا أخرى اختبارات اللوجستية القيود 
في حتقيقه مت الذي الدقة من العال املستوى الكلي.
ومع ذلك واضحة، املنهجية أن إلى يشير أفريقيا جنوب

اخلطأ. من معني صغير مستوى افتراض يجب
الرصد مشروع لتقييدات تأثير أي أن الواضح فمن
وأن  للغاية ٢٠١٠/٢٠٠٩ ضئيل لعام العاملي اإلعالمي

بارز. بشكل تتأثر لم الكلية واخلالصات النتائج
الرصد مشروع فإن ،٢٠٠٥ في عام احلالة كانت وكما
ال التي املساعدة بدون ليحدث يكن لم العاملي اإلعالمي
فنمو العالم. أنحاء كل في املتطوعني من ملئات بثمن تقدر
والتزامهم لتفانيهم هو تقدير املستمر وجناحه املشروع
مت وقد بني اجلندرين. املساواة وترويج اإلعالم مبراقبة
بول «إل البروفسير  مع وحتديثه الوزن نظام فحص 
جامعة في  لإلحصائيات فخري دكتور أستاذ فاتي»،
لنتائج ميكن لم فإنه مشابه، نحو وعلى ويتواترسراند.
بدون تتحقق  أن  العاملي اإلعالمي الرصد  مشروع

على  MMA ولكن الكامل للفريق املضنية املجهودات
جوفيندن، وبرينوال فلورنس، ستيوارت اخلصوص وجه
البيانات  MMA ملتقطي هوتن. وتشكر وألبرت فان
اجلمعية ومن واحملللني. والفاحصني بها اخلاصيني
بالشكر  نتوجه ، WACC املسيحي للتواصل العاملية
الرصد مشروع استهلكها والتي الصبر الدائمة إلى
نداجنام وليليان ماتشاريا سارة العاملي اإلعالمي
ندين لنجاح وأخيًرا أوكونور. ديرموت اإلدراك وسريعة
املضيفة الدولة إلى العاملي اإلعالمي الرصد  مشروع
تأكدوا الذين اإلقليمني واملنسقني املتفانني  واملضيفني
وكانوا أسئلتنا كل وأجابوا للبيانات، استالمنا من

النتائج. مع صبورين

œdO� ÂUOK�Ë
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اجلنوبية. ألفريقيا واجلنسني لإلعالم الرئيسي اخلط لدراسة اجلندرين وصالت طورته الذي واإلعالم تصنيف اجلندرين لنظام تكييف هي املصفوفة -١
اجلمعية العاملية إلى اإلنترنت موقع على واللقطات السريعة والتليڤزيون إذاعة أخبار املذياع وتسجيالت وعينات الصحف املراقبة وأوراق الدولة بيانات قواعد مت تقدمي

.MMAو املسيحي للتواصل
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اقتصادي فساد
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وشرح أخير كملجأ فقط تستخدم -٥٢
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٧٥٪٢٥١٥٪٧١٥٪٢٩٢٠٪٤٠٨٪٦٠٨٪١٢∂∏
٩٠٪١٠١٨٪٦١٢٪٣٩١٤٪٣٨٩٪٦٢٨٪١٣∂¥
٧٣٪٢٧٩٠٪٧٥٣٤٪٢٥٣٨٪٤٧١٣٪٥٣٨٪٩±π≤
٧٧٪٢٣٢٧٪٧٣٨٪٢٧٣٥٪٩٧١٣٪٣٣١٪١±±µ
٨٧٪١٣١٣٪٤٦٢٪٥٤٦٪٣٨٧٪٦٢١٥٪٢٤∂Σ
٨٧٪١٣٢٠٪٨٣٣٪١٧٢٩٪٣٠٦٪٧٠٣٪٧∂∏
٦٧٪٣٣٢٪٤٤١٪٥٦٤٪١٠٠٥٪٠٨٪٠≤∞
٩٤٪٦٢٩٪٧٠٢٪٣٠١٤٪٥٩٦٪٤١١٩٪١٣∏≥
٨١٪١٩١٧٪٥٣٤٪٤٧١٠٪٠٩٪١٠٠٠٪١٢µ≤
٨٥٪١٥٣٤٪٨٣٦٪١٧٥٠٪٨١٠٪٩٢٣٪٣٦±≥π
٨٩٪١١٢٤٪٧٣٣٪٢٧٦٨٪٥٣٢٥٪٤٧١٧٪١٥±µ≤
٨٣٪١٧١٥٪٥٠٣٪٥٠٥٪٦٠٥٪٤٠٦٪٤≥∏
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞
٦٧٪٣٣٢٢٪٥٨١١٪٤٣٢٣٪٤٤١٧٪٥٦١٢٪١٥±∞∞
٨١٪١٩٢٢٪٨٧٥٪١٣٢٦٪٥٧٤٪٤٣٤٪٣∂¥
٤٤٪٥٦٤٪٥٥٥٪٤٥١٧٪٧٩١٤٪٢١١١٪٣µ¥
٦٧٪٣٣٨٪٧٠٤٪٣٠١٦٪٢٥٧٪٧٥١٠٪٣٠Σµ
٨٩٪١١١٦٪٨٠٢٪٢٠٣٣٪٩٢٨٪٨١١٪١Σ±
٨٩٪١١٤٨٪٧٦٦٪٢٤٥٧٪٥٦١٨٪٤٤١٠٪٨±¥Σ
٧٨٪٢٢٢٥٪٨٠٧٪٢٠٦٧٪٨٦١٧٪١٤٢٥٪٤±¥µ
٨١٪١٩١١١٪٧١٢٦٪٢٩٩٨٪٣٦٤١٪٦٤٨٪١٤≤π∏
١٠٠٪٠٦٪١٠٠٠٪٠١٦٪١٠٠٠٪٠١٨٪٠¥∞
١٠٠٪٠٣٪٧٥٠٪٢٥٤٢٪٠١٤٪٠٠٪٠µπ
١٠٠٪٠٨٪٣٦٠٪٦٤٤٪٠٧٪٠٠٪٠±π
٧٦٪٢٤٢٦٪٧٤٨٪٢٦٣٧٪٧٦١٣٪٢٤١٣٪٤±∞±
٨٨٪١٣٧٪٦٨١٪٣٢٢٥٪١٠٠١٢٪٠٥٠٪٠πµ
٦٧٪٣٣٨٪٦٢٤٪٣٨٢١٪٠١٣٪١٠٠٠٪٩µµ
٧٦٪٢٤٦٥٪٨٤٢٠٪١٦٦٥٪٦٥١٢٪٣٥١١٣٪٦٠≥≥µ
٨٠٪٢٠٤١٦٪٥٢١٠١٪٤٨٢٣٧٪٤٩٢١٥٪٥١١٦٢٪١٧٢±≥∞≥
٧٣٪٢٧٣٠٧٪٧١١١٤٪٢٩١٣٥٪٥٥٥٦٪٤٥٤٧٪٣٨∂πΣ
٧٨٪٢٢٥٣٪٨٠١٥٪٢٠٤٤٪٣٦١١٪٦٤٢٨٪٤٩≤∞∞
٨٠٪٢٠٦٦٪٣١١٧٪٦٩١٤٪٥١٣١٪٤٩٤٣٪٤٢≤±≥
٨٥٪١٥٣٥٢٪٥١٦٤٪٤٩٥٧٪٤٩٥٥٪٥١٩٩٪١٠٥Σ≥≤
٨٤٪١٦١٦٨٪١٠٠٣٢٪٠٤٢٪٧٥٠٪٢٥٦٥٪٢٢≥≤π
٧٤٪٢٦٦٤٪٨٩٢٣٪١١١٧٪٨٢٪٩٢٢٪٢٣±≥±
٦٩٪٣١١٢٩٪٥٦٥٩٪٤٤١٤٦٪٥٢١١٦٪٤٨١٥٧٪١٤٧Σµ¥
٧٥٪٢٥١٥٪٨٢٥٪١٨٩٨٪٦٢٢٢٪٣٨٣٤٪٢١±πµ
٨١٪١٩٢٩٦٪٥٢٦٩٪٤٨١٦٥٪١٧١٥٢٪٨٣٣٧٪١٨٧π∞∂
٨٥٪١٥٦١٠٪٣١١٠٩٪٦٩١٥٪٣٨٣٤٪٦٢٥٦٪٩١π±µ
٧٥٪٢٥١٠٧٪٥٣٣٦٪٤٧٤٠٪٥٩٣٦٪٤١٤٥٪٣١≤πµ
٥٢٪٤٨٢٢٪٦٧٢٠٪٣٣١٠٪٦٤٥٪٣٦٩٪٥Σ±
٧٧٪٢٣٩٣٪٧٢٢٨٪٢٨٥١٪٩٧٢٠٪٣١٦٩٪٥≥∂∂
٩٥٪٥٢١٪١٨١٪٨٢٢٪٥٤٩٪٤٦١٤٪١٢µπ
٦٧٪٣٣٣٦٪٢٠١٨٪٨٠٣٪٣١١٢٪٦٩٤٪٩∏≤
٧٥٪٢٥٩١٪٧٣٣٠٪٢٧٣٣٪٥٦١٢٪٤٤٣٥٪٢٨≤≤π
٨٢٪١٨١٦٥٪٥٩٣٦٪٤١٣٧٪٢٦٢٦٪٧٤٢٧٪٧٦≥∂Σ
٧٣٪٢٧٨٨٪٤٦٣٢٪٥٤٤٤٪٥١٥٢٪٤٩١٨٪١٧≤µ±
٨٦٪١٤٦٪٠١٪١٠٠٠٪٢٠١٪٨٠١٪٤±≥
٧١٪٢٩١٠٪٠٤٪١٠٠٠٪١٠٠٦٪٠٧٪٠≤Σ
٧١٪٢٩١٢٪٨٦٥٪١٤١٩٪٧٠٣٪٣٠١٦٪٧∂≤
٩٣٪٧٤١٪٤٤٣٪٥٦١٨٪٨٦٢٣٪١٤٣٧٪٦±≤∏
٨١٪١٩١٥٣٪٦٣٣٦٪٣٨٥٥٪٦٥٣٣٪٣٥٣٠٪١٦≥≤≥

¨ÊuK�«d�¨5�M'«s�Êu�bI*«≠±
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œb�•œb�•œb�•œb�•œb�•œb�•
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا

WIDM*«W�Ëb�«
¡U��‰U�—¡U��‰U�—¡U��‰U�—
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١٠٠٪٠١٪٥٤٠٪٤٦٢٦٪٦٣٢٢٪٣٧٤٨٪٢٨±≤µ
٧٤٪٢٦٢٧٠٪٧١٩٥٪٢٩١٢٧٪٧١٥١٪٣٠١٤١٪٥٩Σ¥≥
٧٥٪٢٥٨٥٪٤٢٢٨٪٥٨٣٠٪١٥٤١٪٨٥١١٪٦٠≤µµ
٤٧٪٥٣٣٥٪٢٦٤٠٪٧٤٨٪٣٣٢٣٪٦٧٦٪١٢±≤¥
٧١٪٢٩٤٦٪٤٧١٩٪٥٣٣١٪٥٢٣٥٪٤٨٢٩٪٢٧±∏Σ
٨٠٪٢٠٦٩٪٦١١٧٪٣٩٦٩٪٥٣٤٤٪٤٧٦٠٪٥٣≥±≤
٨٢٪١٨٢٦١٪٥١٥٧٪٤٩٦٧٪٤٣٦٥٪٥٧٣٥٪٤٦µ≥±
٧٤٪٢٦٥٩٪٧٠٢١٪٣٠٨٥٪١٠٠٣٧٪٠٦١٪٠≤∂≥
٨٥٪١٥١٢٨٪٥٥٢٢٪٤٥٦٥٪٦١٥٤٪٣٩٩٨٪٦٣¥≥∞
٧٣٪٢٧٦١٪٦٠٢٢٪٤٠٧٣٪٦١٤٩٪٣٩٤٩٪٣١≤∏µ
٧٤٪٢٦١٨١٪٥٣٦٣٪٤٧١٢٧٪٥٠١١٣٪٥٠١٢٧٪١٢٩Σ¥∞
٩٤٪٦٥٠٪٥٨٣٪٤٢٥٨٪٧٠٤٢٪٣٠٧٩٪٣٤≤∂∂
٧٤٪٢٦٢١٨٪٧١٧٦٪٢٩١٢٠٪٦٦٥٠٪٣٤٩٧٪٤٩∂±∞
٦٨٪٣٢١٨٣٪٦٦٨٥٪٣٤١٣٩٪٤٥٧٣٪٥٥٧١٪٨٨∂≥π
٧٦٪٢٤١٩٢٪٦٢٥٩٪٣٨٤٩٪٦٢٣٠٪٣٨٥٧٪٣٥¥≤≤
٧٧٪٢٣٥٤٪٦٧١٦٪٣٣٥١٪٧٧٢٥٪٢٣٦٩٪٢١≤≥∂
١٧٪٨٣١٪٤٠٥٪٦٠٤٪٠٦٪٠٠٪٠±∂
٨٢٪١٨٤٧٩٪٥٧١٠٨٪٤٣١٣٦٪٣١١٠١٪٦٩٦٦٪١٤٥±∞≥µ
٨٦٪١٤٧٣٪٨٢١٢٪١٨٧٥٪١٧١٦٪٨٣٧٪٣٥≤±∏
٨٤٪١٦٤٩٪٦٣٩٪٣٧٥٦٪٢٥٣٣٪٧٥٢٧٪٧٩≤µ≥
٩٤٪٦١٦٪٤٢١٪٥٨٥٪٩٧٪٩١٢٪٢٠µ±
٧٣٪٢٧٦٥٪٧٨٢٤٪٢٢٦٨٪٧٣١٩٪٢٧١١٪٤±π±
٦٩٪٣١٩١٪٧٠٤١٪٣٠٦٥٪٣١٢٨٪٦٩١٨٪٤٠≤∏≥
٧٢٪٢٨١٨١٪٧٢٧٢٪٢٨١٦١٪٦٧٦٢٪٣٣٣١٪١٥µ≤≤
٨٢٪١٨١١١٪٤٥٢٥٪٥٥٥٣٪٢١٦٦٪٧٩٦٪٢٢≤∏≥
٦٨٪٣٢١١٩٪٤١٥٥٪٥٩٤٩٪٣١٧٠٪٦٩١٠٪٢٢≥≤µ
٧١٪٢٩١٣٧٪٥٦٥٥٪٤٤١٠٨٪٣٦٨٥٪٦٥٧١٪١٢٩µ∏µ
٦٨٪٣٢١٠٤٪٤٨٤٨٪٥٢٨٠٪٥٣٨٦٪٤٧٣٧٪٣٣≥∏∏
٨٠٪٢٠٩٩٪٦٣٢٤٪٣٧٧١٪٥١٤١٪٤٩٢٩٪٢٨≤π≤
٧٦٪٢٤١٦٢٪٨١٥١٪١٩١٨٨٪١٠٠٤٥٪٠٥٪٠¥µ±
٧٠٪٣٠٣٥٣٪٦٨١٥٠٪٣٢٢٣٦٪٤٩١١٢٪٥١١١١٪١١٤±∞Σ∂

٧٢٪٢٨٨٢٪٥٨٣٢٪٤٢٤٢٪٦٨٣٠٪٣٢٧٦٪٣٦≤π∏
٧٣٪٢٧٢٧٪٤٧١٠٪٥٣١٤٪٥٥١٦٪٤٥٣١٪٢٥±≤≥
٧١٪٢٩٣٢٨٪٥٥١٣٧٪٤٥١٠٢٪٥٣٨٤٪٤٧٢٤٪٢١∂π∂
٧٠٪٣٠٦١٪٧٤٢٦٪٢٦١٧٪٠٦٪٠٠٪٠±±∞
٨٠٪٢٠٤٥٪٦٨١١٪٣٢٣٤٪٧٥١٦٪٢٥٨٦٪٢٩≤≤±
٧٥٪٢٥٨٠٪٦٣٢٧٪٣٧٩٢٪٣٨٥٣٪٦٢٧٠٪١١٢¥≥¥
٧٥٪٢٥٣٪٥٩١٪٤١٤٣٪٧١٣٠٪٢٩٢٠٪٨±∞µ
٨٣٪١٧٦٣٪٦٩١٣٪٣١٨٣٪٧٧٣٧٪٢٣٦٥٪١٩≤∏∞
٧٠٪٣٠٦٢٪٥٩٢٧٪٤١٥٧٪٩٢٣٩٪٨٤٩٪٤≤≥∏
٦٩٪٣١٩٨٪٣٦٤٥٪٦٤٢١٪٧٠٣٨٪٣٠٦٢٪٢٦≤π∞
٨٤٪١٦٩٣٪٦٥١٨٪٣٥٦٢٪٥١٣٤٪٤٩٥٥٪٥٢≥±¥
٦٥٪٣٥١٠٢٪٦٢٥٤٪٣٨٤٨٪٧١٣٠٪٢٩٧٧٪٣١≥¥≤
٨٤٪١٦١٧٤٪٧٠٣٣٪٣٠٦٤٪٦١٢٧٪٣٩٩٩٪٦٤¥∂±
٦٣٪٣٨١٠٪٣٣٦٪٦٧١٪٤٦٢٪٥٤٦٪٧≥≤
٨٥٪١٥٢٣٩٪٧٣٤٣٪٢٧١٧٠٪٥٦٦٣٪٤٤٧٩٪٦٣∂µΣ
٨٨٪١٣١٤٪٣٩٢٪٦١١٢٪٧١٩٪٩٣١٪١٤∂≤
٩٥٪٥٦٩٤٪٥٧٣٨٪٤٣٣٤٪٤٠٢٦٪٦٠٣٧٪٥٥∏∏¥
٧٨٪٢٢١٨٣٪٧١٥٣٪٢٩٤٠٪٣٨١٦٪٦٢٩٩٪١٦٢µµ≥
٩٠٪١٠٥٣٪٦٥٦٪٣٥٢٦٪١٠٠١٤٪٠٧٪٠±∞∂
٧٠٪٣٠١٥٩٪٥٨٦٧٪٤٢١٠٥٪٦٠٧٦٪٤٠٦٨٪٤٥µ≤∞
٧٧٪٢٣١١٢٪٧١٣٤٪٢٩٧١٪٦٧٢٩٪٣٣٦٪٣≤µµ
٧٥٪٢٥٢٢١٪٦٦٧٣٪٣٤٩٨٪٧٣٥١٪٢٧١٣٠٪٤٧∂≤∞
٧٥٪٢٥٢١٪٢٥٧٪٧٥٧٪٧٠٢١٪٣٠٣٧٪١٦±∞π
٧٨٪٢٣٢٤٨٪٥٤٧٢٪٤٦٥٥٪٦٤٤٧٪٣٦٦٩٪٣٩µ≥∞
٧٩٪٢١٢٧٪٦٣٧٪٣٨٣٠٪٠١٨٪١٠٠٠٪١٨±∞∞
٩٠٪١٠٩٪٣٩١٪٦١٧٪٤١١١٪٥٩١٥٪٢٢∂µ

≥ Σ¥π•¥Σ¥ ≤π∞•µ≥≥ ∂∞π•≥∏µ π≥Σ•∂≤≥ ±Σ∂•≤≤±±  ±¥µ•Σ∏≥±  π∞∂
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

بيالروس
بلچيكا

البوسنة والهرسك
بلغاريا
كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

إيرلندا (إجنلترا، املتحدة اململكة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية،

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
توجنا

w*UF�« wKJ�« ŸuL�*«
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٧٤٪٢٦١٤٪٠٥٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠µ•≤µ±µ•Σµ
٨٩٪١١٨٪١٠٠١٪٠٤٪٨٦٠٪١٤٦٪١≤•±∞±∏•π∞
٧٢٪٢٨٧٧٪٨٥٣٠٪١٥١١٪٥٠٢٪٥٠٢٪٢≥¥•≤Σπ∞•Σ≥
٩٠٪١٠٩٪٨٣١٪١٧١٠٪٦٢٢٪٣٨٨٪٥∏•≤≥≤Σ•ΣΣ
٠٪٠٠٪٨٣٠٪١٧١٠٪١٠٠٢٪٠٣٪٠≤•±≥±≥•∏Σ
٨٦٪١٤٦٪٧١١٪٢٩٥٪١٠٠٢٪٠٩٪٠≥•±≥≤∞•∏Σ
٠٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٠±•≥≥≤•∂Σ
٩٣٪٧٢٨٪١٠٠٢٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠≤•∂≤π•π¥
٨٠٪٢٠٨٪٧٨٢٪٢٢٧٪١٠٠٢٪٠٢٪٠¥•±π±Σ•∏±
٨٧٪١٣٢٠٪١٠٠٣٪٠٩٪٦٣٠٪٣٨٥٪٣∂•±µ≥¥•∏µ
١٠٠٪٠٧٪١٠٠٠٪٠١١٪٦٧٠٪٣٣٦٪٣≥•±±≤¥•∏π
١٠٠٪٠٩٪٨٠٠٪٢٠٤٪٥٠١٪٥٠٢٪٢≥•±Σ±µ•∏≥
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞∞•∞
٦٦٪٣٤١٩٪٠١٠٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠٣٪٠±±•≥≥≤≤•∂Σ
٧٤٪٢٦١٤٪١٠٠٥٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٦٪٠µ•±π≤≤•∏±
٤٠٪٦٠٢٪٥٠٣٪٥٠٢٪٠٢٪٠٠٪٠µ•µ∂¥•¥¥
٦٠٪٤٠٣٪٧١٢٪٢٩٥٪٠٢٪٠٠٪٠¥•≥≥∏•∂Σ
٩٤٪٦١٥٪٠١٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪١≤•±±±∂•∏π
٨٦٪١٤٣١٪١٠٠٥٪٠١٣٪٨٠٠٪٢٠٤٪١∂•±±¥∏•∏π
٨٣٪١٧١٠٪٧٥٢٪٢٥٣٪٧٥١٪٢٥١٢٪٤Σ•≤≤≤µ•Σ∏
٧٨٪٢٢٨١٪٠٢٣٪٠٠٪٩١٠٪٩٣٠٪٣≤∂•±π±±±•∏±
١٠٠٪٠٤٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞∂•±∞∞
١٠٠٪٠٣٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞≥•±∞∞
١٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠٥٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞∏•±∞∞
٧٨٪٢٢١٨٪٧٣٥٪٢٧٨٪٠٣٪٠٠٪٠∏•≤¥≤∂•Σ∂
٨٠٪٢٠٤٪١٠٠١٪٠٣٪٠٠٪٠٠٪٠±•±≥Σ•∏∏
٦٤٪٣٦٧٪٠٤٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠¥•≥≥∏•∂Σ
٧٧٪٢٣٤٩٪٧٣١٥٪٢٧٨٪٨٠٣٪٢٠٨٪٢≤∞•≤¥∂µ•Σ∂
٨٠٪٢٠١٦٨٪٨١٤١٪١٩٩٤٪٨٠٢٢٪٢٠١٥٤٪٣٨±∞±•≤∞¥±∂•∏∞
٦٨٪٣٢١٧٨٪٨٣٨٢٪١٧٤٤٪٧٩٩٪٢١٨٥٪٢٣±±¥•≤Σ≥∞Σ•Σ≥
٧٨٪٢٢٢١٪١٠٠٦٪٠١٪٧٨٠٪٢٣٣١٪٩±µ•≤≤µ≥•Σ∏
٨٠٪٢٠٥٦٪٨٨١٤٪١٣٧٪٦٠١٪٤٠٣٪٢±Σ•≤∞∂∂•∏∞
٧٦٪٢٤٥٠٪٨٠١٦٪٢٠٥٣٪٨٨١٣٪١٢٢٤٩٪٣٥∂¥•±µ≥µ≤•∏µ
٨٦٪١٤٨٢٪٧٩١٣٪٢١٥٦٪٨٨١٥٪١٢٣٠٪٤≥≤•±∂±∂∏•∏¥
٧٣٪٢٧٥٣٪٩٠٢٠٪١٠٩٪٥٠١٪٥٠٢٪٢≤≥•≤∂∂¥•Σ¥
٧١٪٢٩٣٠٪٦٠١٢٪٤٠٥٢٪٧٨٣٤٪٢٢٤٧٪١٣µπ•≥±±≤π•∂π
٨٠٪٢٠١٢٪٥٠٣٪٥٠٢٪١٠٠٢٪٠١٪٠µ•≤µ±µ•Σµ
٨١٪١٩١١٤٪٩١٢٧٪٩٩١٪٧٣٩٪٢٧٩١٪٣٣∂π•±π≤π∂•∏±
٨٧٪١٣٣٨٠٪٩٣٥٥٪٧٢٦٪٨٠٢٪٢٠٢٠٤٪٥٢±∞π•±µ∂±∞•∏µ
٧٥٪٢٥٧٩٪٧٤٢٧٪٢٦٢٦٪١٠٠٩٪٠٢٪٠≥∂•≤µ±∞Σ•Σµ
٥٢٪٤٨١٥٪٥٤١٤٪٤٦٧٪٠٦٪٠٠٪٠≤∞•¥∏≤≤•µ≤
٧٧٪٢٣٢٧٪٧٦٨٪٢٤٦٤٪١٠٠٢٠٪٠٢٪٠≤∏•≤≥π≥•ΣΣ
٩٣٪٧١٤٪١٠٠١٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٥٪٠±•µ≤±•πµ
٦٣٪٣٨٢٥٪٧٨١٥٪٢٢٧٪٨٠٢٪٢٠٤٪١±∏•≥≥≥∂•∂Σ
١٠٠٪٠٦٪٧٠٠٪٣٠٦٩٪١٠٠٣٠٪٠١٦٪٠≥∞•≤µπ±•Σµ
٧٧٪٢٣٥٠٪٨٦١٥٪١٤٥٥٪٨٣٩٪١٧٦٠٪١٢≥∂•±∏±∂µ•∏≤
٧٧٪٢٣٥٦٪٨٧١٧٪١٣١٣٪٥٩٢٪٤١١٩٪١٣≥≤•≤Σ∏∏•Σ≥
٦٧٪٣٣٢٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪٠±•±¥∂•∏∂
٦٧٪٣٣٦٪٠٣٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠٤٪٠¥•≤π±∞•Σ±
٧١٪٢٩٥٪٦٠٢٪٤٠٣٪٨٠٢٪٢٠٤٪١µ•≤π±≤•Σ±
٨٦٪١٤١٨٪١٠٠٣٪٠٢٣٪٠٠٪٠٠٪٠≥•Σ¥±•π≥
٨٠٪٢٠١١٩٪١٠٠٣٠٪٠١٠٪٨٠٠٪٢٠٢٤٪٦≥∂•±π±µ≥•∏±
١٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞±•±∞∞
٧٦٪٢٤١٧٩٪٧٨٥٧٪٢٢٤٠٪٦٥١١٪٣٥٥١٪٢٧πµ•≤∂≤Σ∞•Σ¥
٧٤٪٢٦٤٨٪٧٦١٧٪٢٤١٣٪٧٧٤٪٢٣٢٤٪٧≤∏•≤µ∏µ•Σµ
٣٣٪٦٧١٦٪٨٢٣٣٪١٨١٤٪٥٦٣٪٤٤٥٪٤¥∞•µ≥≥µ•¥Σ
٨١٪١٩٢٥٪٦٠٦٪٤٠٣٪٦٢٢٪٣٨١٨٪١١±π•≤π¥∂•Σ±
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œb�•œb�•œb�•œb�•œb�•œb�•œb�•
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك

بلغاريا
كرواتيا

rOK�ù«W�Ëb�«
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٧٠٪٣٠٢١٪١٠٠٩٪٠١٠٪٨٣٠٪١٧٣٨٪٨±Σ•≤∞∂π•∏∞
٨٣٪١٧١٦٢٪٩٣٣٤٪٧٤٢٪٧٤٣٪٢٦٥٧٪٢٠µΣ•±∏≤∂±•∏≤
٦٩٪٣١٤٣٪٠١٩٪٠٠٪٨٩٠٪١١١٦٪٢≤±•≤∂µπ•Σ¥
٧٩٪٢١٥٥٪٩٢١٥٪٨٤٦٪٩٠٤٪١٠٢٧٪٣≤≤•±µ±≤∏•∏µ
٧٤٪٢٦٤٩٪٧٥١٧٪٢٥٣٪٦٩١٪٣١٩٪٤≤≤•≤Σ∂±•Σ≥
٨٠٪٢٠٨٧٪٧٤٢٢٪٢٦٦٦٪٦١٢٣٪٣٩٢٨٪١٨∂≥•≤∂±∏±•Σ¥
٩٣٪٧١٤٪٩٦١٪٤٢٣٪٩٣١٪٧١٣٪١≥•∂µ∞•π¥
٧٧٪٢٣١٢٠٪٧٧٣٦٪٢٣٢٠٪٧٠٦٪٣٠٧٨٪٣٤Σ∂•≤∂≤±∏•Σ¥
٧٠٪٣٠٩٣٪٨١٣٩٪١٩٢٢٪٦٢٥٪٣٨٦٨٪٤١∏µ•≥≤±∏≥•∂∏
٧٦٪٢٤١٤٥٪٨١٤٥٪١٩٢١٪٧٤٥٪٢٦٢٦٪٩µπ•≤¥±π≤•Σ∂
٨١٪١٩١٧٪٧٧٤٪٢٣٢٠٪٧٤٦٪٢٦١٧٪٦±∂•≤≥µ¥•ΣΣ
١٧٪٨٣١٪٠٥٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠µ•∏≥±•±Σ
٨١٪١٩٢٤٤٪٩٠٥٧٪١٠٩٢٪٧٨١٠٪٢٢١٤٣٪٤١±∞∏•±∏¥Σπ•∏≤
٨٤٪١٦٦٣٪٠١٢٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٠٪٠±≤•±¥Σ≥•∏∂
٦٩٪٣١٩٪٨٨٤٪١٣٧٪٨٩١٪١١٣٣٪٤π•±∂¥π•∏¥
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٣٪٩٣٠٪٧١٣٪١±•∂±∂•π¥
٧١٪٢٩٥٤٪٧٨٢٢٪٢٢٧٪١٠٠٢٪٠٤٪٠≤¥•≤Σ∂µ•Σ≥
٦٤٪٣٦٥٤٪٨٩٣٠٪١١٨٪٧٤١٪٢٦٢٩٪١٠¥±•≥±π±•∂π
٧٢٪٢٨١٣٩٪٧٤٥٤٪٢٦٣٤٪٥٧١٢٪٤٣٨٪٦Σ≤•≤∏±∏±•Σ≤
٨٠٪٢٠٥٦٪٩٥١٤٪٥١٩٪٧٨١٪٢٢٣٦٪١٠≤µ•±∏±±±•∏≤
٧٠٪٣٠١٠١٪٥٠٤٤٪٥٠٧٪٧٣٧٪٢٧١١٪٤µµ•≥≤±±π•∂∏
٧٤٪٢٦٥٧٪٧٤٢٠٪٢٦٣٩٪٦٦١٤٪٣٤٤١٪٢١µµ•≤π±≥Σ•Σ±
٦٤٪٣٦٧٦٪١٠٠٤٣٪٠٧٪٨١٠٪١٩٢١٪٥¥∏•≥≤±∞¥•∂∏
٧٨٪٢٢٥٣٪٨٦١٥٪١٤١٨٪٨٢٣٪١٨٢٨٪٦≤¥•≤∞ππ•∏∞
٧٦٪٢٤١٥٩٪٠٥٠٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪١µ±•≤¥±∂≤•Σ∂
٦٧٪٣٣١٢٦٪٧٥٦١٪٢٥١٢٠٪٦٩٤١٪٣١١٠٧٪٤٨±µ∞•≥∞≥µ≥•Σ∞
٦٨٪٣٢٢٦٪٦٣١٢٪٣٨١٥٪٧٩٩٪٢١٤١٪١١≥≤•≤∏∏≤•Σ≤
١٠٠٪٠٨٪٦٧٠٪٣٣٤٪٦٥٢٪٣٥١٥٪٨±∞•≤Σ≤Σ•Σ≥
٧١٪٢٩٣٠٧٪٨٠١٢٤٪٢٠٨٪٥٤٢٪٤٦١٣٪١١±≥Σ•≤π≥≤∏•Σ±
٧٠٪٣٠٦١٪٠٢٦٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠≤∂•≥∞∂±•Σ∞
٧٦٪٢٤٢٢٪٩٣٧٪٧١٤٪٧٥١٪٢٥٩٪٣±±•≤∞¥µ•∏∞
٧٠٪٣٠٤٥٪١٠٠١٩٪٠٦٪٧٨٠٪٢٢٢٩٪٨≤Σ•≤µ∏∞•Σµ
٧٥٪٢٥٣٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠±•≤µ≥•Σµ
٦٤٪٣٦٧٪٩٣٤٪٧٣٩٪٧٤٣٪٢٦١٧٪٦±≥•±Σ∂≥•∏≥
٦٣٪٣٨٣٥٪٨٢٢١٪١٨٢٧٪٠٦٪٠٠٪٠≤Σ•≥∞∂≤•Σ∞
٧٢٪٢٨١٨٪٦٨٧٪٣٢٤٧٪٦٧٢٢٪٣٣٣٣٪١٦¥µ•≥±π∏•∂π
٨٦٪١٤٧٦٪٧٢١٢٪٢٨١٣٪٨٠٥٪٢٠٤٪١±∏•±∂π≥•∏¥
٥٥٪٤٥٣٢٪٧٤٢٦٪٢٦٣٧٪٦٩١٣٪٣١٣٣٪١٥µ¥•≥µ±∞≤•∂µ
٩٦٪٤٢٧٪٨٩١٪١١١٦٪٨١٢٪١٩١٣١٪٣٠≥≥•±∂±Σ¥•∏¥
٥٠٪٥٠١٪٠١٪٠٠٪٦٤٠٪٣٦٩٪٥∂•≥∏±∞•∂≥
٧٨٪٢٢٥٨٪٨٨١٦٪١٢١٢٩٪٨٥١٨٪١٥٥٢٪٩¥≥•±µ≤≥π•∏µ
١٠٠٪٠٤٪٨٩٠٪١١٨٪٦٧١٪٣٣٢٪١≤•±≥±¥•∏∏
٩٥٪٥٢٥٠٪٩٦١٤٪٤١٥٢٪٩٤٧٪٦٢٩٢٪١٧≥∏•µ∂π¥•πµ
١٠٠٪٠٦٪٨٠٠٪٢٠١٠٩٪٧٣٢٨٪٢٧٦٨٪٢٥µ≥•≤≤±∏≥•Σ∏
٩٢٪٨٤٦٪٠٤٪٠٠٪٧٨٠٪٢٢٧٪٢∂•±∞µ≥•π∞
٧٢٪٢٨١١١٪٨٩٤٣٪١١٢٥٪٥٢٣٪٤٨٢٣٪٢١∂Σ•≥∞±µπ•Σ∞
٧٦٪٢٤١٠٣٪٠٣٢٪٠٠٪٨٢٠٪١٨٩٪٢≥¥•≤≥±±≤•ΣΣ
٧٨٪٢٢١١٣٪٧٩٣٢٪٢١٤٨٪٦٨١٣٪٣٢٦٠٪٢٨Σ≥•≤µ≤≤±•Σµ
٦٠٪٤٠٦٪٨٦٤٪١٤٦٪٨٢١٪١٨٩٪٢Σ•≤µ≤±•Σµ
٧١٪٢٩١٠٧٪٧٢٤٤٪٢٨٢٨٪٨٧١١٪١٣١١٣٪١٧Σ≤•≤≥≤¥∏•Σ∏
٨٣٪١٧١٩٪٨٣٤٪١٧٥٪٦٠١٪٤٠٣٪٢Σ•≤±≤Σ•Σπ
٨٣٪١٧٥٪١٠٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٠٣٪٠±•±∞π•π∞

