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 GMMP العاملي اإلعالمـــي الرصد مشـــروع
وسائل والرجال في النساء متثيل خريطة يضع

اإلعالم حول العالم.
اإلعالمي الرصـــد مشـــروع بحـــث مت تنفيـــذ
منذ  ٥ ســـنوات مدار العاملـــي GMMP على
مئات  من جهـــود املتطوعني على ١٩٩٥ ويعتمد
مع الطبقة التواصل فيها مبا والهيئـــات األفراد
والباحثني واحملترفني من اإلعالميني، الشـــعبية

اجلامعيني.
 ٢٠٠٥ ،٢٠٠ ،١٩٩٥ أعوام دراســـات أوضحت
التغطية في اقل يظهرن بدرجـــة قد أن النســـاء
األقل النســـبة هذه وعائد الرجال. عن اإلخبارية

حيث متوازنة للعالم غيـــر صورة عن هـــو عبارة
الدراسة على وتوضح كبيرة. بدرجة تغيب النساء
النسائية أيضا ندرة األصوات املســـتوى نفس
باملقارنة اإلخبارية اإلعالم وســـائل مضمون في
األخبار يســـفر في الرجال مما نظـــر بوجهات

العالم. نظر وجهة من الذكور على بالتركيز
رصد ١٫٢٨١ جريدة  مت ١٠ نوفمبر ٢٠٠٩ فـــي
ملشـــروع  ١٠٨ بلد في وتليفزيون ومحطة راديو
 ١٦٫٧٣٤ البحث وغطى الرابع. اإلعالمي الرصد
شـــخصًيا  ٢٠٫٧٦٩ خبًرا و إخبارًيا موضوعا
ومراســـلون)، و٣٥٫٥٤٣  وإخباريون ( مذيعون

موضوًعا خبرًيا.

أســـاس على االنترنت أخبار مراقبة تقدمي ومت
مشـــروع الرصد فـــي األولى جتريبـــي للمـــرة
٧٦ موقًعـــا أخبارًيا وطنًيا  العاملـــي. اإلعالمـــي
و٨ مواقع دولية  ١٦ بلـــًدا في االنترنت بشـــبكة
١٫٠٦١ بنًدا  تشـــمل االنترنت بشـــبكة إخبارية
و١٫٠٤٤ خبًرا  خبرًيا و٢٫٧١٠موضوًعا خبرًيا

دراستها. متت شخصًيا
لكامل مؤشـــر النتائج يوضح التالي وامللخـــص

من عليه احلصول ميكن الذي التقرير
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اإلعالم حول العالم.
اإلعالمي الرصد مشروع بحث تنفيذ مت

منذ  ٥ سنوات مدار العاملي GMMP على
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واإلذاعة  املطبوعة األخبار في عنهم واملقروء األشخاص املسموع من ٪ ❚ فقط ٢٤
من –  ٤ من   ٣ من  أكثر - ٪  ٧٦ نسبة النقيض على اإلناث. من والتلفزيون

. رجال هم األخبار في األشخاص
األشخاص الذين  من فقط ٪ كان ١٧ ١٩٩٥ عندما عام من ملحوظ تطور هذا يعتبر
تواجد في والثابتة البطيئة الزيادة من بالرغم ذلك، ومع نساء. كانوا تناولتهم األخبار
املهيمنة هي صورة الرجل تبقى املاضية، سنوات على مدار العشر املرأة في األخبار
اإلناث فيه تشكل الذي مع الواقع غير متطابقة هذه الصورة العالم. في األخبار على

األقل. على العالم سكان نصف
الوظيفية  القطاعات كل في الرجال عدد فيه يزيد عالم تصوير األخبار تواصل ❚

التخصصية. املهن في يظهر تباين وأعلى
سنوات   ١٠ خالل متخصصات أو كعامالت النساء مواضيع أخبار نصيب إن
في خاصة والفجوة مازالت واسعة . الوظيفية بعض القطاعات زاد في قد األخيرة
النساء  تزيد مهنية ٢٥ فئة كل فإن . وأيًضا يذكر في األخبار كما املجال التخصصي
واملواضيع (٪٧٢) منزل كربات اإلخبارية  املواضيع فقط: موقعني الرجال في عن
لعالم صورة تصبح خالل األخبار من تظهر التي والصورة (٪٥٤ ) كاطالبات املقدمة

خارج املنزل. العمل في فعالة كمشاركة منظورة غير فيه املرأة ترى
في  مستقرة املرأة تظل األخبار في سماعه  أو معه التحاور يتم كشخص ❚

املجاالت في السيطرة يواصل الذي  الرجل  بعكس  «العاديني»  األشخاص  فئات 
املتخصصة». »

