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َّاح  الرشرُّ من  متزايٌد  عدٌد   ،1995 منذ  سنوات،  خمس  كل 
حول  يتطلعون  والسياسة  امليديا  يص  ومتخصِّ والنشطاء 
العامل للمستقبل بتوقع قوي لنتائج تأيت من مرشوع الرصد 
دولة   114 تقرير   2015 نسخة  تجاوزت  العاملي.  اإلعالمي 
تنتظر بتصميم خاص. هذه الذكرى السنوية العرشين ملنرب 
ا من األفكار. بعد عقدين  بكني للمبادرة BPfA بلورت مزيداً
املطلب  ذات  الجهات  امليديا كجهة من  ُعرِفت   BPfA من
املساواة  لتقدم  للعمل1  كأولوية  يتفوق  بشكل خاص  امللح 
الجندرية وحقوق املرأة، فأين تقف هذه األشياء؟ متحصالت

GMMP  تقدم بعض اإلجابات.

لتوزيع  النسوي  التحليل  يف  يرسخ  للمبادرة  بكني  منرب 
الكاملة  واملشاركة  املرأة  متكني  مفهوم  املساواة.  عدم  قوة 
لألهداف  جوهريًّا  يعترب  القوة  أشكال  لكل  والتواصل 
امليديا.  إىل  يعود  ما  فيها  مبا   BPfA وفاعلية  االسرتاتيجية 
امليديا قوية ليست ألنها ترجع فقط لكونها مؤسسات ثقافية 
يُعترَربرَ  فام  ومتثِّله.  وسياسيًّا  اجتامعيًّا  ا  واقعاً تتنقي  وتجارية 
لتشكيل  وقدرتها  للميديا  الرمزية  القوة  هو  أهمية  األكرث 
األقسام االجتامعية  به  تأخذ  قياسيًّا ومستقرًّا، وما  يُعترَربرَ  ما 
أن  تعني  الرمزية  القوة  به.  مسلَّم  كأمر  تأخذه  أو  وتقبله 

مبا  والسياسية  االجتامعية  للعالقات  رشعية  تعطي  امليديا 
امليديا  تكون  وبذا  الجندرية.  املساواة  عدم  عالقات  فيها 
ا لكلٍّ من املؤسسات القوية وميكانزمات تحديد القوة  أساساً
للطرق التي تظهر بها حاالت عدم املساواة الجندرية وتُفهم 
واحتامالت تغريها. فكيفية متثيل الرجال والنساء يف امليديا 
هو املفتاح املؤرش للتقدم نحو املساواة الجندرية وتحقيق 
حقوق اإلنسان للمرأة. جمعت GMMP ملدة تزيد عن 20 
ا مجموعةاً فريدةاً من جداول معلومات خاصة باملسافة  عاماً
بالرتكيز  وذلك  املتبقية  والرحلة  بالفعل  فيها  تحرَّكت  التي 

عىل ظهور صورة املرأة وصوتها يف ميديا أخبار العامل.

مثرية   GMMP 2015 يف  تقارير  مثَّلت  التي  املتحصالت 
هناك  كانت   2005 إىل   1995 العقد  يف  إنه  رغم  للقلق. 
فإن  األخبار.  يف  املرأة  ظهور  يف  ثابتة  ولكن  بطيئة  زيادة 
الركود. 24%  من  حالة  يشهد  كان   2015 إىل   2005 العقد 
يف  املرأة  مشاركة  يف  تغيري  يحدث  مل  الكيل  املجموع  من 
(الجرائد-الراديو- التقليدية  امليديا  يف  األخبار  صنع  أدوار 

 2005 منذ  الغالب  يف  يشء  وال   2010 أن  مبا  التليفزيون) 
األخبار  تعطي   .23% األخبار  صانعات  النساء  نسبة  كانت 
ا كانت  . هنا أيضاً ا أقل راحةاً الرقمية (اإلنرتنت وتويرت) انطباعاً
نسبة النساء %26 من األفراد يف األخبار عام 2015. عرب كل 
األخبار  من  فقط   10% اهتامم  مركز  النساء  كانت  امليديا 
ا نفس املعدل كام يف 2000. منذ 2005 نسبة األخبار  -متاماً
التي نرشتها املرأة كانت ثابتة عند %37 وكانت بال حراك يف 
الجندر 4-% فقط من مجموع  تتحدى  التي  األخبار  نسبة 
املعلومات  يف  مهمة  إقليمية  عات  تنوَّ بعض  هناك   .2015
واملوقف الكوين ليست سلبية بالكامل. فمثالاً يف 2015 كانت 
النساء يف األخبار أقل من 2000 فيام يختص بكونهن ضحايا 
أو لتعريفهن بحالتهن االجتامعية. لكن ما زلن زيادة مرتني 
أو ثالث مرات عن صانعي األخبار الرجال الذين يُصوَّرون أو 

يُعرَّفون بهذه الطرق. 

خ  تُرسِّ التي  للقوى  صورةاً  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  يرسم 

ع عدم املساواة الجندرية؛ حيث تتكرر الصور النمطية للنوعني  وترشِّ

تقديم
بقلم مرجريت جاالجار

Margaret Gallagher

http://www.un.org/womenwatch/daw/f;dk/pdf/BDPfA20%E.pdf، para 1 - إعالن بكني ومنرب للمبادرة (1995) مناطق قلق حاسمة
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يف وسائل اإلعالم الجديدة وتحظى بالدعم. رمبا كان الجانب األكرث 

إثارة للتفكري يف التقرير هو تصوير التحسن البطيء. ملاذا مل يستمر 

التحسن البطيء امللحوظ يف العقد الذي تىل عام 1995؟ هل يرجع 

اإلعالم  مجال  النشاط يف  يف  بطء  إىل   2005 عام  منذ  الجمود  ذات 

داخل  التدريب  فرص  يف  انخفاض  إىل  أم  الجنسني  بني  واملساواة 

املؤسسات اإلعالمية أم إىل غياب التأكيد السيايس أو الصحفي عىل 

املناظرات  من  ضعيف  مستوى  إىل  الجنسني  بني  املساواة  مسألة 

الرصد  مرشوع  أن  ورغم  اإلعالم؟  مساءلة  إىل  الحاجة  دون  العامة 

اإلعالمي العاملي ال يستطيع اإلجابة عىل تلك األسئلة، إال أن إسهامه 

ا باألدلة عىل  ا مدعوماً الذي ال يقدر بثمن يتمثل يف تقدميه ردًّا رسيعاً

االدعاء املنتظم لكنه واٍه بأن املساواة بني الجنسني نقلها اإلعالم إىل 

العامة وأن األمور قد تغريت. 

يف الواقع الفعيل تضعف قضايا اإلعالم عىل هوامش معظم أجندات 

العرشين  الجندرية. يف األعوام  الرتويج للمساواة  السياسة من أجل 

عىل  التكنولوجية  التحوالت  ساعدت  بكني،  اجتامع  بعد  املاضية، 

بني  القوة  عالقات  يخص  فيام  أكرث  بشكل  واالتصال  اإلعالم  تعميق 

املنتظمة كل خمس  املراجعة  النوعني ومفاوضاتهم. مع ذلك، ففي 

بكني  عمل  منهاج  تنفيذ  تراقب  والتي  املتحدة  األمم  يف  سنوات 

أصبحت القضايا املرتبطة باإلعالم تقريباًا غري مرئية. عىل الرغم من أن 

جميع التحليالت الدولية للعقبات التي تواجه تطبيق حقوق املرأة 

تعرتف بأهمية تغيري التوجهات وزيادة الوعي وتغيري الصور النمطية، 

فإن الحاجة إىل التغيري يف وسائل اإلعالم وأنظمة االتصاالت نادراًا ما 

التصور  أصاب  الذي  ما  النقاش.  طاولة  عىل  حالياًا  مطروحة  تكون 

ا من املجاالت ذات الرضورة امللحة الخاصة  اإلعالمي باعتباره واحداً

التي تظل راسخة باعتبارها أولوية من أولويات العمل؟ مثلام أوضح 

العمل  إىل  الحاجة  إن  لعام 2015،  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع 

ا عام كانت عليه منذ عقدين  فيام يتعلق باإلعالم ليست بأقل إلحاحاً

من الزمان. 

يضع تقرير عام 2015 مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي بدقة داخل 

إطار مساءلة اإلعالم عن املرأة. تُذكر التطورات التكنولوجية وتحرير 

اإلعالم من السيطرة الحكومية والتوجه التجاري يف اإلعالم إىل جانب 

مفهوم حرية اإلعالم كثرياًا باعتبارها متصلة مبطالب املساءلة. بالتايل 

فإن املساءلة ال تتداخل مع الضبط وال تتعارض مع الحرية. ليك تُطبق 

املساءلة يجب أن تكون هناك استجابة ملا يفعله اإلعالم وما يجب أن 

ا ظل مرشوع الرصد اإلعالمي  يستمع إليه اإلعالم2. عىل مدار 20 عاماً

العاملي يقدم االستجابة. يبدو أن اإلعالم قد استمع إىل القليل لكن ما 

سمعه مل يكن كافياًا. 

دراسة مشروع الرصد العالمي لإلعالم 
في غانا

فريق الرصد في منغوليا
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بها  نرى  التي  الطريقة  تشكيل  يف  مؤثرةاً  قوةاً  اإلعالم  وسائل  تُعترَربرَ 

التي نترصف  الطريقة  الغالب،  بها، ويف  نفكر  التي  والطريقة  العامل 

(النوع  الجندرية  املساواة  عىل  مثاالاً  وسائله  تكون  أن  يجب  بها. 

االجتامعي)؛ بأن تُصوَّر النساء يف ِمهرَن ومواقف متنوعة، ومُتثَّل املرأة 

األعم  اإلعالم يف  يزال  تغطيها. مع ذلك، ال  التي  املجاالت  يف جميع 

يقوم بعكس ذلك؛ ففي حقبة نتخيل فيها أن الوسائل الرقمية تنقل 

األخبار بأرسع منط، تظهر مشكلة وهي أن املحتوى املنقول مل يتطور 

بنفس رسعة الوسيط الناقل. 

يف  التغريرُّ  مدى   (GMMP) العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  يقيس 

قدرها  فاصلة  فرتات  عىل  ومشاركتها  اإلعالم  وسائل  يف  املرأة  متثيل 

خمس سنوات منذ عام 1995، ويف عام 2015 تؤكد الرباهني من أكرث 

موضوع  هي  املرأة  إن  بطيئاًا.  يسري  التقدم  أن  عىل  دولة   100 من 

التغطية بالتليفزيون والراديو واألخبار املطبوعة لربع الوقت فقط. 

كام أن السيدات ميثلن 19 يف املائة فقط من الخرباء الذين يظهرون يف 

القصص اإلخبارية. توجد سيدات يجرين تحقيقات يتجاوز عددهن 

ما كان عليه عام 1995 لكن ال تزال النسبة متثل 37 يف املائة فقط.

يقدم مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي الذي تفخر هيئة حقوق املرأة 

ر بثمن بتأكيدها  يف األمم املتحدة بدعمه للمرة الثانية إسهامات ال تُقدَّ

عىل الطريقة التي يجب أن يسري نحوها العامل وذلك باألرقام املجردة.

هة إىل دور اإلعالم  إن نتائج الدراسة املسحية هي دعوة للصحوة موجَّ

وُغررَف األخبار. إن التمييز القائم عىل الجندر يحرم التغطية الصحفية 

من الرثاء الذي قد تجلبه الرؤى املتنوعة للمرأة، ويضع حدوداًا عىل 

جميعنا  العامل.  أرجاء  يف  الواعي  الجمهور  عيون  يف  اإلعالم  جاذبية 

يعلم اآلن أن الطريقة التي تُصوَّر بها املرأة يف األخبار لها أثر عميق 

وهذا  للجندر.  التقليدية  األدوار  وتعزز  االجتامعية  التوجهات  عىل 

االعرتاف يستدعي تحمل املسئولية. 