∏∂≥•≤≤≥∞∏∏•Σ∏µ≤∂•±π≤≤Σπ•∏±±Σ∏Σ•≤¥µΣΣ∏•Σ∂≥±Σ∂•≤≤±±±¥µ•Σ∏
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

قبرص
التشيك جمهورية

الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينيجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
توجنا
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١٠٠٪٠٤٪٠٠٪١٠٠٠٪٦٧٢٪٣٣٢٪٧٥١٪٢٥٣٪١
١٠٠٪٠٥٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪١
٥٢٪٤٨٢٤٪٧٩٢٢٪٢١١١٪٨٥٣٪١٥١١٪٨٩٢٪١١٢٥٪٣
٦٠٪٤٠٦٪١٠٠٤٪٠٣٪٨٠٠٪٢٠٤٪٧٥١٪٢٥٩٪٣
٠٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪٠
١٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٩٢٠٪٨١١٪١
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠٥٪٠٠٪٠٠٪٩٤٠٪٦١٥٪١
٨٣٪١٧٥٪١٠٠١٪٠٢٪٦٧٠٪٣٣٢٪٦٧١٪٣٣٢٪١
٤٠٪٦٠٢٪١٠٠٣٪٠٣٪٠٠٪١٠٠٠٪٩٣١٪٧٢٦٪٢
١٠٠٪٠٥٪٦٧٠٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠١٪٨٠٠٪٢٠٨٪٢
٦٧٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٠٦٪٦٧٠٪٣٣٢٪١
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪١٠٠٠٪١٠٠٢٪٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪٨٥٠٪١٥١١٪٢
١٠٠٪٠٣٪٣٣٠٪٦٧١٪١٠٠٢٪٠٢٪٩٠٠٪١٠٩٪١
٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٢
٦٧٪٣٣٢٪٠١٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪٨٠١٪٢٠٤٪١
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٨٩١٪١١٨٪١
٨٥٪١٥١٧٪١٠٠٣٪٠١٪٨٧٠٪١٣١٣٪٩٣٢٪٧١٣٪١
١٧٪٨٣١٪١٠٠٥٪٠١٪١٠٠٠٪٠٣٪٨٧٠٪١٣١٣٪٢
٩٢٪٨١١٪٧٥١٪٢٥٣٪٨٢١٪١٨٢٧٪٧٦٦٪٢٤١٣٪٤
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٧٪٠
٨٣٪١٧٥٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪٠
١٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠
١٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠
٨٣٪١٧١٥٪١٠٠٣٪٠١٪٥٠٠٪٥٠١٪٦٥١٪٣٥١٣٪٧
٦١٪٣٩٣٨٪٨١٢٤٪١٩٢١٪٨٤٥٪١٦٤١٪٨٦٨٪١٤١٧٩٪٣٠
٦٣٪٣٨٣٠٪٣٣١٨٪٦٧٢٪٨٤٤٪١٦٢١٪٧٧٤٪٢٣١٣٣٪٤٠
٦٧٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠٣٪١٠٠٠٪٠١٪٨٥٠٪١٥٢٢٪٤
٧٥٪٢٥٣٪٣٣١٪٦٧١٪٠٢٪٠٠٪٨٣٠٪١٧٣٨٪٨
٨٦٪١٤٥٥٪٩١٩٪٩١٠٪٩٥١٪٥٥٣٪٩٠٣٪١٠٧٧٪٩
٨٠٪٢٠٨٪٥٥٢٪٤٥٦٪٩٠٥٪١٠١٨٪٩١٢٪٩١٠٣٪١٠
٧٥٪٢٥٩٪١٠٠٣٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٩٦٠٪٤٢٦٪١
٦٧٪٣٣٤٪٥٠٢٪٥٠٢٪٦٧٢٪٣٣٨٪٦٥٤٪٣٥٤٢٪٢٣
٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٩٪٣
٦٩٪٣١٣٨٪٨٣١٧٪١٧١٠٪٨٠٢٪٢٠٣٩٪٨٤١٠٪١٦١٠٤٪٢٠
٩١٪٩٦٨٪٧٢٧٪٢٨١٣٪٨٥٥٪١٥١٠٠٪٩٨١٨٪٢٢٢٦٪٥
٥٤٪٤٦٧٪٧٥٦٪٢٥١٢٪٨٩٤٪١١٣٢٪٩٣٤٪٧٢٥٪٢
٠٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٦٧٣٪٣٣٦٪١٠٠٣٪٠٢٪٠
٦١٪٣٩١١٪١٠٠٧٪٠٢٪٩٠٠٪١٠٩٪٨١١٪١٩٢٩٪٧
٦٧٪٣٣٢٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪٠٠٪٠٠٪٠
٣٣٪٦٧٢٪١٠٠٤٪٠٣٪٤٣٠٪٥٧٣٪٨٣٤٪١٧٥٪١
٤١٪٥٩٧٪٠١٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٧٧٠٪٢٣٥٩٪١٨
٥٤٪٤٦٧٪٨٣٦٪١٧٥٪٧٢١٪٢٨٢١٪١٠٠٨٪٠١١٪٠
٧٦٪٢٤١٦٪٢٢٥٪٧٨٢٪٨٨٧٪١٣١٤٪٨٨٢٪١٢٢٢٪٣
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪٦٧١٪٣٣٢٪١
٤٣٪٥٧٣٪٠٤٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٣٪٠
١٠٠٪٠٤٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠٩٪٠
٩٣٪٧١٣٪٦٨١٪٣٢١٣٪١٠٠٦٪٠٤٪٨٣٠٪١٧٥٥٪١١
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠
٦٥٪٣٥٢٠٪٦٧١١٪٣٣٤٪٧٩٢٪٢١١٩٪٨٣٥٪١٧١١٠٪٢٢
٧١٪٢٩١٠٪٥٠٤٪٥٠١٪٦٣١٪٣٨٥٪٧٥٣٪٢٥٣٨٪١٣
٢٠٪٨٠١٪٢٠٤٪٨٠٢٪٤٠٨٪٦٠٢٪٧٣٣٪٢٧١٩٪٧

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك

بلغاريا
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٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪٥٠٠٪٥٠١٪١µ•≤µ±µ•Σµ
٠٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٨٪٠≤•±±±Σ•∏π
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٨٪٢٠٠٪٨٠١٪٤≥¥•≤Σπ∞•Σ≥
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪٠∏•≤≥≤Σ•ΣΣ
٠٠٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠٤٪٠≤•±≥±≥•∏Σ
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٥٠٠٪٥٠٢٪٢≥•±≥≤∞•∏Σ
٠٠٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪٠١٪٠٠٪٠±•≥≥≤•∂Σ
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٨٣٠٪١٧٥٪١≤•∂≤π•π¥
١٠٠٠٠٪٠١٪٥٠٠٪٥٠١٪١٠٠١٪٠٤٪٠¥•±π±Σ•∏±
٠٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠∂•±∂≥≤•∏¥
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٧٪١٠٠٠٪٠١٪٠≥•±±≤¥•∏π
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٨٠٠٪٢٠٤٪١≥•±Σ±µ•∏≥
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞∞•∞
٠٠٠٪١٠٠٠٪٤٠١٪٦٠٢٪٦٧٣٪٣٣٦٪٣±±•≥≥≤≤•∂Σ
٠٠٠٪٠٠٪٨٦٠٪١٤٦٪٥٠١٪٥٠١٪١µ•±π≤≤•∏±
١٠٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠٣٪٢µ•µ∂¥•¥¥
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠¥•≥≥∏•∂Σ
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪١٠٠٠٪٠١٪٠≤•±±±∂•∏π
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٣٪٠∂•±±¥∏•∏π
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪١٠٠٠٪٠٢٪٠Σ•≤≤≤µ•Σ∏
٠٠٠٪٠٠٪٨٢٠٪١٨٢٣٪٧٩٥٪٢١٣٤٪٩≤∂•±π±±±•∏±
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠∞•∞∂•±∞∞
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠∞•∞≥•±∞∞
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞∏•±∞∞
٠١٠٪٠٠٪٨٣٠٪١٧٥٪٧١١٪٢٩١٢٪٥Σ•≤±≤∂•Σπ
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪١±•±≥Σ•∏∏
٠٠٠٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧١٪٦٧٢٪٣٣٤٪٢¥•≥≥∏•∂Σ
٠٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٣٪٨٤٣٪١٦٣٢٪٦≤∞•≤¥∂µ•Σ∂
٠٠٢٪١٠٠٠٪٨٠١٪٢٠٤٩٪٨٠١٢٪٢٠٨٦٪٢١±∞±•≤∞¥±¥•∏∞
٠٠٠٪١٠٠٠٪٨٨١٪١٣٢٨٪٦٨٤٪٣٢٩٣٪٤٣±±¥•≤Σ≥∞Σ•Σ≥
٠٠٠٪٠٠٪٨٣٠٪١٧١٠٪٦٥٢٪٣٥١٥٪٨±µ•≤≤µ≥•Σ∏
٠٠٠٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥١٨٪١٠٠٦٪٠٦٪٠±Σ•≤∞∂∂•∏∞
٠٢٤٪٠٠٪٧٩٠٪٢١٥٣٪٧٩١٤٪٢١١٠٠٪٢٦∂≤•±µ≥¥∏•∏µ
٠٠٠٪٠٠٪٨٥٠٪١٥٢٣٪٥٣٤٪٤٧١٠٪٩≥≤•±∂±∂∏•∏¥
٠٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٢٪٦٠٢٪٤٠٢٥٪١٧≤≥•≤∂∂¥•Σ¥
٠٠٠٪٠٠٪٥٥٠٪٤٥٢٧٪٨٨٢٢٪١٢٤٦٪٦µπ•≥±±≤π•∂π
٠٠٢٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٧٥٠٪٢٥٣٪١µ•≤∏±≥•Σ≤
٣٣١٠٪٦٧٢٪٦٨٤٪٣٢١٥٪٩٢٧٪٨٨٨٪٨∂∏•±π≤π∂•∏±
٠٠٠٪٠٠٪٥٥٠٪٤٥٤٧٪٨١٣٨٪١٩١٥٦٪٣٦±∞π•±µ∂±∞•∏µ
٠٠٠٪٠٠٪٦٣٠٪٣٨١٠٪٦٠٦٪٤٠٢١٪١٤≥∂•≤µ±∞Σ•Σµ
٠٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٥٦٠٪٤٤١٤٪١١≤∞•¥∏≤≤•µ≤
٠٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪٧٧١٪٢٣٤١٪١٢≤∏•≤≥π≥•ΣΣ
٠٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٢٪١٠٠٠٪٠٢٪٠±•µ≤∞•πµ
٠١٢٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٧٨٢٪٢٢٢١٪٦±Σ•≥≥≥¥•∂Σ
٠١١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٦٪٨٩٠٪١١٨٪١≤π•≤¥π∞•Σ∂
٠٠١٪١٠٠٠٪٥٠١٪٥٠٣٪٨٧٣٪١٣١١٧٪١٧≥∂•±∏±∂¥•∏≤
٠٠٠٪١٠٠٠٪٦١١٪٣٩١٤٪٨٠٩٪٢٠٢٠٪٥≥≤•≤Σ∏∏•Σ≥
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٨٣٠٪١٧٥٪١±•±¥∂•∏∂
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪٠¥•≤π±∞•Σ±
٠٠١٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪١٠٠١٪٠٣٪٠µ•≥±±±•∂π
٠٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٢٪٩٥٢٪٥٢١٪١≥•Σ¥±•π≥
٠٠٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٨٪٨١٤٪١٩٦٠٪١٤≥∂•±π±µ≥•∏±
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞±•±∞∞
٦٧٠٠٪٣٣٢٪٧٩١٪٢١٥٣٪٦١١٤٪٣٩٦٢٪٤٠πµ•≤∂≤Σ∞•Σ¥
٠٠٠٪٠٠٪٧٠٠٪٣٠٧٪٨٦٣٪١٤٢٤٪٤≤∏•≤µ∏µ•Σµ
٠٠٠٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠٣٪٣٣٢٪٦٧٨٪١٦¥∞•µ≥≥µ•¥Σ
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بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك

بلغاريا
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٦٧٪٣٣٢٪٣٨١٪٦٣٣٪١٠٠٥٪٠٢٪٧٩٠٪٢١٢٦٪٧
٦٣٪٣٨٥٪٨٠٣٪٢٠٤٪١٠٠١٪٠١٪٨٨٠٪١٢٢٩٪٤
٦٧٪٣٣٢٢٪١٠٠١١٪٠١٪٩٤٠٪٦١٦٪٩٠١٪١٠١٧٠٪١٨
٥٠٪٥٠١٪١٠٠١٪٠٢٪١٠٠٠٪٠١٪٨٨٠٪١٣٢١٪٣
٤٢٪٥٨٥٪١٠٠٧٪٠١٪٨٠٠٪٢٠١٦٪٩١٤٪٩٤٩٪٥
٨٣٪١٧٥٪٦٠١٪٤٠٦٪١٠٠٤٪٠٢٪٧٥٠٪٢٥٢١٪٧
٣١٪٦٩٥٪٥٥١١٪٤٥١١٪٧٣٩٪٢٧٢٢٪٨٠٨٪٢٠٦٨٪١٧
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٥٪٩٦٠٪٤٢٢٪١
٩٢٪٨١١٪٥٧١٪٤٣١٣٪٨٥١٠٪١٥٣٤٪٧٧٦٪٢٣١١٢٪٣٣
٦٧٪٣٣١٦٪٤٤٨٪٥٦٧٪٨٨٩٪١٢٢٣٪٧٣٣٪٢٧٩٥٪٣٦
٩٣٪٧١٤٪٥٧١٪٤٣١٢٪٩٤٩٪٦١٦٪٨٤١٪١٦١٠٠٪١٩
١٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠١٪٧٥٠٪٢٥١٥٪٦٧٥٪٣٣٦٪٣
٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪١
٨٥٪١٥٥٢٪٧٥٩٪٢٥١٥٪٨٩٥٪١١٨٪٨٦١٪١٤٢٤٦٪٤١
١٠٠٪٠٤٪١٠٠٠٪٠٤٪٢٥٠٪٧٥١٪٩٠٣٪١٠٦٢٪٧
٦٠٪٤٠٣٪٠٢٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪٧٥١٪٢٥٩٪٣
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٦٪٠
٧٣٪٢٧١١٪٥٦٤٪٤٤٥٪٧٥٤٪٢٥٣٪٧٤١٪٢٦٢٠٪٧
٥٠٪٥٠٤٪٣٨٤٪٦٣٣٪٦٧٥٪٣٣١٠٪٦٨٥٪٣٢٣٠٪١٤
٥٦٪٤٤١٤٪٦٣١١٪٣٨١٠٪٦٩٦٪٣١١١٪٨٥٥٪١٥٦٠٪١١
٦٢٪٣٨١٦٪٨٠١٠٪٢٠٤٪٨٣١٪١٧٥٪٨٣١٪١٧٢٤٪٥
٧٨٪٢٢٧٪٦٩٢٪٣١١١٪٧٨٥٪٢٢١٤٪٨٣٤٪١٧٤٨٪١٠
٥٠٪٥٠٤٪٦٧٤٪٣٣٦٪٥٣٣٪٤٧٨٪٧٧٧٪٢٣٤٩٪١٥
٩١٪٩٢٠٪٧٦٢٪٢٤١٦٪٥٥٥٪٤٥١١٪٧٠٩٪٣٠١٤٪٦
٤٠٪٦٠٢٪٧٥٣٪٢٥٣٪٧٦١٪٢٤١٦٪٨٠٥٪٢٠٣٦٪٩
٨٦٪١٤٢٤٪٥٠٤٪٥٠٢٪١٠٠٢٪٠٤٪٨٣٠٪١٧٥٤٪١١
٥١٪٤٩٣٤٪٧٣٣٣٪٢٧٨٪٧٩٣٪٢١١١٪٨٢٣٪١٨١٤١٪٣٠
٨٦٪١٤١٢٪٧٥٢٪٢٥٣٪٥٨١٪٤٢١١٪٦٥٨٪٣٥٢٤٪١٣
١٠٠٪٠٣٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٧٠٠٪٣٠١٤٪٦
٦٦٪٣٤٦٠٪٤٩٣١٪٥١٣٥٪٧٣٣٦٪٢٧٣٥٪٨٥١٣٪١٥١٧٥٪٣٠
٦٧٪٣٣٨٪١٠٠٤٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٨٤٠٪١٦٣٢٪٦
٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠٢٪٨٤٠٪١٦١٦٪٣
٧٦٪٢٤١٩٪٣٣٦٪٦٧١٪٧٤٢٪٢٦١٤٪١٠٠٥٪٠١٠٪٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠
٠٪١٠٠٠٪٣٣٣٪٦٧١٪١٠٠٢٪٠٢٪٩٣٠٪٧١٤٪١
١٠٠٪٠١٢٪١٠٠٠٪٠٢٪٨٠٠٪٢٠١٢٪٨٩٣٪١١١٧٪٢
٧٣٪٢٧١٦٪٥٦٦٪٤٤١٠٪٧٥٨٪٢٥٦٪٧٠٢٪٣٠١٤٪٦
٦٠٪٤٠٦٪٦٧٤٪٣٣٦٪٦٣٣٪٣٨٥٪١٠٠٣٪٠٣١٪٠
٥٠٪٥٠٨٪٧١٨٪٢٩٥٪٢٥٢٪٧٥١٪١٠٠٣٪٠٦٪٠
٥٠٪٥٠٣٪١٠٠٣٪٠١٪٦٠٠٪٤٠٣٪٩٠٢٪١٠٩٩٪١١
٧٥٪٢٥٣٪٠١٪١٠٠٠٪٨٠١٪٢٠٤٪٥٠١٪٥٠١٪١
٧٢٪٢٨٢١٪٨٦٨٪١٤١٩٪٨٥٣٪١٥١٧٪٩٣٣٪٧١١٦٪٩
٥٠٪٥٠١٪١٠٠١٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٩٪٠
٩٥٪٥١٨٪١٠٠١٪٠٨٪٨٠٠٪٢٠٤٪٩٥١٪٥٦٣٦٪٣٥
٤٧٪٥٣٨٪١٠٠٩٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٨٪٨٤٠٪١٦١٢١٪٢٣
٥٠٪٥٠٢٪١٠٠٢٪٠٦٪١٠٠٠٪٠١١٪٩٥٠٪٥٢٠٪١
٦١٪٣٩٢٠٪٨٧١٣٪١٣١٣٪٢٠٢٪٨٠١٪٧٥٤٪٢٥٥٣٪١٨
٦٩٪٣١٩٪٧٥٤٪٢٥٦٪٣٣٢٪٦٧١٪٦٧٢٪٣٣٢٨٪١٤
٨٠٪٢٠٥٣٪٤٠١٣٪٦٠٢٪٨٠٣٪٢٠٨٪٧٧٢٪٢٣٣٧٪١١
٨٠٪٢٠٤٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠٧٪٠
٧١٪٢٩٢٤٪٦٣١٠٪٣٨١٠٪٨٣٦٪١٧٢٠٪٧٨٤٪٢٢٨٧٪٢٤
٦٣٪٣٨٥٪٠٣٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠٤٪٨٩٠٪١١٨٪١
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
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٠١٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪٦٢٠٪٣٨٨٪٥±∏•≤∏¥∂•Σ≤
٠٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٥٪٨٦٥٪١٤٢٥٪٤±Σ•≤∞∂π•∏∞
٠١٤٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٧٪٦٨٧٪٣٢٤١٪١٩µ∂•±∏≤µΣ•∏≤
٠٠١٪٠٠٪٦٩٠٪٣١٢٢٪٦١١٠٪٣٩١١٪٧≤±•≤Σµ∏•Σ≥
٠٠٠٪٠٠٪٨٩٠٪١١٢٥٪٩١٣٪٩٣٢٪٣≤≤•±µ±≤∏•∏µ
٠١٠٪٠٠٪٨٠٠٪٢٠١٢٪٧١٣٪٢٩١٥٪٦≤±•≤∂∂±•Σ¥
٠٣١٪٠٠٪٧٦٠٪٢٤٢٢٪٨٧٧٪١٣٥٢٪٨∂∞•≤µ±∏∞•Σµ
٠٠٠٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪٩٥١٪٥١٨٪١≥•∂µ∞•π¥
٠٠٢٪٠٠٪٧٣٠٪٢٧٢٤٪٥٦٩٪٤٤٢٢٪١٧Σ∂•≤∂≤±∂•Σ¥
٠٢٤٪٠٠٪٥٩٠٪٤١٢٩٪٥٦٢٠٪٤٤٩٪٧∏≥•≥≤±Σπ•∂∏
٠٢١٪٠٠٪٧٣٠٪٢٨٢٩٪٥٦١١٪٤٤٢٠٪١٦µΣ•≤≥±π±•ΣΣ
٠٠٠٪٠٠٪٦٩٠٪٣١٩٪٨٣٤٪١٧٢٠٪٤±∂•≤≥µ¥•ΣΣ
٠٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٢µ•∏≥±•±Σ
٠٣٠٪٠٠٪٨٣٠٪١٧٣٤٪٧٥٧٪٢٥١٢٤٪٤٢±∞µ•±∏¥Σπ•∏≤
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١٠٠٢٪٠٢٪٠±≤•±¥Σ≥•∏∂
٠٠٠٪٠٠٪٩٥٠٪٥١٨٪٨٩١٪١١١٧٪٢π•±∂¥π•∏¥
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٣٪٦٧٠٪٣٣٢٪١±•∂±∂•π¥
٠٠٠٪٠٠٪٧٦٠٪٢٤١٩٪٧٨٦٪٢٢٧٪٢≤¥•≤Σ∂µ•Σ≥
٠٠٠٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠١٢٪٨٦٨٪١٤٣٢٪٥¥±•≥±π±•∂π
٤٠٠١٪٦٠٢٪٧٠٣٪٣٠١٩٪٧٠٨٪٣٠٦٤٪٢٨Σ≤•≤π±∏∞•Σ±
٠٠٠٪٠٠٪٩٤٠٪٦١٧٪٨٧١٪١٣٤٥٪٧≤µ•±∏±±±•∏≤
٠٠١٪٠٠٪٤٩٠٪٥١٢٧٪٦٥٢٨٪٣٥١١٪٦µµ•≥≤±±∏•∂∏
٣٣٠٠٪٦٧١٪٨٧٢٪١٣٢٧٪٦٨٤٪٣٢٤٢٪٢٠µµ•≤π±≥Σ•Σ±
٠٠٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٩٪٥٤١٤٪٤٦١٤٪١٢¥∏•≥≤±∞¥•∂∏
٠٠٠٪٠٠٪٧٨٠٪٢٢١٤٪٩٣٤٪٧٢٨٪٢≤¥•≤∞ππ•∏∞
٠٣١٥٪٠٠٪٧٦٠٪٢٤٢٢٪٦٣٧٪٣٧٤١٪٢٤¥∏•≤µ±¥Σ•Σµ
٠١٩١٣٪٠٠٪٧٠٠٪٣٠٥٩٪٧٠٢٥٪٣٠٨٧٪٣٧±≥±•≤∏≥¥∞•Σ≤
٠٢٣٪٠٠٪٨٩٠٪١١٢٥٪٥٧٣٪٤٣٤٪٣≥∞•≤∏Σπ•Σ≤
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٦٩٠٪٣١٩٪٤±∞•≤Σ≤Σ•Σ≥
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٤٦٠٪٥٤٢٣٪٢٧±≥Σ•≤π≥≤∏•Σ±
٠١٠٪١٠٠٠٪٦٧١٪٣٣٤٪٥٦٢٪٤٤١٥٪١٢≤µ•≤π∂±•Σ±
٠٣١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪٨٥٠٪١٥٢٢٪٤∏•±µ¥¥•∏µ
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٧١٠٪٢٩٣٤٪١٤≤Σ•≤µ∏∞•Σµ
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪١±•≤µ≥•Σµ
٠٠١٪٠٠٪٧٩٠٪٢١١١٪٨٩٣٪١١٣٤٪٤±≥•±Σ∂≤•∏≥
٠٠٠٪٠٠٪٣٥٠٪٦٥٨٪٦١١٥٪٣٩١١٪٧≤Σ•≥∞∂≤•Σ∞
٠٠٠٪٠٠٪٧٠٠٪٣٠٧٪٦٩٣٪٣١٤٥٪٢٠¥µ•≥±π∏•∂π
٠١٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٨٧٠٪١٣٤٥٪٧±Σ•±µπ≥•∏µ
٠٣٠٪٠٠٪٦٣٠٪٣٨٣٥٪٧٣٢١٪٢٧٤٧٪١٧µ±•≥≥±∞≤•∂Σ
٠٢٢٪٠٠٪٨٧٠٪١٣٣٤٪٧٦٥٪٢٤٣٢٪١٠≥±•±µ±Σ≤•∏µ
٠٠١٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧١٪٠٢٪٠٠٪٠∂•¥∞π•∂∞
٠٠٢٪٠٠٪٦٤٠٪٣٦٩٪٧٩٥٪٢١٥٥٪١٥¥≥•±µ≤≥Σ•∏µ
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠≤•±≥±¥•∏∏
٠١٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٢٪١٠٠٠٪٠٦٪٠≥Σ•µ∂π¥•πµ
٠٠١٪١٠٠٠٪٥١١٪٤٩٢١٪١٠٠٢٠٪٠١٣٪٠µ≥•≤≥±∏≤•ΣΣ
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٨١٠٪١٩١٣٪٣∂•±∞µ≥•π∞
٠٠٣٪٠٠٪٥٩٠٪٤١١٠٪٧٢٧٪٢٨٥٩٪٢٣∂Σ•≥∞±µ∂•Σ∞
٠٠٠٪١٠٠٠٪٥٠١٪٥٠٤٪٩٠٤٪١٠٦٤٪٧≥¥•≤≥±±≤•ΣΣ
٣٣٠٠٪٦٧١٪٩٠٢٪١٠٥٣٪٦٥٦٪٣٥٦٧٪٣٦Σ≥•≤µ≤≤±•Σµ
٠٠٠٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠٣٪٧٨٢٪٢٢٧٪٢Σ•≤µ≤±•Σµ
٠١٠٪٠٠٪٩٥٠٪٥٨٠٪٥٤٤٪٤٦٢٧٪٢٣Σ±•≤≤≤¥∏•Σ∏
٠٠١٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠٣٪١٠٠٢٪٠٦٪٠Σ•≤±≤∂•Σπ

∏∏±•≤µ≤∂≤∏•Σµ¥ΣΣ•≤Σ±≥≤≥•Σ¥≤≤•∂π±∞•≥±µµΣµ≥±≤∞•≤≤±±∞∂±•Σ∏

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
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٠٪١٠٠٠٪٥٠١٪٥٠٢٪١٠٠٢٪٠٣٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪١٠٠١٪٠٧٪١٠٠٠٪٠٢٪٠
١٠٠٪٠٩٪٩١٠٪٩١٠٪٧٨١٪٢٢٢٩٪٥٠٨٪٥٠١٪١
١٠٠٪٠١٪٧٥٠٪٢٥٦٪٨٦٢٪١٤١٢٪٦٧٢٪٣٣٢٪١
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٧٥٠٪٢٥٦٪٠٢٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٩٢٠٪٨١٢٪٠١٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٨٣٠٪١٧٥٪٩٤١٪٦١٧٪٠١٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪٨٠٠٪٢٠٨٪٠٢٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪٩٠٠٪١٠٢٧٪١٠٠٣٪٠١٪٠
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٨٣٠٪١٧١٠٪٥٠٢٪٥٠١٪١
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪٦٧٠٪٣٣٢٪٦٧١٪٣٣٢٪١
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪٨٢٠٪١٨٩٪٣٣٢٪٦٧١٪٢
٠٪١٠٠٠٪٦٠١٪٤٠٣٪١٠٠٢٪٠٩٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١٠٠٢٪٠٣٪٠
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٧١٠٪٢٩٥٪٠٢٪٠٠٪٠
٧٥٪٢٥٣٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٩٪٠٠٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٠٪٨٢٠٪١٨١٤٪١٠٠٣٪٠٢٪٠
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٨٨٠٪١٣١٤٪٠٢٪٠٠٪٠
٥٠٪٥٠١٪٨٩١٪١١٨٪٧٢١٪٢٨١٣٪٦٠٥٪٤٠٦٪٤
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٦٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٣٪٠٠٪٠٠٪٠
٥٠٪٥٠١٪١٠٠١٪٠٢٪٨٣٠٪١٧٥٪٢٩١٪٧١٢٪٥
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٨٣٠٪١٧٥٪٠١٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٢
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٣٪٨٠٠٪٢٠٤١٪٣٣١٠٪٦٧٢٪٤
٦٢٪٣٨١٨٪٩٠١١٪١٠٦٥٪٩٤٧٪٦١١٦٪٥٥٧٪٤٥٣٣٪٢٧
٣٣٪٦٧١٪٨٣٢٪١٧٢٩٪٧٦٦٪٢٤١٢٢٪٦٥٣٨٪٣٥١٧٪٩
٣٠٪٧٠٣٪٠٧٪٠٠٪٩٥٠٪٥١٩٪٧١١٪٢٩٥٪٢
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٦٪٨٣٠٪١٧١٩٪٦٧٤٪٣٣٤٪٢
٨٢٪١٨٩٪١٠٠٢٪٠٩٪٩١٠٪٩١٦٣٪٥٧١٦٪٤٣٢٠٪١٥
١٠٠٪٠٢٪٨٨٠٪١٢٢٣٪٩٠٣٪١٠١٠٢٪٠١١٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٩٢٠٪٨٢٤٪٥٠٢٪٥٠١٪١
٨٩٪١١١٦٪٨١٢٪١٩١٧٪٦٣٤٪٣٨٣٥٪٠٢١٪٠٠٪٠
٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٨٨٠٪١٣٧٪٠١٪١٠٠٠٪١
٥٩٪٤١١٠٪١٠٠٧٪٠٢٪٨٨٠٪١٢١٥١٪٦٧٢٠٪٣٣٤٪٢
٨٧٪١٣٢٧٪٩٠٤٪١٠٨٤٪٩٥٩٪٥٢٤٩٪٥٨١٢٪٤٢١٤٪١٠
١٠٠٪٠٢٪٨٤٠٪١٦٤١٪٨٧٨٪١٣٣٣٪٠٥٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪٠١٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٤٪٢
١٠٠٪٠٩٪٠٠٪٠٠٪٩٤٠٪٦٣٠٪٥٧٢٪٤٣٤٪٣
١٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠٢٪٠
٦٠٪٤٠٣٪٣٣٢٪٦٧١٪٩١٢٪٩١٠٪٨٦١٪١٤٦٪١
١٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٧١٠٪٢٩٦٢٪٥٠٢٥٪٥٠٣٪٣
٥٧٪٤٣٤٪١٠٠٣٪٠٣٪٩٢٠٪٨٣٤٪٨٧٣٪١٣١٣٪٢
٢٩٪٧١٢٪١٠٠٥٪٠٤٪٨٦٠٪١٤٤٣٪٧١٧٪٢٩٥٪٢
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪١
٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٨٠١٪٢٠٤٪١٠٠١٪٠١٪٠
٥٠٪٥٠١٪١٠٠١٪٠٢٪٧٥٠٪٢٥٣٪٠١٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠٣٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠
٧٨٪٢٢٧٪٠٢٪١٠٠٠٪٨٣١٪١٧٥٣٪٦٩١١٪٣١٢٠٪٩
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠
٥٧٪٤٣٤٪١٠٠٣٪٠١٪٧٨٠٪٢٢١١٢٪٥٤٣١٪٤٦١٤٪١٢
٥٠٪٥٠١٪٦٠١٪٤٠٣٪٧٧٢٪٢٣٤٤٪١٠٠١٣٪٠١٪٠
٤٠٪٦٠٢٪٠٣٪١٠٠٠٪٧٥١٪٢٥١٥٪١٤٥٪٨٦٢٪١٢