عام كرأي في األخبار الناس به التكافؤ بحسب ما يدلي  ببطء نحو تسير النساء
٪٣٤ مع األخبار باملقابلة في معهم مقابالت الذين أجريت األشخاص من ٪٤٤ ،
و٢٠٪ املتحدثني الرسميني من فقط ٪ فإن ١٩ املكاسب من وبالرغم . ٢٠٠٥ عام
في خبراء ٪٨٠ رسميون متحدثون الرجال من ٪٨١ باملقابل النساء من اخلبراء من

األخبار.
الرجال مواضيع من ٪٨ بـ باملقارنة كضحايا تقدميهن يتم النساء أخبار ❚ ١٨٪ من

املقاومة. على القدرة من ناحية الرجال عدد اآلن ضعف النساء فإن وباملقابل .
فقد كضحايا يوصفون ممن الرجال إلى النساء نسبة بني تظل الفجوة كبيرة بينما
 ٪٢٠١٠ ، ٦ عام على املقاومة نسبة القدرة ووصلت .١٩٩٥ ضاقت بالتدريج منذ
النسبة  كانت ٢٠٠٥ حيث في املوقف عكس وهذا الرجال من ٪٣ النساء باملقابلة من

الرجال. من ٪٨ بـ باملقارنة النساء من ٪٤

Êu�bI�Ë ÊuK�«d�
مثل  بالضبط املرسالت واجلرائد ونسبة والردايو التليفزيون عن طريق لقصص ❚

٢٠٠٥ وهي ٣٧٪ . تسجيلها عام مت التي
عام وردية حتى صورة ذات الثالث وسائل في املراسالت النساء قصص نسبة ظلت
األعوام ٢٠٠٠ و  بني ملحوظة في زيادة اإلذاعة في وكانت اإلحصائيات ، ٢٠٠٥
سنوات بخمس ذلك بعد فجائية ٪٨ تبعها نسبة انخفاض ٪٤٥ إلى ٢٠٠٥ من ٢٧٪
الركود  إلى بالنسبة و٢٠١٠  ٢٠٠٥ أعوام بني الراديو في السلبي التغيير وكان

 ٢٠١٠ عام في الشامل
قدمتها اإلذاعة على األخبار من ٪٤٥ و التلفاز على املذاعة األخبار من ❚ نسبة ٥٢٪

نساء
من اقل ٪٤٩ هي نساء من واملقدمة واإلذاعة التلفاز على الكلية متوسط األخبار
منذ  هبوط نسبة ٪ ٤ مًعا، الوسيلتني اإلعالميتني لألخبار على كال الكلي العدد نصف

. اإلحصائيات ٥١٪ كانت عندما في ١٩٩٥ منه ٢٠٠٥ وأقل
مبا  النساء مقارنة املراسالت قدمتها القصص التي نسبة زادت ❚ منذ عام ٢٠٠٠
نسبة ظلت ذلك والصحة ومع العلوم ماعدا الرئيسية املوضوعات كل في قدمه الرجال

املوضوعات. كل النساء في املراسالت نسبة عن الزيادة في الرجال املراسلني
أخبار املشهورين  في زيادة أعلى املئة وكان في ٣ إلى ١١ التغييرات من كان معدل
و اجلرائم ٦٥٪ عن ، احلكم وأمور السياسة في األخبار من ٪٦٧ الرجال قدم .
نساء قدمتها والتي والصحة في العلوم الراويات نسبة . عن االقتصاد و٦٠٪ العنف
زيادة تناقص تبعه وهو ٪٣٨ إلى و٢٠٠٥ من ٤٦٪ ٢٠٠٠ بني أعوام بشدة تناقصت
امللحوظة  النسبة مستوى للوصول إلى كاف غير ظل أن إال ٢٠١٠ عام ٪٤٤ إلى

املاضي. بالقعد
قدمه  أخبار نسائية أكثر مما من مزيًدا تشمل نساء مراسالت قدمتها التي األخبار ❚

الرجال. املراسلون
األخبار مواضيع من عام ٢٠٠٠ ، ٢٤٪ . وفي ١٠ سنوات أكثرمن ظل االجتاه هذا
بواسطة املراسلني قدم األخبار من فقط ٪١٨ مع باملقارنة النساء من املراسالت قدمته

التوالي. على ٢٨٪ و٢٢٪ إلى اإلحصائية تصل احلالي وفي الوقت . الرجال
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املرأة. على باألساس ركز األخبار من كل ٪١٣ ❚

.٢٠٠٥ من أبحاث عام ٪١٠ مجموع من من الناحية اإلحصائية واضح تغيير هناك
األخبار من ٪١٣ اآلن املرأة حتتل احلكم» أمور «السياسة/ الرئيسية العناوين وفي
 ٢٠٠٥ عام من ٦٪ النسبة حتركت الصحة العلوم/ وفي ٢٠٠٥ في ٪٨ ب باملقارنة