الرصد  مرشوع  بيانات  أن  الجندرية  املساواة  قضية  منارصو  يرى 

صناعة  عن  سواء  للمناقشات  مهمةاً  مادةاً  تقدم  العاملي  اإلعالمي 

اإلعالم أو من خاللها. إننا بحاجة إىل استخدام هذه البيانات لنطالب 

الجهات التنفيذية يف اإلعالم بتحديد وتنفيذ أجندات العمل التي متت 

صياغتُها بأهداف خاصة والتي ميكن رصد تقدمها بشكٍل منتظم.

من  مزيد  توظيف  إىل  اإلعالمية  املؤسسات  بعض  بادرت  وبالفعل 

السيدات يف املناصب العليا، وأفرغت مساحةاً ألصوات السيدات يف 

مات  بلومربج،  يف  السابق  التحرير  رئيس  عرَّف  الصحفية.  تغطياتها 

وينكلر، األمر بأنه رضورة عمل.

خالل  من  الجندرية  املساواة  بتعزيز  تبادر  التي  الشبكات  تتزايد 

وسائل اإلعالم وفيها. يقدم التحالف الدويل للمساواة واإلعالم، وهو 

ا مهمةاً لتطوير ودفع أجندة  ائتالف شامل من الجهات الفاعلة، فرصاً

العمل مع املنظامت اإلعالمية. ويف مناسبة الذكرى الثامنة والعرشين 

املتحدة  األمم  يف  املرأة  حقوق  هيئة  خت  رسَّ بكني،  عمل  ملنهاج 

مجموعةاً من املنافذ اإلعالمية املتزايدة امللتزمة بإنهاء التمييز القائم 

عىل الجندر يف تشكيل املعرفة والرأي العام.

ن يف تغيري الوضع الراهن، إننا بحاجٍة  إن البيانات واملراقبة أمران مهامَّ

إىل االستمرار يف بناء قاعدة األدلة، سواء يف غرف األخبار الفردية أو 

من خالل وجهة نظر عاملية ملرشوع الرصد اإلعالمي العاملي وغريها 

ترابط  الجديدة  املنطقية  املقاييس  ن  تتضمَّ املسحية.  الدراسات  من 

املرأة يف غرف األخبار مع تغطية السيدات يف األخبار.

انتهاء  تاريخ  يكون  أن  نريد  املرأة،  لحقوق  املتحدة  األمم  هيئة  يف 

ذلك  وأن  مستحيل  هذا  أن  نعلم   .2030 عام  يف  الجندري  التمييز 

النجاح يعتمد عىل الرشاكات الهامة مثل الرشاكات مع اإلعالم.

إن السيدات والبنات هن نصف اإلنسانية، بالتايل فإن إعطاء وقت 

ابتكار عامل أفضل وأكرث  وثِقرَل مساٍو لقصصهن ميثل جزءاًا مهامًّ من 

ا. حرية لنا جميعاً

تقديم

وكيل األمني العام لألمم املتحدة واملدير التنفيذي لهيئة األمم املتحدة للمرأة
فوميزالميامبو –نيجكوكا
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هذه  يف  رشيكاًا  تكون  أن  اليونسكو  منظمة  يسعد 

وأن  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  من  الطبعة 

تدعمها. إنها مبثابة أداة مثينة لكسب التأييد لسياسة 

املساواة  بتعزيز  املتعلقة  الهامة  القضية  يف  العمل 

الجندرية من خالل ربط هذه املسألة باإلعالم. 

نت املساواة الجندرية يف دستور األمم املتحدة عام 1945. ومنذ   ُدشِّ

، مع ذلك، حدث بعُض التغيري  ذلك الحني قطعت القضية شوطاًا طويالاً

من خالل القوة املشرتكة للمجتمع املدين واألمم املتحدة واملامرسني 

املعنيني يف اإلعالم. هناك حاجٌة واضحٌة إىل مزيٍد من التغيري. من هذا 

الجانب، يحظى التحالف الدويل الذي أقامته منظمة اليونسكو عن 

باعتباره  بإمكانيات عظيمة   (GAMAG) اإلعالم والنوع االجتامعي

منصة لتوجيه الطاقة املشرتكة لجميع أصحاب املصلحة.

هذا هو السبب يف أننا ميكننا أن نشعر باألمل حتى يف ظل اإلحصائيات 

األخبار؟"  يصنع  "من  عليها حول  والسابقة  الطبعة  املقلقة يف هذه 

مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي.

التغيري يف اإلعالم تغيرياًا يف  إننا نعرف ما الذي يجب فعله. يتطلَّب 

ا إىل ثورة يف اإلعالم  الرتكيبة العقلية الثقافية واملنزلية. كام نحتاج أيضاً

من  الجندرية  املساواة  يف  اإلسهام  املواطنون  يستطيع  واملعلومات. 

خالل تقنيات االتصاالت واملعلومات مثل البث والصحافة املطبوعة 

التواصل االجتامعي واإلنرتنت. يوجد تحرك متزايد يف هذا  ووسائل 

ه يف أرجاء العامل.  التوجرُّ

يف هذا العام املحوري ألهداف التنمية املستدامة، من الرضوري أن 

نعيد التأكيد عىل أن التمييز بني الجنسني قد يعيق التنمية. هذا هو 

ا كامالاً يف أجندة  السبب يف أن اليونسكو يؤيد أهداف املساواة تأييداً

التنمية لعام 2030 وبنفس القدر لتطبيقها يف اإلعالم. 

إن هذا له عالقة بتنويه مارجريت جالرن، يف أجندة بحث التحالف 

الدويل لإلعالم والنوع االجتامعي الذي أقامته منظمة اليونسكو عن 

كراهية مجتمع التنمية االعرتاف بأبعاد املساواة الجندرية فيام يخص 

حرية التعبري، وأن االستمتاع بهذا الحق ليس عىل قدم املساواة بني 

والنوع  لإلعالم  الدويل  التحالف  بأن  يوحي  وهذا  والنساء.  الرجال 

االجتامعي يستطيع ويجب عليه أن يزيد من أنشطته التوعوية عن 

هذه القضايا لتحقيق التنمية املستدامة.

ا بدور يؤديه يف تجديد فهمه وطريقته.  يحظى مجتمع التنمية أيضاً

بشأن  التعاون  إطار  يف  بالتفكري  املتربعني  اليونسكو  منظمة  تطالب 

محصالت  أحد  باعتباره  املجدول  اإلعالم،  يف  الجندرية  املساواة 

االجتامع الدويل األول عن التعاون التنموي حول املساواة الجندرية 

والنوع  لإلعالم  الدويل  للتحالف  عمومية  جمعية  وأول  واإلعالم 

االجتامعي خالل 7-10 ديسمرب 2015 يف جنيف، سويرسا.

هناك منطقة أخرى تحتاج إىل مزيٍد من االنتباه وهي املشاركة مع 

العقبات  عىل  التغلب  أجل  من  رشكاء  باعتبارها  اإلعالمية  املنافذ 

االجتامعية والثقافية املتأصلة بعمق، ولتعزيز املساواة بني الجنسني 

جنباًا إىل جنب مع حرية التعبري. يجب تجديد رشاكات املجتمع املدين 

مع اإلعالم لتستمر خالل األعوام الخمسة عرش القادمة من أهداف 

م من مرشوع الرصد  التنمية املستدامة. ومرة أخرى، إن الدليل املُقدَّ

اإلعالمي العاملي وعمل التحالف الدويل عن اإلعالم والنوع االجتامعي 

ا. واعدين جدًّ

يسهم اليونسكو يف تعزيز التصوير العادل للمرأة والرجل واملساواة 

اليونسكو  العمل من خالل جميع برامجه. تقوم منظمة  يف ظروف 

بحملة دولية بعنوان املرأة تصنع األخبار، وذلك يف كل عام، بهدف 

رصف االنتباه إىل القضايا. مؤخراًا أطلقنا مبادرة املرأة عىل الصفحة 

الرئيسية، لنشجع عىل استخدام ماليني الصفحات اإللكرتونية لتقوم 

بدور األخبار التي ترد يف ساعات االستامع القصوى عن متكني املرأة. 

ويف مؤمتر اليوم العاملي لحرية الصحافة يف مايو 2015، والذي نظمته 

اليونسكو وحكومة التفيا، كانت املساواة الجندرية يف اإلعالم وتناولها 

إعالميًّا يف طليعة املوضوعات. ويف عيد اإلذاعة العاملي 2014، حصلت 

املساواة الجندرية يف اإلذاعة عىل أهمية عاملية.

تستمر منظمة اليونسكو يف العمل مع اإلعالم عىل املستوى العاملي 

لتشجيع سياسات التحول يف اإلعالم من خالل مؤرشاتنا الشاملة التي 

تستشعر التمييز الجندري يف اإلعالم. 

الجهات  من  العديد  من  عليه  ونحصل  الجهود  هذه  يرشد  ما  إن 

الفعالة  للمنارصة  واملعرفة. وهام رضورتان  املعلومات  الفاعلة هي 

لسياسات الضبط الذايت لإلعالم وللسياسات العامة التقدمية وللتعليم 

الذي يدور حول النوع االجتامعي واإلعالم.

وبدورها، تعتمد املعرفة التي نحتاج إليها عىل البحث وعىل ضوء هذا 

وبدافع قوي  املشرتكة.  ا ملصادرنا  ثرية جدًّ إضافة  الحايل  التقرير  ميثل 

من رؤاها، تدعو منظمة اليونسكو جميع أصحاب املصلحة إىل تقوية 

جهودهم الستدامة التقدم نحو املساواة الجندرية يف اإلعالم وعرب وسائله.

رسالة من اليونيسكو
جيتاتشو انجيدا، نائب األمني العام، اليونسكو
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تقديم

25 مارس – كانت تجربة يوم الرصد العاملي يف 2015 تجربة ساحقة. 

من خالل عميل يف املكتب العاملي للرابطة العاملية لالتصال املسيحي 

آالف  بطاقة  الشعور  وزماليئ  أنا  استطعت  اليوم،  ذلك  يف   WACC

وهو  واحد:  اشرتكوا يف هدف  الذين  والرجال  املتطوعات  السيدات 

اإلعالم.  وسائل  والرجال يف  للسيدات  واملتزن  العادل  التصوير  تأييد 

أربع وعرشون ساعة من الرصد اإلعالمي بدأت مع طلوع الشمس يف 

فيجي ونيوزيالند وانتهت مع غروبها يف آالسكا وبولينيسيا الفرنسية. 

ا ال يسقط من الذاكرة. لقد كان يوماً

القومية  الجرائد  أخبار  بتحليل  العاملي  اإلعالمي  الرصد  قام مرشوع 

من  زميبابوي،  إىل  األرجنتني  من  والتغريدات  والراديو  والتليفزيون 

نيوزيالندا  ومن  سليامن  جزر  إىل  كندا  ومن  املغرب  إىل  بنجالديش 

إىل الرببادوس.

سجلت فرق املتطوعني يف أرجاء العامل مدى سالمة العمل يف وسائل 

للسيدات  واملتوازن  العادل  التصوير  حيث  من  الوطني  اإلعالم 

والرجال يف األخبار. لقد رصدوا آالف القصص يف مئات الجرائد والبث 

اإلخباري.