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت

وجرينادين ڤنسنت سانت
سورينام

ترينداد وتوباجو
النمسا

بيالروس
بلچيكا

البوسنة والهرسك
بلغاريا
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٧١٪٢٩٥٪١٠٠٢٪٠١٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٣٪٠µ•≤µ±µ•Σµ
٨٠٪٢٠٤٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠≤•±∞±∏•π∞
٤٣٪٥٧٩٪٣٨١٢٪٦٢٥٪١٠٠٨٪٠٩٪١٠٠٠٪٠٤٪٧٨٠٪٢٢١٤٪٤≥¥•≤Σπ∞•Σ≥
٨٠٪٢٠٤٪٥٠١٪٥٠١٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪١∏•≤≥≤Σ•ΣΣ
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠≤•±≥±≥•∏Σ
٦٧٪٣٣٤٪٠٢٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠≥•±≥≤∞•∏Σ
٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠±•≥≥≤•∂Σ
١٠٠٪٠٤٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠≤•∂≤π•π¥
١٠٠٪٠٥٪٥٠٠٪٥٠١٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١¥•±π±Σ•∏±
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٣∂•±µ≥¥•∏µ
١٠٠٪٠١٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠≥•±±≤¥•∏π
١٠٠٪٠٣٪٥٠٠٪٥٠١٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠≥•±Σ±µ•∏≥
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞∞•∞
٥٥٪٤٥٦٪٠٥٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠±±•≥≥≤≤•∂Σ
٧١٪٢٩٥٪١٠٠٢٪٠١٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٣٪٠µ•±π≤≤•∏±
٣٣٪٦٧١٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠µ•µ∂¥•¥¥
٥٠٪٥٠١٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪١¥•≥≥∏•∂Σ
٦٧٪٣٣٢٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠≤•±±±∂•∏π
٨٨٪١٣١٤٪١٠٠٢٪٠٦٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪١∂•±±¥∏•∏π
٦٧٪٣٣٦٪٣٣٣٪٦٧١٪٠٢٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٠Σ•≤≤≤µ•Σ∏
٧٩٪٢١٣٤٪٠٩٪٠٠٪٩٥٠٪٥١٨٪٧٥١٪٢٥٩٪٩٢٣٪٨٢٢٪٢≤∂•±π±±±•∏±
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞∂•±∞∞
١٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠∞•∞≥•±∞∞
١٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞∏•±∞∞
٩٣٪٧١٣٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪٠∏•≤¥≤∂•Σ∂
١٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠±•±≥Σ•∏∏
١٠٠٪٠٥٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧١٪٠٢٪٠٠٪٠¥•≥≥∏•∂Σ
٨١٪١٩١٣٪١٠٠٣٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪١٠٠٠٪٣٣١٪٦٧١٪٢≤∞•≤¥∂µ•Σ∂
٧٨٪٢٢١٢٤٪١٠٠٣٤٪٠١٪٨٣٠٪١٧٢٠٪٦٧٤٪٣٣١٤٪٨٦٧٪١٤٢٥٪٤±∞±•≤∞¥±∂•∏∞
٦٣٪٣٧٧٦٪٠٤٤٪١٠٠٠٪٩٦٤٪٤٢٣٪٣٣١٪٦٧٣٪٩٠٦٪١٠٣٦٪٤±±¥•≤Σ≥∞Σ•Σ≥
٧٩٪٢١١١٪٠٣٪٠٠٪٨٠٠٪٢٠٨٪١٠٠٢٪٠٥٪١٠٠٠٪٠٢٪٠±µ•≤≤µ≥•Σ∏
٦٢٪٣٨١٦٪١٠٠١٠٪٠٦٪١٠٠٠٪٠٣٪٨٠٠٪٢٠٤٪١٠٠١٪٠٧٪٠±Σ•≤∞∂∂•∏∞
٧٩٪٢١٥٦٪١٠٠١٥٪٠٢٪٩٠٠٪١٠٦٦٪١١٧٪٨٩١٪٩٦٨٪٤٢٦٪١∂¥•±µ≥µ≤•∏µ
٥٨٪٤٢١٨٪٨٣١٣٪١٧٥٪٨٠١٪٢٠١٦٪٠٤٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠≥≤•±∂±∂∏•∏¥
٦٥٪٣٥٣١٪٠١٧٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠٤٪٠≤≥•≤∂∂¥•Σ¥
٧٥٪٢٥٣٦٪١٠٠١٢٪٠١٪٩١٠٪٩١٠٪٤٤١٪٥٦١٤٪٠١٨٪١٠٠٠٪١µπ•≥±±≤π•∂π
٨٨٪١٣٧٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠µ•≤µ±µ•Σµ
٧٦٪٢٤٩٠٪٦٧٢٩٪٣٣٤٪١٠٠٢٪٠٤٪٢٩٠٪٧١٢٪٨٨٥٪١٢٢٩٪٤∂π•±π≤π∂•∏±
٧٦٪٢٤١٥٩٪٩١٥٠٪٩١٠٪٨٣١٪١٧٥٪٤١١٪٥٩٧٪٨٢١٠٪١٨٥٥٪١٢±∞π•±µ∂±∞•∏µ
٤٨٪٥٣١٩٪١٠٠٢١٪٠٤٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٦٪٢≥∂•≤µ±∞Σ•Σµ
٣٧٪٦٣٧٪٠١٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٦٧١٪٣٣٨٪٤≤∞•¥∏≤≤•µ≤
٦٩٪٣١٣٨٪٧٥١٧٪٢٥٦٪١٠٠٢٪٠٢٪١٠٠٠٪٠١٪٤٣٠٪٥٧٣٪٤≤∏•≤≥π≥•ΣΣ
٨٣٪١٧٥٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪١٠٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠١٪٠±•µ≤±•πµ
٦٠٪٤٠١٢٪٥٠٨٪٥٠٢٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٢٪٢±∏•≥≥≥∂•∂Σ
١٠٠٪٠٦٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٣٪٦٧٠٪٣٣٢٪٧٥١٪٢٥٣٪١≥∞•≤µπ±•Σµ
٨٧٪١٣٩٧٪٣٣١٥٪٦٧١٪٠٢٪١٠٠٠٪٦٧١٪٣٣٤٪٥٣٢٪٤٧٩٪٨≥∂•±∏±∂µ•∏≤
٥٧٪٤٣١٢٪١٠٠٩٪٠١٪٨٣٠٪١٧٥٪٦٢١٪٣٨٨٪٧٣٥٪٢٧٨٪٣≥≤•≤Σ∏∏•Σ≥
١٠٠٪٠٤٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠±•±¥∂•∏∂
١٠٠٪٠٣٪٦٧٠٪٣٣٢٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١¥•≤π±∞•Σ±
٧٥٪٢٥٣٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٥٠٠٪٥٠٢٪٢µ•≤π±≤•Σ±
٩٤٪٦١٧٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٨٩١٪١١٨٪١≥•Σ¥±•π≥
٨١٪١٩٤٤٪٠١٠٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٦٪٨٦٢٪١٤٦٪١٠٠١٪٠١٧٪٠≥∂•±π±µ≥•∏±
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞±•±∞∞
٧١٪٢٩٨١٪١٠٠٣٣٪٠٢٪٧٨٠٪٢٢١٨٪٧٦٥٪٢٤٢٩٪٨٢٩٪١٨٩٪٢πµ•≤∂≤Σ∞•Σ¥
٧٥٪٢٥٢١٪٧١٧٪٢٩٥٪١٠٠٢٪٠٤٪٦٠٠٪٤٠٣٪٧٥٢٪٢٥٣٪١≤∏•≤µ∏µ•Σµ
٤٥٪٥٥١٠٪٠١٢٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠١٪٥٠٠٪٥٠٣٪٤٠٣٪٦٠٢٪٣¥∞•µ≥≥µ•¥Σ
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٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٨٠١٪٢٠٢٨٪٦٠٧٪٤٠٣٪٢
٥٠٪٥٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٩٣٣٪٨٣٧٪٨٨٣٪١٣١٤٪٢
٧٤٪٢٦١٧٪٩٣٦٪٧١٣٪٨٤١٪١٦١٢٣٪٥٥٢٤٪٤٥١١٪٩
٠٪١٠٠٠٪٦٠١٪٤٠٣٪٧٩٢٪٢١١١٪٥٠٣٪٥٠١٪١
٨٨٪١٣٧٪٨٠١٪٢٠١٢٪٨٥٣٪١٥٣٩٪١٠٠٧٪٠٢٪٠
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪٧١٠٪٢٩٢٠٪٤٦٨٪٥٤٦٪٧
٥٤٪٤٦٧٪٧٥٦٪٢٥٣٪٨٣١٪١٧٩٨٪٤٠٢٠٪٦٠٢٪٣
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٣٪٩٦٠٪٤٢٤٪٠١٪١٠٠٠٪١
٤٣٪٥٧٣٪٦٧٤٪٣٣٢٪٨٠١٪٢٠١٠٨٪٥٣٢٧٪٤٧٩٪٨
٦٧٪٣٣٦٪٦٩٣٪٣١٩٪٧٣٤٪٢٧١١٥٪٦٠٤٢٪٤٠٣٪٢
٧٥٪٢٥٩٪١٠٠٣٪٠٣٪٨٤٠٪١٦١١٨٪٦٣٢٢٪٣٨٥٪٣
١٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٥٨٠٪٤٢١١٪١٠٠٨٪٠٥٪٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٢
٨٣٪١٧٥٪١٠٠١٪٠٦٪٨٩٠٪١١٢٨٥٪٦٣٣٧٪٣٧٣٣٪١٩
٨٠٪٢٠٤٪٠١٪٠٠٪٨٨٠٪١٣٦٣٪٠٩٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٥٪٢٠٠٪٨٠١٪٤
١٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪١
٦٠٪٤٠٣٪٨٣٢٪١٧٥٪٧٧١٪٢٣٣٠٪١٠٠٩٪٠٣٪٠
١٧٪٨٣١٪٤٠٥٪٦٠٢٪٧١٣٪٢٩٤١٪١٠٠١٧٪٠١٪٠
٦٠٪٤٠٣٪٤٧٢٪٥٣٩٪٨٠١٠٪٢٠٧٤٪٣٦١٨٪٦٤١٠٪١٨
٥٠٪٥٠١٪٩١١٪٩١٠٪٧٦١٪٢٤٣١٪٤٧١٠٪٥٣٨٪٩
٥٠٪٥٠٢٪١٠٠٢٪٠٦٪٨٤٠٪١٦٤٩٪٣٨٩٪٦٢٥٪٨
٥٠٪٥٠٢٪٥٠٢٪٥٠١٪٧٥١٪٢٥٥٧٪٣٣١٩٪٦٧٧٪١٤
٠٪١٠٠٠٪٥٠١٪٥٠١٪٨١١٪١٩٢٦٪٦٨٦٪٣٢١٧٪٨
٧٥٪٢٥٣٪٠١٪١٠٠٠٪٨١٢٪١٩٣٩٪٧٠٩٪٣٠٧٪٣
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٩٧٠٪٣٥٦٪٣١٢٪٦٩٨٪١٨
٢٩٪٧١٦٪٤٣١٥٪٥٧٣٪٨٢٤٪١٨٨٢٪٦٣١٨٪٣٧٦٠٪٣٥
٨٠٪٢٠٤٪١٠٠١٪٠١٪٥٨٠٪٤٢٣١٪٤٠٢٢٪٦٠٢٪٣
٠٪٠٠٪٨٦٠٪١٤٦٪٦٥١٪٣٥١١٪٠٦٪٠٠٪٠
٦٨٪٣٢١٩٪٨٣٩٪١٧٢٠٪٨٦٤٪١٤١٥٤٪٥٩٢٦٪٤١١٧٪١٢
٣٣٪٦٧١٪١٠٠٢٪٠١٪٨٩٠٪١١٣١٪٣٣٤٪٦٧٥٪١٠
٠٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠٦٪٧٠٠٪٣٠١٦٪٨٠٧٪٢٠٤٪١
٢٥٪٧٥١٪٨٣٣٪١٧٥٪٩٥١٪٥٢٠٪٤٢١٪٥٨٥٪٧
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪٠١٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٢٪١٠٠٢٪٠١٨٪٩٥٠٪٥١٩٪١
٠٪٠٠٪٦٣٠٪٣٨٥٪٩٣٣٪٧٢٦٪٦٠٢٪٤٠٣٪٢
٠٪١٠٠٠٪٧٨١٪٢٢٧٪٨٨٢٪١٢٢٢٪٦٧٣٪٣٣٢٢٪١١
٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪٨١١٪١٩٣٠٪٠٧٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٨٤٠٪١٦١٦٪٦٠٣٪٤٠٩٪٦
١٠٠٪٠٢٪٨٦٠٪١٤٦٪٩١١٪٩٩٥٪٧٦٩٪٢٤١٣٪٤
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٨٦٠٪١٤٦٪٠١٪٠٠٪٠
٧٠٪٣٠٧٪٨٦٣٪١٤١٢٪٩٧٢٪٣١١٢٪٥٧٣٪٤٣١٧٪١٣
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٣٪٠٠٪٠٠٪٠
٧٥٪٢٥٦٪٩٦٢٪٤٢٤٪٩٥١٪٥٥٣٥٪٧٥٣١٪٢٥٣٪١
٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٣٪٨٥٣٪١٥١٣٦٪١٠٠٢٤٪٠٢٪٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٨٦٠٪١٤٦٪٠١٪١٠٠٠٪١
٨٥٪١٥١١٪٤٠٢٪٦٠٢٪٧٧٣٪٢٣٤٣٪٦٨١٣٪٣٢٢٨٪١٣
٥٩٪٤١١٠٪١٠٠٧٪٠١٪٦٩٠٪٣١١٨٪٥٦٨٪٤٤٥٪٤
١٠٠٪٠٤٪٨٣٠٪١٧٥٪٧٩١٪٢١٦٤٪٥٢١٧٪٤٨٢٣٪٢١
٥٠٪٥٠١٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪٦٧٠٪٣٣٤٪٢
٣٣٪٦٧٢٪٧٣٤٪٢٧٨٪٨٤٣٪١٦١٠٠٪٣٧١٩٪٦٣١٠٪١٧
٠٪١٠٠٠٪٧٥١٪٢٥٣٪٩٠١٪١٠٩٪٠١٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٧٪٠٠٪٠٠٪٠

¥¥≥•¥≤∂±∂•µ∏∏≥≥•±µ¥ ∏≥π•∏µ±≤≥•±Σµ∏≤•∏≥±µπ•≥¥≥∞≤•∂∂
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات

استراليا
ڤيچي

نيوزيلندا
اجلديدة بابواغينيا

توجنا

w*UF�« wKJ�« ŸuL�*«
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٥٦٪٤٤١٠٪٠٨٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠±π•≤π¥∂•Σ±
٦٢٪٣٨٨٪٠٥٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪٦٠١٪٤٠٣٪١٠٠٢٪٠٣٪٠±Σ•≤∞∂π•∏∞
٨٦٪١٤٨١٪١٠٠١٣٪٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪٦٧٠٪٣٣٢٪٧٩١٪٢١١١٪٣µΣ•±∏≤∂±•∏≤
٨١٪١٩٢٥٪٠٦٪٠٠٪٩١٠٪٩١٠٪٤٦١٪٥٤٦٪١٠٠٧٪٠٣٪٠≤±•≤∂µπ•Σ¥
٩٠٪١٠٢٨٪٠٣٪٠٠٪٧٠٠٪٣٠٧٪٨٨٣٪١٣٢١٪٨٦٣٪١٤١٢٪٢≤≤•±µ±≤∏•∏µ
٨٦٪١٤١٩٪٠٣٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪٧٣١٪٢٧٨٪١٠٠٣٪٠٢٪٠≤≤•≤Σ∂±•Σ≥
٦١٪٣٩٣٧٪١٠٠٢٤٪٠٣٪١٠٠٠٪٠٩٪٦٧٠٪٣٣١٢٪٧٧٦٪٢٣١٠٪٣∂≥•≤∂±∏±•Σ¥
١٠٠٪٠٧٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠١٢٪٠≥•∂µ∞•π¥
٦٨٪٣٢٤٣٪٢٥٢٠٪٧٥٢٪١٠٠٦٪٠٩٪٦٤٠٪٣٦١٦٪٩٦٩٪٤٢٦٪١Σ∂•≤∂≤±∏•Σ¥
٦٦٪٣٤٢١٪٥٠١١٪٥٠١٪٧٨١٪٢٢١٤٪٤١٤٪٥٩١٢٪٦٧١٧٪٣٣٢٪١∏µ•≥≤±∏≥•∂∏
٦١٪٣٩٣٠٪٠١٩٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٨٪٨٠٨٪٢٠١٢٪٨٨٣٪١٣٧٪١µπ•≤¥±π≤•Σ∂
٨٠٪٢٠١٦٪١٠٠٤٪٠١٪٧٥٠٪٢٥٦٪٠٢٪١٠٠٠٪٩٣١٪٧١٤٪١±∂•≤≥µ¥•ΣΣ
٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠µ•∏≥±•±Σ
٧٣٪٢٧٩٦٪٤٠٣٥٪٦٠٢٪٨٨٣٪١٣٧٪٧٢١٪٢٨١٣٪٨٢٥٪١٨٣٢٪٧±∞∏•±∏¥Σπ•∏≤
٦٧٪٣٣٤٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠±≤•±¥Σ≥•∏∂
٧١٪٢٩١٠٪٠٤٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٧٪٠٠٪٠٠٪٨٣٠٪١٧٥٪١π•±∂¥π•∏¥
١٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠±•∂±∂•π¥
٤٧٪٥٣٨٪٦٧٩٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٩٪٦٠٠٪٤٠٣٪٢≤¥•≤Σ∂µ•Σ≥
٧٣٪٢٨٢٩٪١٠٠١١٪٠١٪٣٣٠٪٦٧١٪٧٧٢٪٢٣١٠٪١٠٠٣٪٠٥٪٠¥±•≥±π±•∂π
٧٦٪٢٤٥٦٪١٠٠١٨٪٠٢٪٨٣٠٪١٧٥٪٦٧١٪٣٣١٠٪١٠٠٥٪٠١٢٪٠Σ≤•≤∏±∏±•Σ≤
٨٩٪١١٢٥٪٠٣٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٦٪٨٦٠٪١٤٦٪١٠٠١٪٠١٤٪٠≤µ•±∏±±±•∏≤
٦٩٪٣١٢٠٪٦٧٩٪٣٣٢٪٢٢١٪٧٨٢٪٥٤٧٪٤٦١٩٪٨٢١٦٪١٨١٤٪٣µµ•≥≤±±π•∂∏
٦٩٪٣١٣١٪٠١٤٪٠٠٪٩٤٠٪٦١٥٪٨٣١٪١٧١٠٪٨٨٢٪١٣١٤٪٢µµ•≤π±≥Σ•Σ±
٦٠٪٤٠٢٤٪٠١٦٪١٠٠٠٪٩٠٢٪١٠١٨٪٥٠٢٪٥٠٩٪٧٥٩٪٢٥٩٪٣¥∏•≥≤±∞¥•∂∏
٨٩٪١١٣٣٪٠٤٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٣٪٦٤٠٪٣٦٧٪٨٨٤٪١٣٧٪١≤¥•≤∞ππ•∏∞
٧٥٪٢٥٦١٪١٠٠٢٠٪٠٢٪٨٨٠٪١٣٧٪٦٩١٪٣١١١٪٧٧٥٪٢٣١٧٪٥µ±•≤¥±∂≤•Σ∂
٧٢٪٢٨١٤٧٪٥٠٥٨٪٥٠١٪٩٣١٪٧٢٥٪٦٣٢٪٣٧٢٢٪٦٤١٣٪٣٦٧٪٤±µ∞•≥∞≥µ≥•Σ∞
٧٣٪٢٧١١٪١٠٠٤٪٠٥٪١٠٠٠٪٠٢٢٪٣٣٠٪٦٧١٪١٠٠٢٪٠٥٪٠≥≤•≤∏∏≤•Σ≤
٧٥٪٢٥٩٪٠٣٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠±∞•≤Σ≤Σ•Σ≥
٥١٪٤٩٥٠٪٧٥٤٨٪٢٥٦٪٢٧٢٪٧٣٣٪٣٢٨٪٦٨١٠٪٨٨٢١٪١٣٤٩٪٧±≥Σ•≤π≥≤∏•Σ±
٧٠٪٣٠١٤٪٠٦٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪٠١٪١٠٠٠٪٧٥١٪٢٥٦٪٢≤∂•≥∞∂±•Σ∞
٩٢٪٨١١٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪٨٠٠٪٢٠٤٪٠١٪٠٠٪٠±±•≤∞¥µ•∏∞
٧٤٪٢٦٣٧٪١٠٠١٣٪٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠١٪٨٠٠٪٢٠٨٪٢≤Σ•≤µ∏∞•Σµ
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠±•≤µ≥•Σµ
٦٨٪٣٢١٥٪٠٧٪٠٠٪٨٦٠٪١٤٦٪٦٠١٪٤٠٣٪٠٢٪٠٠٪٠±≥•±Σ∂≥•∏≥
٥٣٪٤٧١٠٪٠٩٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪١٥٠٪٨٥٢٪١٠٠١١٪٠١٤٪٠≤Σ•≥∞∂≤•Σ∞
٦٠٪٤٠٣٥٪٦٠٢٣٪٤٠٣٪٧٨٢٪٢٢٧٪٥٠٢٪٥٠١٪١٠٠١٪٠١٪٠¥µ•≥±π∏•∂π
٨٤٪١٦٤١٪١٠٠٨٪٠٨٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٨٦٠٪١٤١٢٪٢±∏•±∂π≥•∏¥
٥٠٪٥٠٢٤٪٠٢٤٪١٠٠٠٪٨٦١٪١٤٣١٪٥٣٥٪٤٧١٠٪٦٣٩٪٣٨١٠٪٦µ¥•≥µ±∞≤•∂µ
٦٣٪٣٧٢٤٪٠١٤٪٠٠٪٩٦٠٪٤٢٦٪٥٧١٪٤٣٤٪٨٠٣٪٢٠٤٪١≥≥•±∂±Σ¥•∏¥
٠٪١٠٠٠٪٠٣٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١٠٠٢٪٠٢٪٠∂•≥∏±∞•∂≥
٨٦٪١٤٧١٪٣٣١٢٪٦٧٢٪١٠٠٤٪٠١٪٣٨٠٪٦٣٣٪٩٣٥٪٧١٤٪١¥≥•±µ≤≥π•∏µ
٩٠٪١٠٩٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪١≤•±≥±¥•∏∏
٩٩٪١٧٥٪١٠٠١٪٠١٠٪١٠٠٠٪٠٢٢٪٠٠٪٠٠٪٩٠٠٪١٠١٩٪٢≥∏•µ∂π¥•πµ
٤٨٪٥٢٢٠٪٠٢٢٪١٠٠٠٪٨١١٪١٩١٣٪١٠٠٣٪٠٧٪١٠٠٠٪٠٢٪٠µ≥•≤≤±∏≥•Σ∏
٩٦٪٤٤٦٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧١٪٢∂•±∞µ≥•π∞
٦٧٪٣٣٦١٪٠٣٠٪١٠٠٠٪٥٠٢٪٥٠١٪٧١١٪٢٩٥٪٨٩٢٪١١٨٪١∂Σ•≥∞±µπ•Σ∞
٨٥٪١٥٦٣٪٠١١٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠٥٪٥٠٠٪٥٠٢٪٨٩٢٪١١٨٪١≥¥•≤≥±±≤•ΣΣ
٦٨٪٣٢٦٠٪١٠٠٢٨٪٠١٪٩٨٠٪٢٤٣٪٥٥١٪٤٥٦٪١٠٠٥٪٠١٥٪٠Σ≥•≤µ≤≤±•Σµ
٨٠٪٢٠٨٪٠٢٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪٠١٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪١Σ•≤µ≤±•Σµ
٦٤٪٣٦٣٤٪٥٠١٩٪٥٠٣٪٩٧٣٪٣٧١٪٨٠٢٪٢٠٤٪٨٠١٪٢٠١٦٪٤Σ≤•≤≥≤¥∏•Σ∏
٧٥٪٢٥٩٪٠٣٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪١٠٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٠٤٪٠Σ•≤±≤Σ•Σπ
٦٧٪٣٣٢٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠±•±∞π•π∞

±¥∏•±∂Σ∂∏•∏¥≤Σ≤•≥π¥≤≤•∂±πµ•±≤Σ±∞•∏∏∂¥•≥≤±≥Σ•∂∏±  ∞≥π•≤Σ≤Σ∂π•Σ≥≥±Σ∂•≤≤±± ±¥µ•Σ∏
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٠٠٤٪٠٠٪٨٠٠٪٢٠٤٪٠١٪٠٠٪٠±≥•±∏∂±•∏≤
٧٥١٣٪٢٥٣٪١٠٠١٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠∏•±µ¥¥•∏µ
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧١٪٢¥µ•≤Σ±≤≤•Σ≥
٦٧٠٢٪٣٣٢٪٧٥١٪٢٥١٥٪٥٠٥٪٥٠٣٪٣≥≤•≤∂π≤•Σ¥
٠٠١٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٤٪٠٢٪٠٠٪٠Σ•≤±≤∂•Σπ
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪١∏•±¥¥π•∏∂
٠٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠≥•∂∞≤•¥∞

٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٥٠٠٪٥٠١٪١∂•Σ∏µ•π≥
١٠٠١٢٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠Σ•±Σ≥µ•∏≥
٦٥٠٠٪٣٥١٣٪٩١٧٪٩١٠٪٥٤١٪٤٦٧٪٦≥≥•≤∞±≥≤•∏∞
٧١٠٠٪٢٩٥٪١٠٠٢٪٠١٪٦٧٠٪٣٣٤٪٢≤≤•±¥±≥≥•∏∂
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∂•≤±≤≤•Σπ
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞∞•∞
٠١٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪٠١٪١٠٠٠٪٢≤±•≤∂∂±•Σ¥
٠٠٤٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠Σ•±¥¥≤•∏∂
٨٨٠٠٪١٣٧٪١٠٠١٪٠١٪٥٦٠٪٤٤٩٪٧≤µ•≥∞µΣ•Σ∞
٠١٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠١٪٠±∂•≥µ≥∞•∂µ
٠٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧١٪٢±≥•≤µ≥π•Σµ
٠٠٠٪١٠٠٠٪٢٥١٪٧٥١٪٨٠٣٪٢٠٤٪١≤±•±µ±≤≤•∏µ
٦٧٠٠٪٣٣٢٪٧٥١٪٢٥٣٪١٠٠١٪٠٢٪٠≤π•≤≤±∞±•Σ∏
٨٠١١٠٪٢٠٤٪٦٦١٪٣٤٢١٪٦٨١١٪٣٢١٥٪٧∏∂•≤≤≥∞¥•Σ∏
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠¥•∏¥∂•π≤
٠٠٠٪٠٠٪٨٣٠٪١٧٥٪٧٠١٪٣٠٧٪٣±π•±∂±∞±•∏¥
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٢٪٢¥•±∞≥Σ•π∞
٧٢٠٣٪٢٨١٣٪١٠٠٥٪٠٢٪٥٠٠٪٥٠١٪١≥¥•≤∂πµ•Σ¥
٩٢٠٠٪٨١١٪٠١٪١٠٠٠٪٨٥١٪١٥١٧٪٣±±•±∞πΣ•π∞
٢٩٠٣٪٧١٢٪٥٠٥٪٥٠١٪٥٠١٪٥٠٢٪٢≥±•≤πΣµ•Σ±
١٠٠٠٣٪٠٩٪٩٠٠٪١٠١٨٪٦٩٢٪٣١٣٦٪١٦∏≥•≤±≥≤∞•Σπ
٦٩٠٠٪٣١١١٪٨٣٥٪١٧١٠٪٦٨٢٪٣٢٤٢٪٢٠±≥π•≤∞µµµ•∏∞
٤٥٧٢٤٪٥٥٥٪٨٨٦٪١٢١٥٪٦٩٢٪٣١٣٥٪١٦±∏µ•≤≤∂¥∂•Σ∏
٦٠١١٢٪٤٠٦٪٧٨٤٪٢٢١٤٪٦٩٤٪٣١٩٪٤≥∂•±π±µ¥•∏±
٥٦٠٠٪٤٤٥٪٧٥٤٪٢٥٣٪٧٥١٪٢٥٢١٪٧¥π•≤≤±Σ∞•Σ∏
١٠٠١٣٪٠١٪٦٤٠٪٣٦٩٪٨٨٥٪١٣١٤٪٢π±•±µµ≥µ•∏µ
٠٠٠٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠٣٪٨٤٢٪١٦٢١٪٤µ∞•±¥≥±¥•∏∂
٠١٢٧٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪٩٣٠٪٧١٣٪١¥≤•±π±Σµ•∏±
٦٢٥١٠٪٣٨٨٪٨٣٥٪١٧١٠٪٥٢٢٪٤٨١٤٪١٣±≤¥•≥∞≤π¥•Σ∞
٨٣٠٥٪١٧٥٪٧٥١٪٢٥٣٪٦٢١٪٣٨٨٪٥≤∏•≤ΣΣµ•Σ≥
٨٨١٤٪١٣٧٪٨٨١٪١٣٧٪٦٤١٪٣٦٤٩٪٢٧±≥π•≤∞µµ¥•∏∞
٦٢٠٠٪٣٨١٦٪٥٠١٠٪٥٠٤٪٨٥٤٪١٥١١٪٢±Σ¥•±µπµ±•∏µ
٦٠٠٠٪٤٠٦٪٦٧٤٪٣٣٢٪٦٠١٪٤٠٦٪٤µ∞•≤¥±µπ•Σ∂
٥٠٠٠٪٥٠١٪١٠٠١٪٠١٪٢٥٠٪٧٥١٪٣≥≤•¥∂≥∏•µ¥
١٠٠٠٢٪٠٥٪٧٠٠٪٣٠١٤٪٦٢٦٪٣٨٤٩٪٣٠∏Σ•≤¥≤Σ∂•Σ∂
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∂•±±¥Σ•∏π
٠٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٢٪٥٦٢٪٤٤٥٪٤≥≤•≥¥∂±•∂∂
٠١٥٪٠٠٪٩٠٠٪١٠١٩٪٨٤٢٪١٦١٦٪٣∂≤•≤±≤≤Σ•Σπ
١٠٠٠١٪٠٢٪٤٣٠٪٥٧٣٪٣٣٤٪٦٧٣٪٦Σ∏•≤µ≤≥π•Σµ

WOB��  «d��w�F� Í√—Èd�√w�UL�ù« ÊUO� b�U�
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œb�•œb�•

¡U��‰U�—
œb�•œb�•

¡U��‰U�—
œb�•œb�•

¡U��‰U�—
œb�•œb�•

¡U��‰U�—
œb�•œb�•
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∏∞

٦٤٪٣٦١٤٪٧٧٨٪٢٣٥٨٪٧٣١٧٪٢٧٨٨٪٨٠٣٢٪٢٠٤٪١
١٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠٤٪٨٦٠٪١٤٦٪٥٧١٪٤٣٤٪٣
٠٪٠٠٪٥٦٠٪٤٤٥٪٧١٤٪٢٩١٠٪٠٤٪٠٠٪٠

٥٨٪٤٢٧٪٧٤٥٪٢٦١٧٪٧١٦٪٢٩١٢٪٥٠٥٪٥٠١٪١
٩١٪٩١٠٪٦٩١٪٣١٩٪٩٣٤٪٧٤١٪٠٣٪٠٠٪٠
٨٥٪١٥٦٧٪٧٥١٢٪٢٥٤٠٪٨١١٣٪١٩١٥٣٪٦٧٣٦٪٣٣٤٪٢
٧١٪٢٩٦٢٪٨٤٢٥٪١٦٤١٪١٠٠٨٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٠
٧٣٪٢٧١٠٣٪٨١٣٨٪١٩٨٤٪٧٤٢٠٪٢٦٢٧٠٪٣٣٩٥٪٦٧١٪٢
٦٥٪٣٥٥١٪٨٥٢٧٪١٥١١١٪٧٥١٩٪٢٥٨٥٪٧٥٢٨٪٢٥٣٪١
٦٧٪٣٣٨٪٣١٤٪٦٩٥٪٤٧١١٪٥٣٣٥٪٠٤٠٪٠٠٪٠
٩٠٪١٠٤٥٪٧٢٥٪٢٨٦٨٪٧١٢٦٪٢٩٤٦٪٥٠١٩٪٥٠١٪١
٨٦٪١٤١٩٠٪٩٥٣٠٪٥٤٢٪٨٠٢٪٢٠٦٩٪٧٥١٧٪٢٥١٥٪٥
٨٤٪١٦٦٧٪٦٧١٣٪٣٣٥٣٪٨٢٢٦٪١٨٢٦١٪٧١٥٧٪٢٩٢٧٪١١
٧٢٪٢٨٤١٪٧٠١٦٪٣٠١٠٣٪٧٤٤٤٪٢٦٥٩٪٥٠٢١٪٥٠٢٪٢
٦٧٪٣٣٧٩٪٦٠٣٩٪٤٠٧٣٪٨٥٤٩٪١٥١٢٨٪٨٣٢٢٪١٧٥٪١
٧١٪٢٩٦٥٪٧٣٢٧٪٢٧٨٤٪٧٣٣١٪٢٧٦١٪٠٢٢٪٠٠٪٠
٧٧٪٢٣١٠٣٪٧٦٣٠٪٢٤٦٩٪٧٤٢٢٪٢٦١٨١٪٠٦٣٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠٢٧٪٨٠٠٪٢٠٨٣٪٩٤٢١٪٦٥٠٪١٠٠٣٪٠٢٪٠
٨٦٪١٤٥٤٪٨٢٩٪١٨٢٨١٪٧٤٦١٪٢٦٢١٨٪٧١٧٦٪٢٩١٧٪٧
٧٢٪٢٨٦٢٪٨٣٢٤٪١٧١٥٥٪٦٨٣٢٪٣٢١٨٣٪١٠٠٨٥٪٠٨٪٠
٧٥٪٢٥٤٦٪٨٤١٥٪١٦٤٦٪٧٦٩٪٢٤١٩٢٪١٠٠٥٩٪٠٦٪٠
٧١٪٢٩٢٠٪٧٢٨٪٢٨٣٤٪٧٧١٣٪٢٣٥٤٪٠١٦٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪١٧٠٪٨٣١٪٠٥٪٠٠٪٠
٨٨٪١٢١٠٨٪٨٣١٥٪١٧٩٠٪٨٢١٨٪١٨٤٧٩٪١٠٠١٠٨٪٠٥٪٠
٨٩٪١١٣٣٪٧٦٤٪٢٤٢٢٪٨٦٧٪١٤٧٣٪١٠٠١٢٪٠٢٪٠
٦٩٪٣١٩٪٨٨٤٪١٢١٢٢٪٨٤١٧٪١٦٤٩٪٦٧٩٪٣٣٢٪١
٥٠٪٥٠١٪٧٣١٪٢٧١١٪٩٤٤٪٦١٦٪٠١٪٠٠٪٠
٧٧٪٢٣٣٠٪٧٩٩٪٢١١٩٪٧٣٥٪٢٧٦٥٪١٠٠٢٤٪٠٤٪٠
٨١٪١٩٤٤٪٦٧١٠٪٣٣٥٦٪٦٩٢٧٪٣١٩١٪١٠٠٤١٪٠٢٪٠
٧٣٪٢٧١٤٠٪٧١٥٣٪٢٩١٠٢٪٧٢٤١٪٢٨١٨١٪١٠٠٧٢٪٠٤٪٠
٨٣٪١٧٣٩٪٨٥٨٪١٥١١٠٪٨٢١٩٪١٨١١١٪١٠٠٢٥٪٠٥٪٠
٨٤٪١٦٥١٪٧٨١٠٪٢٢٢٥٪٦٨٧٪٣٢١١٩٪٢٧٥٥٪٧٣٣٪٨
٨٦٪١٤٤٢٪٨٠٧٪٢٠١٤١٪٧١٣٦٪٢٩١٣٧٪٨٠٥٥٪٢٠١٢٪٣
٧٦٪٢٤٣٥٪٧٣١١٪٢٧١٠٦٪٦٨٤٠٪٣٢١٠٤٪٣٣٤٨٪٦٧٢٪٤
٦٩٪٣١٥٤٪٨٠٢٤٪٢٠٦٣٪٨٠١٦٪٢٠٩٩٪٦٧٢٤٪٣٣٤٪٢
٧٩٪٢١٢٢٪٨٨٦٪١٣٧٧٪٧٦١١٪٢٤١٦٢٪١٠٠٥١٪٠١٠٪٠
٧٤٪٢٦١٥١٪٧٤٥٤٪٢٦١١١٪٧٠٣٩٪٣٠٣٥٣٪٢٢١٥٠٪٧٨٢٪٧