.٪١١ إلى من ٣٪ االقتصاد وفي ٢٠١٠ عام ٪١٦ إلى
عدم مساواته. أو مساواة النوع موضوعات ركزت على األخبار من فقط ٪٦ ❚

على نسبة القانونية" االجتماعية/ / الصحة و" العلوم " الرئيسية العناوين احتوت
املوضوعات من أكثر املساواة عدم  املساواة/  على ركزت التي األخبار  من أعلى
السياسة مجال في وبالتحديد التاريخية الناحية من مهمشة املرأة فيها كانت التي

األخبار. أچندة على سادت األخيرة واملوضوعات واالقتصاد
ذلك  تتحدى التي األخبار عن مرات ٨ تزيد النوع أمناط تعزيز األخبار من ٪٤٦ ❚

.(٪٦) النمط
أخبار قرب عن يتبعها النمط تعزز تناولت اجلرمية التي األخبار من ٪٥٠ عن يزيد ما

السياسية. املشاهير واألخبار
أكثر النمط حتدت قد القانونية» «االجتماعية/ املوضوعات فإن كل املوضوعات ومن

املوضوعات. من أي من غيرها من
من األخبار التي ينقلها أكثر النمطية بوضوح تتحدى تنقلها مذيعات التي ❚ األخبار
التي األخبار من أكثر النمطية للصور تعزيزها في احتمالية وأقل الرجال من مذيعني

الرجال. يذيعها
باملقابل النمط إلى حتدي أكثر مراسالت مييل نساء طريق عن اإلخباري من البث ٪٧
النمط تعزز النساء تبثها التي األخبار من ٪٣٥ . رجال يبثها التي األخبار ٤٪ من ل
اإلحصائية اجلنسية الوقائع هذه الرجال. يبثها التي األخبار من ٪٤٢ ب باملقارنة

في النماذج اإلخبارية. تتفاوت
النوع مساواة بخصوص دولي وثائق قانون إلى  تشير أو تقتبس األخبار من ٪١٠ ❚

اإلنسان. حقوق و/أو
حلماية قوانني سن وعي خلق  فرصة تفوِّت كثيرة أخباًرا  أن توضح النتيجة  هذه
النوع طريق عن مراقبة النوع، مبساندة أو مساواة  املرأة اإلنسان وحقوق حقوق
االجتاه في اإلنسان النسبي حلقوق الوضوح عدم االتصال بخصوص  وجماعات

حملتوى األخبار. السائد

X�d��ù« vK� —U��√
مت  الكتروني موقع ٨٤ على اإلخبارية املادة من فقط ٪٢٣ نسبة النساء ❚ تشكل

رصده.
انتقلت قد األخبار التقليدية في الوجود النسائي من اإلقالل بأن تفيد النتيجة هذه

عالم اإلنترنت. إلى
فيما ٪٥ ب تصفها كضحايا باملقابل كانت اإلنترنت على النساء أخبار من ٪١٦ ❚

كضحايا. بالرجال يختص
٪٦٤ ب باملقابلة هي املراسلة فيها املرأة العينة كانت في من األخبار فقط ٪٣٦ ❚

الرجال. بثها األخبار من
واألغلبية هذا النمط لتحدي فقط النوع و٤٪ منط كانت لتعزيز األخبار من ٪٤٢ ❚

للتحدي. وال ليست للتعزيز ٪٥٤
خالصة أن إحصائي  شكل في بعضها يظهر  التي  االختالفات فإن عام وبشكل
فقط يعد لم صار النوعي أن التحيز توضح حلفظها االنترنت وترتيب البيانات أخبار

التقليدية. أخبار امليديا في هو عليه عما أيًضا مركًزا ولكن واضًحا
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٣٠              ٢٨٧٠              ٢١٧٢              ١٩٧٩              ٨١اجتماعية وقانونية

٢٤              ٢٢٧٦              ١٨٧٨              ٢١٨٢              ٧٩جرائم،عنف
صحة ٣٢              ٢٢٦٨              ٢١٧٨              ٢٧٧٩              ٧٣علوم،

٢٠              ٢٠٨٠              ١٨٨٠              ٨٢ ١٠              ٩٠اقتصاد
حكم ١٩              ١٤٨١              ١٢٨٦              ٧٨٨                 ٩٣سياسة،
الينطبقحدث في خبر الينطبقالينطبق         الينطبق        

٤٤              ٣٤٥٦              ٦٦رأي عام
شخصية ٣٦              ٣١٦٤              ٦٩خبرة

٢٩              ٣٠٧١              ٧٠شاهد عيان
الينطبقموضوع الينطبقالينطبق         ٢٣              ٢٣٧٧              ٧٧الينطبق        