وباعتباري  املسيحي  لالتصال  العاملية  للرابطة  ا  عامًّ أميناًا  باعتباري 

مبادرة  أكرب  تقود  دولية  منظمة  لقيادة  بالفخر  أشعر  سيدة، 

يف  الجندرية  املساواة  عن  العامل  يف  عقود  مدار  عىل  وبحث  تأييد 

األخبار والصحافة. ما كنا لنتمكن من القيام بهذا العمل دون دعم 

أكرث من 110 دول إىل  املتطوعني يف  املتفانية وشبكات  املجموعات 

هذا  دعموا  الذين  واملتربعني  والوطنيني  اإلقليميني  املنسقني  جانب 

البحث العام بإخالص عىل مدار عقود من الزمان.

املجتمعية  املنظامت  إىل  والعرفان  بالشكر  أتقدم  أن  أريد  لذلك، 

إىل  اإلعالم  يف  والعاملني  والباحثني  الجندرية  املساواة  ومنظامت 

ا سارة  جانب فريق عمل الرابطة العاملية لالتصال املسيحي وخصوصاً

ماتشاريا وطالب منحتنا مينا سابور، ايسرت فرانك وأوجني اوبوكو –

تنفيذ مرشوع  املمكن  من  كان  ما  ومشاعرهم  تفانيهم  لوال  مينسا. 

الرصد اإلعالمي العاملي.

أمتنى أن يساعدنا مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015 عىل إبقاء 

وسائل  يف  تنتهي  التي  الجندرية  املساواة  عدم  عىل  ُمسلَّطاًا  الضوء 

اإلعالم وخاللها والطلب املتزايد عىل التغيري. إن املرشوع سيعمل عىل 

ا من الصحفيني ويرفع  تحديث البيانات ونأمل يف أن يلهم جيالاً جديداً

الوعي لدى مستقِبيل اإلعالم ويؤدي إىل إحداث تغيريات يف وسائل 

اإلعالم واملامرسات ويعزز املنارصة.

25 مارس- مل يكن يوم رصد اإلعالم العاملي- غايةاً يف نفسه لكنه بداية 

أنشطة عاملية تهدف إىل تحدي وتغيري سياسات املرشوعات اإلعالمية 

يف أنحاء العامل. 

كارين اتشلستيرت

األمني العام للرابطة العاملية لالتصال املسيحي

دراسة GMMP في بوليڤيا
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ترجع جذور مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي (GMMP) إىل السنوات 

والشهور التي سبقت انعقاد مؤمتر األمم املتحدة العاملي عن املرأة يف 

1995، حيث ألزمت 192 دولة نفسها مبنهاج عمل بكني.

االهتامم  مجاالت  من  واحد  واإلعالم"  املرأة  "بأن  الربنامج  اعرتف 

الحيوية االثني عرش، ذاكراًا اثنني من أهدافه اإلسرتاتيجية:

زيادة مشاركة املرأة ووصولها إىل وسائل التعبري وصناعة القرار . 1

يف اإلعالم وخالله والتقنيات الجديدة يف االتصاالت.

تحسني التصوير املتزن غري النمطي للمرأة يف اإلعالم.. 2

ا، لفكرة  ا من الذين تشجعوا، منذ عرشين عاماً رمبا كان عدد قليل جدًّ

التقاط صورة تصويرية ليوم واحد لتصوير الطريقة التي تظهر فيها 

االاً  فعَّ سيظل  املرشوع  أن  يتخيل  العامل،  أنحاء  يف  اإلعالم  يف  املرأة 

مؤخراًا  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  عىل  يُطلق  هذا.  يومنا  إىل 

النسائية  الحركات  املدى عن  بعيدة  املرشوعات  أكرث  من  واحٌد  أنه 

العاملية". (ماجريت جالجر، 2014 باحثة يف مجال املرأة واملناظرات 

عن اإلعالم والنوع االجتامعي يف اإلعالم: أجندة بحثية للرابطة الدولية 

عن اإلعالم والنوع االجتامعي. اليونسكو).

بانكوك  املرأة عام 1994 يف  اتصاالت متكني  ظهر املرشوع يف مؤمتر 

الذي نظَّمه املركز الدويل للدفاع عن حقوق املرأة ومؤسسة إيزيس 

بانكوك  مؤمتر  كان  املسيحي.  لالتصال  العاملية  والرابطة  الدولية 

من  عديدة  سنواٍت  ذروة  هو  املسيحي  لالتصال  العاملية  للرابطة 

املؤمترات اإلقليمية عن املرأة وسياسة االتصال والتي قام بها ما كان 

يُعررَف يف ذلك الوقت باسم "برنامج املرأة".

يف الوقت الحايل، وصل مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي لعقدين من 

الزمان باعتباره أكرب وأطول مبادرة بحث وتأييد مستمرة عن تغطية 

الحركات  من  أبعد  إىل  اإلخباري  واإلعالم  االجتامعي  النوع  أخبار 

البيانات  جمع  يف  باملشاركة  ترحيباًا،  املرشوع  القى  لقد  النسائية. 

ويف استخدام النتائج بواسطة جهات فاعلة بأنواع مختلفة. من بني 

املنسقني القوميني لعام 2015: االتحادات املهنية للصحفيني والنقابات 

الكونغو،  يف  الصحفيات  نقابة  للصحفيات،  األملانية  الرابطة  مثل 

والشبكة األفريقية للمرأة واإلعالم والنوع االجتامعي والتنمية، وكلية 

اإلعالم مثل كلية اإلعالم التابعة ملعهد الصحافة يف منغوليا، مؤسسات 

بور  وجامعة  نورمثربيا  وجامعة  دكا  جامعة  منها  متعددة  أكادميية 

تريكو وجامعة ماليزيا ومنظامت تنمية اإلعالم مثل مركز التدريب 

مهارات  ومؤسسة  بوتان  يف  اإلعالم  مؤسسة  هولندا،  يف  اإلذاعي 

املغربية  الهيئة  مثل  ومرخصة  تنظيمية  قومية  وكيانات  اللبنانية 

مدين  مجتمع  منظامت  جانب  إىل  واملسموعة،  املرئية  لالتصاالت 

متعددة معنية باملساواة الجندرية وحقوق املرأة مبا فيها كوتيديانو 

موجري يف أوروجواي، شبكة قضايا املرأة يف بليز وشبكة املنظامت غري 

الحكومية يف ترينداد وتوباغو للنهوض باملرأة.

ما سبب الرتكيز عىل اإلعالم واإلعالم اإلخباري بالتحديد؟ وفق ما تراه 

تثبيت  يف  مهامًّ  دوراًا  اإلعالم  "يلعب  املرأة  عن  املتحدة  األمم  هيئة 

العنف  أو  التمييز  عن  تتغاىض  التي  االجتامعية  األعراف  وتحدي 

ا زعيامت  ضد املرأة. إنها قد تحول املرأة إىل يشء، لكنها تظهر أيضاً

http:// ."قويات وبطالت ممن ميكنهن أن يصبحن رائدات للجمهور

www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw/feature-

بني  من  الفهم،  هذا  يعمل   .stories#sthash.SC9S44u9.dpuf

عدة أمور، عىل تحفيز كياٍن واسعٍ من املتطوعني يف أرجاء العامل عىل 

تخصيص ساعات من أوقاتهم وجهودهم ومصادرهم لرصد شبكات 

اإلذاعي والتلفزيوين واألخبار واإلنرتنت وملقامت أخبار تويرت  البث 

ملرشوع الرصد اإلعالمي العاملي. 

فكرة  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  يجسد  متعددة  وبأشكال 

حقوق املرأة يف االتصاالت. من املعلوم إسهامها يف جمع أدلة بحثية 

عن كيف يلعب النوع االجتامعي دوراًا يف محتوى اإلعالم اإلخباري 

والتوجهات القومية واإلقليمية والعاملية الخاصة بالتغري مع الوقت، 

تمهيد

دراسة GMMP في بوتا
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وإثراء توجهات العمل. وفيام وراء ذلك، فإن مرشوع الرصد اإلعالمي 

العاملي هو مامرسة التمكني يف بناء املواطن املسئول من خالل جمهور 

واٍع وناقٍد يشارك يف الحوار مع اإلعالم عن قضايا النوع االجتامعي. 

عالوةاً عىل ذلك، فإنه يزوِّد الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين باملعرفة 

وأدوات التكيف والخربة لتنفيذ مزيد من أنشطة الرصد اإلعالمي يف 

بيئاتهم. إن خروج البحث باستخدام أدوات مرشوع الرصد اإلعالمي 

العاملي املعدلة لتساعد عىل تحليالت متداخلة هو أمر مشجع مثل 

عن   Colectivo Cabildeo البوليفية  املرأة  عن  الحالية  الدراسة 

تصوير املرأة اإلميارية يف اإلعالم. 

http://whomakesthenews.org/articles/mujeres-aymaras-

 .((en-medios-masivos-de-comunicacion

التضامن  بناء  عىل  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  يساعد  أخريا، 

ذات  املختلفة  املداخالت  بني  والعاملي  واإلقليمي  والقومي  املحيل 

سبيل  عىل  منها  املتعددة،  املستويات  عىل  واإلعالم  بالنوع  الصلة 

إلنتاج  للصحفيني  القدرات  وبناء  اإلعالمية  السياسة  منارصة  املثال، 

املعرفة التعاونية.

الطرق  إلهام  يف  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  سيستمر  شك  بال 

التمييز  بإنهاء  املتعلق  الهدف  من  ليقربنا  وإمنائها ورسمها  املبتكرة 

الجندري يف اإلعالم اإلخباري. 

اإلسهـــامــــات
ــــــــــــــــــــــــــ

تخطيط  يسبقه  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  من  يوم  كل  إن 

منهج  وتحديث  قومية،  رصد  فرق  وتشكيل  موسعة،  واستعدادات 

العمل واألدوات من بني عدة مهام أخرى. ومرشوع الرصد اإلعالمي 

العاملي هذا ال يشذ عن ذلك. 

كان  الذي   (9 امللحق  (انظر  الفني  االستشاري  للفريق  مدينون  إننا 

مسئوالاً عن تنقية أدوات البحث وتقديم التوجيه عن العمل. يسعدنا 

السنوات  مدار  عىل  املتحققة  الحيوية  اإلسهامات  عىل  نتعرف  أن 

األصلية  البحث  طريقة  طورت  التي  جالجر  مارجريت  بواسطة 

العاملي  الرصد اإلعالمي  تقارير 2000 و2005 عن مرشوع  وصاغت 

وقدمت تعليقات حيوية عن مرشوع تقارير عام 2010 و2015. 

نود أن نشكر إسهامات سفراء مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي الذين 

ساعدوا عىل زيادة الوعي بشأن مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي: د. 

باجوان  شارون  للمرأة،  الدويل  الصندوق  رئيس  موسيمبيكانيورو، 

رولز، املدير التنفيذي، استشاري املجتمع املدين وفيجي ورابطة املرأة 

نادية  للمرأة،  املتحدة  األمم  هيئة  يف  "فيملنك"  الهادي  منطقة  يف 

الصقاف، رئيس التحرير والنارش، اليمن تاميز، جينفر يل، منتجة أفالم 

يف الواليات املتحدة وحائزة عىل عديد من الجوائز.

الشكر والعرفان واجبان إىل ويليام بريد ورصد اإلعالم يف أفريقيا (رصد 

اإلعالم يف أفريقيا وجنوب أفريقيا) الذي نفذ املهمة الضخمة املتعلقة 

بجمع املعلومات وتحليلها مثلام فعل يف املرشوعني السابقني ملراقبة 

اإلعالم العاملي إىل جانب الرشكاء الجدد Code4SA  املسئولني عن 

تطوير وإدارة قواعد البيانات اإللكرتونية. نتوجه بالشكر الخاص إىل 

أفريقيا  يف  اإلعالم  رصد  فريق  من  وليسابودايبتسو  موهالال  كارول 

 .Code4SA وجريج كيمب وداميان تشاليشرت من

لالتصال  العاملية  الرابطة  إدارة  مجلس  ألعضاء  باالمتنان  نشعر 

الرصد  مرشوع  دعمت  التي  اإلقليمية  التنفيذية  واللجنة  املسيحي 

اإلعالمي العاملي بطرق مختلفة.