٧٦٪٢٤٢٦٪٧١٨٪٢٩٤٥٪٧٢١٨٪٢٨٨٢٪١٠٠٣٢٪٠٦٪٠
٩١٪٩٢٠٪٨٤٢٪١٦٥١٪٧٣١٠٪٢٧٢٧٪١٠٠١٠٪٠٥٪٠
٧١٪٢٩٦٣٪٦٩٢٦٪٣١٨٨٪٧١٤٠٪٢٩٣٢٨٪٧٠١٣٧٪٣٠٤٩٪٢١
٩٢٪٨٤٦٪٨٠٤٪٢٠٢٨٪٧٠٧٪٣٠٦١٪٨٣٢٦٪١٧٥٪١
٧٤٪٢٦٢٣٪٧٨٨٪٢٢٦٨٪٨٠١٩٪٢٠٤٥٪٠١١٪١٠٠٠٪١
٨٥٪١٥٦٠٪٨٣١١٪١٧١٥٥٪٧٥٣١٪٢٥٨٠٪١٠٠٢٧٪٠٣٪٠
٨٣٪١٧٢٥٪٧٥٥٪٢٥٦٩٪٧٥٢٣٪٢٥٣٪٣٣١٪٦٧١٪٢

كاريبي
كاريبي
كاريبي

كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

أوربا
أوربا
أوربا

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

أوربا
أوربا
أوربا

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

الالتينية أمريكا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا

بورت ريكو
لوسيا سانت

ڤنسنت سانت
وجرينادين

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك

بلغاريا
كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك

إستونيا
فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة

مونتينجرو
هولندا

النرويج

بولندا
البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا

تركيا
(إجنلترا، اململكة املتحدة

ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني

بوليڤيا
البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

W�—U��ù«  U�u{u*« nzU�Ë ≠µ
·ËdF� dO�Ÿu{u�rKJ��
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œb�•
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¡U��‰U�—¡U��‰U�—¡U��‰U�—
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٥٠٩٢٩٪٥٠٥٪٥٠٥٪٥٠٤٪٤٢٤٪٥٨١٠٪١٤∏±•≥±±∏≥•∂π
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪١٠٠٠٪٢∂•≤¥±π•Σ∂
٠٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠π•≥∏±µ•∂≥

٠٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٦٪٢≤∞•≥≤¥≥•∂∏
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∏•±≤∂∞•∏∏
١٤٣٣٪٨٦١٪٨٦٦٪١٤٦٪٥٣١٪٤٧٣٤٪٣٠±∞∞•≤µ≥∞µ•Σµ
٠١١٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧٨٪١٦µ±•≥±±±≥•∂π
٤٠١٢٦٩٪٦٠٤٪٥٢٦٪٤٨١١٪٧٤١٠٪٢٦٥٩٪٢١±π≤•≤Σµ≥≤•Σ≥
٧٥٠٠٪٢٥٦٪١٠٠٢٪٠٦٪٧٧٠٪٢٣١٠٪٣∏∞•≤≥≤Σ≤•ΣΣ
٠٠٠٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧٢٪١٠٠٤٪٠٢٪٠µπ•µ≥µ≤•¥Σ
٢٩١١٪٧١٢٪٧٥٥٪٢٥٦٪٥٧٢٪٤٣٢٧٪٢٠Σ∏•≤π±πµ•Σ±
٧٥٢٠٪٢٥١٥٪٠٥٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٦٪٢∂±•±µ≥≥Σ•∏µ
٣٣١٤٪٦٧٢٪٦٩٤٪٣١١٨٪٦٣٨٪٣٧٢٤٪١٤±≥≥•≤≥¥µ≤•ΣΣ
٣٠٠٠٪٧٠٣٪٥٠٧٪٥٠٣٪٧٧٣٪٢٣٣٠٪٩±∞≤•≥∞≤¥±•Σ∞
٣٨٠٠٪٦٣٣٪٨٠٥٪٢٠٤٪٤٤١٪٥٦٧٪٩±≤∂•≥∞≤ππ•Σ∞
٤٢٢٣٪٥٨٥٪٥٠٧٪٥٠٥٪٥٤٥٪٤٦٢٥٪٢١±±≥•≥≤≤¥µ•∂∏
٤٨٧٢٪٥٢١٥٪٦٨١٦٪٣٢٥٥٪٦٧٢٦٪٣٣٤٥٪٢٢±Σπ•≤∏¥∂∏•Σ≤
٠٠٠٪٠٠٪٨٣٠٪١٧٥٪٣٦١٪٦٤٥٪٩≥¥•±Σ±Σ≤•∏≥
٥٨١٥٪٤٢١٥٪٨٠١١٪٢٠١٢٪٦١٣٪٣٩١٧٪١١±Σ∏•≤≤∂±¥•Σ∏
٦٢٦٩٪٣٨٨٪٨٦٥٪١٤٦٪٧٤١٪٢٦٧٨٪٢٨±Σµ•≤∂µ∞∞•Σ¥
٣٠٢١٢٪٧٠٣٪١٠٠٧٪٠١٪٥١٠٪٤٩٢٢٪٢١±±±•≤∂≥±∂•Σ¥
٤٠٥٦٪٦٠٢٪٧٥٣٪٢٥٣٪٦٣١٪٣٨٥٪٣¥¥•≤Σ±±∏•Σ≥
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١∂•Σµ≤•≤µ
٣٣٠٥٪٦٧١٪٦٩٢٪٣١٣٦٪٥٦١٦٪٤٤٢٤٪١٩±Σ∏•±πΣ¥≥•∏±
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠≤≥•±µ±≥±•∏µ
٥٠٦٢٤٪٥٠١٪٥٠١٪٥٠١٪٨٠١٪٢٠٤٪١≥¥•±µ±∏∏•∏µ
١٠٠١٠٪٠٢٪٧٥٠٪٢٥٣٪٠١٪٠٠٪٠Σ•±∏≥≥•∏≥
٥٠٥٩٪٥٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٢٥١٪٧٥٥٪١٥µµ•≥±±≤¥•∂π
٥٠١٠٪٥٠٧٪١٠٠٧٪٠١٪٣٩٠٪٦١١٢٪١٩±∞¥•≥≥≤±≥•∂Σ
٤٦٢١٤٪٥٤٦٪٢٠٧٪٨٠٣٪٦٥١٢٪٣٥٤١٪٢٢≤∞Σ•≥∞¥ΣΣ•Σ∞
١٠٠٠٠٪٠١٪٢٩٠٪٧١٢٪٤٨٥٪٥٢٢٣٪٢٥∏≤•≤≤≤π±•Σ∏
١٠٠٠٠٪٠٥٪٦٧٠٪٣٣٦٪٥٥٣٪٤٥٢١٪١٧±∞∞•≥∞≤≥∞•Σ∞
٦٥٢٦٪٣٥٢٠٪٥٩١١٪٤١١٧٪٦٥١٢٪٣٥٤٥٪٢٤±¥∏•≤∂¥±¥•Σ¥
٧١٠٣٪٢٩٥٪٦٧٢٪٣٣٢٪٥٣١٪٤٧٢٩٪٢٦±≥≤•≥≤≤∏≥•∂∏
٥٠٠٣٪٥٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٧٠٤٪٣٠٢١٪٩∏∞•≤µ≤¥≤•Σµ
٣٣١٢٩٪٦٧٢٠٪٩٤٤١٪٦١٧٪٨٦١٪١٤١٨٪٣±±≥•≤∂≥≤∂•Σ¥
٤٤٢٣٪٥٦١٥٪٥٣١٩٪٤٧٨٪٥٢٧٪٤٨٤٧٪٤٤≥≤∞•≥≤∂∏Σ•∂∏

٥٧٢٤٪٤٣٤٪٥٣٣٪٤٧٨٪٥٦٧٪٤٤٩٪٧Σµ•≤π±∏∞•Σ±
٠٠١٪٠٠٪٢٠٠٪٨٠١٪٣٦٤٪٦٤٩٪١٦¥≤•≤Σ±±≥•Σ≥
٤٣٠١٪٥٧١٩٪٥٣٢٥٪٤٧٢٠٪٥٩١٨٪٤١٣٨٪٢٦≤π≥•≥≥∂∞µ•∂Σ
٠٣٤٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٣٪٦٧٣٪٣٣٤٪٢¥≥•≤≥±¥Σ•ΣΣ
٠٠٢٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٦٠٠٪٤٠١٨٪١٢µ±•≤µ±µµ•Σµ
٦٤٣٨٪٣٦٢١٪٧٣١٢٪٢٧١١٪٥٩٤٪٤١٥٤٪٣٧±≤≤•≤¥≥∏¥•Σ∂
٤٠٢٥٪٦٠٦٪٤٣٩٪٥٧٦٪٤٦٨٪٥٤٢٦٪٣٠Σ∏•≥∂±≥∂•∂¥

WOB��  «d��w�F� Í√—Èd�√w�UL�ù« ÊUO� b�U�

¡U��‰U�—
œb�•œb�•

¡U��‰U�—
œb�•œb�•

¡U��‰U�—
œb�•œb�•

¡U��‰U�—
œb�•œb�•

¡U��‰U�—
œb�•œb�•
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٨١٪١٩٣٠٪٦٨٧٪٣٢٥٠٪٨٣٢٣٪١٧٦٣٪٦٠١٣٪٤٠٦٪٤
٦٤٪٣٦٢٣٪٨٧١٣٪١٣١١٤٪٧٠١٧٪٣٠٦٢٪١٠٠٢٧٪٠٦٪٠
٧٥٪٢٥٢١٪٧٥٧٪٢٥٥٥٪٦٩١٨٪٣١٩٨٪٧٣٤٥٪٢٧٨٪٣
٨١٪١٩١٣٪٨٨٣٪١٢٨٣٪٨٤١١٪١٦٩٣٪٨٣١٨٪١٧٥٪١
٩٥٪٥٣٥٪٨١٢٪١٩٦٢٪٦٥١٥٪٣٥١٠٢٪٦٣٥٤٪٣٨٥٪٣
٨٥٪١٥١١٪٩١٢٪٩٨٠٪٨٤٨٪١٦١٧٤٪٥٧٣٣٪٤٣٤٪٣
١٠٠٪٠١٪٨٠٠٪٢٠٤٪٦٣١٪٣٨١٠٪٠٦٪٠٠٪٠
٩١٪٩١٢٤٪٨٣١٢٪١٧٩٦٪٨٥١٩٪١٥٢٣٩٪٨٨٤٣٪١٣٧٪١
٧٠٪٣٠٧٪٩٠٣٪١٠٩٪٨٨١٪١٣١٤٪١٠٠٢٪٠١٪٠
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٩٪٩٥٠٪٥٦٩٤٪١٠٠٣٨٪٠٢٪٠
٤٨٪٥٢٢٩٪٩١٣١٪٩٦٤٪٧٨٦٪٢٢١٨٣٪٥٦٥٣٪٤٤١٥٪١٢
٨٥٪١٥٤٦٪٩٢٨٪٨٤٥٪٩٠٤٪١٠٥٣٪٦٧٦٪٣٣٢٪١
٧١٪٢٩٩٠٪٧٢٣٧٪٢٨١١٢٪٧٠٤٣٪٣٠١٥٩٪٦٠٦٧٪٤٠٣٪٢
٧٦٪٢٤٥٩٪٧٤١٩٪٢٦٤٩٪٧٧١٧٪٢٣١١٢٪٧٠٣٤٪٣٠٧٪٣

٨٦٪١٤٤٤٪٧٧٧٪٢٣١٥٤٪٧٥٤٧٪٢٥٢٢١٪٧٥٧٣٪٢٥٣٪١
٧٦٪٢٤١٩٪٨٢٦٪١٨٤٠٪٧٥٩٪٢٥٢١٪٤٠٧٪٦٠٢٪٣
٨٠٪٢٠٣٥٪٧٧٩٪٢٣٩٣٪٧٨٢٨٪٢٣٢٤٨٪٠٧٢٪٠٠٪٠
٨٥٪١٥٢٩٪٩٦٥٪٤٢٦٪٧٩١٪٢١٢٧٪٠٧٪١٠٠٠٪١
١٠٠٪٠١٪٨٢٠٪١٨٣١٪٩٠٧٪١٠٩٪١٠٠١٪٠١٪٠

±∏∏•≤∏¥π≥•Σ≤≥±Σ∂•≤≤±± ±¥µ•Σ∏±µµ≤•≤∞∂ ≥∏∏•∏∞± ∞±Σ•≤≤≥ ∂πΣ•Σ∏

W�—U��ù«  U�u{u*« nzU�Ë ≠µ
·ËdF� dO�Ÿu{u�rKJ��

¡U��‰U�—
œb�•

oKF� Ë√ dO��

¡U��‰U�—¡U��‰U�—¡U��‰U�—
œb�•œb�•œb�•œb�•œb�•œb�•œb�•

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا

الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا

احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

احمليط الهادي

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا

بوروجواي
بيرو

أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات

استراليا
ڤيچي

نيوزيلندا
اجلديدة بابواغينيا

توجنا

w*UF�« wKJ�« ŸuL�*«

WIDM*«W�Ëb�«
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١٠٠١٣٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٦٪٦٣٠٪٣٨٥٪٣µ∞•≤¥±∂≤•Σ∂
٤٠٠٢٪٦٠٢٪٠٣٪٠٠٪٨٦٠٪١٤١٩٪٣∂≥•≤≤≤≤∂•Σ∏
٦٣٠٠٪٣٨٥٪٦٣٣٪٣٨١٠٪٧١٦٪٢٩١٠٪٤∏∂•≤π≤∞Σ•Σ±
٢٠١٦٪٨٠١٪٠٤٪٠٠٪٦٥٠٪٣٥١٧٪٩¥∂•±∏≤±≤•∏≤
٠١٧٪١٠٠٠٪٦١٢٪٣٩٢٠٪٨٠١٣٪٢٠٨٪٢π±•≤∏≤≥≤•Σ≤
٧١٠٢٪٢٩١٢٪٤٦٥٪٥٤٦٪٧٢٧٪٢٨٢٦٪١٠∂∏•±∏≥±≥•∏≤
٠٠٤٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠Σ•≥≤±µ•∂∏
٦٠٠٢٤٪٤٠٩٪٥٦٦٪٤٤٩٪٦٦٧٪٣٤٣٨٪٢٠±∞∏•±Σµ≤≤•∏≥
٠٤١٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠∂•±∂≥≤•∏¥
٧٠٠٠٪٣٠١٦٪٠٧٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠¥µ•∂Σ≤¥•π¥
٠٠٠٪٠٠٪٢٩٠٪٧١٢٪٥٠٥٪٥٠٢٪٢±∞π•≤Σ≤πµ•Σ≥
٨٩٤٣٠٪١١٨٪٧٥١٪٢٥٣٪٨٠١٪٢٠٨٪٢≤≥•±≤±∂µ•∏∏
٦٥٦١٦٪٣٥١٣٪٦٣٧٪٣٧١٢٪٦٤٧٪٣٦٧٧٪٤٣≤∞∂•≥±¥∂∂•∂π
١٠٠٨١٦٪٠١٪٦٨٠٪٣٢١٥٪٦١٧٪٣٩٢٢٪١٤π¥•≤∂≤∂µ•Σ¥

٧١٠٢٪٢٩٢٠٪٥٠٨٪٥٠٤٪٦٣٤٪٣٧٣١٪١٨±µ∏•≤µ¥ΣΣ•Σµ
٠٢٥٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠٤٪٦٣٠٪٣٨٥٪٣≤π•≤¥π±•Σ∂
١٨٠٠٪٨٢٢٪٥٠٩٪٥٠٤٪٥٩٤٪٤١١٠٪٧±≤π•≤µ≥π≤•Σµ
١٠٠١٠٪٠٢٪٨٣٠٪١٧٥٪٠١٪٠٠٪٠±µ•±¥∏π•∏∂
٠٠٠٪٠٠٪٨٠٠٪٢٠٤٪١٠٠١٪٠١٪٠π•±∂¥Σ•∏¥

π∂¥•≥∏± µ∏∞•∂≤≥±±•≥¥∂±Σ•∂∂≥∂µ•¥¥¥∂Σ•µ∂±≥≤•≤∞µ≤≥•∏∞Σ µΣ≥•≤¥≤¥≥∏Σ•Σ∂

WOB��  «d��w�F� Í√—Èd�√w�UL�ù« ÊUO� b�U�

¡U��‰U�—
œb�•œb�•

¡U��‰U�—
œb�•œb�•

¡U��‰U�—
œb�•œb�•

¡U��‰U�—
œb�•œb�•

¡U��‰U�—
•œb�•
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٧٤٪٢٦١٤٪٧٨٥٪٢٢١٤٪٠٤٪١٠٠٠٪١
٩٠٪١٠١٨٪٨٦٢٪١٤١٢٪١٠٠٢٪٠٦٪٠
٧٣٪٢٧٩٠٪٧٣٣٤٪٢٧٩٠٪٠٣٤٪٠٠٪٠
٧٧٪٢٣٢٧٪٧١٨٪٢٩٢٠٪١٠٠٨٪٠٧٪٠
٨٧٪١٣١٣٪٨٣٢٪١٧١٠٪١٠٠٢٪٠٣٪٠
٨٧٪١٣٢٠٪٩٤٣٪٦١٥٪٧١١٪٢٩٥٪٢
٦٧٪٣٣٢٪٦٧١٪٣٣٢٪٠١٪٠٠٪٠
٩٤٪٦٢٩٪٩٣٢٪٧٢٨٪١٠٠٢٪٠١٪٠
٨١٪١٩١٧٪٨٨٤٪١٣١٤٪٦٠٢٪٤٠٣٪٢
٨٥٪١٥٣٤٪٨٥٦٪١٥٣٤٪٠٦٪٠٠٪٠
٨٩٪١١٢٤٪٩٢٣٪٨٢٢٪٦٧٢٪٣٣٢٪١
٨٣٪١٧١٥٪٨٧٣٪١٣١٣٪٦٧٢٪٣٣٢٪١
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٦٩٪٣١٢٢٪٧١١٠٪٢٩٢٠٪٥٠٨٪٥٠٢٪٢
٨١٪١٩٢٢٪٨٤٥٪١٦٢١٪٥٠٤٪٥٠١٪١
٤٤٪٥٦٤٪٥٧٥٪٤٣٤٪٠٣٪١٠٠٠٪٢
٦٧٪٣٣٨٪٦٧٤٪٣٣٨٪٠٤٪٠٠٪٠
٨٩٪١١١٦٪٩٤٢٪٦١٦٪٠١٪١٠٠٠٪١
٩٢٪٨٤٧٪٩٣٤٪٧٤٠٪٨٨٣٪١٣٧٪١
٧٨٪٢٢٢٥٪٧٨٧٪٢٢٢٥٪٠٧٪٠٠٪٠
٨١٪١٩١٠٩٪٨١٢٥٪١٩٩٥٪٨٢٢٢٪١٨١٤٪٣
١٠٠٪٠٦٪١٠٠٠٪٠٦٪٠٠٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠٨٪١٠٠٠٪٠٨٪٠٠٪٠٠٪٠
٧٦٪٢٤٢٥٪٧٥٨٪٢٥١٢٪٧٦٤٪٢٤١٣٪٤
٨٨٪١٣٧٪٨٨١٪١٣٧٪٠١٪٠٠٪٠
٦٧٪٣٣٨٪٧٠٤٪٣٠٧٪٥٠٣٪٥٠١٪١
٧٧٪٢٣٦٢٪٧٥١٩٪٢٥٤٤٪٨٢١٥٪١٨١٨٪٤
٨٠٪٢٠٤١٦٪٨٣١٠١٪١٧٣٧٨٪٦٢٧٨٪٣٨٣٨٪٢٣
٧٣٪٢٧٣٠٢٪٧٩١١١٪٢١٢٣١٪٦٠٦٣٪٤٠٧١٪٤٨
٧٨٪٢٢٥٣٪٨٦١٥٪١٤٤٩٪٣٦٨٪٦٤٤٪٧
٨٠٪٢٠٦٦٪٧٩١٧٪٢١٦٤٪١٠٠١٧٪٠٢٪٠
٨٥٪١٥٣٥٠٪٨٧٦٣٪١٣٣٣٤٪٥٢٤٨٪٤٨١٦٪١٥
٨٤٪١٦١٦٨٪٨٦٣٢٪١٤١٦٤٪٤٠٢٦٪٦٠٤٪٦
٧٤٪٢٦٦٣٪٨٠٢٢٪٢٠٥١٪٥٧١٣٪٤٣١٢٪٩
٦٨٪٣٢١٢١٪٦٦٥٧٪٣٤٨٦٪٧٤٤٥٪٢٦٣٥٪١٢
٧٤٪٢٦١٤٪٦٩٥٪٣١١١٪١٠٠٥٪٠٣٪٠
٨١٪١٩٢٩٦٪٨٢٦٩٪١٨٢٦٣٪٧٥٥٨٪٢٥٣٣٪١١
٨٥٪١٥٦١٠٪٨٧١٠٩٪١٣٥٩١٪٥٣٩٢٪٤٧١٩٪١٧
٧٥٪٢٥١٠٧٪٧٦٣٦٪٢٤١٠٣٪٥٧٣٣٪٤٣٤٪٣
٥٢٪٤٨٢٢٪٦٤٢٠٪٣٦١٦٪٣٥٩٪٦٥٦٪١١
٧٧٪٢٣٩٢٪٧٤٢٨٪٢٦٧٢٪٨٧٢٥٪١٣٢٠٪٣
٩٥٪٥٢٠٪٩٥١٪٥١٨٪١٠٠١٪٠٢٪٠
٦٧٪٣٣٣٦٪٦٧١٨٪٣٣٢٩٪٦٤١٤٪٣٦٧٪٤
٧٥٪٢٥٩٠٪٧٤٣٠٪٢٦٨٣٪٨٨٢٩٪١٣٧٪١
٨٢٪١٨١٦٤٪٨٢٣٦٪١٨١٠٦٪٨٢٢٣٪١٨٥٨٪١٣
٧٣٪٢٧٨٨٪٧٤٣٢٪٢٦٨١٪٦٤٢٨٪٣٦٧٪٤
٨٣٪١٧٥٪١٠٠١٪٠٢٪٧٥٠٪٢٥٣٪١
٧١٪٢٩١٠٪٦٠٤٪٤٠٦٪١٠٠٤٪٠٤٪٠
٦٩٪٣١١١٪٧٣٥٪٢٧٨٪٦٠٣٪٤٠٣٪٢
٩٣٪٧٣٩٪٩١٣٪٩٣٠٪١٠٠٣٪٠٩٪٠
٨١٪١٩١٥٢٪٨٥٣٥٪١٥١٢٩٪٦٤٢٢٪٣٦٢٣٪١٣
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠
٧٤٪٢٦٢٦٩٪٧٩٩٤٪٢١٢٤١٪٤٨٦٤٪٥٢٢٨٪٣٠
٧٥٪٢٥٨٥٪٧٩٢٨٪٢١٧١٪٦١١٩٪٣٩١٤٪٩

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرچيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك
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٤٧٪٥٣٣٥٪٥٤٣٩٪٤٦٣٠٪٢٨٢٦٪٧٢٥٪١٣
٧١٪٢٩٤٦٪٧٦١٩٪٢٤٤١٪٤٥١٣٪٥٥٥٪٦
٨٠٪٢٠٦٩٪٨٠١٧٪٢٠٥٢٪٨١١٣٪١٩١٧٪٤
٨٢٪١٨٢٦١٪٨٢٥٧٪١٨٢٥٣٪٧٣٥٤٪٢٧٨٪٣
٧٤٪٢٦٥٩٪٧٧٢١٪٢٣٥٤٪٥٠١٦٪٥٠٥٪٥
٨٥٪١٥١٢٥٪٨٥٢٢٪١٥١٢٠٪١٠٠٢٢٪٠٥٪٠
٧٣٪٢٧٦١٪٧٧٢٢٪٢٣٤٦٪٦٥١٤٪٣٥١٥٪٨
٧٤٪٢٦١٨١٪٧٧٦٢٪٢٣١٧١٪٤٨٥١٪٥٢١٠٪١١
٩٤٪٦٥٠٪٩٦٣٪٤٤٧٪٧٥٢٪٢٥٣٪١
٧٤٪٢٦٢١٨٪٧٨٧٦٪٢٢٢٠٤٪٤١٥٦٪٥٩١٤٪٢٠
٦٨٪٣٢١٨٣٪٧٠٨٥٪٣٠١٨٠٪٢٧٧٧٪٧٣٣٪٨
٧٧٪٢٣١٩٢٪٨١٥٨٪١٩١٧٥٪٤٩٤٠٪٥١١٧٪١٨
٧٧٪٢٣٥٤٪٧٦١٦٪٢٤٤٥٪٨٢١٤٪١٨٩٪٢
٢٠٪٨٠١٪٥٠٤٪٥٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٣
٨٢٪١٨٤٧٨٪٨٦١٠٦٪١٤٤٣٨٪٥٤٧٢٪٤٦٤٠٪٣٤
٨٦٪١٤٧٢٪٨٦١٢٪١٤٧١٪١٠٠١٢٪٠١٪٠
٨٧٪١٣٤٧٪٩٥٧٪٥٣٨٪٦٤٢٪٣٦٩٪٥
٩٤٪٦١٦٪١٠٠١٪٠١٥٪٥٠٠٪٥٠١٪١
٧٣٪٢٧٦٥٪٧٢٢٤٪٢٨٥٨٪٨٨٢٣٪١٣٧٪١
٦٩٪٣١٩١٪٧١٤١٪٢٩٨٤٪٥٤٣٥٪٤٦٧٪٦
٧٢٪٢٨١٧٨٪٧٣٧٠٪٢٧١٤٣٪٦٦٥٢٪٣٤٣٥٪١٨
٨٢٪١٨١١١٪٨٦٢٥٪١٤١٠٤٪٤٧١٧٪٥٣٧٪٨
٦٨٪٣٢١١٩٪٧٠٥٥٪٣٠١١٤٪٥٠٥٠٪٥٠٥٪٥
٧١٪٢٩١٣٧٪٧٥٥٥٪٢٥١٢٦٪٤٤٤١٪٥٦١١٪١٤
٦٨٪٣٢١٠٣٪٦٧٤٨٪٣٣٨٤٪٧٦٤٢٪٢٤١٩٪٦
٨٠٪٢٠٩٨٪٨٢٢٤٪١٨٨٣٪٧١١٨٪٢٩١٥٪٦
٧٨٪٢٢١٦٠٪٨٧٤٥٪١٣١٤٠٪٤٥٢١٪٥٥٢٠٪٢٤
٧٠٪٣٠٣٤٧٪٧٣١٤٩٪٢٧٢٤٩٪٦٣٩٢٪٣٧٩٨٪٥٧

٧٢٪٢٨٨٢٪٧٤٣٢٪٢٦٧٨٪٥٠٢٨٪٥٠٤٪٤
٧٤٪٢٦٢٥٪٧٦٩٪٢٤٢٢٪٦٠٧٪٤٠٣٪٢
٧١٪٢٩٣٢٨٪٧٦١٣٦٪٢٤٢٩٨٪٤١٩٣٪٥٩٣٠٪٤٣
٧١٪٢٩٦٠٪٧٢٢٥٪٢٨٥٤٪٦٠٢١٪٤٠٦٪٤
٨٠٪٢٠٤٥٪٨٠١١٪٢٠٣٢٪٨١٨٪١٩١٣٪٣
٧٥٪٢٥٨٠٪٨٣٢٧٪١٧٦٧٪٥٠١٤٪٥٠١٣٪١٣
٧٥٪٢٥٣٪٧٥١٪٢٥٣٪٠١٪٠٠٪٠
٨٣٪١٧٦٣٪٧٩١٣٪٢١٤٢٪٩١١١٪٩٢١٪٢
٧٠٪٣٠٦٢٪٧٤٢٧٪٢٦٥٣٪٥٣١٩٪٤٧٩٪٨
٧٠٪٣٠٩٨٪٧٥٤٣٪٢٥٦٠٪٦٢٢٠٪٣٨٣٨٪٢٣
٨٤٪١٦٩٣٪٨٦١٨٪١٤٨٩٪٥٧١٥٪٤٣٤٪٣
٦٥٪٣٥١٠١٪٦٣٥٤٪٣٧٧٨٪٧٢٤٥٪٢٨٢٣٪٩
٨٤٪١٦١٧٤٪٨٥٣٣٪١٥١٦٥٪٦٤٢٨٪٣٦٩٪٥
٦٣٪٣٨١٠٪٦٧٦٪٣٣١٠٪٠٥٪١٠٠٠٪١
٨٥٪١٥٢٣٤٪٨٥٤٢٪١٥٢٠٥٪٨٣٣٦٪١٧٢٩٪٦
٨٨٪١٣١٤٪٨٨٢٪١٣١٤٪٠٢٪٠٠٪٠
٩٥٪٥٦٩٤٪٩٥٣٨٪٥٦٨٧٪٨٨٣٧٪١٣٧٪١
٧٧٪٢٣١٧٨٪٧٧٥٣٪٢٣١٧٦٪١٠٠٥٣٪٠٢٪٠
٩٠٪١٠٥٣٪٩١٦٪٩٥٢٪٥٠٥٪٥٠١٪١
٧١٪٢٩١٥٤٪٧٢٦٣٪٢٨١٠٤٪٦٩٤١٪٣١٥٠٪٢٢
٧٩٪٢١١١٠٪٨١٣٠٪١٩٨٦٪٧١٢٠٪٢٩٢٤٪١٠
٧٥٪٢٥٢٢١٪٨٠٧٣٪٢٠١٩٠٪٥٤٤٧٪٤٦٣١٪٢٦
٧٥٪٢٥٢١٪٧٣٧٪٢٧١١٪٧٧٤٪٢٣١٠٪٣
٧٨٪٢٣٢٤٨٪٨٠٧٢٪٢٠٢٣٦٪٤٦٥٨٪٥٤١٢٪١٤
٧٩٪٢١٢٧٪٨٥٧٪١٥٢٣٪٥٧٤٪٤٣٤٪٣
٩٠٪١٠٩٪٩٠١٪١٠٩٪٠١٪٠٠٪٠
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

بلغاريا
كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
توجنا
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٧٪٩٣١٪٤٠١٤٪٦٠٢٪٣≤∞
٠٪١٠٠٠٪٠١٨٪١٠٠٠٪٢≤∞
٠٪١٠٠٠٪٢١٩٠٪٧٩٧٪٢٧±≤¥
٧٪٩٣٢٪٠٢٥٪١٠٠٠٪٨≥µ
٢٣٪٧٧٣٪٠١٠٪١٠٠٠٪٢±µ
٠٪١٠٠٠٪٣٣٢٠٪٦٧١٪٢≤≥
٠٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪١≥
٠٪١٠٠٠٪٠٢٩٪١٠٠٠٪٢≥±
١٢٪٨٨٢٪٢٥١٥٪٧٥١٪٣≤±
٠٪١٠٠٠٪٠٣٤٪١٠٠٠٪٦¥∞
٤٪٩٦١٪٠٢٣٪١٠٠٠٪٣≤Σ
٧٪٩٣١٪٣٣١٤٪٦٧١٪٢±∏
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞
٩٪٩١٢٪٣٦٢٠٪٦٤٤٪٧≥≥
٥٪٩٥١٪٤٠٢١٪٦٠٢٪٣≤Σ
٢٥٪٧٥١٪٠٣٪١٠٠٠٪٥π
٢٥٪٧٥٢٪٢٥٦٪٧٥١٪٣±≤
٠٪١٠٠٠٪٥٠١٦٪٥٠١٪١±∏
١٥٪٨٥٧٪٥٠٤١٪٥٠٣٪٣µ¥
٤٪٩٦١٪١٤٢٤٪٨٦١٪٦≥≤
١٤٪٨٦١٥٪١٩٩٦٪٨١٥٪٢١±≥Σ
٠٪١٠٠٠٪٠٦٪٠٠٪٠∂
٠٪١٠٠٠٪٠٣٪٠٠٪٠≥
٣٨٪٦٣٣٪٠٥٪٠٠٪٠∏
٢٣٪٧٧٦٪٦٣٢٠٪٣٨٥٪٣≥¥
٠٪١٠٠٠٪٠٧٪١٠٠٠٪١∏
٠٪١٠٠٠٪٢٥٨٪٧٥١٪٣±≤
٨٪٩٢٥٪٣٠٦٠٪٧٠٦٪١٤∏µ
٣٪٩٧١١٪١٧٤٠٥٪٨٣١٧٪٨٤µ±Σ
٩٪٩١٢٨٪٤٠٢٧٩٪٦٠٤٥٪٦٨¥≤∞
٩٪٩١٥٪٢٠٤٨٪٨٠٣٪١٢∂∏
٢٪٩٨١٪٦٦٥٪٩٤١٪١٦∏≥
٨٪٩٢٢٧٪٤٤٣٢٥٪٥٦٢٨٪٣٦¥±∂
٣٪٩٧٥٪٢٨١٦٣٪٧٢٩٪٢٣≤∞∞
٩٪٩١٦٪٢٢٥٨٪٧٨٥٪١٨∏Σ
١٢٪٨٨١٥٪٢٥١١٣٪٧٥١٥٪٤٤±∏Σ
١٣٪٨٧٢٪٢٠١٣٪٨٠١٪٤≤∞
٥٪٩٥١٤٪٢٠٢٨٢٪٨٠١٤٪٥٥≥∂µ
١٪٩٩٤٪١٦٠٦٪٩٩١٪١٠٨Σ±π
٠٪١٠٠٠٪٠١٠٧٪١٠٠٠٪٣٦±¥≥
١٨٪٨٢٤٪٧٠١٨٪٣٠١٤٪٦¥≤
٦٪٩٤٦٪١٨٨٧٪٨٢٥٪٢٣±≤±
١٤٪٨٦٣٪١٠٠١٨٪٠١٪٠≤≤
٢٥٪٧٥٩٪٣٣٢٧٪٦٧٦٪١٢µ¥
٥٪٩٥٥٪٣٨٦٪٩٧١٪٢٨±≤∞
٦٪٩٤١٠٪١٩١٥٤٪٨١٧٪٢٩≤∞∞
٥٪٩٥٤٪٦٨٤٪٩٤٢٪٣٠±≤∞
١٧٪٨٣١٪٠٥٪١٠٠٠٪١Σ
٣٠٪٧٠٣٪٢٥٧٪٧٥١٪٣±¥
٠٪١٠٠٠٪٠١٢٪١٠٠٠٪٥±Σ
٢٠٪٨٠٨٪٦٧٣٣٪٣٣٢٪١¥¥
٩٪٩١١٤٪٨١٣٩٪٩٢٣٪٣٣±∏π
٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠±
١٣٪٨٧٣٦٪٣١٢٣٤٪٦٩٢٩٪٦٦≥∂µ
٢٪٩٨٢٪١٨٨٣٪٨٢٥٪٢٣±±≥