٢٠              ١٧٨٠              ٨٣خبرة
شخصي ١٩              ٨١ ١٤              ٨٦متحدث

وظيفي الينطبقمركز الينطبق        
محددة غير ٤١              ٤٢٥٩              ٤٤٥٨              ٥٦مهنة

٤١              ٤٢٥٩              ٤٥٥٨              ٥٥شهرة
٣١              ٢٧٦٩              ٢٤٧٣              ٧٦تعليم،صحة

٣٤              ٢٣٦٦              ٢٤٧٧              ٧٦ناشط، جمعيات أهلية
حكومي الينطبقموظف ١٧              ١٧٨٣              ١٢٨٣              ٨٨الينطبق        

١١              ١٦٨٩              ٩٨٤                ٩١رياضة
١٦              ١٤٨٤              ١١٨٦              ٨٩أعمال،قانون

١٧              ١٢٨٣              ١٠٨٨              ٩٠سياسي
ضحية اعتبر ٪١٨              ١٩٨              ١٩٨              ٢٩٧              ١٠

العائلة مبركز تعريفه مت الينطبق٪ ١٨              ١٧٥              ٢١٥               ٤الينطبق        
اجلرائد صور الينطبق٪في ٢٦              ٢٣١٧              ٢٥١٦              ١١الينطبق        

األخبار تقرير وتقدمي
والراديو التليفزيون في مقدمة أخبار ٪٤٩              ٥٣٥١              ٤٩٤٧              ٥١٥١              ٤٩

واجلرائد والراديو التيلفزيون في مذاعة قصص ٪٣٧              ٣٧٦٣              ٣١٦٣              ٢٨٦٩              ٧٢
موضوعات رئيسية: – مذاعة قصص الينطبق٪ الينطبق        

٣٨              ٣٥٦٢              ٢٧٦٥              ٧٣شهرة، فنون، رياضة
٤٣              ٤٠٥٧              ٣٩٦٠              ٦١اجتماعية وقانونية

عنف ٣٥              ٣٣٦٥              ٢٩٦٧              ٧١جرائم ،
الينطبقعلوم وصحة ٤٤              ٣٨٥٦              ٤٦٦٢              ٥٤الينطبق        

٤٠              ٤٣٦٠              ٣٥٥٧              ٦٥اقتصاد
حكم ٣٣              ٣٢٦٧              ٢٦٦٨              ٧٤سياسة،

املراسِل تخضع جلنِس األخبار النسائيُة من الينطبق٪ ٢٨              ٢٥٢٢              ٢٤٢٠              ١٨الينطبق        
أخبار محتوى

نساء مركزها أخبار ١٠١٠١٣الينطبق٪
ورياضة وفنون ١٦١٧١٦شهرة

١٩١٧١٧اجتماعية  وقانونية
عنف ١٠١٦١٦الينطبقجرائم ،
حكم ٧٨١٣سياسة،
صحة ، ١١٦١٦علوم

٤٣١١اقتصاد
للجندر النمطية القوالب تتحدى أخبار ٣٦الينطبقالينطبق٪

للجندر النمطية القوالب تعزز أخبار ٤٦*٦الينطبقالينطبق٪
اجلندر في املساواة مجال في أخبار تبرز ٤٦الينطبقالينطبق٪

حلقوق القانونية املستندات اجلندر أو مساواة سياسات تذكر أخبار ٪
١٠الينطبقالينطبقالينطبقاإلنسان واملرأة

منهاج ٢٠١٠ في املسألة هذه بخصوص الزائدين والوضوح اإلدراك هو و٢٠١٠ ٢٠٠٥ بني امللحوظ الفارق *
الفضائي؟ املجال في األخبار يصنع الذي من

األساسية األخبار موضوعات نساء في نساء٢٣٪ بواسطة ذكرت أخبار واملصورة٣٦٪ املرئية املتعددة اإلعالم وسائل في ٪
ورياضة وفنون ورياضة٢٧شهرة وفنون ٢٦إناث٢٥شهرة

٢١ذكور٤٧اجتماعية  وقانونية٣٢اجتماعية  وقانونية
وعنف وعنف٢٢جرائم بـ٣١جرائم أخبار ٪
للجندر٤٥علوم وصحة٣٣علوم وصحة النمطية القوالب ٤٢تعزيز

للجندر٣٦اقتصاد٢٤اقتصاد النمطية القوالب ٤حتدى
وحكم وحكم١٧سياسة والمتحدية٤٢سياسة معززة ليست منطية ٥٤قوالب

املركز في فيها النساء أخبار ٪١١

قومية ٨ مواقع إلكترونية دولية ٧٦ من على منوذج بناء اإلنترنت أخبار رصد دليل *
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