ا لدعم املتربعني لنا "الطعام للعامل" (أملانيا) ومتربع  إننا ممتنون جدًّ

يف  اإلعالمية  املساعدة  ونظام  اسمه  ذكر  عدم  يف  يرغب  هولندي 

للصالة  العاملي  املرأة  يوم  األسرتالية،  الحكومة  من  بتمويل  الهادي 

يف  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  دعمت  التي  األملانية  اللجنة   –

منطقة الكاريبي، هيئة األمم املتحدة للمرأة واليونيسكو والكنيسة 

الكندية املتحدة. ما كان مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي لعام 2015 

سيصبح ممكناًا بدونهم. 

املتطوعني،  اإلقليميني  املنسقني  إىل  الشكر  عظيم  يشء،  كل  وقبل 

املنسقني القوميني وأعضاء فرق الرصد الذين قضوا آالف من ساعات 

املراقبة لألخبار اإلعالمية يف دولهم ألبحاث مرشوع الرصد اإلعالمي 

من  كان  ما  العادية،  غري  املشاركة  هذه  بدون   .2015 لعام  العاملي 

العرشين  الذكرى  يف  التقرير.  هذا  عن  املعلومات  جمع  املمكن 

ا أن نشكر جميع  ملرشوع الرصد اإلعالمي العاملي، من املناسب أيضاً

السابقة يف 1995 و2000 و2005  املراقبة  الذين نسقوا وشاركوا يف 

أساس  هو  املهمة  هذه  يف  الجامعي  التطوعي  تفانيهم  إن  و2010. 

نة يف هذا التقرير الذي نأمل أن يساعد عىل االستمرار  األدلة املتضمَّ

يف العمل عىل املساواة الجندرية يف اإلعالم اإلخباري وعربه، عىل مدار 

السنوات الخمس القادمة وما بعدها. 

الفينيا موهر

مديرة الربامج، الرابطة العاملية لالتصال املسيحي

سارا ماشاريا

لالتصال  العاملية  الرابطة  العاملي،  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  منسق 

املسيحي
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الملخص التنفيذي

األشخاص يف األخبار

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

شكَّلت املرأة نسبة %24 فقط من األشخاص املسموعني واملقروء 
عام  يف  والراديو  والتلفزيون  الجرائد  أخبار  يف  واملرئيني  عنهم 

2015 وهي نفس النسبة التي تحققت عام 2010.

الفجوة الجندرية تكون يف أضيقها يف قصص العلوم والصحة، وهي 
املوضوعات الرئيسية التي لها األهمية األقل يف أجندة األخبار؛ حيث 
تشغل نسبة %8 فقط من إجاميل املساحة اإلخبارية، تشكل املرأة 
نسبة %35 من األفراد يف األخبار التي ترد تحت هذا املوضوع، يف 
مقابل نسبة %16 يف قصص األخبار السياسية. والفجوة عىل أشدها 
يف األخبار املتعلقة بالسياسة والحكومة، حيث متثل املرأة فقط نسبة 
%16 من األشخاص يف تلك القصص. يف الحقيقة أصبحت املرأة أقل 
ظهوراًا بنسبة ثالثة يف املائة يف األخبار السياسية عام كانت عليه منذ 

خمس سنوات.

األخبار  الجندرية يف  الفجوة  العقدين األخريين، ضاقت  وعىل مدار 
برسعة كبرية يف أمريكا الالتينية بنسبة وصلت إىل %13 من %16 عام 

1995 إىل %29 يف عام 2015. 

إىل  انتقل  التقليدية  اإلعالم  وسائل  يف  نسبيًّا  املرأة  غياب  إن 
منصات تقديم األخبار الرقمية؛ حيث إن %26 فقط من الناس يف 
قصص األخبار عىل اإلنرتنت وتغريدات األخبار اإلعالمية مجتمعة 

من السيدات. 

فإن  األوسط،  والرشق  وأفريقيا  آسيا  وباستثناء  املناطق  ففي جميع 
وجود املرأة يف األخبار اإللكرتونية وعىل تويرت هو األعىل يف قصص 
أكرث  املرأة  وآسيا،  أفريقيا  يف  الرقمية  األخبار  ففي  والصحة.  العلوم 
ظهوراًا يف قصص الجرمية والعنف بنسبة %40 و%39 من الشخصيات 
الظاهرة يف األخبار عىل التوايل. ويف الرشق األوسط تظهر املرأة أكرث 
املسموعة  الشخصيات  من  بنسبة 47%  الرقمية  املشاهري  أخبار  يف 

واملرئية واملتحدث عنها يف القصص التي تدور تحت هذا املوضوع.

واملرأة حارضة عند نفس املستوى تقريباًا يف األخبار شبه اإلقليمية 
واإلقليمية كام هي حارضة يف األخبار املحلية.  

املرئيني واملسموعني  املرأة متثل نسبة %27-%26 من األفراد  ظلت 
واملتحدث عنهم يف وسائل األخبار املحلية عىل مدار السنوات العرش 
املاضية بعد تغري كبري نسبيًّا مبقدار %4 ما بني عام 2000 و2005. 
مل يتغري وجودها يف األخبار األهلية خالل السنوات الخمس املايض؛، 
ففي عام 2015 وعام 2010 متثل املرأة نسبة %23 من الشخصيات 

الظاهرة يف القصص اإلخبارية يف هذا املجال.

يف األنواع الستة من مهام مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي – أو 
أدواره التي تظهر الناس فيها يف األخبار-كانت القفزة الكربى يف 
تضييق الفجوة بني النوعني تكمن يف الناس الذين متّت مقابلتهم 

بناءاً عىل الخربة الشخصية.

تشكل املرأة نسبة %38 من مقدمي الخربة الشخصية حالياًا مقارنة 
ا  أشخاصاً باعتبارهن  النساء  نسبة  عام 2005. ظلت  بنسبة %31 يف 
عند %30 عىل  تغري  املبارشة دون  املالحظة  بناءاً عىل  دليالاً  يقدمن 
مدار السنوات العرش املاضية. حققت املرأة زيادة غري كبرية قدرها 
%2 باعتبارها شخصية خبرية خالل تلك الفرتة، لتصبح النسبة الحالية 
متت  الذين  األشخاص  من  املرأة  نصيب  متاثل  تقريباًا  وهي   19%

مقابلتهم باعتبارهم متحدثني (20%). 

تتضمن أخبار أمريكا الشاملية أعىل نسب من الخرباء الذين يظهرون 
 (29%) الكاريبي  منطقة  تليها   (32%) السيدات  من  األخبار  يف 

وأمريكا الالتينية (27%).

الذي يعرتف  اإلخباري  التمثيل  نحو  التقدم  يظل  يف عام 2015 
ا. ا جدًّ مبشاركة املرأة يف الحياة االقتصادية ضعيفاً

متثل املرأة نسبة %40 من العمل بأجر عىل مستوى العامل بينام توجد 
املناطق  ا يف  الرسمي خصوصاً القطاع غري  العمل يف  كبرية من  نسبة 

يتناول مشروع الرصد اإلعالمي العالمي (GMMP) مقدار التغير في 

أبعاد قضية الجندر في محتوى وسائل اإلعالم اإلخبارية العالمية منذ 

التغير  لتقييم  العالمي فرصةاً  اإلعالمي  الرصد  يقدم مشروع   .1995

إلى  استناداًا  العقدين األخيرين، منذ 1995 حتى 2015،  على مدار 

البيانات المجمعة من 114 دولة. 

يكشف تحليل المستوى الكلي في مشروع الرصد اإلعالمي العالمي 

النوعان  إليها  التي ينتهي  العالمية واإلقليمية للطريقة  عن األنماط 

في المحتوى اإلخباري بينما يكشف التحليل على مستوى الدولة عن 

أنماط أهلية وكذلك فوارق وأوجه تشابه بين الدول. يمثل التقرير 

يمكن  اإلقليمية.  الرئيسية  النتائج  وبعض  العالمية  النتائج  الحالي 

الوصول إلى التقارير اإلقليمية واألهلية الكاملة من هنا.

اإلعالمي  الرصد  مشروع  كشفها  التي  الرئيسية  النتائج  ضمن  من 

الجندر/  بين  المساواة  نحو  التقدم  معدل  أن   2015 في  العالمي 

النوع االجتماعي في وسائل اإلعالم قد أفضى إلى الثبات على مدار 

السنوات الخمس الماضية.
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الجنوبية من العامل؛ ففي الصورة العاملية التي تصورها األخبار، تصل 
نسبة السيدات إىل %20 فقط من العامل يف القوى العاملة الرسمية 
املنازل من  املوظفني واملقيمني يف  األمور غري  أولياء  بينام %67 من 

السيدات.

ليس  املصدر  اختيار  يف  الصحفيني  عند  الجندري  الرتكيز  إن 
ا مائل تجاه نوع معني من  متمركزاًا فقط عىل الذكور لكنه أيضاً
الذكور عند اختيار األشخاص الذين سيتم مقابلتهم لجميع أنواع 
شهادات  وحتى  "الخرباء"  نظر  وجهة  من  بدءاًا  النظر  وجهات 

الشخص "العادي".

سواء  األخبار،  يف  والخرباء  الرسميني  واملتحدثني  املوضوعات  معظم 
من الرجال أو السيدات، يوصفون بأنهم مسئولون حكوميون رفيعو 
املستوى وسياسيون. ينطبق هذا النمط عىل الرجال يف جميع أنواع 
املهام: %12 من الرجال يقدمون رأيهم بناءاً عىل خربة شخصية و16% 
شهود عيان من الذكور و%10 من الذكور يطرحون آراءهم الشخصية 
يندرج  التي  للرجال  ا  األكرث شيوعاً الوظيفية  الفئة  كسياسيني– وهي 

تحتها أنواع األشخاص الذين تتم مقابلتهم. 

إن  أمناط وظيفيَّة متبقية:  للسيدات يف ثالثة  بالنسبة  التغيري  مناذج 
يتم  أن  املحتمل  من  الشخصية  خرباتهن  يقدمن  اللوايت  السيدات 
الاليت  العيان  وشاهدات   (13%) منزل  ربات  كأمهات/  تصويرهن 
ساكنات/  باعتبارهن  تصويرهن  يتم  الغالب  يف  قصصهن  يقدمن 
أن  املحتمل  من  العام  الرأي  مقدمات  والسيدات   (22%) قرويات 

يوصفن باعتبارهن طالبات (17%).

إجامالاً تظل املرأة أكرث من ضعفي الرجل عند تصويرها كضحية 
وهي نسبة مل تتغري منذ عقد من الزمان.

%16 من السيدات و%8 من الرجال يوصفون بأنهم ضحايا بينام يف 
عام 2005 كانت النسب هي %19 و%8 عىل التوايل. 

إن الفئة الوحيدة التي ارتفعت فيها صورة املرأة باعتبارها ناجية 
من كارثة ما خالل الفرتة ما بني 2005-2015 هي فئة الناجني من 

العنف األرسي بأكرث من أربعة أضعاف.

زاد احتامل تصوير املرأة باعتبارها ناجية من العنف األرسي مبقدار 
 10 منذ  عليها  كانت  التي  النسبة  من  أكرث   (27%) أضعاف  أربعة 

سنوات مضت عندما كانت اإلحصائية 6%. 