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك
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٩٪٩١٣٪٣٣٣٢٪٦٨١٣٪٢٧Σµ
٩٪٩١٤٪١٦٤٢٪٨٤٣٪١٦∂µ
١٪٩٩١٪٦٦٨٪٩٤١٪١٦∏∂
٢٪٩٨٦٪١٢٢٥٥٪٨٨٧٪٥٠≥±∏
١٠٪٩٠٦٪٢٩٥٣٪٧١٦٪١٥∏∞
٦٪٩٤٨٪١٨١٢٠٪٨٢٤٪١٨±µ∞
٢٠٪٨٠١٢٪٢٧٤٩٪٧٣٦٪١٦∏≥
٢٥٪٧٥٤٤٪٤٨١٣٤٪٥٢٢٩٪٣٢≤≥π
٠٪١٠٠٠٪٦٧٤٩٪٣٣٢٪١µ≤
٨٪٩٢١٧٪١٦٢٠١٪٨٤١٢٪٦٤≤π¥
١٪٩٩٢٪٨١٨١٪٩٢٧٪٧٨≤∂∏
٦٪٩٤١١٪٢٧١٨١٪٧٣١٦٪٤٣≤µ±
٩٪٩١٥٪٦٤٩٪٩٤١٪١٥Σ∞
٠٪١٠٠٠٪٦٠١٪٤٠٣٪٢∂
٢٪٩٨١٠٪١٠٤٦٩٪٩٠١١٪٩٧µ∏Σ
٠٪١٠٠٠٪٠٧٣٪١٠٠٠٪١٢∏µ
١٠٪٩٠٥٪٧٨٤٤٪٢٢٧٪٢µ∏
٠٪١٠٠٠٪١٠٠١٦٪٠١٪٠±Σ
٣٪٩٧٢٪١٧٦٣٪٨٣٤٪٢٠∏π
٩٪٩١٨٪١٥٨٣٪٨٥٦٪٣٥±≥≤
٥٪٩٥٩٪٢٤١٧٢٪٧٦١٧٪٥٥≤µ≥
٧٪٩٣٨٪١٦١٠٣٪٨٤٤٪٢١±≥∂
١٠٪٩٠١٢٪٢٤١٠٧٪٧٦١٣٪٤٢±Σ¥
٧٪٩٣١٠٪٢٩١٢٧٪٧١١٦٪٣٩±π≤
٨٪٩٢٨٪١٩٩٦٪٨١٩٪٣٩±µ≤
٩٪٩١٩٪٢١٨٩٪٧٩٥٪١٩±≤≤
١٠٪٩٠١٧٪٢٧١٤٥٪٧٣١٤٪٣٧≤±≥
١٩٪٨١٦٧٪٤٠٢٨٣٪٦٠٦٠٪٩٠µ∞∞
٢٪٩٨٢٪١٦٨٠٪٨٤٥٪٢٧±±¥
٤٪٩٦١٪١٠٢٦٪٩٠١٪٩≥Σ
٤٪٩٦١٤٪١١٣١٤٪٨٩١٥٪١٢٢¥∂µ
١٣٪٨٧٨٪٥٤٥٣٪٤٦١٤٪١٢∏Σ
٤٪٩٦٢٪٩٤٣٪٩١١٪١٠µ∂
١٠٪٩٠٨٪٣٠٧٢٪٧٠٨٪١٩±∞Σ
٠٪١٠٠٠٪١٠٠٣٪٠١٪٠¥
١٠٪٩٠٦٪٢٣٥٧٪٧٧٣٪١٠Σ∂
٦٪٩٤٤٪٣٠٥٨٪٧٠٨٪١٩∏π
٢٦٪٧٤٢٥٪٤٧٧٣٪٥٣٢١٪٢٤±¥≥
٨٪٩٢٧٪٣٣٨٦٪٦٧٦٪١٢±±±
١٦٪٨٤١٦٪١٣٨٦٪٨٧٧٪٤٧±µ∂
٣٪٩٧٥٪٢٤١٦٩٪٧٦٨٪٢٥≤∞Σ
٠٪١٠٠٠٪٠١٠٪١٠٠٠٪٦±∂
١٢٪٨٨٢٩٪٣٠٢١٠٪٧٠١٣٪٣٠≤∏≤
٠٪١٠٠٠٪٠١٤٪١٠٠٠٪٢±∂
١٪٩٩٧٪٣٦٨٧٪٩٧١٪٣٧Σ≥≤
٠٪١٠٠٠٪٤٢١٨٣٪٥٨٢٢٪٣١≤≥∂
٨٪٩٢٤٪١٧٤٩٪٨٣١٪٥µπ
٢٢٪٧٨٣٥٪٢٧١٢٤٪٧٣١٨٪٤٩≤≤∂
١٠٪٩٠١١٪٢٦١٠١٪٧٤٩٪٢٥±¥∂
٢١٪٧٩٤٦٪٥٥١٧٥٪٤٥٤٠٪٣٣≤π¥
٥٪٩٥١٪٢٩١٩٪٧١٢٪٥≤Σ
٥٪٩٥١٢٪٢٦٢٣٦٪٧٤١٩٪٥٣≥≤∞
٤٪٩٦١٪٢٩٢٦٪٧١٢٪٥≥¥
٣٣٪٦٧٣٪١٠٠٦٪١٪٠٠±∞

≤  ¥±≥•Σ∂Σµπ•≤¥±∞ ≥≤Σ•π≥∏∞Σ•Σ≥∞∂ ±¥
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

بلغاريا
كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينيجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
توجنا

w*UF�« wKJ�« ŸuL�*«
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٦٧٪٣٣٨٪٨٦٤٪١٤٦٪١±π
٧٥٪٢٥٣٪١٠٠١٪٠٥٪٠π
٧٨٪٢٢٥٨٪٥٨١٦٪٤٢١٩٪١٤±∞Σ
٨٠٪٢٠٤٪١٠٠١٪٠٥٪٠±∞
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞
٠٪٠٠٪٨٦٠٪١٤٦٪١Σ
٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١±
٩٥٪٥٢٠٪٨٩١٪١١٨٪١≥∞
٨٠٪٢٠٤٪٨٠١٪٢٠٤٪١±∞
٥٠٪٥٠٢٪٩٦٢٪٤٢٣٪١≤∏
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٥٪٠Σ
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٩٪٠π
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞
٧٢٪٢٨١٣٪٥٥٥٪٤٥٦٪٥≤π
٦٧٪٣٣٨٪٨٦٤٪١٤٦٪١±π
٠٪١٠٠٠٪٦٧٢٪٣٣٢٪١µ
٧٥٪٢٥٣٪٠١٪١٠٠٠٪١µ
١٠٠٪٠٢٪٩٣٠٪٧١٣٪١±∂
٨٩٪١١١٦٪٨٣٢٪١٧١٥٪٣≥∂
٥٠٪٥٠١٪٩٠١٪١٠٩٪١±≤
٧٦٪٢٤٣٩٪٧٩١٢٪٢١٤٢٪١١±∞¥
١٠٠٪٠٤٪٠٠٪٠٠٪٠¥
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪٠≥
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠١٪٠≥
٧٣٪٢٧١١٪٨٨٤٪١٣٧٪١≤≥
١٠٠٪٠٣٪٥٠٠٪٥٠١٪١µ
٧١٪٢٩٥٪٥٠٢٪٥٠٢٪٢±±
٧٧٪٢٣٣٤٪٧٥١٠٪٢٥١٥٪٥∂¥
٨٣٪١٧١٣٨٪٧١٢٩٪٢٩٣٠٪١٢≤∞π
٧٢٪٢٨١٣٦٪٦٣٥٣٪٣٧٤٢٪٢٥≤µ∂
٧٢٪٢٨١٣٪٨٩٥٪١١٨٪١≤Σ
٧٨٪٢٢٤٧٪٩٠١٣٪١٠٩٪١Σ∞
٧٢٪٢٨٢٨٪٨١١١٪١٩١٧٪٤∂∞
٨٦٪١٤٧٨٪١٠٠١٣٪٠٤٪٠πµ
٧٧٪٢٣٤٩٪٤٤١٥٪٥٦٤٪٥Σ≥
٦٩٪٣١٢٠٪٨٦٩٪١٤٦٪١≥∂
١٠٠٪٠٢٪٧٢٠٪٢٨١٣٪٥≤∞
٨١٪١٩٨٩٪٨١٢١٪١٩٢٥٪٦±¥±
٨٦٪١٤١٦٩٪٨٨٢٧٪١٢٢٠٩٪٢٨¥≥≥
٥٠٪٥٠١٪٧٥١٪٢٥٧٨٪٢٦±∞∂
٥٦٪٤٤١٥٪٠١٢٪١٠٠٠٪٢≤π
٩١٪٩١٠٪٧١١٪٢٩١٧٪٧≥µ
١٠٠٪٠٩٪٨٣٠٪١٧٥٪١±µ
٦٠٪٤٠١٨٪٧٠١٢٪٣٠٧٪٣¥∞
١٠٠٪٠٥٪١٠٠٠٪٠١٪٠∂
٨٠٪٢٠٣٦٪٧٠٩٪٣٠١٤٪٦∂µ
٨٠٪٢٠٣٢٪٧٣٨٪٢٧٢٤٪٩Σ≥
١٠٠٪٠١٪٥٠٠٪٥٠١٪١≥
٨٠٪٢٠٤٪٦٧١٪٣٣٦٪٣±¥
٣٣٪٦٧١٪١٠٠٢٪٠٤٪٠Σ
٩٣٪٧١٣٪٧١١٪٢٩٥٪٢≤±
٨٤٪١٦٩٦٪٦٦١٨٪٣٤٢٣٪١٢±¥π
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠±
٧٩٪٢١١٣٨٪٦٦٣٦٪٣٤٤١٪٢١≤≥∂
٧١٪٢٩٢٤٪٧٧١٠٪٢٣٢٤٪٧∂µ
٣٤٪٦٦١٥٪٢٠٢٩٪٨٠١٪٤¥π

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك

بلغاريا

WIDM*«W�Ëb�«
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٥٠٪٥٠٥٪٩٥٥٪٥٢٠٪١≥±
٧١٪٢٩١٥٪٦٧٦٪٣٣٦٪٣≥∞
٨٦٪١٤١١١٪٧٦١٨٪٢٤٥٢٪١٦±πΣ
٧١٪٢٩٣٠٪٦٥١٢٪٣٥١٣٪٧∂≤
٨٠٪٢٠٤٧٪٧٣١٢٪٢٧٨٪٣Σ∞
٧٧٪٢٣٣٤٪٦٨١٠٪٣٢١٥٪٧∂∂
٧٦٪٢٤٢٦٪٨١٨٪١٩٦١٪١٤±∞π
٩٠٪١٠٩٪١٠٠١٪٠٥٪٠±µ
٧٧٪٢٣٨١٪٧٦٢٤٪٢٤٣٩٪١٢±µ∂
٧٣٪٢٧٥٤٪٦٨٢٠٪٣٢٤٢٪٢٠±≥∂
٨٠٪٢٠١٢٥٪٦١٣٢٪٣٩٢٠٪١٣±π∞
٨٣٪١٧١٥٪٦٧٣٪٣٣٢٪١≤±
٠٪١٠٠٠٪٥٠٤٪٥٠١٪١∂
٨٤٪١٦١٤٣٪٧٨٢٨٪٢٢١٠٢٪٢٩≥∞≤
٧٥٪٢٥٣٪٨٥١٪١٥٦٠٪١١Σµ
٦٧٪٣٣٤٪٧١٢٪٢٩٥٪٢±≥
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞
٦٩٪٣١٣٥٪٧٦١٦٪٢٤١٩٪٦Σ∂
٥٩٪٤١٢٢٪٦٨١٥٪٣٢٣٢٪١٥∏¥
٧١٪٢٩٩٩٪٧٥٤١٪٢٥٤٠٪١٣±π≥
٨٩٪١١٣١٪٦٧٤٪٣٣٢٨٪١٤ΣΣ
٧١٪٢٩٦٩٪٦٧٢٨٪٣٣٣٢٪١٦±¥µ
٧٠٪٣٠٢٣٪٧٧١٠٪٢٣٣٤٪١٠ΣΣ
٧٠٪٣٠٣٨٪٥٨١٦٪٤٢٣٧٪٢٧±±∏
٨٠٪٢٠٤٠٪٧٢١٠٪٢٨١٣٪٥∂∏
٧٩٪٢١١٣٨٪٦٥٣٦٪٣٥١٥٪٨±πΣ
٧٢٪٢٨٦٨٪٦٣٢٧٪٣٧٥٧٪٣٤±∏∂
٨٦٪١٤٦٪٦٥١٪٣٥٢٠٪١١≥∏
١٠٠٪٠٨٪٠٠٪٠٠٪٠∏
٧٥٪٢٥٢١٦٪٦٥٧٣٪٣٥٩١٪٥٠¥≥∞
٦٢٪٣٨٢٤٪٧٧١٥٪٢٣٣٧٪١١∏Σ
٦٥٪٣٥١١٪٩٢٦٪٨١١٪١≤π
٧١٪٢٩٤٠٪٦٣١٦٪٣٨٥٪٣∂¥
٥٠٪٥٠١٪١٠٠١٪٠٢٪٠¥
٠٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠٦٪٤±∞
٦٧٪٣٣١٠٪٦١٥٪٣٩٢٥٪١٦µ∂
٧١٪٢٩١٢٪٧٥٥٪٢٥٦٪٢≤µ
٩٥٪٥٣٦٪٨٠٢٪٢٠٤٠٪١٠∏∏
٨٩٪١١٨٪٥١١٪٤٩٢٤٪٢٣µ∂
٩١٪٩١٠٪١٠٠١٪٠١٧٪٠≤∏
١٠٠٪٠٥٪٢٥٠٪٧٥١٪٣π
٧٩٪٢١٣٤٪٧٧٩٪٢٣٢٤٪٧Σ¥
١٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠١٪٠¥
٩٤٪٦١٤٦٪٩٦١٠٪٤١٠٤٪٤≤∂¥
١٠٠٪٠٥٪١٠٠٠٪٠١٪٠∂
٩٥٪٥٣٦٪٨٣٢٪١٧١٠٪٢µ∞
٧٣٪٢٧٨٠٪٦٩٢٩٪٣١٣١٪١٤±µ¥
٨٥٪١٥٦٩٪٦٢١٢٪٣٨٣٣٪٢٠±≥¥
٧٨٪٢٢٨٩٪٧٧٢٥٪٢٣٢٤٪٧±¥µ
٨٣٪١٧٥٪٢٥١٪٧٥١٪٣±∞
٦٩٪٣١٧٣٪٧٦٣٣٪٢٤٣٤٪١١±µ±
٨٦٪١٤٦٪٨١١٪١٩١٣٪٣≤≥
٨٣٪١٧٥٪٠١٪٠٠٪٠∂

 Σ≥∏•≤∂≤  ±¥π•Σ¥±  ∞¥≥•≤≤≥  ∂≥≥•Σ∏Σ µ∂≥
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
توجنا
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٦٧٪٣٣٨٪٨٦٤٪١٤٦٪١±π
١٠٠٪٠٥٪٧٥٠٪٢٥٣٪١π
٧٤٪٢٦١٤٪٦٩٥٪٣١٥١٪٢٣π≥
٨٦٪١٤٦٪١٠٠١٪٠٣٪٠±∞
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞
١٠٠٪٠٣٪٧٥٠٪٢٥٣٪١Σ
٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠±
٩٢٪٨٢٤٪١٠٠٢٪٠٤٪٠≥∞
١٠٠٪٠٦٪٥٠٠٪٥٠٢٪٢±∞
٨٥٪١٥١٧٪١٠٠٣٪٠٨٪٠≤∏
١٠٠٪٠٥٪١٠٠٠٪٠٢٪٠Σ
١٠٠٪٠٥٪١٠٠٠٪٠٤٪٠π
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞
٥٧٪٤٣١٢٪٨٨٩٪١٣٧٪١≤π
٦٩٪٣١٩٪٨٣٤٪١٧٥٪١±π
١٠٠٪٠١٪٢٥٠٪٧٥١٪٣µ
١٠٠٪٠٢٪٣٣٠٪٦٧١٪٢µ
١٠٠٪٠٦٪٩٠٠٪١٠٩٪١±∂
٨٨٪١٢٣٠٪٥٠٤٪٥٠١٪١≥∂
٨٣٪١٧٥٪٨٣١٪١٧٥٪١±≤
٧٦٪٢٤٥٣٪٨٢١٧٪١٨٢٨٪٦±∞¥
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٢٪٠¥
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠١٪٠≥
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٣٪٠≥
٧٣٪٢٧٨٪٨٣٣٪١٧١٠٪٢≤≥
٦٧٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠٢٪٠µ
٨٣٪١٧٥٪٤٠١٪٦٠٢٪٣±±
٧٨٪٢٢٣٨٪٧٣١١٪٢٧١١٪٤∂¥
٨٣٪١٧١٥٢٪٥٨٣١٪٤٢١٤٪١٠≤∞Σ
٦٨٪٣٢١١٧٪٦٨٥٥٪٣٢٥٧٪٢٧≤µ∂
٧٨٪٢٢١٤٪٧٨٤٪٢٢٧٪٢≤Σ
٧٨٪٢٢٣٢٪٨٣٩٪١٧٢٤٪٥Σ∞
٧٧٪٢٣٣٠٪٧٤٩٪٢٦١٧٪٦∂≤
٨٩٪١١٧٢٪٦٩٩٪٣١٩٪٤π¥
٧٢٪٢٨٥٠٪٧٥١٩٪٢٥٣٪١Σ≥
٧٨٪٢٢١٨٪٥٧٥٪٤٣٨٪٦≥Σ
٩٢٪٨١١٪٥٠١٪٥٠٤٪٤≤∞
٨٤٪١٦٧٨٪٧٥١٥٪٢٥٣٦٪١٢±¥±
٨٩٪١١٣٥٩٪٦٨٤٥٪٣٢٢١٪١٠¥≥µ
٧٥٪٢٥٧١٪٧٣٢٤٪٢٧٨٪٣±∞∂
٣٣٪٦٧٢٪٥٤٤٪٤٦٧٪٦±π
٧٦٪٢٤٢٢٪٨٣٧٪١٧٥٪١≥µ
٨٩٪١١٨٪١٠٠١٪٠٦٪٠±µ
٦٨٪٣٢١٩٪٥٠٩٪٥٠٦٪٦¥∞
١٠٠٪٠٥٪١٠٠٠٪٠١٪٠∂
٨٠٪٢٠٣٥٪٧٨٩٪٢٢١٤٪٤∂≤
٧٤٪٢٦٣٤٪٨١١٢٪١٩٢٢٪٥Σ≥
١٠٠٪٠٢٪٠٠٪١٠٠٠٪١≥
٦٧٪٣٣٦٪٨٠٣٪٢٠٤٪١±¥
٧٥٪٢٥٣٪٦٧١٪٣٣٢٪١Σ
٩٢٪٨١٢٪٧٥١٪٢٥٦٪٢≤±
٨٢٪١٨٩٥٪٧٣٢١٪٢٧٢٤٪٩±¥π
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠±
٧٦٪٢٤١١٣٪٧٦٣٦٪٢٤٥٧٪١٨≤≤¥
٧٣٪٢٨٢٩٪٧٤١١٪٢٦١٤٪٥µπ
٣٠٪٧٠١٠٪٣٨٢٣٪٦٣٦٪١٠¥π

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك

بلغاريا
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π±

٧٣٪٢٧٨٪٨٥٣٪١٥١٧٪٣≥±
٨٠٪٢٠١٢٪٥٧٣٪٤٣٨٪٦≤π
٨٣٪١٧١٤٥٪٨٢٣٠٪١٨١٨٪٤±πΣ
٦٩٪٣١٩٪٦٩٤٪٣١٣٤٪١٥∂≤
٨٣٪١٧٣٤٪٧٢٧٪٢٨٢١٪٨Σ∞
٦٩٪٣١٢٢٪٧٩١٠٪٢١٢٧٪٧∂∂
٧٦٪٢٤٥٤٪٩٠١٧٪١٠٢٧٪٣±∞±
١٠٠٪٠٢٪٩٢٠٪٨١٢٪١±µ
٧٨٪٢٢٩٧٪٧٢٢٧٪٢٨٢٣٪٩±µ∂
٧٦٪٢٤٦٣٪٦٠٢٠٪٤٠٢٧٪١٨±≤∏
٨٥٪١٥١١٦٪٥٧٢١٪٤٣٢٩٪٢٢±∏∏
٨٣٪١٧١٠٪٧٨٢٪٢٢٧٪٢≤±
٣٣٪٦٧١٪٠٢٪١٠٠٠٪٣∂
٨٢٪١٨١٧٥٪٨٠٣٨٪٢٠٦٨٪١٧≤π∏
٨٣٪١٧١٥٪٨٤٣٪١٦٤٨٪٩Σµ
٦٤٪٣٦٧٪١٠٠٤٪٠٢٪٠±≥
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞
٨٢٪١٨٣٦٪٥٦٨٪٤٤١٨٪١٤Σ∂
٥٧٪٤٣٢٠٪٦٩١٥٪٣١٣٤٪١٥∏¥
٧٧٪٢٣٩٩٪٦٠٣٠٪٤٠٣٣٪٢٢±∏¥
٧٦٪٢٤٣٥٪٧٩١١٪٢١٢٢٪٦Σ¥
٧٢٪٢٨٧٥٪٦٣٢٩٪٣٧٢٦٪١٥±¥µ
٧٦٪٢٤٣٩٪٦٩١٢٪٣١١٨٪٨ΣΣ
٧٠٪٣٠٤٣٪٥٧١٨٪٤٣٣٣٪٢٥±±π
٨٨٪١٢٤٤٪٤٧٦٪٥٣٨٪٩∂Σ
٨٣٪١٧١٣٠٪٥٨٢٦٪٤٢٣٢٪٢٣≤±±
٧٤٪٢٦٧٠٪٦٠٢٤٪٤٠٥١٪٣٤±Σπ
٧٨٪٢٢١٤٪٥٨٤٪٤٢١١٪٨≥Σ
١٠٠٪٠٧٪١٠٠٠٪٠١٪٠∏
٧٦٪٢٤٢٥٧٪٥٥٨٣٪٤٥٥٠٪٤١¥≥±
٧٦٪٢٤٣١٪٦٣١٠٪٣٧٢٧٪١٦∏¥
٧٣٪٢٧١٩٪١٠٠٧٪٠٢٪٠≤∏
٧٠٪٣٠٣٥٪٧٧١٥٪٢٣١٠٪٣∂≥
٦٧٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠١٪٠¥
٤٠٪٦٠٢٪٨٣٣٪١٧٥٪١±±
٧٧٪٢٣٢٤٪٤٢٧٪٥٨١٠٪١٤µµ
٧٣٪٢٧١٦٪٦٧٦٪٣٣٢٪١≤µ
٨٥٪١٥٦٢٪٩٣١١٪٧١٤٪١∏∏
٩٢٪٨١٢٪٤٤١٪٥٦٢٠٪٢٥µ∏
١٠٠٪٠٧٪٩٥٠٪٥٢٠٪١≤∏
٨٣٪١٧٥٪٣٣١٪٦٧١٪٢π
٧٩٪٢١٣٧٪٧٧١٠٪٢٣٢٠٪٦Σ≥
١٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠١٪٠¥
٩٥٪٥١٩٩٪٩٣١٠٪٧٥١٪٤≤∂¥
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٥٪٠∂
٨٨٪١٢٢٩٪١٠٠٤٪٠١٦٪٠¥π
٧٢٪٢٨٨٧٪٧٣٣٤٪٢٧٢٤٪٩±µ¥
٨٢٪١٨٨٠٪٦٤١٨٪٣٦٢١٪١٢±≥±
٨٠٪٢٠٨٤٪٧٣٢١٪٢٨٢٩٪١١±¥µ
٨٦٪١٤٦٪٠١٪١٠٠٠٪٢π
٧١٪٢٩٨٧٪٦٩٣٥٪٣١٢٠٪٩±µ±
٩٣٪٧١٤٪٧١١٪٢٩٥٪٢≤≤
١٠٠٪٠٢٪٧٥٠٪٢٥٣٪١∂

∂Σπ•≥∞µ∂π±•Σ∞∞∏¥ ±•≤±¥ ±µ∞•ΣπΣ  ¥∏≤

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
توجنا
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١٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠٨٪٥٠٠٪٥٠٦٪٠٦٪١٠٠٠٪١٢
٠٪٠٠٪٣٩٠٪٦١٧٪٦٧١١٪٣٣٤٪٣٣٢٪٦٧١٪٢
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٨٪٥٥٠٪٤٥٦٪٠٥٪١٠٠٠٪٩
٨٥٪١٥١١٪٩٤٢٪٦١٧٪٧٣١٪٢٧١١٪١٠٠٤٪٠١٤٪٠
٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٤٪٤٦١٤٪٥٤٦٪٩٧٪٩١١٪١٠
٥٠٪٥٠٣٪١٣٣٪٨٨١٪٩٠٧٪١٠٩٪١٠٠١٪٠٢٪٠
٥٠٪٥٠١٪١٠٠١٪٠٢٪٦٠٠٪٤٠٣٪١٠٠٢٪٠٦٪٠
٨٨٪١٣٧٪١٠٠١٪٠١٧٪٦٤٠٪٣٦٧٪١٣٤٪٨٧٢٪١٣
٧٥٪٢٥٣٪٠١٪١٠٠٠٪٣٣١٢٪٦٧٢٪٠٤٪٠٠٪٠
٨٨٪١٣٧٪٠١٪١٠٠٠٪٨٢١٧٪١٨١٤٪١٤٣٪٨٦٣٪١٩
٢٥٪٧٥١٪٢٥٣٪٧٥١٪٥٥٣٪٤٥١٦٪٥٧١٣٪٤٣١٦٪١٢
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪٠٠٪٠٠٪٢٠٠٪٨٠١٪٤
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٥٧٠٪٤٣٨٪١٤٦٪٨٦١٪٣١٦٪٦٩٤٪٩
١٠٠٪٠٤٪١٠٠٠٪٠٤٪٧٥٠٪٢٥٦٪٠٢٪١٠٠٠٪٣
٥٠٪٥٠١٪٧٠١٪٣٠٧٪٥٠٣٪٥٠٢٪١٠٠٢٪٠٤٪٠
٠٪٠٠٪٥٣٠٪٤٧٨٪٦٢٧٪٣٨٨٪٨٥٪٩٢٢٪٢٣
٦٠٪٤٠٣٪١٠٠٢٪٠١٪٧٠٠٪٣٠٧٪٩١٣٪٩١٠٪١
٥٦٪٤٤٩٪٦٧٧٪٣٣٢٪٠١٪٠٠٪٥٣٠٪٤٧٨٪٧
٦١٪٣٩١٧٪٨٦١١٪١٤٢٥٪٨٠٤٪٢٠١٢٪٠٣٪٠٠٪٠
٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٧٠٥٪٣٠٧٪٤٧٣٪٥٣٨٪٩
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٨٪١٠٠٠٪٠١٣٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٢٥٪٧٥٢٪٠٦٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٨٪٧٥٤٪٢٥٣٪١٠٠١٪٠٥٪٠
٣٣٪٦٧١٪١٠٠٢٪٠٣٨٪٤٣٠٪٥٧٣٪١٠٠٤٪٠١٢٪٠
٦٣٪٣٨٥٪٠٣٪١٠٠٠٪٥٧٩٪٤٣١٢٪٠٩٪٠٠٪٠
٥٠٪٥٠٤٪٦٧٤٪٣٣٤٩٪٨٤٢٤٪١٦٢٦٪٦٤٥٪٣٦٦٤٪٣٦
٤٢٪٥٨٢١٪٥٥٢٩٪٤٥١٢٩٪٥٢١٠٥٪٤٨١٣٥٪٣٣١٢٥٪٦٧٣٣٪٦٧
١٠٠٪٠٤٢٪٥٦٠٪٤٤١٩٪٥٧١٥٪٤٣٣٦٪٥٥٢٧٪٤٥٢٨٪٢٣
١٠٠٪٠٢٪٤٦٠٪٥٤١٧٪٦٩٢٠٪٣١٢٢٪٢٨١٠٪٧٣١١٪٢٩
٠٪١٠٠٠٪٤٦٦٪٥٤١٢٪٢٤١٤٪٧٦٤٪٥٣١٣٪٤٧٣١٪٢٨
٠٪٠٠٪٤٤٠٪٥٦٢٣٪٤٣٢٩٪٥٧٣٠٪٥٠٣٩٪٥٠٧٦٪٧٦
١٠٠٪٠١٠٪٧٩٠٪٢١٤٥٪١٠٠١٢٪٠٢٪٦٧٠٪٣٣٢٠٪١٠
٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٩٠٢١٪١٠٩٪٥٠١٪٥٠٢٪٢
٦٦٪٣٤٥١٪٦٦٢٦٪٣٤٨١٪٤٩٤٢٪٥١٥٤٪٤٢٥٧٪٥٨٧٦٪١٠٥
٧٥٪٢٥١٥٪٦٦٥٪٣٤٢٣٪٨٢١٢٪١٨١٨٪٥٥٤٪٤٥١١٪٩
٣٩٪٦١١٨٪٢٣٢٨٪٧٧٢٥٪٤٣٨٤٪٥٧٦٣٪١٠٨٢٪٩٠١٢٪١٠٣
٤٠٪٦٠٢٪٢٥٣٪٧٥٣٪٢٩٩٪٧١١٢٪٣٩٣٠٪٦١٥٣٪٨٢
٧٥٪٢٥٦٪٦٥٢٪٣٥٢٨٪٣٩١٥٪٦١١١٪٥٢١٧٪٤٨١٧٪١٦
١٠٠٪٠٢٪٦٤٠٪٣٦٩٪٠٥٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٦٥٪٢٥٠٪٧٥١٪٤٤٣٪٥٦٤٪٥
٢٥٪٧٥١٪١٠٠٣٪٠١٤٪١٤٠٪٨٦١٪٠٦٪١٠٠٠٪١٢
١٠٠٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪١١٧٪٨٩١٪٦٧٨٪٣٣٤٪٢
٨٣٪١٧٢٥٪٥٣٥٪٤٧٢٦٪٣٠٢٣٪٧٠٣٪٦٤٧٪٣٦٩٪٥
٣٠٪٧٠٣٪٥٣٧٪٤٧٢٠٪٦٠١٨٪٤٠٢١٪١١١٤٪٨٩٧٪٥٨
٦٩٪٣١٩٪١٠٠٤٪٠٧٪٥٩٠٪٤١١٧٪٣٩١٢٪٦١١١٪١٧
٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠١٪٠
٠٪١٠٠٠٪٠٦٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٧٪٠
٩٠٪١٠٩٪٩٢١٪٨١٢٪٦٧١٪٣٣٢٪٤٠١٪٦٠٤٪٦
٠٪١٠٠٠٪٨٦١٪١٤٣٧٪٠٦٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٣٣٪٦٧١٪٣٣٢٪٦٧٥٪٥٩١٠٪٤١١٧٪٨١١٢٪١٩٢٥٪٦
٥٠٪٥٠٤٪٦٩٤٪٣١٢٧٪٥٧١٢٪٤٣٨٪٥٧٦٪٤٣٢١٪١٦
٥٦٪٤٤١٠٪٦٩٨٪٣١٥٥٪٧١٢٥٪٢٩٦٤٪٧٢٢٦٪٢٨٨٦٪٣٤
٤٤٪٥٦١٢٪٣١١٥٪٦٩١١٪٣٧٢٤٪٦٣١٠٪٠١٧٪١٠٠٠٪٣٦
١٧٪٨٣١٪٤٠٥٪٦٠٤٪٢٩٦٪٧١٢٪٢٥٥٪٧٥٢٪٦