املراسلون الصحفيون واملذيعون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يعرف مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي لعام 2015 عىل ما يبدو 

السيدات؛  من  اإلخباريني  للمراسلني  عاملي  زجاجي  سقف  أنه 

حيث إنهم مرئيون يف الخطوط الثانوية اإلخبارية وتقارير نرشات 

األخبار. 

الجرائد والتليفزيون  تذاع نسبة %37 فقط من القصص يف نرشات 

والراديو بواسطة السيدات.

التذبذب  رغم  منذ عرش سنوات،  الشاملة  اإلحصائية  تتغري هذه  مل 

يف املتوسطات اإلقليمية التي ترتاوح ما بني زيادة قدرها سبع نقاط 

يف أفريقيا إىل انخفاض ست نقاط يف آسيا عىل مدار العقد املايض. 

ا منذ عام 2000، تضيق الفجوة عىل أشدها  وخالل خمسة عرش عاماً

يف أمريكا الالتينية (+ %14) تليها أفريقيا (%11+). شهد بقية العامل 

تغريات بأرقام أحادية بغض النظر عن آسيا التي حافظت عىل وضعها 

الراهن. 

إن مذيعات التليفزيون يتجاوزن أقرانهن من الرجال قليالاً ومع 

ذلك فإن اإلحصائية الشاملة عن املذيعني يف الراديو والتليفزيون 

أقل من متساوية عند 49%. 

التليفزيون تقدمها  الراديو و%57 من نرشات  إن %41 من نرشات 

سيدات. إن املتوسط العاملي الحايل هو عودة إىل عام 2000 وهناك 

انخفاض بنسبة %2 أقل من نتيجة عام 1995. تتفوق املذيعات قليالاً 

عىل الرجال يف آسيا (%58) ويف الرشق األوسط (%57) ويف مناطق 

األرقام عند حد  فإن  املناطق  بقية  بينام يف  الهادي (52%)  املحيط 

النظر عن شامل أفريقيا. عىل مدار 15  التساوي أو أقل منه بغض 

ا بدءاًا من عام 2000، ظلت األرقام ثابتة يف معظم املناطق مع  عاماً

بعض التذبذب. ظهرت أمريكا الالتينية بسبب صعودها البارز والهام 

من %29 للمذيعات يف عام 2000 إىل %44 حالياًا وهي متثل نسبة 15 

ا. يف املائة يف انخفاض الفجوة بني النوعني يف 15 عاماً

إن املذيعني األصغر سنًّا عىل الشاشة هم يف الغالب من السيدات 

لكن املقاييس ترتاجع فجأة عند سن الخمسني، حيث يبدأ الرجال 

يف السيطرة عىل مشهد األخبار. 

إن شبه التساوي بني املذيعني يف كل فئة عمرية موثَّق يف عام 2010 

قد حلَّ محله زيادة شاملة يف التمثيل لدى صغار املذيعات وضعف 

شديد يف التمثيل يف السيدات يف الفئة العمرية ما بني 64-50 (29%) 

ا. أقل قليالاً من نصف  واختفاء كامل للسيدات الذين يف عمر 65 عاماً

املراسلني الذين عمرهم من 19 إىل 34 سنة و%28 من املراسلني ما 

بني 35 إىل 49 سنة هم من النساء. عند سن 65 سنة وأكرب، تختفي 

ا من عىل الشاشة كمراسلني. النساء أيضاً
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السيدات باعتبارهن مذيعات أخبار أكرث حضوراًا يف الراديو بنسبة 

%41 وهي أقلها يف الصحافة املطبوعة بنسبة 35%. 

يف 10 سنوات تراجع نصيب املرأة باعتبارها مذيعة أخبار يف الراديو 

والتلفزيون بنسبة أربعة يف املائة يف كال املجالني.

حد  عن  اإلخبارية  القصص  يف  السيدات  املذيعات  نسبة  تراجعت 

املساواة يف جميع املوضوعات باستثناء العلوم والصحة، حيث تظل 

السياسية  القصص  من  فقط   31% إن  املنتصف.  خط  عند  النسبة 

و%39من األخبار االقتصادية تذيعها السيدات. 

يف  السيدات  تذيعهام  موضوعني  أقل  والجرمية هام  السياسة  أخبار 

معظم املناطق باستثناء آسيا وأمريكا الالتينية. تذيع املرأة %30 من 

األخبار السياسية يف أفريقيا وأوروبا (%30) والرشق األوسط (27%) 

وأمريكا الشاملية (%28) – إن أكرب الفجوات بني النوعني يف التقارير 

تكمن يف هذه املناطق األربع. ويف منطقة الكاريبي، إن املوضوع الذي 

تجاوز فيه املراسلون الذكور أقرانهم من اإلناث هي أخبار الجرمية؛ 

حيث إن نسبة %28 من القصص تقدمها السيدات. ونفس األمر يف 

منطقة الهادي، حيث تقرر السيدات %36 من قصص الجرمية ويليها 

أخبار املشاهري ويف آسيا (%28) ويف أمريكا الالتينية (38%). 

هناك فارق إحصايئ كبري بني النوعني يف اختيار املصدر بواسطة 

املذيعني الرجال والسيدات

إن نسبة %29 من املوضوعات اإلخبارية القصصية تذيعها الصحفيات 

ا  سائداً منطاًا  هذا  ويظل  الذكور.  املراسلني  من   26% بنسبة  مقارنة 

النسبة هي 24%  املرة األوىل يف عام 2000 عندما كانت  لوحظ يف 

و%18 عىل التوايل.

يكشف التحليل اإلحصايئ أن الفارق الجندري يف اختيار املصدر ذو 

ا، مشرياًا ضمنيًّا إىل أنه ميكن إحراز تقدم تجاه تضييق  داللة هامة جدًّ

الفجوة الجندرية يف مصادر األخبار إذا ضاقت فجوة الجندر كجزء 

من االسرتاتيجية الشاملة التي تجمع تلك التشكيلة من الرشوط التي 

تدعم أهداف املساواة. 

جودة األخبار 
ــــــــــــــــــــــــ 

أو  القانوين  اإلطار  إىل  إشارة  تتضمن  القصص  من   9% فقط 

الحقوقي أو السيايس

يف   (12%) إسهام  أعىل  تحقق  والقانونية  االجتامعية  القصص  إن 

املتوسط العاملي للقصص التي تشري إىل أُطر العمل يليها عىل الفور 

القصص التي تتحدث عن الجرمية والعنف (%10). هناك وجهة نظر 

حقوقيَّة توجد يف نسبة %8 من القصص السياسية و%7 من األخبار 

االقتصادية. 

وأمريكا  الكاريبي  ومنطقة  أفريقيا  يف  اإلخبارية  الوسائل  تسجل 

الشاملية أداءاً مثاليًّا عىل هذا املؤرش مقارنة باملناطق األخرى بنسبة 

%20 و%19 و%17 من القصص عىل التوايل. 

النسب  يف أربع مناطق تتضمن األخبار االجتامعية والقانونية أعىل 

القصص  ربع  أن  يعني  وهذا  الحقوق  عىل  تركز  التي  القصص  من 

تحت هذا املوضوع يف أفريقيا وتقريباًا 4 من 10 يف منطقة الكاريبي 

و%11 يف الرشق األوسط و3 من 10 يف أمريكا الشاملية.

إن القصص السياسية يف آسيا (%97) والقصص االقتصادية يف منطقة 

الهادي (%98) ويف الرشق األوسط (%98) ويف أوروبا (%97) ذات 

أداء ضعيف من حيث الرتكيز عىل الحقوق. 

ظلت النسبة الشاملة للقصص التي تركز عىل املرأة ثابتة نسبيًّا 

عند %10 منذ عام 2000 

إن الزيادة بنسبة %3 التي تم توثيقها يف عام 2010 مل تظهر يف 2015 

ا إىل نسبة %10 املسجلة يف عام 2000 و2015. رجوعاً

واألخبار االقتصادية تليها األخبار السياسية هي األقل احتامالاً بالرتكيز 

تلك  يف  القصص  من  و7%   5% نسبة  عند  حالياًا  وهي  املرأة  عىل 

املوضوعات عىل التوايل. 

ا عىل املرأة  %14 من القصص التي تذيعها مراسالت تركز أساساً

مقارنةاً بنسبة %9 من القصص التي يذيعها أقرانهم

متتابعة  سنوات  مدار عرش  بروزاًا عىل  أكرث  الجندري  الفارق  أصبح 

من املراقبة.

القصص تدور حول قضايا املساواة (أو عدم املساواة)  %9 من 

 10 منذ  املوثقة  النسبة  من ضعفي  أكرث  نسبة  وهي  الجندرية 

سنوات مضت 

يبدو أن نسبة القصص التي تثار فيها قضايا املساواة أو عدم املساواة 

الجندريّة تزداد بشكل ثابت منذ 2005 رغم إنها ال تزال باقية أقل 

من 10%.

تحظى األخبار اإلفريقية بأعىل نسبة إجاملية من القصص التي تلقي 

الضوء عىل قضايا املساواة الجندريّة: 1 إىل 2.5 من كل 10 قصص يف 

كل موضوع رئييس تثري قضايا املساواة.

منطقة  يف  تقريباًا  قانونية  اجتامعية/  قصص   10 كل  من   4 تؤكد 

الكاريبي عىل قضايا املساواة الجندريّة بينام 3 من كل 10 قصص يف 

أخبار أمريكا الشاملية حول نفس املوضوع تثري تلك القضايا. 
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القفزات يف إحداث  وعىل مدار السنوات العرش املاضية كانت أكرب 

التكامل حول املساواة بني النوعني كانت يف األخبار العلمية والصحية 

(7+%) تليها القصص اإلخبارية االقتصادية والجرمية/ العنف (6+%)

تكشف التفاصيل اإلقليمية عن ميل أكرب للتفرقة عىل أساس النوع 

أمريكا  يف  املساواة  قضايا  عىل  الضوء  إلقاء  حيث  من  االجتامعي 

الشاملية والرشق األوسط.

تزيد  املراسالت  تذيعها  التي  القصص  فإن  املنطقتني  كلتا  ففي   

احتامليتها مبقدار 2 إىل 2.5 أن تطرح قضايا املساواة الجندرية (أو 

عدمها) أكرث من تلك التي يذيعها أقرانهم. 

%4 فقط من القصص تتحدى الصور النمطية الجندرية بوضوح، 

بتغري نسبته %1 منذ 2005 

بثبات يف مخرجات وسائل  الجندرية مطمورة  النمطية  الصور  تظل 

اإلعالم عىل مدار العقد املايض. 

العلوم  أخبار  يف  األكرب  التغري  كان  األساسية  املوضوعات  فضمن 

بوضوح  النوعني  أمناط  القصص  من   5% تتحدى  حيث  والصحة، 

مقارنة بنسبة %1 فقط يف 2005. وهذا املوضوع يحظى يف الحقيقة 

بأقل فجوة بني النوعني يف موضوعات األخبار، مبا يقارب املساواة من 

حيث املذيعني ويشغل أقل مساحة يف األخبار. 

يف 10 سنوات مل يكن هناك تقدم يف نصيب قصص أخبار السياسة 

التي تتحدى الصور النمطية الجندريَّة، بينام يبدو أن الصور النمطية 

زادت يف األخبار االجتامعية والقانونية.

منذ عرش سنوات كانت أخبار أمريكا الشاملية هي الرائدة يف النصيب 

اإلجاميل للقصص التي تتحدى بوضوح الصور النمطية بني النوعني. 

وال تزال املنطقة رائدة بنسبة %9 من القصص التي تتحدى الصور 

التغري  الكاريبي حيث  الفور منطقة  النوعني يليها عىل  النمطية بني 

األكرث أثراًا (بنسبة 5 %) قد حدث مقارنة ببقية مناطق العامل. 