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك

بلغاريا
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٨٥٪١٥١١٪٢≤∞•¥≤≤∏•µ∏
٥٩٪٤١١٠٪٧≤≤•µ∞≤≤•µ∞
٨٠٪٢٠٣٢٪٨≤≤•≥≤¥∂•∂∏
٦٥٪٣٥١٣٪٧±¥•±∏∂∂•∏≥
٠٪٠٠٪٠≥±•∂∞≤±•¥∞
٨٩٪١١١٧٪٢±≥•≤π≥≤•Σ±
٠٪١٠٠٠٪٢µ•≤π±≤•Σ±
٠٪١٠٠٠٪١±π•≥Σ≥≥•∂≥
٥٦٪٤٤٥٪٤≤±•∂∏±∞•≥≤
٨٣٪١٧٢٩٪٦¥∂•¥∂µ≥•µ¥
٨٥٪١٥٥١٪٩¥∞•≥≤∏µ•∂∏
٥٠٪٥٠٥٪٥π•¥µ±±•µµ
٠٪٠٠٪٠∞•∞∞•∞
٦٧٪٣٣٢٢٪١١≥≤•¥∏≥µ•µ≤
٨٩٪١١١٦٪٢Σ•±π≥∞•∏±
٥٦٪٤٤١٤٪١١±Σ•≥∏≤∏•∂≤
٨٠٪٢٠٨٪٢≥Σ•µπ≤∂•¥±
٨٨٪١٢٢٣٪٣π•±Σ¥¥•∏≥
٨١٪١٩٤٨٪١١≤∂•≤∏∂Σ•Σ≤
٩٣٪٧٣٨٪٣≤±•±ππ≤•∏±
٧١٪٢٩٩١٪٣٧µµ•≥¥±∞∂•∂∂
١٠٠٪٠٣٪٠∞•∞≥¥•±∞∞
٧٥٪٢٥٤٢٪١٤±¥•≤µ¥≤•Σµ
٦٧٪٣٣٢٪١Σ•∂¥¥•≥∂
٧٤٪٢٦٣٤٪١٢±Σ•≤µµ∞•Σµ
٧٨٪٢٢٢١٪٦±≤•±¥Σµ•∏∂
٨٠٪٢٠٤٪١≤≤•µ±≤±•¥π
٩٢٪٨٣٥٪٣Σ≤•≤π±Σ∏•Σ±
٥٧٪٤٣٨١٪٦١≥∏Σ•¥π≥ππ•µ±
٦٦٪٣٤٥٧٪٢٩π¥•≥¥±∏≤•∂∂
٩٥٪٥٢٠٪١∂∞•¥µΣ≤•µµ
٤٥٪٥٥١٠٪١٢Σ≥•µ∂µΣ•¥¥
٦٣٪٣٧٢٧٪١٦±∂∞•µ±±µ∂•¥π
١٠٠٪٠٣٠٪٠≤≤•±Σ±∞Σ•∏≥
٨٩٪١١٨٪١≤µ•µΣ±π•¥≥
٥٥٪٤٥٤١٪٣٣≤∂≥•¥∂≥∞≥•µ¥
٨٣٪١٧٦٥٪١٣¥≥•≤µ±≥≤•Σµ
٦٧٪٣٣٨٤٪٤٢≥≥π•∂≥≤∞≤•≥Σ
٥٠٪٥٠١٪١±≤µ•∂¥Σ±•≥∂
٥٨٪٤٣٢٣٪١٧∂Σ•¥¥∏µ•µ∂
٦٢٪٣٨٨٪٥±∞•≥¥±π•∂∂
٧٥٪٢٥٥٠٪١٧≤µ•±∞≤≤∞•π∞
٠٪٠٠٪٠≤±•µΣ±∂•¥≥
٢٠٪٨٠١٪٤≤±•ΣµΣ•≤µ
١٠٠٪٠٥٪٠¥∞•≥Σ∂∏•∂≥
٧٢٪٢٨١٣٪٥±∞≤•∂±∂¥•≥π
٣٣٪٦٧١٨٪٣٦∂π•µ≥∂≤•¥Σ
٠٪٠٠٪٠µ•∏≥±•±Σ
٠٪٠٠٪٠∂•¥∂Σ•µ¥
٨٩٪١١٨٪١±∞•≤≤≥µ•Σ∏
٤٥٪٥٥١٨٪٢٢≤π•≥µµµ•∂µ
٦٦٪٣٤٣٧٪١٩¥π•≥Σ∏µ•∂≥
٥٤٪٤٦١٤٪١٢µ∞•¥∞Σ¥•∂∞
٧٦٪٢٤٥٣٪١٧±±∞•≤π≤∂∏•Σ±
٤٧٪٥٣٨٪٩±∞±•Σ±¥±•≤π
٢٨٪٧٢٥٪١٣≥µ•Σ±±¥•≤π

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك

بلغاريا
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π¥

٨٠٪٢٠٤٪٨٣١٪١٧٥٪٤٨١٪٥٢١٢٪٤٨١٣٪٥٢٢٤٪٢٦
٣٣٪٦٧١٪٢٧٢٪٧٣٩٪٦٥٢٤٪٣٥٥٥٪٦٤٢٩٪٣٦٥١٪٢٩
٥٦٪٤٤١٠٪٤٦٨٪٥٤١٩٪٥٩٢٢٪٤١٣٢٪٤٠٢٢٪٦٠١٦٪٢٤
٤٣٪٥٧٣٪١٠٠٤٪٠٢٤٪٦٠٠٪٤٠٩٪١٠٠٦٪٠٣٧٪٠
٥٠٪٥٠٤٪٦٩٤٪٣١٧٦٪٦٥٣٤٪٣٥٣٣٪٤٣١٨٪٥٧٢٢٪٢٩
٦٩٪٣١١١٪٦٩٥٪٣١١٨٪٥٠٨٪٥٠١٣٪٥٧١٣٪٤٣٣١٪٢٣
٤٧٪٥٣٥١٪٤٥٥٨٪٥٥٨٤٪٦٣١٠٤٪٣٧٤٥٪٦٣٢٦٪٣٧٤٣٪٢٥
٨٢٪١٨٢٣٪٩٨٥٪٢٤٢٪٤٤١٪٥٦١٦٪٥٣٢٠٪٤٧٣٧٪٣٣
٨٦٪١٤١٢٪٦٢٢٪٣٨٣١٪٧١١٩٪٢٩٤٤٪٦٩١٨٪٣١٦٦٪٣٠
٨٢٪١٨١٤٪٢٤٣٪٧٦٩٪٥٩٢٩٪٤١٦٣٪٥١٤٣٪٤٩٦٢٪٥٩
٤٠٪٦٠٢٪٦٩٣٪٣١٢٢٪٥١١٠٪٤٩١٩٪٥٨١٨٪٤٢٣٥٪٢٥
٤٨٪٥٢١١٪٧٨١٢٪٢٢٣٨٪٧٤١١٪٢٦٢٨٪٧٦١٠٪٢٤٣١٪١٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٦٦٪٣٤٢٥٪٠١٣٪١٠٠٠٪٤٨٥٧٪٥٢٥٨٪٤٣٦٢٪٥٧٦٦٪٨٨
١٠٠٪٠٥٪٢٣٠٪٧٧٧٪٠٢٤٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١١
٣٨٪٦٢٨٪٣٩١٣٪٦١١٦٪٦٣٢٥٪٣٧٣٢٪١٧١٩٪٨٣١١٪٥٤
٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٤٢٦٪٥٨٥٪١٣٧٪٨٨٢٪١٤
٠٪١٠٠٠٪٧١١٪٢٩١٠٪١٧٤٪٨٣١٪١٠٠٥٪٠١٪٠
٤٢٪٥٨٥٪٠٧٪١٠٠٠٪٦٨١٨٪٣٢١٧٪٤٥٨٪٥٥١٨٪٢٢
٦٢٪٣٨٣٦٪٦٦٢٢٪٣٤٢٩٪٧٥١٥٪٢٥٤٨٪١٠٠١٦٪٠٢٪٠
٧٥٪٢٥٦٪٠٢٪١٠٠٠٪٤٨٢٢٪٥٢٢٨٪١٠٠٣٠٪٠٦٪٠
٤٠٪٦٠٢٪٦٣٣٪٣٨١٠٪٦٢٦٪٣٨١٣٪٠٨٪١٠٠٠٪١٦
٦٨٪٣٢٤٨٪٢٥٢٣٪٧٥٣١٪٣٨٩٥٪٦٢٣١٪٥٤٥١٪٤٦٤٠٪٣٤
٣٣٪٦٧٦٪٠١٢٪١٠٠٠٪٢٦٢١٪٧٤١٠٪٧٦٢٨٪٢٤٣٧٪١٢
٦٠٪٤٠٦٪٥٨٤٪٤٢١٥٪٦٢١١٪٣٨٢١٪٤٥١٣٪٥٥١٤٪١٧
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٢٥٠٪٧٥١٪١٠٠٣٪٠٥٪٠
٦٤٪٣٦٧٤٪٤٧٤٢٪٥٣٦٠٪٧٠٦٧٪٣٠٥٥٪٥٢٢٤٪٤٨٥١٪٤٧

٥٧٪٤٣١٢٪٧٣٩٪٢٧٥٤٪٨٣٢٠٪١٧١٠٪٥٨٢٪٤٢٢٢٪١٦
٤٥٪٥٥٥٪٥٦٦٪٤٤١٠٪٤٣٨٪٥٧٣٪٥٥٤٪٤٥٢١٪١٧
٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪٦٣١٪٣٨١٥٪٥٢٩٪٤٨٢٢٪٢٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٧٣٠٪٢٧٧٧٪٦٨٢٨٪٣٢٢٥٪٩٠١٢٪١٠٩٪١
٥٥٪٤٥١٧٪٦٦١٤٪٣٤٣٧٪٦٧١٩٪٣٣٦٧٪٢٦٣٣٪٧٤٣٣٪٩٣
٥٥٪٤٥٦٪١٠٠٥٪٠١٧٪٧٩٠٪٢١٢٣٪٢٧٦٪٧٣٣٪٨
٧١٪٢٩٣٥٪٢٧١٤٪٧٣٧٪٦٩١٩٪٣١٢٩٪١٠٠١٣٪٠٥٨٪٠
٤٣٪٥٧٣٪٩٢٤٪٨٤٩٪٠٤٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٢٥٪٧٥٢٪١٠٠٦٪٠٥٠٪٣٩٠٪٦١١١٪٣٢١٧٪٦٨١٢٪٢٦
٧٨٪٢٢٢١٪٣١٦٪٦٩١٨٪٥٧٤٠٪٤٣٣٦٪٧٦٢٧٪٢٤٣٧٪١٢
٨٠٪٢٠١٢٪٧٥٣٪٢٥٤٦٪٦٠١٥٪٤٠٢١٪٦٦١٤٪٣٤٣١٪١٦
٧٥٪٢٥٩٪٧٩٣٪٢١٣٧٪٦٩١٠٪٣١٤٤٪٥٣٢٠٪٤٧٦٢٪٥٤
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٤٦١٪٥٤٦٪٧
٧٥٪٢٥٧٦٪٦٦٢٦٪٣٤٧٥٪٧٩٣٩٪٢١٥٥٪١٤١٥٪٨٦٤٪٢٤
٠٪١٠٠٠٪٠٧٪١٠٠٠٪٤٤١٤٪٥٦٤٪١٠٠٥٪٠١٪٠
٣٣٪٦٧٢٪١٤٤٪٨٦٧٪٥٤٤٢٪٤٦٢٢٪٧٠١٩٪٣٠٣٠٪١٣
٩٠٪١٠٩٪٣٨١٪٦٣٦٩٪٨٤١١٥٪١٦٢٦٪٣٩٥٪٦١٣٠٪٤٧
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٨٠٠٪٢٠٤٪١٠٠١٪٠٧٪٠
٧١٪٢٩١٥٪٥٤٦٪٤٦٣٨٪٥٥٣٢٪٤٥٣٤٪٧٠٢٨٪٣٠٣٠٪١٣
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٨٦٠٪١٤١٢٪٦٧٢٪٣٣٦٪٣
٥٨٪٤٢٧٪٦٦٥٪٣٤٤٥٪٧٥٢٣٪٢٥٤٣٪٧٨١٤٪٢٢٨٥٪٢٤
٠٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠٩٪٣٦٦٪٦٤٤٪٧٤٧٪٢٦٢٨٪١٠
٥٠٪٥٠٣٪٤٠٣٪٦٠١٤٪٦٠٢١٪٤٠٢٥٪٧٥١٧٪٢٥٥٥٪١٨
٦٧٪٣٣٤٪٠٢٪١٠٠٠٪٢٩١٥٪٧١٢٪٠٥٪١٠٠٠٪٣
٠٪٠٠٪١٩٠٪٨١٥٪٠٢٢٪١٠٠٠٪١٠٠٥٪٠١٠٪٠

± πΣµ •¥π≤ ∞≤¥•µ± ±  ¥∞∏•¥≤± π≥± •µ∏± ΣΣ¥•¥¥ ≤ ≤∂∂•µ∂µ∏≤•≥∏π≥≤•∂≤

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا

احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات

استراليا
ڤيچي

نيوزيلندا
اجلديدة بابواغينيا

توجنا

WIDM*«W�Ëb�«
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πµ

٤٢٪٥٨١٥٪٢١∂≤•µ±∂∞•¥π
٥٠٪٥٠١٣٪١٣πΣ•¥≥±≤π•µΣ
٤٢٪٥٨٢٥٪٣٥±±±•µ≤±∞≤•¥∏
٧٣٪٢٧٧٣٪٢٧≥Σ•≤∞±¥∂•∏∞
٤٧٪٥٣٢٨٪٣٢±±Σ•¥≤±∂≥•µ∏
٦١٪٣٩٤٩٪٣١∏∞•¥∞±≤≤•∂∞
٥٢٪٤٨٣١٪٢٩≤¥≤•¥π≤µ¥•µ±
٥٣٪٤٧١٩٪١٧Σ∂•≥∂±≥Σ•∂¥
٦٨٪٣٢٦٤٪٣٠ππ•≥±≤±Σ•∂π
٧٠٪٣٠٦٢٪٢٧±∂±•¥≥≤±∞•µΣ
٧٦٪٢٤٢٨٪٩∂µ•≥∏±∞∂•∂≤
٨٠٪٢٠١٢٪٣¥∂•≤∏±≤∞•Σ≤
٤٠٪٦٠٤٪٦∂•∂∞¥•¥∞
٦٧٪٣٣٥٣٪٢٦≤¥∂•µµ≤∞≤•¥µ
٨١٪١٩٧٠٪١٦µ±•≥∏∏≤•∂≤
٩٤٪٦١٦٪١±±≤•µΣ∏≥•¥≥
٠٪٠٠٪٠≤Σ•ΣπΣ•≤±
٨٤٪١٦٦٧٪١٣≤≥•≤≥Σπ•ΣΣ
٧٧٪٢٣٤٣٪١٣∂∏•¥µ∏≥•µµ
٧٦٪٢٤٧٧٪٢٤ΣΣ•≤π±π≤•Σ±
٣٦٪٦٤١٩٪٣٤∏∏•∂∞µπ•¥∞
٣٧٪٦٣٣٤٪٥٩π≤•∂±µπ•≥π
٧٣٪٢٨٢٩٪١١≤±¥•µ¥±Σπ•¥∂
٥٨٪٤٢٦٤٪٤٦±±π•µ∞±±Σ•µ∞
٦٥٪٣٥٤٤٪٢٤∂π•¥±±∞∞•µπ
٨٢٪١٨١٨٧٪٤٢¥µ•±π±π≥•∏±
٧٠٪٣٠١٠٧٪٤٦≤≤∂•≥π≥¥Σ•∂±

٥١٪٤٩٢٠٪١٩∂∂•≥∂±±∏•∂¥
٥٠٪٥٠٦٪٦¥±•¥∏¥µ•µ≤
٥٤٪٤٦٨٧٪٧٥±∞µ•¥µ±≤∂•µµ
٧٤٪٢٦١٧٪٦∂•≤∂±Σ•Σ¥
٦٩٪٣١٩٪٤¥µ•≤Σ±≤∞•Σ≥
٥٧٪٤٣٨٪٦±∂µ•µ∞±∂≤•µ∞
٤٢٪٥٨١٤٪١٩≥∏•≥∏∂≥•∂≤
٦٦٪٣٤١٩٪١٠µ∂•≤Σ±¥∏•Σ≥
٦١٪٣٩٥٤٪٣٥¥≥•≤π±∞∂•Σ±
٣٥٪٦٥٨٪١٥∂¥•¥¥∏≥•µ∂
٨٣٪١٧٥٪١∏∂•¥≤±±Σ•µ∏
٥٤٪٤٦١٥٪١٣∂±•≥≥±≤µ•∂Σ
٧٣٪٢٧١١٪٤π±•≥∂±∂≥•∂¥
٥٠٪٥٠١٪١π•µ∂Σ•¥¥
٦٤٪٣٦٣٩٪٢٢±≤∂•≥¥≤¥π•∂∂
٥٣٪٤٧٨٪٧≥≥•Σ≤±≥•≤∏
٧٧٪٢٣١٠٪٣∏±•µ≥Σ±•¥Σ
٣٣٪٦٧٥٪١٠±Σ∏•µ∂±≥π•¥¥
٦٣٪٣٧٢٢٪١٣±¥•≥∞≥≥•Σ∞
٥٧٪٤٣٥٦٪٤٢±≤±•¥±±Σ≥•µπ
٦٩٪٣١٥٩٪٢٧≥≤•≤πΣΣ•Σ±
٦٠٪٤٠٤٨٪٣٢π∏•≥∞≤≤∏•Σ∞
١٨٪٨٢٣٪١٤≥Σ•¥∂¥¥•µ¥
٥٠٪٥٠٢٧٪٢٧∏∂•¥±±≤¥•µπ
٦٩٪٣١٢٤٪١١≥∂•µµ≥∞•¥µ
٥٤٪٤٦٧٪٦≥≥•∂∞≤≤•¥∞

 ±   ∂±π•≥¥≥   ∞Σ¥ •∂∂Σ  ≥µ∏•¥≤±∞ ≤≤Σ•µ∏
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا

احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات

استراليا
ڤيچي

نيوزيلندا
اجلديدة بابواغينيا

توجنا
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٦٠٪٤٠٣٪٢٠٢٪٨٠١٪٦٧٤٪٣٣٤٪١٠٠٢٪٠٦٪٠
٦٧٪٣٣٦٪٥٠٣٪٥٠١٪٠١٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٤٪٢
٦٤٪٣٦٩٪١٠٠٥٪٠٩٪١٠٠٠٪٠١٠٪٧٨٠٪٢٢٧٪٢
٦٧٪٣٣١٠٪٧١٥٪٢٩٥٪١٠٠٢٪٠٧٪٧١٠٪٢٩١٠٪٤
٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٣٣٠٪٦٧٣٪٦
٦٣٪٣٨٥٪٠٣٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٨٦٠٪١٤١٢٪٢
٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٣٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠٢٪٠٠٪١٠٠٠٪٧١١٪٢٩٥٪٦٧٢٪٣٣٦٪٣
٥٧٪٤٣٤٪٥٠٣٪٥٠١٪٤٠١٪٦٠٢٪٠٣٪٠٠٪٠
٨٩٪١١١٦٪١٠٠٢٪٠٢٪٦٧٠٪٣٣٦٪٨١٣٪١٩٢٢٪٥
٧٨٪٢٣٣١٪٧١٩٪٢٩٥٪٨٨٢٪١٣٧٪٦٤١٪٣٦١٤٪٨
٣٣٪٦٧١٪٠٢٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠١٪٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠٣٪٢٥٢٪٧٥١٪٧١٣٪٢٩١٢٪٥
٦٧٪٣٣٢٪٥٠١٪٥٠٢٪١٠٠٢٪٠٢٪٩٢٠٪٨١٢٪١
٤٣٪٥٧٣٪٥٠٤٪٥٠١٪١٠٠١٪٠٣٪٦٣٠٪٣٨٥٪٣
٨٠٪٢٠٨٪١٠٠٢٪٠١٪٥٠٠٪٥٠٤٪٧٥٤٪٢٥٣٪١
٤٠٪٦٠٢٪١٠٠٣٪٠٢٪٧٤٠٪٢٦١٤٪١٠٠٥٪٠٨٪٠
٨١٪١٩٢٢٪٤٥٥٪٥٥٥٪٨٦٦٪١٤١٢٪٧٥٢٪٢٥٩٪٣
٩٣٪٧١٤٪٤٣١٪٥٧٣٪٦٣٤٪٣٨١٥٪٨٧٩٪١٣٢٠٪٣
٨٣٪١٧١٥٪٦٧٣٪٣٣٤٪٧٤٢٪٢٦٢٨٪٦٧١٠٪٣٣١٠٪٥
١٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١١٪٠
٧٠٪٣٠٧٪١٠٠٣٪٠٥٪١٠٠٠٪٠١١٪٧٣٠٪٢٧١٦٪٦
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٥٧١٪٤٣٤٪٣
٨٦٪١٤١٢٪١٠٠٢٪٠٢٪٧٥٠٪٢٥٣٪٦٣١٪٣٨٥٪٣
٧١٪٢٩٥٪٠٢٪٠٠٪٢٩٠٪٧١٢٪٩١٥٪٩١٠٪١
١٠٠٪٠٢٪٥٠٠٪٥٠١٪٧٠١٪٣٠٧٪٥٤٣٪٤٦٧٪٦
٨٨٪١٢١٥٪٧١٢٪٢٩٥٪٧٥٢٪٢٥١٢٪٩٢٤٪٨١٢٪١
٤٤٪٥٦٢٦٪٥٠٣٣٪٥٠٢٦٪٥١٢٦٪٤٩٥٨٪٥١٥٥٪٤٩٨٠٪٧٧
٦٨٪٣٢١٥٪٨٥٧٪١٥١١٪٨٩٢٪١١١٦٪٧٠٢٪٣٠٤٩٪٢١
١٠٠٪٠٢٪٦٧٠٪٣٣٤٪١٠٠٢٪٠٢٪٨٦٠٪١٤١٨٪٣
٠٪١٠٠٠٪١٣٦٪٨٨١٪٤٠٧٪٦٠٤٪٦٢٦٪٣٨٨٪٥
٢٨٪٧٢٧٪٥٦١٨٪٤٤٥٪٦٥٤٪٣٥١٣٪٦٤٧٪٣٦١٨٪١٠
١٠٠٪٠٤٪١٠٠٠٪٠٦٪١٠٠٠٪٠١٢٪١٠٠٠٪٠١٥٪٠
٦٧٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪٨٨٠٪١٣٧٪١
٦٠٪٤٠٩٪٥٠٦٪٥٠٩٪٦٣٩٪٣٨٣٥٪٥٤٢١٪٤٦٢٩٪٢٥
٨٢٪١٨١٨٪٧٣٤٪٢٧٨٪٨٠٣٪٢٠١٦٪٨٣٤٪١٧٣٤٪٧
٤٥٪٥٥٢٤٪٤٥٢٩٪٥٥١٠٪٤٧١٢٪٥٣٤١٪٦٤٤٧٪٣٦٤٢٪٢٤
٤٠٪٦٠٢٪٥٠٣٪٥٠٢٪٢٠٢٪٨٠٢٪٤٢٨٪٥٨٨٪١١
٥٠٪٥٠٤٪٧٥٤٪٢٥٩٪٤٥٣٪٥٥٩٪٤٦١١٪٥٤٦٪٧
١٠٠٪٠٢٪٥٠٠٪٥٠١٪٧٥١٪٢٥٣٪٠١٪١٠٠٠٪١
٥٠٪٥٠٢٪٦٠٢٪٤٠٦٪٦٠٤٪٤٠١٢٪٧١٨٪٢٩٥٪٢
٠٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٥٠١٪٥٠٢٪٠٢٪١٠٠٠٪٢
٢٠٪٨٠١٪٠٤٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٣٣٣٪٦٧١٪٢
٨٢٪١٨٩٪٨٠٢٪٢٠٤٪١٠٠١٪٠٣٪٧٣٠٪٢٧٨٪٣
١٠٠٪٠٨٪٥٦٠٪٤٤٥٪٧٣٤٪٢٧١١٪٥٧٤٪٤٣٤٪٣
٣١٪٦٩٥٪١٠١١٪٩٠١٪٢٧٩٪٧٣٤٪٤٧١١٪٥٣٩٪١٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠
٠٪١٠٠٠٪٠٣٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠
١٠٠٪٠٥٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪١٠٠٠٪٠٥٪٠
٨٣٪١٧٥٪٥٠١٪٥٠٢٪٢٠٢٪٨٠١٪٥٠٤٪٥٠٣٪٣
٤٥٪٥٥٥٪٤٥٦٪٥٥٥٪٨٣٦٪١٧٥٪٧٢١٪٢٨٢١٪٨
٦٣٪٣٨٥٪٤٠٣٪٦٠٤٪٥٠٦٪٥٠٩٪٤٠٩٪٦٠٢٪٣
٥٧٪٤٣١٢٪٥٠٩٪٥٠٩٪٨٠٩٪٢٠١٢٪٨١٣٪١٩٤٤٪١٠
٢٩٪٧١٥٪٢٩١٢٪٧١٢٪٢٥٥٪٧٥٣٪٤٧٩٪٥٣٩٪١٠
٢٥٪٧٥١٪٥٠٣٪٥٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٥٠٦٪٥٠٦٪٦

أفريقيا
أفريقيا
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أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
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أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت

وجرينادين ڤنسنت سانت
سورينام

ترينداد وتوباجو
النمسا

بيالروس
بلچيكا

البوسنة والهرسك
بلغاريا
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٠٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٤٪٠∏•≥∞±π•Σ∞
٠٠٠٪٠٠٪٢٥٠٪٧٥١٪١٠٠٣٪٠٢٪٠π•≥π±¥•∂±
٠٠٠٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠٣٪٠٢٪١٠٠٠٪٤±≥•≤µ≥∏•Σµ
٠٠١٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٢٪٢±≥•≤∏≥¥•Σ≤
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠Σ•µ¥∂•¥∂
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪٨٣٠٪١٧٥٪١∂•±Σ≤π•∏≥
٠٠٠٪٠٠٪٨٠٠٪٢٠٤٪٠١٪٠٠٪٠µ•µ∂¥•¥¥
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠∂•≥∞±¥•Σ∞
٠٠٠٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠٢٪٥٠٠٪٥٠١٪١π•¥Σ±∞•µ≥
٠٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠±∞•±Σ¥∏•∏≥
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٦٩٠٪٣١١١٪٥≤µ•≤Σ∂∏•Σ≥
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧١٪٢µ•µ∞µ•µ∞
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞•∞∞•∞
٠٠٠٪١٠٠٠٪٤٠١٪٦٠٢٪٦٣٣٪٣٨٥٪٣±Σ•¥≥≤≥•µ∏
٠٠٣٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٣٪٠¥•±µ≤≥•∏µ
٠١١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٣٨٠٪٦٣٣٪٥±≥•¥µ±∂•µµ
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠Σ•≥∞±∂•Σ∞
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٦٪١٠٠٠٪٠١٪٠∏•≤∞≥≥•∏∞
٠٠٠٪١٠٠٠٪١٠٠١٪٠٥٪٨٠٠٪٢٠٤٪١±∏•≤¥µΣ•Σ∂
١٠٠٠١٪٠١٪١٠٠٠٪٠٤٪١٠٠٠٪٠٩٪٠±Σ•≤∞∂∂•∏∞
٠٠١٪٠٠٪٨٨٠٪١٣١٤٪٥٨٢٪٤٢٢٦٪١٩¥±•≥∞πΣ•Σ∞
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠∞•∞±∂•±∞∞
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٣٨٠٪٦٣٣٪٥±¥•≤µ¥≤•Σµ
٠٣٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠¥•µ∞¥•µ∞
٠١٠٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠٣٪٧٥٢٪٢٥١٢٪٤±≤•≤¥≥Σ•Σ∂
٠١٢٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٧٥١٪٢٥٦٪٢±±•≥≤≤≥•∂∏
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٤٠٠٪٦٠٢٪٣±≥•≥∏≤±•∂≤
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٩٪٨٠٠٪٢٠١٢٪٣±≤•±∂∂µ•∏¥
٠١٢٪٠٠٪٦٤٠٪٣٦٢١٪٦٩١٢٪٣١٢٤٪١١≤±¥•¥∏≤≥µ•µ≤
٠٠٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣١٠٪٦٤٥٪٣٦٣٤٪١٩µ∂•≤π±≥µ•Σ±
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٨٪٦٣٠٪٣٨١٠٪٦±±•≤∞¥¥•∏∞
٠٠٠٪٠٠٪١٧٠٪٨٣١٪٠٥٪١٠٠٠٪٢≥±•∂π±¥•≥±
٠٠١٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٤٨٢٪٥٢١٣٪١٤µµ•µ∞µ∂•µ∞
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٤٪١٠٠٠٪٠١٪٠∞•∞¥≤•±∞∞
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٣٪٠≤•±±±Σ•∏π
٠٢٤٪٠٠٪٣٢٠٪٦٨١١٪٦٢٢٣٪٣٨٤٩٪٣٠±±¥•¥µ±¥≤•µµ
١٠٠٠٢٪٠١٪٩٠٠٪١٠٩٪٧٧١٪٢٣١٠٪٣≤≤•±ππ∂•∏±
٥٠٢١٪٥٠٢٪٤٨٢٪٥٢١٤٪٦٠١٥٪٤٠٣١٪٢١±µ∞•¥∏±∂¥•µ≤
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١١٢٪٨٩١٪٨≥¥•∂π±µ•≥±
٠٠٠٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧٢٪٥٩٤٪٤١١٠٪٧≥∂•¥Σ¥∞•µ≥
١٠٠٠٠٪٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٧٥١٪٢٥٣٪١µ•≥≥±∞•∂Σ
٠٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٢٪٩٢٢٪٨٢٤٪٢≤∞•≤∏µ±•Σ≤
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٢π•∏≤≤•±∏
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٣٣١٪٦٧١٪٢±≤•∏∞≥•≤∞
٠٠٠٪٠٠٪٤٥٠٪٥٥٥٪١٠٠٦٪٠٤٪٠±≤•≤Σ≥≥•Σ≥
٠٠١٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٣٨١٪٦٢٨٪١٣≤∂•¥≤≥∂•µ∏
٠٢٠٪١٠٠٠٪٧٣١٪٢٧٨٪٧٧٣٪٢٣١٧٪٥µ∞•µ≥¥¥•¥Σ
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١±•±∞∞∞•∞
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١∂•±∞∞∞•∞
٠١٢٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٢٪١٠٠٢٪٠١٪٠≤•±±±Σ•∏π
٠٠٠٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٣٪٢٥١٪٧٥٤٪١٢≤≥•µ∂±∏•¥¥
٠٠١٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥٦٪٥٥٢٪٤٥١٢٪١٠≥≥•≥∏µ¥•∂≤
٠٠٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪١٠٠١٪٠٤٪٠≤≤•¥∂≤∂•µ¥
٣٣٢٠٪٦٧٢٪٧٦٤٪٢٤١٣٪٧٨٤٪٢٢٣٥٪١٠¥π•≤∏±≤Σ•Σ≤
٠٠٠٪٠٠٪٨٦٠٪١٤٦٪٥٦١٪٤٤٥٪٤¥±•µ∏≥∞•¥≤
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٦≤≥•Σ¥∏•≤∂
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٦٠٪٤٠٣٪٨٢٪٩٢١٪٥٦١١٪٤٤٩٪٤٧٧٪٥٣٧٪٨
٥٠٪٥٠٤٪٤٢٤٪٥٨٥٪٧٥٧٪٢٥١٢٪٦٠٤٪٤٠٢١٪١٤
٤٣٪٥٧٣٪٣٣٤٪٦٧٢٪٥٣٤٪٤٧١٠٪٤٤٩٪٥٦٢٧٪٣٤
٧٩٪٢١١١٪٧٩٣٪٢١١١٪٤٤٣٪٥٦٤٪٦٧٥٪٣٣٢٦٪١٣
٣٠٪٧٠٣٪٦٤٧٪٣٦٩٪٥٨٥٪٤٢٢٥٪٥٦١٨٪٤٤٩٪٧
٨٦٪١٤٦٪٥١١٪٤٩١٨٪٦١١٧٪٣٩١٧٪٦٣١١٪٣٧١٢٪٧
٤١٪٥٩٩٪٣١١٣٪٦٩١١٪٤٦٢٤٪٥٤٢١٪٦٢٢٥٪٣٨٣٨٪٢٣
٥٠٪٥٠٩٪٥٧٩٪٤٣٤٪٦٤٣٪٣٦٩٪٦١٥٪٣٩٢٠٪١٣
٤٠٪٦٠٢٪٥٠٣٪٥٠٥٪٧٥٥٪٢٥٣٠٪٦٥١٠٪٣٥٥٥٪٣٠
٥٧٪٤٣١٣٪٦٢١٠٪٣٨١٦٪٧٢١٠٪٢٨٣٤٪٧١١٣٪٢٩٤٧٪١٩
٤٠٪٦٠٢٪٦١٣٪٣٩١١٪٧٦٧٪٢٤١٣٪٥٨٤٪٤٢١٤٪١٠
٦٧٪٣٣٤٪٥٠٢٪٥٠٣٪٥٨٣٪٤٢١٨٪٨٦١٣٪١٤٦٪١
٣٣٪٦٧١٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٣٣١٪٦٧١٪٢
٦٨٪٣٢٢٦٪٣٢١٢٪٦٨٧٪٥٠١٥٪٥٠٨٪٧٣٨٪٢٧٤٦٪١٧
١٠٠٪٠٢٪٨٠٠٪٢٠٤٪٥٧١٪٤٣٤٪٨٨٣٪١٣٦٣٪٩
٦٧٪٣٣٤٪٥٠٢٪٥٠٢٪٥٩٢٪٤١١٦٪٧٦١١٪٢٤١٦٪٥
٠٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٧٥٢٪٢٥٣٪١
٦٧٪٣٣٤٪٦٣٢٪٣٧١٢٪٨٠٧٪٢٠٤٪١٠٠١٪٠٣٣٪٠
٧٥٪٢٥٦٪٦٠٢٪٤٠٩٪٦٥٦٪٣٥١٣٪٧٨٧٪٢٢١٤٪٤
٨٢٪١٨٢٧٪٥٨٦٪٤٢١٨٪٥٠١٣٪٥٠٩٪٨٢٩٪١٨٥٠٪١١
٢٢٪٧٨٦٪٣٦٢١٪٦٤٤٪٤٢٧٪٥٨٨٪٥٣١١٪٤٧١٠٪٩
٢١٪٧٩٣٪٣١١١٪٦٩٤٪٣٣٩٪٦٧٨٪٦٨١٦٪٣٢١٧٪٨
٥٣٪٤٧٩٪٤٠٨٪٦٠٨٪٤٢١٢٪٥٨١٣٪٧٥١٨٪٢٥٢٧٪٩
٥٥٪٤٥١٢٪٤٦١٠٪٥٤١٣٪٤٧١٥٪٥٣١٥٪٦٣١٧٪٣٨١٥٪٩
٦٧٪٣٣٤٪٦٩٢٪٣١١١٪٨٠٥٪٢٠١٢٪٦٠٣٪٤٠٢٦٪١٧
٧٤٪٢٦١٤٪٩١٥٪٩١٠٪٦٧١٪٣٣٤٪٧٩٢٪٢١٧٥٪٢٠