األخبار الرقمية
ــــــــــــــــــــــــ 

يلعبونه  الذي  الدور  الجندر وحسب  تصنيف األشخاص حسب 

اإللكرتونية يكشف عن أوجه  املواقع  املنشورة عىل  القصص  يف 

املطبوعة  األخبار  بني  ما  اختالفات  عن  وكذلك  الهائلة  التشابه 

واملذاعة.

وكأشخاص  كموضوع  الظهور  في  متساٍو  باحتماٍل  المرأة  تحظى 

اإللكترونية  القصص  في  الشخصية  الخبرة  على  بناءاً  مستضافين 

المنشورة مثلها مثل القصص اإلخبارية والمطبوعة والمذاعة. كما أن 

احتمالها يقل %2 بأن تظهر كمتحدثات رسميات وبنسبة %2 أكثر 

كخبيرات وبنسبة %18 و%21 من الشخصيات التي تظهر في تلك 

األدوار على التوالي.

إن املكسب األعظم للسيدات فيام يتعلق بالصفة التي يظهرن 

ميثلن 42%  إنهن  حيث  العام،  للرأي  مقدمات  باعتبارهن  فيها 

من األشخاص الذين يقومون بهذا الدور يف األخبار املنشورة عىل 

الشبكة.

الوسائل  عن   5% قدرها  بزيادة  إلكرتونية  ا  قصصاً السيدات  تنقل 

تنقلها  إلكرتونيًّا  املنشورة  األخبار  من   42% مجتمعة:  التقليدية 

السيدات. 

فقط يف الرشق األوسط ومنطقة الكاريبي تقل املراسالت السيدات 

العامالت عىل الشبكة عن األخبار التقليدية بنسبة %12- و 4-% 

عىل التوايل. إن الوجود النسبي يكون يف أعاله يف آسيا عند + 22% 

أكرث من املراسالت العامالت عىل الشبكة.

الرجال  املراسلني  بواسطة  املصدر  اختيار  يف  الجندري  الفارق 

والسيدات يصبح أكرب يف األخبار اإللكرتونية.

يزداد  واملصادر  السيدات  اختيار موضوعات  البالغ %10 يف  الفارق 

ميثلن  السيدات  إن  التقليدية.  الوسائط  عن  أضعاف  ثالثة  من  أكرث 

التي تنرشها مراسالت إخباريات عرب  %33 من املصادر يف القصص 

اإلنرتنت مقارنة بنسبة %23 يف القصص التي ينرشها الرجال. 

التغريدات اإلخبارية تتحدى الصور النمطية بني  %4 فقط من 

ا يشبه النسبة اإلجاملية للقصص اإلخبارية  النوعني، وهو تحديداً

يف التليفزيون والراديو والصحف املطبوعة.
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ملخص التقرير
ــــــــــــــــــــــــ 

العاملي، القصص يف  يقدم الفصل األول نظرة عامة عىل يوم الرصد 

مبراقبة  االهتامم  تزايد  يظهر  النتائج.  وأهم  البحث  نطاق  األخبار، 

الدول املشاركة  الزيادة يف عدد  النوعني من  الذي يركز عىل  اإلعالم 

زيادة قدرها %60 عىل  من 71 يف 1995 إىل 114 يف 2015، وهي 

اإلنرتنت  األخبار عرب  البحث يف مواقع  التوسع يف  إن  مدار عقدين. 

إنكارها  ميكن  ال  التي  األهمية  عىل  يؤكد  اإلعالم  دور  وتغريدات 

العامل. وإجامالاً راقبت شبكة  الرقمية يف ربوع متعددة من  لألخبار 

مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 22136 قصة منشورة أو مذاعة أو 

مقدمة  أو  مكتوبة  سواء  منفصلة  إعالم  دار   2030 بواسطة  مغردة 

بواسطة 26010 صحفيني وتحتوي عىل 45402 شخص أجريت معهم 

مقابالت و/أو موضوع للقصة.

يوجد يف الفصل الثاين تلخيص لإلطار املفاهيمي، ولقد أثرى هذا اإلطار 

باملناظرات حول محاسبة اإلعالم عن املساواة بني النوعني واملناظرات 

التي تردد الروح التي نوقشت بها فكرة مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 

ا يف مؤمتر االتصال لتمكني املرأة (بانكوك 1994). إن مفهوم  منذ 21 عاماً

املحاسبة عىل حقوق املرأة يركز عىل ثالثة اهتاممات متشابكة وتدعم 

بعضها وهي بالتحديد حرية املرأة يف التعبري، األخالقيات املهنية لإلعالم 

املرتكز عىل الجندر، الصحافة القامئة عىل الحقوق. 

العاملي يف األخبار املطبوعة  الرصد اإلعالمي  نتائج مرشوع  نوقشت 

والتليفزيون والراديو يف الفصل الثالث أ، بينام طُرحت نتائج أخبار 

الرابع  الفصل  ويتضمن  الثالث ب.  الفصل  والتغريدات يف  اإلنرتنت 

تجاه  بامليول  يتعلق  فيام  اإلخباري  املحتوى  جودة  حول  مناقشةاً 

الحقوق  الرتكيز عىل  أو وجود  الجندر وغياب  النمطية تجاه  الصور 

والرتكيز عىل املرأة يف القصص والتوجهات نحو إلقاء الضوء عىل قضايا 

املساواة/ عدم املساواة الجندرية. 

قدمت دراسات الحالة املنفذة عىل تشكيلة من القصص املنشورة عرب 

املنصات الخمس اإلخبارية يف يوم الرصد العاملي يف الفصل الخامس. 

هناك تلخيص لكل فصل وفق املقاييس الثالثة ملحاسبة اإلعالم عىل 

حقوق املرأة يف اإلطار املفاهيمي، واألداء مسجل يف بطاقات التسجيل 

املصاحبة. يتمثل الغرض من بطاقات التسجيل يف تحفيز الحوار العام 

واالنعكاس اإلعالمي املأمول عىل مسئوليتهم تجاه الجمهور بأكمله.

األولويات التي ُوِضعت للسنوات الخمس القادمة بناءاً عىل الرباهني، 

والتي حددتها الشبكة العاملية ملرشوع الرصد اإلعالمي العاملي، ُمبيَّنة 

التمييز عىل  "القضاء عىل  إن هدف  السادس.  الفصل  بالتلخيص يف 

أساس الجندر يف وسائل اإلعالم" هو هدف طموح لكنه رضوري يف 

املطلوب يف جميع  التغري  تجاه  الدافعة  القوة  وزيادة  إعادة كسب 

أبعاد محتوى ومامرسات وسائل اإلعالم.

الرصد في فلسطين
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نتيجة لكل تلك األسباب، يصبح من الرضوري الرتويج 

طبيعة  تتحدى  فقط  ليست  التي  االتصال  ألشكال 

الالمركزية  لتطبيق  تناضل  لكنها  األبوية،  اإلعالم 

يشجع  الذي  اإلعالم  تبتكر  بأن  فيه:  والدميقراطية 

عىل الحوار واملناظرة، اإلعالم الذي يقدم ابتكار املرأة 

والناس، اإلعالم الذي يعيد التأكيد عىل معرفة وحكمة 

املرأة، الذي يستخدم األشخاص يف موضوعات بدالاً من 

أهداف أو غايات للتواصل. اإلعالم الذي يتصف بأنه 

تلبية الحتياجات األشخاص.

يف هذا السياق، قمنا بدراسة العديد من اإلسرتاتيجيات 

التي تهدف إىل تقوية ومتكني اتصاالتنا. وهي تتضمن 

لرصد جميع وسائل  بداية عام 1995  يوم يف  تنظيم 

 اإلعالم واستخدام البيانات كأساس لتحليل مكان املرأة.  

الفصل األول 

اإلطار التصوُّري  

- اقتباس من إعالن بانكوك عام 1994 مؤمتر االتصال لتمكني املرأة)1(

االتصاالت  مسئولو  وضع  الزمان،  من  عقدين  عىل  يربو  ما  منذ 

وعددهم 340 من أكرث من 80 دولة يف مؤمتر االتصال لتمكني املرأة 

األشخاص"  يركز عىل  عدالاً ومستدام  أكرث  عاملي  "نظام  رسالة وهي 

وإسهامه يف  ا  املتنامي رسيعاً العاملي  باإلعالم  اهتاممهم  ونتيجة   )2(

وتهميش  ومحليًّا  عامليًّا  املتزايدة  املساواة  وعدم  الثقافية  السيطرة 

وإخضاع املرأة والطبيعة واألقليات والسكان األصليني وشعوب العامل 

الثالث، كان دورهم كناقلني لقضايا املرأة هو ضامن نرش قضايا املرأة 

واهتامماتها وطموحاتها ورؤاها والرتكيز عليها محليًّا. اتفق الناقلون 

من  بينها،  فيام  مرتابطة  إسرتاتيجية   24 تلخص  طريق  خارطة  عىل 

ضمنها، يوم لرصد اإلعالم العاملي. 

 )GMMP 2015( العاملي اإلعالم  الخامس لرصد  لنا املرشوع  يقدم 

فرصةاً لننظر إىل الوقت واملساحة لفهم إىل أي مدى يتم تطبيق مبدأ 

ننظر  املحاسبة،  منظور  من  إنه  املرأة.  حقوق  عىل  اإلعالم  محاسبة 

نحن إىل نتائج مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي، فنبدأ يف هذا الفصل 

مبناقشة اإلطار التصوري.

اإلخبارية  للمؤسسات  وأخالقي  اجتماعي  التزام  هي  المحاسبة 

اإلعالم  وسائل  دور  ضوء  على  جمهورهم،  تجاه  والصحفيين 

أن  افتراض  هي  المحاسبة  فكرة  على  يؤكد  ما  "إن  المجتمع.  في 

الصحفيين والمؤسسات اإلخبارية من المحتمل أن تتصرف بطريقة 

قد  أنهم  عرفوا  ما  إذا  مسئولة  طريقة  باعتبارها  المجتمع  يحددها 

للصحفيين  الدولي  )االتحاد  تصرفهم"  طريقة  شرح  منهم  يُطلَب 

اهتمامات  ثالثة  إلى  الذهن  "المحاسبة"  مفهوم  يصرف   .)1954

متشابكة، وهي حرية التعبير، أخالقيات العمل اإلعالمي، الممارسة 

القائمة على الحقوق.