٥٤٪٤٦٢٥٪٥٢٢١٪٤٨١٣٪٧٣١٢٪٢٧٣٢٪٨٥١٢٪١٥٨٥٪١٥

٥٧٪٤٣٤٪٦٠٣٪٤٠٣٪٦٤٢٪٣٦١٦٪٥٠٩٪٥٠١٣٪١٣
١٧٪٨٣١٪٦٠٥٪٤٠٣٪١٠٠٢٪٠٤٪٣٣٠٪٦٧٢٪٤
٤٩٪٥١٢٢٪٤٦٢٣٪٥٤١٧٪٥٧٢٠٪٤٣١٦٪٦٤١٢٪٣٦٣٤٪١٩
٥٠٪٥٠٢٪١٠٠٢٪٠٣٪٥٠٠٪٥٠٢٪٨٠٢٪٢٠٤٪١
٧٥٪٢٥٣٪٣٣١٪٦٧١٪٣٨٢٪٦٣٣٪٤٠٥٪٦٠٢٪٣
٤١٪٥٩١٢٪٥٠١٧٪٥٠٨٪٧٦٨٪٢٤٢٢٪٦٢٧٪٣٨١٦٪١٠
١٧٪٨٣١٪٦٧٥٪٣٣٢٪٤٨١٪٥٢١٢٪٦٣١٣٪٣٨٥٪٣
٧٧٪٢٣١٠٪٦٠٣٪٤٠٦٪٥٠٤٪٥٠١١٪٦٢١١٪٣٨١٦٪١٠
٣٣٪٦٧٥٪٧٥١٠٪٢٥٦٪٧٣٢٪٢٧٢٤٪٣٢٩٪٦٨٦٪١٣
١٣٪٨٨١٪٥٦٧٪٤٤٥٪٥٧٤٪٤٣٤٪١٥٣٪٨٥٢٪١١
٥٠٪٥٠٤٪٤٠٤٪٦٠٢٪٥٥٣٪٤٥١٢٪٦٩١٠٪٣١١١٪٥
٥٠٪٥٠٤٪٦٧٤٪٣٣٦٪٧٣٣٪٢٧٨٪٤٠٣٪٦٠٢٪٣
٥٧٪٤٣٤٪١٠٠٣٪٠١٪٨٨٠٪١٣٧٪٧١١٪٢٩٢٥٪١٠
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪٠١٪٠٠٪٠
٨٢٪١٨٢٨٪٦٦٦٪٣٤٢١٪٦١١١٪٣٩١١٪٧٢٧٪٢٨٧٠٪٢٧
٦٠٪٤٠٣٪٥٠٢٪٥٠٢٪٠٢٪١٠٠٠٪٣٩١٪٦١٧٪١١
٧٥٪٢٥٣٪١٠٠١٪٠٢٪٥٠٠٪٥٠١٪٥٢١٪٤٨٢٦٪٢٤
٦٧٪٣٣٨٪٠٤٪١٠٠٠٪٧٨٥٪٢٢٧٪٩٣٢٪٧١٣٪١
٨٠٪٢٠٤٪٥٠١٪٥٠٧٪٨٦٧٪١٤٦٪٨٣١٪١٧٥٪١
٦١٪٣٩١١٪٤٢٧٪٥٨١١٪٥٤١٥٪٤٦١٤٪٦٧١٢٪٣٣٢٨٪١٤
٧٨٪٢٢٧٪٧٨٢٪٢٢١٤٪٧٧٤٪٢٣١٠٪٧٦٣٪٢٤١٩٪٦
٦٣٪٣٧١٩٪٣٣١١٪٦٧٣٪٧١٦٪٢٩١٧٪٧٧٧٪٢٣٢٠٪٦
٢٠٪٨٠٢٪٠٨٪١٠٠٠٪٢٥٢٪٧٥٢٪٠٦٪١٠٠٠٪١
٥٣٪٤٧٨٪٥٥٧٪٤٥٦٪٣٥٥٪٦٥٦٪٥٣١١٪٤٧١٦٪١٤
٥٠٪٥٠٦٪٨٣٦٪١٧٥٪١٠٠١٪٠٧٪٦٤٠٪٣٦٧٪٤
١٧٪٨٣١٪٥٠٥٪٥٠١٪٢٥١٪٧٥١٪١٠٠٣٪٠٢٪٠

∏µ∂•≥≥± ΣΣ¥•∂Σ∂∂π•¥∞± ∞±≤•∂∞¥∂π•¥Σµ≥∏•µ≥µ¥∂•¥≤Σµ∏•µ∏

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا

الشمالية أمريكا

احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات

استراليا
ڤيچي

نيوزيلندا
اجلديدة بابواغينيا

توجنا
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٠٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٥٪٤٢٠٪٥٨٥٪٧≥µ•µ¥≥∞•¥∂
٠٠٠٪٠٠٪٦٢٠٪٣٨١٣٪٦٧٨٪٣٣١٤٪٧¥¥•≥π∂π•∂±
٠٢٢٪٠٠٪٦٣٠٪٣٨٥٪٦٧٣٪٣٣١٨٪٩∂≥•¥π∂µ•µ±
٠٠١٪٠٠٪٨١٠٪١٩٢٢٪٥٦٥٪٤٤١٠٪٨≥Σ•≥±∏¥•∂π
٠١٠٪٠٠٪٤٧٠٪٥٣٩٪٦٣١٠٪٣٨١٠٪٦µ≥•¥µ∂µ•µµ
٠١٠٪٠٠٪٦٣٠٪٣٨١٠٪٦٣٦٪٣٨١٠٪٦¥∏•¥∞Σ≥•∂∞
٠٢٤٪٠٠٪٦٠٠٪٤٠١٨٪٦٥١٢٪٣٥٢٦٪١٤±±±•¥Σ±≤≥•µ≥
٠٠١٪٠٠٪٢٥٠٪٧٥٢٪٦٨٦٪٣٢١٣٪٦¥≤•¥≤µΣ•µ∏
٠٠٣٪٠٠٪٩٤٠٪٦١٦٪٩٠١٪١٠٩٪١µ∞•≥∞±±Σ•Σ∞
٠٤٣٪٠٠٪٦٣٠٪٣٧١٩٪٥٤١١٪٤٦٧٪٦∂π•≥¥±≥∂•∂∂
٠٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠٣٪٦٧٣٪٣٣٦٪٣≥∞•≥∏¥π•∂≤
٠٠٠٪٠٠٪٨٢٠٪١٨٩٪٧٣٢٪٢٧١١٪٤≤µ•≥≥µ±•∂Σ
١٠٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٥٠٠٪٥٠١٪١∂•∂∞¥•¥∞
٠٤١٪٠٠٪٢٥٠٪٧٥٤٪٥٧١٢٪٤٣٤٤٪٣٣πΣ•¥≤±≥µ•µ∏
٠٠٠٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧١٪٥٠٢٪٥٠١٪١±∂•±∏Σµ•∏≤
٠٠٠٪٠٠٪٦٥٠٪٣٥١١٪٥٠٦٪٥٠٧٪٧≥≥•≥Σµ∂•∂≥
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠١٪٠Σ•µ∏µ•¥≤
٠٠٠٪٠٠٪٦٣٠٪٣٨١٠٪٦٣٦٪٣٨٥٪٣±π•≤≤∂∏•Σ∏
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٩٪٦١٠٪٣٩١٤٪٩≤∏•≥∞∂µ•Σ∞
١٠٠٠٦٪٠٢٪٦٥٠٪٣٥١١٪٦٩٦٪٣١٣٨٪١٧∂≤•≤π±µµ•Σ±
٠٠٠٪٠٠٪٨٧٠٪١٣١٣٪٤٣٢٪٥٧١٢٪١٦∂∂•µµµ≥•¥µ
٠٠١٪٠٠٪٣٣٠٪٦٧٩٪٤٧١٨٪٥٣٧٪٨Σ∞•µπ¥∏•¥±
٠٠٠٪١٠٠٠٪٥٦٢٪٤٤١٨٪٦٠١٤٪٤٠٣٣٪٢٢∏µ•¥¥±∞∏•µ∂
٠٠٠٪٠٠٪٤٢٠٪٥٨١١٪٤١١٥٪٥٩١٤٪٢٠∏∂•µ≤∏∞•¥∏
٠٠٠٪٠٠٪٣٨٠٪٦٣٦٪٧٥١٠٪٢٥١٢٪٤¥±•≥ΣΣ±•∂≥
٠٨٢٥٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣١٢٪٩٤٦٪٦٤٨٪٣≥Σ•±π±∂≥•∏≤

٠٧٧٪٠٠٪٥٢٠٪٤٨٢٦٪٧٠٢٤٪٣٠٤٨٪٢١±∞µ•≥±≤≤π•∂π

١٠٠١٠٪٠١٪٦٧٠٪٣٣٢٪٧٥١٪٢٥٣٪١≤π•¥±¥≤•µπ
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٢٩٠٪٧١٢٪٥±∂•µ≥±¥•¥Σ
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٥٩١٪٤١١٣٪٩∏¥•¥µ±∞≤•µµ
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٨٠٠٪٢٠٤٪١∂•≤∂±Σ•Σ¥
٠١١٪٠٠٪٨٦٠٪١٤٦٪٨٦١٪١٤١٨٪٣±µ•≥±≥≥•∂π
٠٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٧٪٧٠٠٪٣٠٢٦٪١١µ≥•≥Σπ±•∂≥
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٧٤٠٪٢٦٢٣٪٨≥∞•¥±¥≥•µπ
٠٠١٪٠٠٪٨١٠٪١٩١٣٪٨١٣٪١٩٢٦٪٦≥Σ•≥±∏≤•∂π
٠٠٠٪٠٠٪٥٧٠٪٤٣٤٪٨٦٣٪١٤١٢٪٢≥π•¥±µΣ•µπ
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٤١٠٪٥٩٩٪١٣≥∏•∂¥≤±•≥∂
٠٠١٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٨٪٦٧٠٪٣٣٢٤٪١٢≥¥•≥∂∂±•∂¥
٠١١٪٠٠٪٥٩٠٪٤١١٠٪٦٥٧٪٣٥١٧٪٩≤π•≥∏¥Σ•∂≤
٠٢٣٪٠٠٪٦٤٠٪٣٦٩٪٧١٥٪٢٩١٥٪٦≤µ•≤π∂±•Σ±
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠٠٪٠≤•∂Σ±•≥≥
٠٣٦٪٠٠٪٧٠٠٪٣٠٧٪٨٢٣٪١٨٢٧٪٦∂∞•≤Σ±∂¥•Σ≥
٠٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠±π•∂±±≤•≥π
٠٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠٢٪٠٠٪٠٠٪٠≤∂•¥≥≥¥•µΣ
٠٠٠٪٠٠٪٨٠٠٪٢٠٨٪٦٧٢٪٣٣٤٪٢±∂•≤π¥∞•Σ±
٠٠١٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٥٠١٪٥٠٣٪٣±¥•≥∂≤µ•∂¥
٠١٠٪٠٠٪٥٥٠٪٤٥١٢٪٦٣١٠٪٣٧٢٩٪١٧Σµ•¥≤±∞µ•µ∏
٦٧٠١٪٣٣٢٪٥٦١٪٤٤٥٪٥٩٤٪٤١١٣٪٩≤π•≤πΣ∞•Σ±
١٠٠١١٪٠١٪٨٨٠٪١٢٢٣٪٤٥٣٪٥٥١٤٪١٧µ∞•≥¥πΣ•∂∂
٠٠٠٪٠٠٪٦٧٠٪٣٣٢٪٢٥١٪٧٥١٪٣≤±•ΣµΣ•≤µ
٠٠٠٪٠٠٪٧٥٠٪٢٥١٥٪٤٤٥٪٥٦٤٪٥¥Σ•¥∂µµ•µ¥
٠٠١٪٠٠٪٤٠٠٪٦٠٢٪٣٣٣٪٦٧٢٪٤±∏•≥∏≤π•∂≤
٠٠٠٪٠٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٦٧١٪٣٣٢٪١±±•∂±Σ•≥π

∂¥µ•≥∂± ±≥∂•∂¥≥µ¥•≥Σ∂∞∂•∂≥±µ•µ≤±¥•¥∏µµππ≥ µµ¥•≥∏µ ∏≥∏•∂≤
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٢٠٠٠٤٠٠٠٦
٠٠٢٠٢١٠٠٥
٠٠٠٤٢٠٠٠٦
١٠١٢١٠٠٠٥
١٠٠١٠٠٠٠٢
٣٠١٢٢٠٠٠٨
٠١٣٢٠٣٠٠٩
٣٠٠١٠٠٠٠٤
٠٠٢٠٠٠٠٠٢
٥٠٠١٠٠٠٠٦
١٠١٢١٠٠٠٥
٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١١٢٢٥٢١٠١٤
٤٠٠٠٢٠٠٠٦
٢٠٠١٧١٠١١٢
١٢٢٤١٠٠٠١٠
١٦٠٢٠٠٠٠٩
٣٣١٣٠٠١٠١١
٤١٠٨٥٢١٠٢١
١٢٣١٤٤٠٠١٥
١٠٠٠٠٠٠٠١
٠٠٠٢٠٠٠٠٢
٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٠٠٢٣٥١٠١١٢
٠١٠٠١٠٠٠٢
١٠٠٠٢٠٠٠٣
٠٠٠٤٢١٠٠٧
٧١٠٦٢٦١٠٢٣
٢٨٤٣١٠٢٣٣١٠٧٢
٦٠٠١٧٧٠١٢٢
٢٠٢١٠٢٠٠٧
٥١١٨٩٤٠٠٢٨
٢٢٤٠٦٠٠٠١٤
٣٠٠١٣٢٠٠٩
٢٤٤٣٥١٢٢٥٠٠٧٣
٣٣١٤٠٣١٠١٥
٧٠١٥٢٣١٠١٩
٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٠٠٠٢١٠٠٠٣
٠١٢١٥١١٠١١
٥٢٤٥٩١٠٠٢٦
٠٠٠١٠٠٠٠١
١٢١٢٣٢٠٠١١
١٠٠٣٠٠٠٠٤
٠٠٠٣٣٠١٠٧
١٠٤٢٤٤١٠١٦
٠١٠١١٠٠٠٣
٢١٠٤٢٠٠٠٩
٠٠٠١١٤٠١٧
٠٠٠٠٠١٠٠١
٠٠٠٣٣٢٠٠٨
٢٠٠١١٣٠٠٧
٦٢٢٩١٤٦١٠٤٠
١٢٥٣٩٨٥٠٠٤٢
٠٣٣٠٤١٠٠١١

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك

بلغاريا
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٣٠١٠٨١٠١١٤
٠٠١١٣٣٠٠٨
١٠٢٣٥١٠١١٣
٢٠٠٢٠٦٠٠١٠
٣١٠١٠٠٠٠٥
٥٠٢٣٦١٠١١٨
٣٦١٠١٠٥٥٠١٤٠
٣٠٠٠٢٠٠٠٥
٢٦٢٤١١٠٢٠٠٤٥
٢٥٢٨٤٤١٢٠٣٥٨
٢١٠٠٨٣٠٢١٦
١٦٠١٣٥٠٠١٦
٠٠٠٠١٠٠٠١
٦١١٧٢٥٥٠٣٤٨
٢٠٠٠٠٢٠٠٤
٣١٠١٤٠٠٠٩
٠٠٠٠١٠٠٠١
٧٠٧٣٠٠٠٠١٧
٠٢٢١٠٠٠٠٥
٤١٣٤١١٤٠٠٢٧
٢٠١١٦٠٠٠١٠
١١٢١٢١٠٠٠١٧
٢٠٤٨١٤٣٠٠٣١
٠٤٤٢٦٤٠٠٢٠
٣٢٣٣١٣٠٠١٥
١٠٣١١٨٢٠٠٢٥
١٢٤٢١٦٢٣٦٠٠٦٣
٧١٢٥٥٤١١٢٦
٥١٠٣١٠٠٠١٠
٧٥٢٥٢٤٤١٢٦١٠٠١٩٢
٤١٢١٤٠١١١٤
١١٣١٧١٠٢١٦
١٠٣٦١٠٠٠٠٢٠
٠١١٠٣٠٠٠٥
٢١١٤٥٣٠٠١٦
٢٣١٢٧١٢٠٠٢٧
٣٣٤٣١٦٠٠٠٢٩
٣٢٠١٥٠٠١١٢
١٢٤٩١٣١٩٠٢٥٠
٢١٠٤٣٢٠٢١٤
٣١١٢١٣٠٠١١
٣٢٢٤٣٣٠٠١٧
٦٠١٢٠٠١٠١٠
١٠٠٠٠٠٠٠١
١٠١١٥٠٣١٠٢١
٠٠٠٢٢٠١٠٥
٣٢٢٠١١٢٠٠٢٠
١٢٢٦٣١١٥٤٠٤٣
٩٢٢٨٢١٣١٠٤٦
٠٢٠٤١٣٠٠١٠
١٠٣٢٦١٠٠١٣
١١١٠١٤٠٠٨
٠٠٠٠١٠٠٠١

 ¥≤¥±≥∏±Σ∏≥±π¥π∏≤¥Σ≤±≤µ± ∏µ∞
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

ويلز) (إجنلترا، إيرلندا الشمالية، سكوتلندا، املتحدة اململكة

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
توجنا
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٨٣٪١٧١٥٪٣٣٣٪٦٧١٪٢≤±
١٠٠٪٠٦٪٦٧٠٪٣٣٤٪٢±≤
٧٤٪٢٦٦٧٪٦٠٢٣٪٤٠٢٨٪١٩±≥Σ
٧٤٪٢٦٢٩٪٨٠١٠٪٢٠٤٪١¥¥
٨٦٪١٤٦٪٩٠١٪١٠٩٪١±Σ
٨٨٪١٣١٤٪٧٨٢٪٢٢٧٪٢≤µ
١٠٠٪٠٢٪٠٠٪١٠٠٠٪١≥
١٠٠٪٠١٪٠٠٪٠٠٪٠±
٨٠٪٢٠٤٪٧٧١٪٢٣١٠٪٣±∏
٧٦٪٢٤١٦٪٧٧٥٪٢٣١٠٪٣≥¥
٨١٪١٩٢٢٪٨٦٥٪١٤١٨٪٣¥∏
٨٢٪١٨٩٪٨٦٢٪١٤٦٪١±∏
٠٪٠٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞
٨٨٪١٣١٤٪٤٥٢٪٥٥٥٪٦≤Σ
٨٨٪١٣٢١٪٦٧٣٪٣٣٤٪٢≥∞
٥٦٪٤٤٥٪٠٤٪١٠٠٠٪٢±±
٨٣٪١٧٥٪٦٧١٪٣٣٤٪٢±≤
٩١٪٩١٠٪٠١٪١٠٠٠٪١±≤
٩١٪٩٣٩٪٨٠٤٪٢٠٨٪٢µ≥
٧٥٪٢٥٢١٪٧٥٧٪٢٥٣٪١≥≤
٨٤٪١٦١١٨٪٧٢٢٣٪٢٨٤٧٪١٨≤∞∂
١٠٠٪٠٧٪٠٠٪٠٠٪٠Σ
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠١٪٠≥
١٠٠٪٠٤٪١٠٠٠٪٠٤٪٠∏
٨٨٪١٢٢٢٪٦٧٣٪٣٣٨٪٤≥Σ
٨٨٪١٣٧٪٠١٪٠٠٪٠∏
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠١٪٠≥
٧٨٪٢٢٢١٪٨٩٦٪١١٨٪١≥∂
٨٤٪١٦٥٢٧٪٨٢٩٩٪١٨٣٧٥٪٨١±  ∞∏≤
٨٠٪٢٠١٨١٪٨١٤٥٪١٩٩٣٪٢٢≥¥±
٧٠٪٣٠٥٢٪٨١٢٢٪١٩٢٥٪٦±∞µ
٨٢٪١٨٢٧٪٧٠٦٪٣٠٢٦٪١١Σ∞
٨٩٪١١٢٣٢٪٨٤٢٩٪١٦٢٤٩٪٤٧µµΣ
٨٢٪١٨٩٧٪٨٦٢٢٪١٤٢٤٪٤±¥Σ
٩٥٪٥١٩٪٧٩١٪٢١١١٪٣≥¥
٧٦٪٢٤٨١٪٦٥٢٥٪٣٥٦٢٪٣٣≤∞±
٧٦٪٢٤١٣٪١٠٠٤٪٠٤٪٠≤±
٨٢٪١٨٢١٦٪٧٧٤٨٪٢٣٢٨٢٪٨٤∂≥∞
٩٣٪٧١٠٦٪٧٧٨٪٢٣١٥٧٪٤٦≥±Σ
٧٢٪٢٨٦٠٪٧٣٢٣٪٢٧٤٨٪١٨±¥π
٤٤٪٥٦٧٪٥٨٩٪٤٢٧٪٥≤∏
٧٦٪٢٤١٥٦٪١٠٠٤٨٪٠٥٪٠≤∞π
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٧٪٠π
١٠٠٪٠٤٪٦٣٠٪٣٨١٠٪٦≤∞
٧٧٪٢٣٨٧٪٧٤٢٦٪٢٦٥٤٪١٩±∏∂
٨٥٪١٥٥٣٪٨٣٩٪١٧١٠١٪٢٠±∏≥
٨٥٪١٥٣٩٪٦٥٧٪٣٥٤٣٪٢٣±±≤
١٠٠٪٠٢٪١٠٠٠٪٠٢٪٠¥
١٠٠٪٠٤٪٠٠٪١٠٠٠٪١µ
٦٧٪٣٣٨٪١٠٠٤٪٠٢٪٠±¥
٩٣٪٧٢٦٪٩٤٢٪٦١٥٪١¥¥
٨٢٪١٨٧٧٪٨٨١٧٪١٢٤٥٪٦±¥µ
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٠١٪٠±
٧٣٪٢٧٢٢٣٪٦٨٨٢٪٣٢٧٤٪٣٥¥±¥
٨٥٪١٥٢٨٪٧٧٥٪٢٣٤٠٪١٢∏µ
٧٠٪٣٠٧٪٤٧٣٪٥٣٢٠٪٢٣µ≥

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

كاريبي

كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت

وجرينادين ڤنسنت سانت
سورينام

ترينداد وتوباجو
النمسا

بيالروس
بلچيكا

البوسنة والهرسك
بلغاريا
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٦٤٪٣٦٢٣٪٦٥١٣٪٣٥٣١٪١٧∏¥
٧٩٪٢١٦٥٪٨٨١٧٪١٢٤٤٪٦±≥≤
٨٣٪١٨١٦٥٪٨٤٣٥٪١٦١٩٠٪٣٦¥≤∂
٨٠٪٢٠٥٩٪٥٠١٥٪٥٠١٢٪١٢π∏
٨٩٪١١٥١٪٨١٦٪١٩٥٢٪١٢±≤±
٧٢٪٢٨٣٩٪٧٢١٥٪٢٨٢٣٪٩∏∂
٧٢٪٢٨١١٢٪٦٣٤٣٪٣٧١٠٠٪٥٨≥±≥
٩٤٪٦٣١٪٩٣٢٪٧١٤٪١¥∏
٧٥٪٢٥١٧٧٪٧٢٥٨٪٢٨٧٥٪٢٩≥≥π
٦٧٪٣٣١٥٤٪٦٦٧٧٪٣٤٩٧٪٤٩≥ΣΣ
٨٠٪٢٠١٢١٪٨١٣٠٪١٩٦٣٪١٥≤≤π
٧٨٪٢٢٥٢٪٧٧١٥٪٢٣١٧٪٥∏π
٠٪١٠٠٠٪٥٠٤٪٥٠١٪١∂
٨٣٪١٧٣٢٣٪٨١٦٤٪١٩٣٠٥٪٧٣Σ∂µ
٨٣٪١٧٤٤٪٩٤٩٪٦١٥٪١∂π
٩٠٪١٠٣٨٪٨٨٤٪١٣٣٥٪٥∏≤
٨٣٪١٧٥٪٩٥١٪٥١٨٪١≤µ
٦٤٪٣٦٣٧٪٨٣٢١٪١٧٥٪١∂¥
٦٧٪٣٣٩٢٪٧٣٤٦٪٢٧٤٣٪١٦±πΣ
٧٦٪٢٤٩٠٪٧٥٢٩٪٢٥٣٨٪١٣±Σ∞
٨٥٪١٥٦٧٪٨٠١٢٪٢٠٦٩٪١٧±∂µ
٧٥٪٢٥٥٣٪٧١١٨٪٢٩٧٥٪٣١±ΣΣ
٧١٪٢٩١١٠٪٦٨٤٥٪٣٢١٠٨٪٥١≥±¥
٧٠٪٣٠٧٤٪٦٩٣١٪٣١٤٦٪٢١±Σ≤
٨٤٪١٦٧٦٪٧٩١٤٪٢١٥٠٪١٣±µ≥
٨٣٪١٧١٦١٪٦٩٣٤٪٣١٢٤٪١١≤≥∞
٧٢٪٢٨٣٧٣٪٦٨١٤٢٪٣٢٢١٧٪١٠١∏≥≥
٧٦٪٢٤٨٧٪٦٤٢٨٪٣٦٢٧٪١٥±µΣ
٦٨٪٣٢٢٨٪٦٧١٣٪٣٣٣٠٪١٥∏∂
٨٠٪٢٠١٥٢٪٦٧٣٧٪٣٣٩٧٪٤٨≥≥¥
٧٦٪٢٤١٣٪٧١٤٪٢٩٥٪٢≤¥
٧٧٪٢٣٣٠٪٨٠٩٪٢٠٨٪٢¥π
٧٧٪٢٣٣٧٪٨٣١١٪١٧٤٨٪١٠±∞∂
٥٠٪٥٠١٪٠١٪٠٠٪٠≤
٨١٪١٩٥٠٪٩٤١٢٪٦٤٦٪٣±±±
٦٩٪٣١٣١٪٩١١٤٪٩٣٢٪٣∏∞
٦٥٪٣٥٧٧٪٦٩٤٢٪٣١٤٣٪١٩±∏±
٨٨٪١٢٢٢٪٧٨٣٪٢٢٢٨٪٨∂±
٧٠٪٣٠٧٢٪٦٨٣١٪٣٢٤٥٪٢١±∂π
٨٤٪١٦١٨١٪٨٠٣٤٪٢٠١٠٣٪٢٦≥¥¥
٨٠٪٢٠٨٪٣٣٢٪٦٧٢٪٤±∂
٨٤٪١٦٢٢٣٪٨٥٤١٪١٥١٠٠٪١٨≥∏≤
١٠٠٪٠١٪٨٢٠٪١٨٩٪٢±≤
٩٣٪٧٢٣٨٪٩٦١٨٪٤٢٥٨٪١٢µ≤∂
٧٩٪٢١٨١٪٧٥٢٢٪٢٥١٦٤٪٥٦≥≤≥
٨٥٪١٥١٧٪١٠٠٣٪٠١٠٪٠≥∞
٧٠٪٣٠٩٦٪٧٠٤١٪٣٠٦٤٪٢٨≤≤π
٧٥٪٢٥٤٠٪٧٤١٣٪٢٦٣١٪١١πµ
٧٧٪٢٣١٩٧٪٧٣٦٠٪٢٧٧٢٪٢٧≥µ∂
٨١٪١٩١٣٪٦٧٣٪٣٣٨٪٤≤∏
٨٥٪١٥٢٠٩٪٧٦٣٦٪٢٤١٠٦٪٣٤≥∏µ
٧٥٪٢٥٩٪٧٨٣٪٢٢١٤٪٤≥∞
٧٥٪٢٥٣٪١٠٠١٪٠٣٪٠Σ

±  µ∂∞•≤≥µ  ∞π≤•ΣΣ±  π≥≥•≤±Σ ≥≥±•Σπ±µ π±∂
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
توجنا

w*UF�« wKJ�« ŸuL�*«

WO�uI�« ZzU�M�« ≠ ≥ o�K�

s????????????�
lMB� Íc�«
ø—U????��_«

±∞≥



s????????????�
lMB� Íc�«
ø—U????��_«

٠٪٦٠٪٩٤٢٪٣٤≥∂
٤٪٦٣٪٩٠٤٪٦٤Σ±
٩٦٪٢٥٤٪٢١٪١µ∂
٢٢٪٧١٥٪٧١٥٪٤٨∂∏
٠٪٢٠٪٩٨١٪٤٠¥±
٣٦٪١٨٢٤٪٤٦١٢٪٣١∂Σ
١٣٪٨٨٣٪٠٢١٪٠≤¥
٩٣٪١٦٨٪٥١٪٤Σ≥
٣٪٠١٪٩٧٠٪٣٥≥∂
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٩٣π≥
١٨٪٦١٥٪٧٦٥٪٦٥∏µ
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٢٠≤∞
٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞
٦٨٪٥٤٥٪٢٧٣٪١٨∂∂
٣٣٪١٣١٠٪٥٣٤٪١٦≥∞
٤٪٢٣٢٪٧٣١١٪٣٥¥∏
٠٪٣٠٪٩٧١٪٣٧≥∏
٥١٪٦٢٤٪٤٣٣٪٢٠¥Σ
٠٪٤٠٪٩٦٤٪١٠١±∞µ
٦٪٣٦٪٩١٣٪٩١±∞∞
٣٧٪٤٦٣٪٥٩٧٪٩٩±∂π
٠٪٣٠٪٩٧١٪٢٩≥∞
٣٪١٢٪٩٦١٪٧٦Σπ
٦٢٪٠٨٪٣٨٠٪٥±≥
٨٪١٥٣٪٧٨٦٪٣١¥∞
٤٠٪٠٢٤٪٦٠٠٪٣٦∂∞
٢٪١٢٪٩٧١٪٩٧±∞∞
٨٣٪١٢٤٧٪١٦٣٪٤٩≤ππ
٩٦٪١٤٣٤٪٣٦٪١٣¥µ≥
٢٨٪٩١١٧٪٦٣٣٧٪٢٦١¥±µ
٤٪١٤٪٩٦١٪١٠٨±±≥
٢٪١٣٪٩٧١٪١٢٥±≤π
٣٧٪٣١٠٣٪٦٠٨٪١٦٤≤Σµ
٩٨٪١١٨٣٪٢١٪٣±∏Σ
٥٪٥٤٪٩٠٤٪٧٣∏±
٦٪١٨٣٣٪٧٦١٠١٪٤١٥µ¥π
٣٧٪١٨٥٨٪٤٦٢٨٪٧٢±µ∏
٩٧٪١٣٤٠٪٢٤٪٦≥µ∞
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٤٣٤¥≥¥
١٠٠٪٠١٣١٪٠٠٪٠±≥±
٢٤٪٥١٠٪٧١٢٪٣٠¥≤
٣٨٪٦٥٥٪٥٦٩٪٨٠±¥¥
٩٥٪٠٣٧٪٥٠٪٢≥π
٢١٪٠١٠٪٧٩٠٪٣٨¥∏
٨٧٪٤٦٠٪٩٣٪٦∂π
٦٧٪٩١٠٧٪٢٤١٤٪٣٩±∂∞
٣٨٪٤٥٣٪٥٩٥٪٨٣±¥±
٦٣٪٠٥٪٣٨٠٪٣∏
٠٪١٦٠٪٨٤٤٪٢١≤µ
٤٪٤٢٪٩٢٢٪٤٧µ±
١٪٠١٪٩٩٠٪٨٤∏µ
٢٢٪٥٣١٪٧٣٧٪١٠٢±¥∞
٣٪١٤٪٩٦١٪١٢٠±≤µ
٤٢٪٥١٣٣٪٥٣١٦٪١٦٧≥±∂
٢٪٤٣٪٩٤٥٪١٢٩±≥Σ
٦٪٢٥٤٪٦٩١٦٪٤٥∂µ

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

كاريبي

كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت

وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك

بلغاريا
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٤٥٪٧٤٥٪٤٩٧٪٤٩±∞±
٥٢٪١٨٢٪٤٦٢٪٧٣±µΣ
٥٨٪٣٩٠٪٣٩٤٪٦٠±µ¥
٩٠٪٣١٣٧٪٧٤٪١١±µ≤
٠٪٠١٪١٠٠٠٪٣٤٦≥¥Σ
٠٪١٠٪٩٩١٪١٥٨±µπ
٢٦٪٤٩٨٪٧٠١٧٪٢٦٨≥∏≥
١٢٪٢٢٨٪٨٦٤٪٢٠٤≤≥∂
٩٠٪١٢٧٣٪٩٤٪٢٨≥∞µ
٢٦٪٦٧٧٪٦٩١٧٪٢٠٥≤ππ
٨٦٪٣١٣٨٪١١٥٪١٨±∂±
٤٨٪١٣٦٥٪٣٩١٧٪٥٣±≥µ
٧٥٪١٣٦٪١٣١٪١∏
٨٠٪٦٢٤٨٪١٤١٨٪٤٥≥±±
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١٦٢±∂≤
٢٠٪٢٤٠٪٧٨٤٪١٥٦≤∞∞
١٨٪٠٤٪٨٢٠٪١٨≤≤
١٦٪٢٢١٪٨٢٢٪١٠٦±≤π
٦٧٪٤٦٢٪٢٨٤٪٢٦π≤
٤٦٪٥١٤٦٪٤٩١٦٪١٥٦≥±∏
٩٥٪٤١٣٠٪١٥٪٢±≥Σ
٣٢٪٥٥٣٪٦٣٨٪١٠٥±∂∂
٧٪٩٢٢٪٨٤٢٧٪٢٦١≥±∞
٣٠٪٧٥٣٪٦٣١٣٪١١٣±Σπ
٢٥٪٦٣٨٪٦٩٩٪١٠٣±µ∞
٣٧٪٥٧٢٪٥٨١٠٪١١٤±π∂
٦٩٪٢٢٩٩٪٢٩٩٪١٢٤¥≥≤
٣٠٪٦٤٩٪٦٤١٠٪١٠٧±∂∂
١٤٪١٣١١٪٧٤١٠٪٥٩∏∞
٧٢٪٢٠١٩٦٪٩٥٤٪٢٤≤Σ¥
٦٠٪١٨٣٧٪٢٣١١٪١٤∂≤
٥٥٪٧٨٤٪٣٨١١٪٥٧±µ≤
٨٩٪١٢٠٤٪٩٣٪٢١≤≤∏
٣٧٪٩٣٦٪٥٤٩٪٥٣π∏
٣١٪٤٥١٪٦٥٧٪١٠٨±∂∂
٢٤٪١١٥٠٪٦٦٢٣٪١٣٩≤±≤
٦٪٨٦٪٨٦٩٪٩٤±∞π
٢٨٪٦٣٦٪٦٦٧٪٨٤±≤Σ
٣٥٪١٦٤٩٪٤٩٢٣٪٦٩±¥±
٠٪٣٠٪٩٧٦٪٢١٤≤≤∞
١٥٪٣٨٤٪٤٦١٠٪١٢≤∂
٨٪٣٢٥٪٨٩٩٪٢٦٤≤π∏
٤٪٥٢٢٪٤٤٢٧٪٢٣µ≤
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١٨٤±∏¥
٣٥٪٣٨٩٪٦٢٨٪١٥٧≤µ¥
٢٪٠٢٪٩٨٠٪٨٠∏≤
٢٠٪٤٥٦٪٧٥١٢٪٢٠٩≤ΣΣ
٣٥٪١٣٥٨٪٥٢٢١٪٨٦±∂µ
٩٧٪١٢٥٤٪٢٣٪٦≤∂≥
١٥٪١٠١٢٪٧٥٨٪٦٠∏∞
٨٩٪٣١٦١٪٨٥٪١٤±∏∞
٦٦٪١٠٥٢٪٢٤٨٪١٩Σπ
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٦٤∂¥