حرية التعبري

آراء  يف  االعتقاد  يف  "الحق  تتضمن  باعتبارها  التعبري  حرية  تُعرَّف 

دون تدخل، وطلب معلومات وأفكار وتلقيها ونقلها عرب أي وسيط 

بغض النظر عن الحدود". )املادة 19، اإلعالن الدويل لحقوق اإلنسان، 

إىل  بتوسع  متيل  التعبري  حرية  عن  األساسية  املناقشات  إن   .)1948

الرتكيز عىل حرية الصحافة والبيئات القانونية والترشيعية التي تعمل 

املتمركزة  املشابهة  والقضايا  اإلعالم  واستقالل  اإلعالم  وسائل  فيها 

للقضايا  اإلطار  املرأة  وقضايا  النقد  يف  الباحثون  ينقل  اإلعالم.  حول 

الضوء  يلقي  الذي  التعبري  فهم حرية  أو  الجمهور،  ترتكز عىل  التي 

واالحتياجات  السلطة  يف  املساواة  عدم  املهمشة،  املجموعات  عىل 

النوع،  العرق،  النوع،  يصاحب  الذي  الكفاح  من  النابعة  الخاصة 

امليول الجنسية، وغريها من الهويات. يف عام 2010 أكدت املقررات 

التمييز  عىل  التعبري  بحرية  املعنية  املتحدة  باألمم  الخاصة  األربعة 

حرية  أمام  العرش  "التحديات  بني  تاريخيًّا  املهمشة  الجامعات  بني 

التعبري يف العقد القادم". )3( لقد أكدوا عىل الكفاح املستمر للمرأة 

واألقليات والالجئني والسكان األصليني واألقليات الجنسية بأن تُسمع 

أصواتها وأن تصل إىل املعلومات املتعلقة بهم وأن يشريوا إىل سوء 

التمثيل يف العاملني يف اإلعالم والتغطية اإلعالمية غري العادلة وانتشار 

املعلومات النمطية أو السلبية.
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الكاملة  اإلعالم  "عن حرية  التعبري  بحرية  املتعلقة  املادة 19  تدافع 

والدميقراطية"،  والتنمية  اإلنسان  لحقوق  هامة  دعامة  باعتبارها 

ويف الوقت نفسه من األمور الهامة أال يفشل اإلعالم يف دعم حرية 

العدوان يف شكل "رعاية متحيزة ألحد  التعبري. يظهر ذلك  املرأة يف 

النوعني" وهي "مكونة من عوامل محركة منتظمة وانتقائية بطبيعتها 

أن  املقصودة والعفوية كام  املحصلة  بالتعبري، يف  ورصيحة وضمنية 

وألوان  بأشكال  نفسها  عن  تعرب  وهي  وعشوائية.  مدروسة  آثارها 

وأصوات متعددة. لكن يف النهاية، مثل جميع أشكال الرعاية، تقوم 

وال  مرئية  غري  وتصبح  والضوابط  السلطات  ونزع  الواقع  بتبديل 

مسموعة". )4( 

أخالقيات العاملني يف وسائل اإلعالم

الجوهرية  باملعايري  تتعلق  اإلعالم  وسائل  يف  العاملني  أخالقيات  إن 

األخالقية  الصحافة  شبكة  تحليل  أسفر  الصحافة.  ملامرسة  األساسية 

)EJN( للمبادئ الصحفية املتضمنة يف تشكيلة واسعة من القوانني 

القامئة عن خمس أفكار مشرتكة: الحقيقة والدقة، االستقالل، النزاهة 

األخالقية  الصحافة  شبكة  ترى   )5( واملحاسبة.  اإلنسانية،  والحياد، 

أن احرتام ِقيَم الصحافة املهنية يضع الصحفيني "يف وضع من يقدم 

القيادة عام يشكل حرية التعبري األخالقية". عالوةاً عىل ذلك "إن ما 

أو  اإلنرتنت  يستخدمون  ممن  لغريها  ا  أيضاً يصلح  للصحافة  يصلح 

اإلعالم اإللكرتوين لالتصاالت العامة"، )6(، يف هذا البيان تلميح للدور 

الذي تستطيع الصحافة أن تؤديه يف تحديد املعايري لواضعي املحتوى 

يف الربامج الرقمية.

حول  كثرياًا  املبادئ  هذه  فاعلية  حول  الدائرة  املناقشات  تختلف 

الشخصية  بالِقيَم  مصبوغة  اإلعالم  وسائل  مخرجات  بأن  اإلجامع 

 – أبوية  القيم  تلك  أن  املرأة  لقضايا  املنظرون  يرى   )7( للصحفيني. 

مصطدمني بنظام السيطرة العدواين والسيطرة عىل املرأة – وذكورية 

النظر عن  بغضِّ  "إن كل نص،  الرجل.  اهتاممات  متمركزة حول  أو 

يف   – تعديلها  تم  محارضات  فيه  تشتبك  إليه،  يُنَسب  الذي  النوع 

أبوية". )8( أصبحت  ا- وفق اهتاممات  الغالب بطرق متناقضة جدًّ

التناقضات واضحة بشدة عند البحث عن التغطية اإلخبارية لألقليات 

اإلخبارية  اإلذاعية  التغطية  عىل  أجريت  دراسة  توصلت  الجنسية. 

الجنسية من األقليات عرب ثالث  للجمهور األمرييك عن املجموعات 

أكرث  وأصبحت  التقارير  توسعت  بينام  أنه،  إىل  انتخابية  سنوات 

تحيز  يخفي  الذي  بالتطبيع  تتصف  كانت  النتائج  أن  إال  إيجابية، 

وضع سوي رمزي يساعد عىل "االنتقام من افرتاض سيطرة ومركزية 

التباين الجنيس". )9( ظهرت القيم املعيارية املغايرة للثقافة األبوية 

حتى عندما كانت املصادر متحدثني من مجموعات أقلية أو سياسيني 

داعمني.

عالوة عىل ذلك، إن األخبار املقدمة باعتبارها نزيهة و"دقيقة" وتصور 

املقدمة من قبل  القيم  الحقيقة مختلطة مع  أحداثاًا معينة هي يف 

باختني  بعد  أنه  عىل  نتعرف  أن  الهام  من  ظاهريًّا.  محايد  مصدر 

"الحقيقة مل تولد وال توجد يف داخل فرد معني، إنها تولد بني أشخاص 

يبحثون مجتمعني عن الحقيقة، من خالل عملية التفاعل الحواري". 

بالحقيقة  املتعلقة  املهنية  الفهم غري الرضوري لألخالقيات  )10( إن 

والدقة يؤدي إىل امتيازات مستمرة الدعاءات حقيقية وأصوات معينة 

ويف الوقت نفسه يخضع ويسكت أصواتاًا أخرى.

إن األخالقيات املهنية املفهومة واملطبقة خالل عدسة الجندر تنتج 

ومتثل  ودقة  وبنزاهة  واقعيًّا  املرأة  متثل  جندريًّا"  أخالقية  "صحافة 

األقليات والجامعات األخرى املهمشة. )11( يرى آالنستيورات )12( 

والنزاهة  واالتزان  والدقة  بالحقيقة  حقيقية  امللتزمة  الصحافة  "إن 

والحياد ال ميكن أن متيل ألحد النوعني وال ميكن أن تكون عنرصية أو 

ا أخرى من االضطهاد". مترر أنواعاً

الطريقة القامئة عىل الحقوق

الذي يؤديه  الدور  الحقوق عىل  القامئة عىل  الصحافة  تؤكد طريقة 

السؤال  طرح  لإلعالم  الرئيسية  املهام  بني  من  املجتمع.  يف  اإلعالم 

التايل: "ملاذا ال تستطيع بعض فئات املجتمع مامرسة حقوقها؟" )13( 

والظلم  العدل  بشأن  املناقشات  يستحث  الحقوق  نحو  التوجه  إن 

أصبحت  التي  والقضايا  واالستبعاد  واملساواة  والدميقراطية  والحرية 

مُتنع  والعنف.  والقتال  الرأساملية  فيه  تتزايد  عامل  يف  أكرث  عاجلة 

النساء من األجور املساوية يف األعامل املساوية؛ فهن ينفذن تقريباًا 

ضعفني ونصف الضعف من العناية والعمل املنزيل غري املدفوع الذي 

قادرات عىل مامرسة  النساء غري  من  كبرياًا  عدداًا  إن  الرجال،  ينفذه 

حقوقهن يف الرعاية الصحية واملياه والرصف الصحي. )14( أصبحت 

القوانني وخطط العمل الوطنية التي تدعم إنهاء العنف ضد النساء 

لة أخرياًا يف معظم الدول، مع ذلك، تنتهي معظم حاالت العنف  ُمفعَّ

السيدات شهدن  دون تقرير وبال عقاب. إن ما يصل إىل %70 من 

ا بدنيًّا أو جنسيًّا من رشيك قريب )15(، إن السيدات معرضات  عنفاً

أكرث لخطر االختطاف ألغراض السخرة )%55( أو االستغالل الجنيس 

)%98( )16(. إن الطريقة الصحفية التي تعتمد عىل الحقوق يُقَصد 

بها ربط القضايا التي رفع بها تقارير مبعايري حقوق اإلنسان والتعرف 

عىل أصحاب الحقوق ومن يتحملون املسئولية، واالنتباه بصفة خاصة 

نحو املجموعات املعرضة للخطر واملهمشة وخلق مساحة لالستامع 

إىل املهمشني. )17(

النوعني  بني  بالتمييز  وواعية  شاملة  الحقوق  لغة  تكون  أن  يجب 

ومناسبة ثقافيًّا لتتجنب السقطات مثل تلك التي ناقشها فيسويسوران 

التي تيسء تفسري  الحقوق واملثرية  املرتكزة عىل  التقارير  )18( عن 
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ينتج  الكاملة مام  األجنبية  الثقافة  دوليًّا عىل  خربة معينة وتعممها 

عنه قصص تصور تلك الثقافات األخرى منطيًّا. إن الطريقة الصحفية 

النوع،  عىل  القائم  الظلم  عىل  الناقد  الضوء  تلقي  املرأة  حقوق  يف 

وقد تؤرخ لقصة ما لتوضح الطبيعة املنظمة للخربات الحية للتميز 

والتهميش ومتهد الطريق إىل مناقشة احتامليات العمل.

لتوضيح هذه القضية، ننظر إىل تغطية اإلعالم الكندي ملا يزيد عن 

500 سيدة من السكان األصليني ممن فُِقدن وُعرِث عليهن مقتوالت 

ذات  اإلخبارية  للقصص  املتعددة  التحليالت  كانت  الثامنينات.  منذ 

باعتبارها أحداثاًا غري متصلة  القتل  تغطية غري كافية وتقدم حاالت 

وروايات العنرصيني التي تنصب عىل أحالم السيدات أنفسهن. )19( 

ليس قبل أن تتدخل منظامت املجتمع املدين لوضع مفهوم للقصص يف 

تاريخ واضح من العنف املنظم ضد املرأة وإدارة استعامرية عنرصية 

الرئيسية يف  اإلعالم  بدأت وسائل  الدولة )20(، حتى  وال مباالة من 

تصوير حاالت القتل باعتبارها مشكلة أعمق وذات أبعاد أكرب، وحتى 

ذلك مل يكن كافياًا. كشف مزيد من التحليل املقارن عن أمناط من 

اإلعالم العنرصي مع

"تناقض شديد يف املقدار ومحتوى التغطية بني )السيدات القتيالت 

السيدات  تلقت  القتيالت(.  البيض  والسيدات  األصليني  السكان  من 

من السكان األصليني تغطية أقل مبقدار ثالث مرات ونصف، كانت 

األوىل.  الصفحة  عىل  احتامل ظهورهن  ويقل  أصغر  عنهن  املقاالت 

كان تصوير السيدات من السكان األصليني منفصالاً يف اللهجة مقارنة 

بالتصوير األكرث حميمية للسيدات البيض")21(.  

العنرصية  يف  إنتاج  "إعادة  يف  اإلعالمي  التورط  إىل  التحليل  أشار 

والتمييز والطبقية واالستعامرية" )22(. 

الرتكيب والوكالة

تثري الطبيعة العرفية ملفهوم املحاسبة أسئلةاً عن الضغوط الهيكلية 

واالقتصادية والسياسية التي تواجه مامرسة وسائل اإلعالم الرئيسية، 

ومدى إعاقة تلك الضغوط لنوع الِحرَفية الذي ناقشناه أعاله. فيام 

قبل  املنبثقة  والقضايا  الحالية  العامة  التوجهات  بإيجاز  نناقش  ييل 

تحويل االنتباه إىل الضغوط الخاصة بصناعة اإلعالم اإلخباري. 