π ∞≥±•µ∂∏ΣΣ•µ∂  ≤π∂•≥π±∂  ≤∞¥
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
توجنا
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٠٪٦٠٪٩٤٢٪٣٤≥∂
٤٪١١٣٪٨٥٨٪٦١Σ≤
٥٪٠٣٪٩٥٠٪٥٤µΣ
١٪٨١٪٩٠٦٪٦٥Σ≤
٠٪٢٠٪٩٨١٪٤٠¥±
٢١٪١٠١٥٪٦٩٧٪٥٠Σ≤
٣٥٪٥٥١١٪١٠١٧٪٣≥±
١٪١١٪٩٧١٪٧١Σ≥
٥٪٠٢٪٩٥٠٪٣٥≥Σ
٢٪٠٢٪٩٨٠٪٩١π≥
١٪٦١٪٩٣٥٪٨٠∏∂
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٢٠≤∞
٠٪٠٠٪٠٠٪٠∞
٤٪١٣٪٩٤١٪٦٣∂Σ
٠٪١٦٠٪٨٤٥٪٢٧≥≤
٢٪٣١١٪٦٧١٥٪٣٣¥π
٧٪١٠٣٪٨٣٤٪٣٤¥±
٤٪٤٢٪٩٣٢٪٥٢µ∂
٢٪٣٢٪٩٥٣٪١٠٠±∞µ
١٪٥١٪٩٤٥٪٩٧±∞≥
٥٪٤٩٪٩١٧٪١٦٢±Σ∏
٣٪٣١٪٩٤١٪٢٩≥±
٣٪١٢٪٩٦١٪٧٦Σπ
٨٪١٥١٪٧٧٢٪١٠±≥
٢٪٩١٪٨٩٥٪٤٩µµ
٢٧٪٢٢٢٪٧١٢٪٥٨∏≤
٠٪١٠٪٩٩١٪٩٩±∞∞
٢٪١٦٪٩٧٣٪٢٩٥≥∞¥
٠٪٠١٪١٠٠٠٪٤٥٤¥µµ
٧٪٦٢٩٪٨٧٢٥٪٣٧٤¥≤∏
٠٪١٠٪٩٩١٪١١٢±±≥
٠٪٢٠٪٩٨٢٪١٢٨±≥∞
٤٪٤١٠٪٩٢١٢٪٢٥٨≤∏∞
٠٪٢٠٪٩٨٤٪١٨٥±∏π
١٪٤١٪٩٥٣٪٧٨∏≤
٦٪٨٣٣٪٨٦٤٦٪٤٩١µΣ∞
٢٠٪٤٣٢٪٧٧٦٪١٢٥±∂≥
١٪٠٣٪٩٩١٪٣٤٨≥µ≤
٢٪٠٨٪٩٨٠٪٤٣٤¥¥≤
١٪١١٪٩٨١٪١٣٠±≥≤
٥٪٢٢٪٩٣١٪٤١¥¥
٧٪٢١١٠٪٧٣٣١٪١٠٩±µ∞
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٣٩≥π
٠٪١٩٠٪٨١٩٪٣٩¥∏
٨٪٦٦٪٨٦٥٪٦٩∏∞
٤٪١٦٪٩٥٢٪١٥٧±∂µ
١٢٪٧١٧٪٨١١٠٪١١٥±¥≤
٤٠٪١٠٤٪٥٠١٪٥±∞
٠٪٤٠٪٩٦١٪٢٤≤µ
٤٪٢٢٪٩٤١٪٤٨µ±
٠٪٣٠٪٩٧٣٪٨٣∏∂
١٪٢٢٪٩٧٣٪١٣٨±¥≥
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١٢٥±≤µ
٢٪٥٥٪٩٤١٥٪٣٠٣≥≤≥
١٪٣١٪٩٦٤٪١٣٤±≥π
٢٪٢٣١٪٧٥١٥٪٤٩∂µ

أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
أفريقيا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
آسيـــا
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي
كاريبي

أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

بنني
بتسوانا

فاسو بوركينا
بوروندي

الكاميرون
الدميقراطية الكونغو جمهورية
(برازافيل) الكونغو جمهورية

أثيوبيا
غانا
غينيا
كينيا

ليسوتو
ليبيريا

مدغشقر
موريتانيا
مورتيوس

ناميبيا
النيجر

نيچيريا
السنغال

أفريقيا جنوب
السودان (اجلنوب)

تنزانيا
توجو

أوغندا
زامبيا

زميبابوي
بنجالديش

الصني
الهند

اليابان
قرجيستان

ماليزيا
نيبال

باكستان
الفلبني

اجلنوبية كوريا
تايوان
تايالند
ڤيتنام
بيليز

الدومنيكان جمهورية
جرينادا
چويانا
هايتي

چامايكا
ريكو بورتو

لوسيا سانت
وجرينادين ڤنسنت سانت

سورينام
ترينداد وتوباجو

النمسا
بيالروس

بلچيكا
البوسنة والهرسك

بلغاريا
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٣٪٣٣٪٩٤٣٪٩٦±∞≤
٠٪١٠٪٩٩١٪١٥٧±µ∏
٦٪١١٠٪٩٣١٪١٥١±∂≤
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١٥٤±µ¥
٠٪٠١٪١٠٠٠٪٣٤٧≥¥∏
٠٪٤٠٪٩٦٦٪١٥٣±µπ
٦٪٧٢٥٪٨٧٢٧٪٣٤٩¥∞±
٣٪١٧٪٩٦٣٪٢٣١≤¥±
١٠٪٠٣٣٪٩٠١٪٣٠٢≥≥∂
٣٪٤٩٪٩٤١١٪٢٨٨≥∞∏
١٪٣٢٪٩٦٥٪١٥٦±∂≥
١٪٣١٪٩٦٤٪١٣١±≥∂
٣٦٪٠٤٪٦٤٠٪٧±±
٠٪٤١٪٩٦١١٪٣٠٠≥±≤
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪١٦٢±∂≤
١٪١١٪٩٩١٪١٩٨≤∞∞
٤٪٠١٪٩٦٠٪٢٤≤µ
٥٪٠٧٪٩٥٠٪١٣٠±≥Σ
٧٪٥٧٪٨٨٥٪٨٩±∞±
١٦٪٢٥٥٪٨٢٧٪٢٧٩≥¥±
١٪٤١٪٩٥٦٪١٣١±≥∏
٠٪٤٠٪٩٦٦٪١٦٠±∂∂
٥٪١٣١٧٪٨٢٤٠٪٢٥٨≥±µ
٣٪٣٥٪٩٥٥٪١٧٥±∏µ
٢٪٤٣٪٩٤٦٪١٤١±µ∞
٤٪٥٩٪٩١١٠٪١٩٩≤±∏
٢٪٤٨٪٩٤١٨٪٤١٧¥¥≥

١٧٪٩٢٨٪٧٤١٥٪١٢٥±∂∏
٣٩٪٣٩٤٢٪٢٢٤٢٪٢٤±∞∏
١٤٪١٠٤٣٪٧٦٢٩٪٢٣٠≥∞≤
٢٩٪٣١٨٪٦٨٢٪٤٣∂≥
٣٪١٨٥٪٧٩٢٧٪١٢٢±µ¥
١٪١٣٪٩٨٢٪٢٢٣≤≤∏
٠٪٢٠٪٩٨٢٪٩٦π∏
١٤٪٤٢٤٪٨٢٦٪١٤١±Σ±
١٦٪٢٢٣٤٪٦٢٤٦٪١٣٢≤±≤
٧٪٦٨٪٨٧٧٪١٠١±±∂
٢٢٪٣٣٣٪٧٦٤٪١١٥±µ≤
١٥٪٨٢٣٪٧٧١٢٪١١٩±µ¥
١٪٢٢٪٩٧٥٪٢١٦≤≤≥
٠٪٢٧٠٪٧٣٧٪١٩≤∂
٢٪١٥٪٩٨٢٪٢٩٨≥∞µ
٥٪١٨٣٪٧٧١٠٪٤٤µΣ
١٪١١٪٩٩١٪١٨٣±∏µ
١٥٪٤٣٩٪٨٢١٠٪٢١٨≤∂Σ
٠٪٠٠٪١٠٠٠٪٨٢∏≤
٣٪٤٧٪٩٤١٠٪٢٦٢≤Σπ
١٠٪١٢١٨٪٧٨٢٠٪١٣٥±Σ≥
٢٪١٦٪٩٧٣٪٢٦٠≤∂π
٤٪٤٣٪٩٣٣٪٧٥∏±
٦٪٢١١٪٩٣٣٪١٧٣±∏Σ
١٩٪٥١٥٪٧٧٤٪٦٢∏±
٢٪٢١٪٩٧١٪٦٣∂µ

±µ ±≤π•π∞Σµ∂•µ∏¥π•µ±∂ Σ≥¥
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أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا
أوربا

الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الالتينية أمريكا
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشمالية أمريكا
الشمالية أمريكا
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي
احمليط الهادي

كرواتيا
قبرص

التشيك جمهورية
الدمنارك
إستونيا

فنلندا
فرنسا

چورچيا
أملانيا

اليونان
املجر

أيسلندا
جمهورية إيرلندا

إيطاليا
كوسوڤو

مالطة
مونتينجرو

هولندا
النرويج
بولندا

البرتغال
رومانيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
تركيا

(إجنلترا، اململكة املتحدة
ويلز) سكوتلندا، الشمالية، إيرلندا

األرچنتني
بوليڤيا

البرازيل
تشيلي

كوستاريكا
اإليكوادور
سلڤادور

جواتيماال
املكسيك

نيكاراجوا
بوروجواي

بيرو
أوروجواي

مصر
إسرائيل

األردن
لبنان
تونس

العربية اإلمارات
كندا

املتحدة األمريكية الواليات
استراليا

ڤيچي
نيوزيلندا

اجلديدة بابواغينيا
توجنا
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UOI�d�√
ÊuOLOK�ù« ÊuI�M*«

أوكيللو روزماري األفريقية،  واملرأة الطفل إبراز خدمة
كينيا أورالل، –

Réseau Inter- Africain pour les Femmes, 
Médias Genre et Développement 

السنغال كول، چوف إميي
جلندا موزندا اجلنوبية، أفريقيا في واإلعالم اجلنســــني

أفريقيا. جنوب متوجنا، ولواني
ÊuO�uI�« ÊuI�M*«

ماكيبا كى. تشيبوزو ∫5MO�
اجلنوبية، أفريقيــــا فــــي واإلعالم اجلنســــني ∫U�«u??????���

ليتشويتي-ماتشنج بيلونومي
 Réseau Inter- Africain  ∫u???????????�U??� U??????MO�—u??????�
 pour les Femmes, Médias Genre et
الســــنغال، كول، Développement ، إميــــي چــــوف

أوتارا حابي
بوروندي،  في النساء الصحافيات منظمة  ∫Íb�Ë—u�

بيجيرميانا دوروثي
لهيل  املشتركة املبادرة مجموعة هيل نكوجن ∫ÊËdO�UJ�«
اخلاصيني والتليڤزيون الراديو مابوتي/ نتي جوسبل توب،

بياتريس. نكونو، وبربارا إتوا إيبس بالكاميرون/
إدوارد  / ماكومبو برجيدت (برازافيل): ريب  ∫uG�uJ�«

أدزوتسا
اجلنسني ،Si Jeunesse Savait ∫V�— .œ ¨uG�uJ�«
آنا / موكوكو فرانسوا اجلنوبية، أفريقيا في واإلعالم

جنيبا ماميونا
ولد بأثيوبيا، أبيبيتش املرأة إعالم جمعية

تشاريتي بينكا بغانا، اخلاصة البيث شركة ∫U�U�
ديالو ثيرنور كادياتو ∫Í—UJ�u� UOMO�

روزماري  األفريقي، والطفل املرأة سمة خدمة ∫UOMO�
أوكيلو-أورالل

صوفيا  اجلنوبية، أفريقيا في واإلعالم اجلنسني ∫u�u�O�
تاللي

فالفني  اجلنوبية، أفريقيا في واإلعالم �dIA�b∫ اجلنسني
تراكوالت بابيسي الفني / راماروزاونا

جيست أمادو ∫UO�U��—u�
اجلنوبية،  أفريقيا في  واإلعالم  اجلنسني ∫”uOA�—u�

نايدو-فيرهساومي ساسكيا

ساري  اجلنوبية، أفريقيا في واإلعالم �UO�O�U∫ اجلنسني
زوجاس-أيس

األفريقية الشبكة من اجلنسني احملورية النقطة ∫d�OM�«
حمادو – والتنمية واجلنسني اإلعالم ووسائل للنساء

 Point focal genre du Réseau دوفي  إيڤت
 Inter- Africain pour les Femmes, Médias,
 Genre et Développement (FAMEDEV),

Hamadou Yvette Dovi
فاب- نكيم واملجتمع، اإلعالم مبادرة ∫U�dOâO�

أوكوزور.
اإلعالم  ووسائل للنساء األفريقية الشبكة ∫‰UGM��«
 Réseau چوف-كول إميي  والتنمية، واجلنسني
 Inter- Africain pour les Femmes, Médias,
 Genre et Développement (FAMEDEV),

Amie Joof-Cole
أفريقيا في واإلعالم اجلنسني شبكة   ∫UOI�d�√ »uM�

متوجنا ولواني موزيندا جلندا اجلنوبية،
السودان  في اإلعالميات النساء جمعية  ∫Ê«œu��«

ماثيا أبولونيا اجلنونية،
ويلبرت  اجلنوبية، أفريقيا في واإلعالم اجلنسني ∫UO�«eM�

حمدي مونو / جالدنيس كيتيما
أموزون بيدرو فرانسيس ∫u�u�

مارجريت  بأوغندا، اإلعالميات جمعية النساء ∫«bM�Ë√
سينتامو

اجلنوبية،  أفريقيا في  واإلعالم  اجلنسني ∫UO��«“
سيتشيكونكوي بيبرتوال

نهالنهال  اإلعالمي، الرصد مشروع ∫Íu�U�1“
جنوينيا

UO�¬
∫ÊuOLOK�ù« ÊuI�M*«

جيتيارا نسرين دكتور: بنجالديش، داكا، جامعة
هيرمانو تيريسيتا الفلبني، آلسيـــا، مؤسسة التواصل

∫ÊuO�uI�« ÊuI�M*«
جيتيارا  دكتور: بنجالديش، داكا، جامعة ∫g�œö�M�

نسرين
كي املرأة، زاجن لشبكة اإلعالم مراقب ∫5B�«

چوزيف. أمو الهند، في اإلعالم، املرأة شبكة ∫bMN�«
توشيكو  األطفال، وتليڤزيون إعالم منتدى ∫ÊU�UO�«

ميازاكي.

أوجلا  الريفية، للمرأة العامة اجلمعية ∫ÊU��OÇd�
ديجانيفا

كيم واجن الي دكتور ماليزيان ساينس جامعة ∫U�eO�U�
منظمة املوارد واإلعالم،  املرأة باسميتا، نشر دار ∫‰U�O�

ماجنوُثابا
أحمر. تسنيم ،Uks بحث �ÊU���U∫ مركز

 / هيرمانو تيريسيتا بآسيا، التواصل »�KH�5∫ مؤسسة
جارسيا كوليدج، ليندا مرمي

لي سونيم ريف الزيتون، شجرة إنتاج ∫WO�uM'« U�—u�
ليتيسيا  نني-هسوان القومية، تشنتشي جامعة ∫Ê«u�U�

فاجن
فوجنسوميتر راتشاني بورافا، جامعة ∫«b�ö�U�

التطوير،  في والبيئة واألسرة البحث للنوع مركز ∫ÂUM�OÑ
فام كيم جنوك

 w��—UJ�«
ÊuOLOK�ù« ÊuI�M*«

نيتشولسون هيالري چامايكا، املرأة، مراقبة إعالم
دكتور چامايكا، والتواصل، لإلعالم الكاريبي جمعية

بارنيس كورين
ماكسيميليانو / دكتور ريكو، بورتو ريكو، بورتو جامعة

ديونياس-جوزمان

ÊuO�uI�« ÊuI�M*«
فلورانس  ببليز، املرأة قضايا شبكة ∫©ôULO�«u�® eOK�

جولدسون
دي  سيفرينا انسوالر، اسباثيو ∫ÊUJOMO�Ëb�« W�—uNL�

كروز ال
هنري- أالين بجرينادا، الوطنية املرأة منظمة ∫«œUM�d�

كوين ماك
إيدجهيل ديسيري املباشرة، باملساعدة الفنانون ∫U�UO�

 Rezo Fanm Radyo Kominote  ∫w��U�
جويرلني چاستني ماري ،Ayisyen

مؤسسة / چامايكا – للمرأة الرصد اإلعالمي ∫UJ�U�UÇ
/ نيتشولسون هيالري والتواصل، لإلعالم الكاريبي

بارنيس كورين / دكتور
لورديس  لورديس، ريكو بورتو جامعة  ∫uJ�—  u�—u�

لوجو-أورتيز
احلركة  ملناصرة الكاريبية الرابطة ∫UO�u� X�U�

تشيري فالفيا باملرأة، اخلاص والبحث
وحقوق اإلنسانية احلقوق وجرينادين:  ڤنسنت سانت 

ÆÊuOK;«Ë ÊuOLOK�ù« ÊuI�M*«Ë ¨ÊuO�Ëb�« ÊuI�M*« ∫Êu�—UA*« ≠ ¥ o�K�
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شيرون جاراوي املساواة، دعم في املرأة
والبحث احلركة  ملناصرة الكاريبية الرابطة ∫ÂUM�—u�

كلينيم ساندرا اخلاص باملرأة،
احلكومية  غير املنظمات شبكة ∫u�U�u�Ë  œ«bOM�d�
ستيفاني / براون هازل املرأة، لتقدم لترينيداد وتوباجو

ليتش

U�—Ë√
ÊuOLOK�ù« ÊuI�M*«

سارنافكا ساجنا كرواتيا، حًرا، تكن واعًيا- كن
روس كارين / دكتور املتحدة، اململكة ليفربول، جامعة

ÊuO�uI�« ÊuI�M*«
التواصل، دراسات قسم سالزبرج جامعة ∫U�LM�«

كاسل سوزان / دكتور
اإلنسانيات  جلامعة اجلنسني دراسات مركز ∫”Ë—öO�

سولوماتينا إيرينا األوربية،
جامعة   / بوويل فان صوفي غنت، جامعة   ∫UJOâK�

لوفاين، لورانس موندشاو
 Udružene) النسائي  االحتاد  ∫p�dN�«Ë WM�u��«
ألكسندرا  بيتريك / ناتاليجا لوكا مس باجنا (žene

بيتؤيك
ستويتشفا إليانا واحلدود، الناس مؤسسة ∫U�—UGK�

 ProEquality مركز – املفتوح  املجتمع ∫UO�«Ëd�
كاسالفسكا وينرهولم تيريزا املساواة، دعم –

لدراسات  املتوسط األبيض البحر جمعية  ∫’d��
بافلو سوزانا اجلنسني،

مركز  - املفتوح املجتمع  ∫pOA��«  W�—uNL�
وينرهولم تيريزا املساواة، دعم ProEquality

كاسالفسكا
رابن برجيت كونتراباند، ∫„—U/b�«

بيلس روتا ∫UO�u��≈
جانا االجتماعية، للعلوم  السويدية  املدرسة ∫«bMKMO�

هاجيربرج
جالي كولومب مارلني الثانية، تولوس جامعة ∫U��d�

القوقاز،  واإلعالم للنوع  الصحافيني  جمعية  ∫UOÇ—uÇ
بيترياشفيلي جالينا

شولت بيرجيتا النساء، الصحافيات رابطة ∫UO�U*√
جامعة  الكلي، والتواصل الصحافة قسم  ∫ÊU�uO�«

دمييتراكوبولو دمييترا / دكتور لثيسالونيكي، أرسطو
سافراني املرأة الهنغارية، ريكا جماعة ∫U�—UGM�
جونسدوتير فاجليرور إيسلندا، جامعة ∫«bMK��≈

كارتر أنيت املرأة، أخبار ∫«bM�d�≈ W�—uNL�
بادوفا،  / جامعة أزاليني بافيا، مونيا ≈�UO�UD∫ مراقبة

بادوفاني كلوديا / دكتور
كراسنيكي فجولكا ∫uÑu�u�

ميرفي بريندا مالطا، جامعة ∫UD�U�
حكومية،  غير منظمة  كوتور  أنيما  ∫œu�_« q�'«

كوفاسيفيك ألكسندرا

بيرناديت أوربا، بهولندا الراديو تدريب مركز ∫«bM�u�
ديجك فان

عيد أليزيبث أوسلو، جامعة ∫Z�ËdM�«
أوليكسي ألزبيتا / دكتور لودز، جامعة ∫«bM�u�

جواو  ماريا  الصحافية، الدراسات معهد   ∫‰UG�d��«
سيلفرينها

دانيـــال  / دكتـــور بوخارســـت، جامعـــة   ∫U??????O�U�Ë—
فروموساني

إلفيرا  رابطة الصحافيات النسائية بكاتاالن، ∫UO�U��√
ألتيس

چاكوبسون ماريا اإلعالم، مجموعة مراقبة ∫b�u��«
سيلفي والرجل، املرأة بني املساواة مكتب ∫«d��u�

دورير
نزيه أورهون دكتور/ األناضول، جامعة ∫UO�d�

روس كارين / دكتور ليفربول، جامعة ∫…b��*« WJKL*«

WOMO�ö�« UJ�d�√
∫wLOK�ù« o�M*«

بيسانتيز نيديا بأزواي، النسائية للحركة أبويو مجموعة
اإليكوادور أستوديلو، لوبيز وساندرا كالي

املنسقون القوميون
التعاونية،  اجلمعيات موارد تعبئة جمعية ∫5�M�—_«

مارسيال جابيود فلورنتني / كلوديا
سيسيليا  أباظة، جريجورجيا املرأة مركز ∫UOHO�u�

أنريكز
 / سوزا دوارتي ساندرا باولو، ساو »��q�“«d∫ جامعة
 de Educação e والتعليم املرأة جمعية مولهير ردا

فيرا فييرا ,Associação Mulheres pela، Paz
البرتغال ماريا آنا العاملية، إيزيس ∫wKOA�

الالتينية األمريكية اإلجنيلية اجلامعة ريكا: كوستا 
،Universidad Bíblica Latinoamericana

فيلما بينيا نيديا فونسيكا /
بأزواي، النسائية للحركة أبويو مجموعة ∫—Ëœ«uJ�ù«

أستوديلو وساندرا لوبيز بيسانتيز كالي نيديا
جلامعة  اإلنسان  حقوق جمعية ∫—ËœUHK��«
ليون كارلوس "جوزيه سيمون كانيس"، سنتروميريكانا

راموس.
أمريكا  في الريفية للدراسات مركزاملبشرين ∫ôULO�«u�
/ باز كاريرا أليزيبث / مونزون سيلفيا آنا الوسطى،

كو مايا
مرمي  املرأة، عن واملعلومات التواصل ∫pO�J*«

جونزاليز
الالهوتية  للدراسات الكنسي املركز ∫«u�«—UJO�
 Centro Inter-Eclesial de واالجتماعية
بالنكا ،Estudio Teológicos y Sociales

روبلس كورتيس
 / ستومبفس أليشيا باراجوي، نساء �Íu�«—U∫ رابطة

كانديا ميريان فيفا، راديو

كاالندريا  االجتماعيات املتحدثات جمعية ∫ËdO�
 Asociación de Comunicadores Sociales

جراهام ليزيت ،Calandria
كاساريجو فرانسيسكا اليوم، املرأة ∫Í«u�—Ë√

j�Ë_« ‚dA�«
ÊuOLOK�ù« ÊuI�M*«

التنمية، أجل من التقنية االتصاالت ووسائل نظم مركز
كامل عزة دكتورة / مصر،

مصر، االجتماعية، للخدمات اإلجنيلية  القبطية  الهيئة
عبيد لطيف أماني

ÊuO�uI�« ÊuI�M*«
من أجل االتصاالت التقنية ووسائل نظم �dB∫ مركز
اإلجنيلية القبطية الهيئة / كامل عزة دكتورة/ التنمية،

عبيد لطيف أماني االجتماعية، للخدمات
التشوفر سابير، دكتور إينات كلية ∫qOz«d�≈
حامارني املرأة العربية، ليلى منظمة ∫Êœ—_«

مايكل روال مهارات، مؤسسة ∫ÊUM��
أتيديل  والبحث، للتدريب العربية املرأة مركز ∫f�u�

ميجبري
كاثرين  دكتور/ زايد، »*��b…∫ جامعة WO�dF�«  «—U�ù«

بدران بدران دكتور / ستروجن،

pOHO�U��« WIDM�
∫wLOK�ù« o�M*«

فيجي،  للمرأة، اإلعالم مبادرات ∫pOHO�U� pMOKLO�
رولز بهاجوان شارون
ÊuO�uI�« ÊuI�M*«

/ دكتور للتكنولو”يا، كوينزالند جامعة ∫UO�«d��«
أجنيال رومانو

للمرأة،  اإلعالم  مبادرات ∫pOHO�U� pMOKLO� ∫wâO�
بهاجوان رولز، شارون بفيجي، اإلعالم مراقبة مجموعة

سافو فيوليت
الدولية  والعالقات السياسية العلوم كلية ∫«bMK�“uO�
دكتور: ماسي، جامعة / بولينجتون ڤيكتوريا جامعة

كومري مارجي ميلن، دكتور / ماك كيت
ديفني  بجامعة التواصل فنون قسم ∫UOMO� uO� «u�U�

غيجنز جويز ورد،
بليك، بيتس  ،Ma'afafine mo e Famili  ∫U$u�

فيفيتا كالوالين

WO�ULA�« UJ�d�√
كروس كاثلني دكتور / سيمون فرازير، جامعة ∫«bM�

املتحدة  ميثوديتس كنيسة ∫WOJ�d�_« …b��*«  U�ôu�«
جلوري  / دكتور العاملية. للوزارات العام املجلس –

دارماراج
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WO*UF�« —U��_« w� Âu�

موارد ونشر  ومركز UKs مركز بحث ،dL�√ rOM��
باكستان واإلعالم، املرأة عن

لإلعالم الكاريبية اجلمعية ،fO�—U� s�—u� Ø —u��œ
چامايكا والتواصل،

مبادرات  باسيفيك  فيملينك   ،e�Ë— Ê«u�UN� ÊË—U�
ڤيچي للمرأة، اإلعالم

العمومي املجلس  ،Ã«—U�—U�œ Í—uK� Ø —u��œ
املتحدة، ميثوديست  كنيسة العاملية، للوزارات

املتحدة األمريكية الواليات

كندا اإلعالم، أعمال ،ÊËb�«d� Í—U� Ø —u��œ

بورتو ،ÊU??????�“uÇ ”U�u�œ u�UOKOLO??????��U� Ø—u??????��œ
ريكو

واإلعالم للمرأة األفارقة شبكة  ،‰u� ·uÇ w1≈
السنغال والتطوير، واجلنسني

االتصاالت ووسائل نظم مركز ،q�U� …e� Ø —u��œ
مصر التنمية، أجل من التقنية

جنوب  اجلنسني، بني االتصاالت  ¨U�—u� u� 5�u�
أفريقيا

للتواصل العاملية اجلمعية ،U�—UA�U� …—U� Ø —u��œ
كندا املسيحي،

السياسية العلوم كلية ،sKOL�U�  XO�  Ø —u��œ
بويلنجتون، ڤيكتوريا جامعة الدولية، والعالقات

نيوزيليندا

الكونغو جمهورية أوكابي، راديو ،u�u�u� f�u��«d�
الدميقراطية.

الكلي  التواصل قسم  ¨s�d�� «—UO�O� Ø —u��œ
بنجالديش داكا، جامعة والصحافة،

چامايكا إعالم املرأة، مراقبة ،Êu�KA�O� Í—öO�
والطفل املرأة خدمة سمة ،‰ô—Ë√ ≠uKO�Ë√ Í—U�“Ë—

كينيا األفريقي،

النسائية للحركة أبويو مجموعة ،w�U�≠eO��U�O� U�bO�
اإليكوادور بأزيواي،

لبنان ،fJ�œ«— U��u�O�

ڤيچي بڤيچي، اإلعالم مراقبة ¨u�U� XO�uOÑ

واإلعالم  اجلنسني جمعية ¨UH�UO� YOL� Y�œuÇ
أفريقيا جنوب جمهورية أفريقيا، بجنوب
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·uÇ w1≈
األفريقية للشبكة التنفيذي واملدير وناشطة صحافية
ترأست والتطوير. واجلندرين  واإلعالم للمرأة،
واملرأة، البالغني تعليم راديو برمجة تأسيس
ومحطات الراديو الراديو، إلى االستماع ومجموعات
وسائل واستخدام  وتدريب املرأة مبجتمع اخلاصة
املوسيقية واملجموعات املسرح أي اإلعالم التقليدية
جزء هو واآلن غامبيا، راديو في التطوير لبرمجة 
عضو وهي غامبيا.  وتليڤزيون راديو خدمات  من
جلمعية والتطوير التعليم لتواصل خبراء مبجموعة
تبادل أدوات طورت والتي أفريقيا، في التعليم تطوير
واملتكلمني للصحافيني التعليم تغطية عن اخلبرات
الصحافة احتاد في هي عضو وإميي أفريقيا. في
لالحتاد واإلعالم للنوع  كمورد  وخدمت  بغامبيا
ورابطة مكتب أفريقيا، للصحافيني، الدولي الفيدرالي
الصحافيني ورابطة  الوسطى، بأفريقيا الصحافيني 
عن بديل  ”صوت  تنسق وحالًيا اجلنوبية. بأفريقيا
لدعم اإلنترنت على  راديو وهو الغامبي“ الشعب
التعبير وحرية االجتماعي، االقتصادي التطوير

غامبيا. في اإلنسان وحقوق

eO��U�O� U�bO�
في كيونكا جامعة من املعلومات علوم خريجة هي 
ميزانية صناعة في شهادة حتمل كما اإليكوادور.
في الفقر على للقضاء اجلندرين بني  احلساسية
،FLACSO من الكاريبي ومنطقة الالتينية أمريكا
باإلضافة الالتينية. بأمريكا االجتماعية العلوم كلية
اإلنسان في علم دراسة حصلت على شهادة هذا، إلى
بسانتياحو اجلامعة البوليفية من االجتماعي والصراع
حالًيا  وتعمل األرچنتني. في Fundacion Unidaو
بأزيواي النسائية للحركة الدعم ملجموعة املنسق
الفني املدير كانت هذا وقبل  اإلكوادور.  كيونكا، في
وبيسانتيز خبيرة باإليكوادور. للمرأة الوطني للمجلس

للتطوير. والتواصل اجلندرين في

Ê«— ÍbMO�
وثائقية أفالم وصانعة بأمستردام مقيمة صحافية هي
عدة عن الوثائقية  باألفالم ساهمت سمعية. / مرئية 
وحالًيا العالم، أنحاء كل  في  هولندا لراديو قضايا
اإلداري احملرر كما أنها برنامج أسبوعي. وتقدم تنتج
النفسية التداخالت عن جريدة وهي النترفينشن،
نفسية، صدمة أو احلرب  عاش ملن واالجتماعية
وتشمل الطبيعية. الكواراث أو للتعذيب تعرض أو
ومساعدتها احلر باإلضافة إلى عملها حرة موضوعات
سي (٤ القناة – املتحدة (اململكة وتليڤزيون لراديو إنتاج
(اململكة بكتشرز بروسبيكت أند برودكشنز أكس أتش
راديو – سي بي البريطانية (بي البث املمتحدة)، شركة
العالم)  وخدمة سكوتالندا املتحدة) (اململكة ١، و٤، و٥
(الواليات القومي العام والراديو الكندية البث وشركة
الصحافيني منظمة  عضو هي ران مس املتحدة). 
وخدمت البريطانيني. الصحافيني واحتاد  الهولنديني
الحتاد  القومي التنفيذي املجلس في سنوات ٩ ملدة
وحالًيا األوربية القارة البريطانيني، ومتثل الصحافيني
الثالثة). (الدورة املساواة مجلس مجلس إدارة رئيس
قاعدة بداخل البريطانيني الصحافيني احتاد كما مثلت
الدوري االحتاد خالل من أوسع نطاق على دولية
الفترة الثانية) (مجلس اجلندرين، الرئيسة، للصحافيني
ومتخصصة ،Amnesty املهنة وكعضو لشبكة احتاد
وقضايا العوملة وضد اإلنسان وحقوق  املساواة في

الصحافة. حرية
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