التوجهات والقضايا والضغوط اإلعالمية

يحدد هاملينك )1994( أربعة توجهات مرتابطة يف االتصال العاملي 

الرقمنة  تاله:  الذي  العقد  يف  ذروتها  وبلغت  الثامنينات  يف  نشأت 

استخدام  إىل  الرقمنة  تشري   )23( والعوملة.  القيود  ورفع  والتوحيد 

الرموز الثنائية أو تقنيات لغة الحاسب ملعالجة ونقل املحتوى، تسهيل 

وإلكرتونيات  املكتبية  والتقنيات  واالتصاالت  الحاسبات  بني  االتصال 

املستهلك وحالياًا أجهزة األندرويد جوجل املحمولة يدويًّا واآلبل آي 

قضايا  الرقمنة  تثري  اليومية.  حياتنا  يف  عقبة  أصبحت  التي  إس  أو 

تتعلق بالوصول والتحكم واإلنفاق مثل من الذي له حق الوصول إىل 

الشبكات الرقمية ومن يتحكم فيها ومن يتحمل نفقاتها )24(. 

التقنيات  إن  حيث  والبث،  االتصاالت  تكامل  إىل  التوحيد  يؤدي 

الرقمية هي نفسها فنيًّا. وهذا التوجه مريئٌّ يف وسائل الدمج اإلعالمي 

التي تخلق احتكار القلة مثل مؤسسة روبرت مردوخ اإلخبارية غري 

املشهورة اآلن )25( )اململكة املتحدة(، تاتا سكاي )الهند(، تايم وارنر 

حد  وإىل  )األرجنتني(  جروبوكالريون  األمريكية(،  املتحدة  )الواليات 

أصغر مجموعة اإلعالم الوطني )كينيا(. يؤدي احتكار القلة إىل نقص 

ا من حق الجمهور  التنوع يف املعلومات واملنتجات الثقافية ويحد أيضاً

يف حرية التعبري. )26(

املعلومات  "االنتقال من  أو  القيود  يأيت رفع  الرقمنة والتوحيد  ومع 

وخدمات  الجمهور  يخدم  الذي  النوع  من  املضبوطة  املنتظمة 

خالل  من  الخدمات  تلك  يف  للتجارة  تنافسية  بيئة  إىل  االتصاالت 

رشكات التشغيل يف السوق الخاص. ويف الوقت نفسه تؤكد التوجهات 

نحو رفع القيود عن الرقمنة والتوحيد". )27( يثري رفع القيود قضايا 

الخدمة الدولية، عىل سبيل املثال، كيف وإىل أي مدى تسود املصالح 

الخدمة  لتوفري  املحتوى  ملقدمي  القانونية  االلتزامات  عىل  التجارية 

للجميع والوصول إىل السوق بسبب عدم املساواة االقتصادية العاملية 

ومجاالت العمل غري العادلة التي تعطي امتيازات للجهات الفاعلة 

املسيطرة.

تقلل العوملة واألقلمة املتزايدة مساحة الثقافات املحلية مع عواقب 

تشكيلها  املعاد  املستهلك  أذواق  إن  حيث  االقتصادي؛  التطور  عىل 

ينتج عنها تراجع الصناعة املحلية. حافظ )2007( يرى أن األقلمة يف 

الحقيقة هي الواقع يف العامل غري الغريب، يقودها يف الغالب أسواق 

)كام  الحاالت  بعض  ويف  اللغوي  والرتابط  املتزايدة  اإلقليمي  اإلعالم 

هو الحال يف شبكة الجزيرة اإلخبارية التي تقع يف الدوحة( األجندات 

السياسية. )28( 

ا  خصيصاً املتوفرة  تلك  األخبار  محتوى  يف  الضغوط  فهم  مناذج  من 

بواسطة شوميكرو ريس )1996(. فهم يرون أن تركيز ملكية اإلعالم 

أو بواسطة  الخاص  املال  والسيطرة عىل قطاع اإلعالم بواسطة رأس 

الدولة يف بعض الدول "يؤثر عىل املحتوى اإلخباري بسبب مخاطر 

التآمر املتزايد بني املحتوى التحريري ومصالح املال سواء االقتصادية 

أو السياسية أو كلتيهام )29( يف االنتقال إىل إعالم النطاق العريض، 

املعروف  الثمن"  مدفوع  "املحتوى  يف  ا  تهديداً األكرث  الخطر  يتمثل 

بشكل غري واضح باعتباره املعلومات اإلعالمية، حيث يصعب التمييز 
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بني املعلومات واالتصاالت لصالح أخبار الصفقات". )30( قد تؤدي 

األدوات املرتية التي تسمح بتوليد إحصائيات املستخدم إىل "إعالن 

بدرجة  الجمهور  انتباه  تجذب  ال  التي  األخبار  بعض  أهلية  عدم 

كافية... إىل القضاء عىل التنوع واألقليات". )31(

إن رأس املال املسيطر يضع قيوداًا عىل الرتكيز عىل النوعني وهو أمر 

رضوري يف الطريقة املعتمدة عىل حقوق املرأة، ويف طريقة أخالقيات 

عدم التمييز وحرية التعبري للمرأة وهي األمور التي متكن املامرسات 

املنفجر  املرأة مع اإلعالم وفيه بالرصاع  اإلعالمية. تتصف مواجهات 

القوة  يف  التفاوت  يف  املتأصلة  الرجل  لسيطرة  والخضوع  الربح  عن 

بني النوعني.

مامرسة الوكالة

عىل  الصحفيني  واألفراد  اإلعالم  وسائل  قدرة  الحالة  دراسات  تظهر 

التفاوض بشأن الهيكل وإعادة تشكيل وإنشاء عالقات القوة بطريقة 

تعمل ضد الحتمية الهيكلية.

إن دراسة األجناس البرشية، التي قام بها ريف Ryfe )2004( وهي 

عىل  تربهن  أمريكية  مؤسسة  متلكها  أخبار  غرفة  عن  شيقة  دراسة 

جيدنز  دراسة  تتبع  دراسة  )وهي  الرتكيب"  "ازدواجية  أن  كيف 

1984( قد تظهر نفسها بطرق متضاربة غري متوقعة. كان الصحفيون 

ورؤساء التحرير ال ينتوون أو غري قادرين عىل االمتثال إىل القرارات 

من  أقل  عدد  إلنتاج  جديد  رئيس  ونائب  جديد  تحرير  رئيس  من 

األخبار اليومية ومزيد من أخبار املرشوعات. زاد إنتاجهم من األخبار 

اليومية بالفعل بينام انخفض اإلنتاج من التقارير التي طلبها رئيس 

"للرتكيب  كنتيجة  العاقبة  هذا   Ryfe ريف  يصف  الجديد.  التحرير 

الرغبة  و/أو  القدرة  بعدم  مقروناًا  اليومية،  األخبار  لجمع  العميق 

لدى املراسلني واملحررين تحمل تكاليف تبديل هذا الرتكيب". )33( 

ا، ظهرت وكالة الصحفيني يف  وبالتايل بينام كان الرتكيب مطموراًا متاماً

املالكة  املؤسسة  مصالح  لدعم  بنجاح  التغيري  مقاومة  عىل  قدرتها 

فيها  يرغبون  التي  القصص  نوع  لتقليل  الخاص  لصالحهم  والترصف 

وشعروا بالتزام مهني يف كتابتها.

لقد أبحروا يف القيود املفروضة من السلطة عن طريق ابتكار طرق 

الخروج  من  محرومني  كانوا  عندما  املحتوى  عىل  للحصول  جديدة 

لجمع األخبار. 

اإليطايل  التليفزيون  بادوفاين Padovani )2015( حالة قطاع  يقدم 

خالل حقبة رئيس الوزراء السابق واإلعالم موجل سيلفيو برلسكوين 

)34(. منذ منتصف الثامنينات تتصف صناعة اإلعالم اإليطالية مبستوى 

متنع  التي  الترشيعات  وغياب  التليفزيون  قطاع  يف  الرتكيز  من  عاٍل 

تضارب مصالح بريلسكوين. )35( يرى بادوفاين أن التقدم التكنولوجي 

واألقامر الصناعية أسهمت يف جعل التغيري ممكناًا يف الوضع الراهن 

األفراد  أو  نقاباتهم  أو  الصحفيون  أجرى  الثانية.  األلفية  نهاية  قرب 

السياسية  الضغوط  لتحدي  إجراءات  التعاونيات  من  املدعومون 

الداخلية والخارجية إلنتاج ذلك النوع من املحتوى الذي ترغب فيه 

أخباراًا حول  تذيع  لكيال  الضغوط  النقابات ضد  تظاهرت  املؤسسة. 

عىل  املذيعون  استقال  بريلسكوين،  إىل  تتجه  التي  الشائعات  مقدار 

العامة يف  الصحافة  دور  املثرية عن  املحادثات  ا عىل  احتجاجاً الهواء 

إيطاليا. استمر الكفاح الستقالل اإلعالم يف الدولة بدعم مجتمع مدين 

قوي.

عملية  يف  محفزة  كعوامل  املدين  املجتمع  دور  إىل  ينقلنا  ما  وهذا 

الحركة  وظهور  املدين  النشاط  بريلسكوين  مبالغات  أثارت  التغيري. 

اآلن  يكن  )إن مل  باسم  الكثريون  فيها  والتي شارك  امللهمة  النسائية 

كثفت  املرأة،  وكرامة  الحقوق  باحرتام  مطالبتها  خالل  من  فمتى؟( 

حركة "إن مل يكن اآلن فمتى؟" الضغوط من أجل التغيري وناهضت 

عدة قضايا من بينها التمثيل اإلعالمي املتحيز ضد املرأة الذي أدى 

إىل مستويات غري مسبوقة خالل حقبة بريلسكوين. إن حركة السيدات 

والرجال يف أنحاء إيطاليا أثارت تظاهرات عامة كبرية ضد الرجولة يف 

املجتمع وضغطت من أجل استقالة بريلسكوين.

املرتبطة  األفكار  حول  بالتقارير  يتعلق  فيام  اإلعالم  وكالة  رؤى  إن 

يف  النوع  عن  الحوار  يف  مضاعفة  فائدة  ذات  كانت  رمبا  بالعدل 

من  يخلو  ال  مجال  وهو  السالم،  صحافة  إىل  ننتقل  لهذا  الصحافة. 

ا عن إمكانيات الوكالة الصحفية  تناقضات )36(، لكن هذا يقدم دروساً

دة. إن صحافة السالم هي طريقة رفع  يف وجه العوائق الهيكلية املعقَّ

بطريقة  التقلب  رسيعة  واألحداث  القضايا  أو  الرصاع  عن  التقارير 

تخفف من التوتر وتدفع بالتقدم تجاه السالم. إن الضغوط االقتصادية 

والسياسية واملصالح، مبا يف ذلك االستثامر السيايس للصحفي نفسه يف 

القضية، تعوق هذا النوع من الدخول إىل الصحافة.

قام  التي  الدراسة  روبرت هاكيت  السالم،  الباحث يف صحافة  يقيِّم 

بها هريمان وتشومسيك )Herman and Chomsky  )1998لنموذج 

  )1996( تشوميكرورييس  عند  التأثري  وتسلسل  اإلعالم،  يف  الدعاية 

Shoemaker and Reeseيف منوذج محتوى األخبار، ودراسة برودو 

)Bourdieu )1998 عن فكرة الصحافة كمجال، لفهم فتحات الوكالة 

استنتاجات  إىل  يؤدي  تحليل هاكيت  إن  العمل.  إنتاج  الصحفية يف 

الداخل ومن خارج الصحافة، واالثنان  التغيري من  عن إسرتاتيجيات 

واألقليات  للمرأة  العام  اإلعالم  معالجة  التغيري يف  ينشد  مهامن ملن 

شة. واملجموعات األخرى املهمَّ

أوالاً "الصحافة من الداخل" حيث يأخذ املامرسون املتفانون يف العمل 

دعم  ا  أيضاً يوجد  يس،  املؤسَّ الغريب  اإلعالم  حالة  ويف  املبادرة،  زمام 
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الحلفاء الخارجيني األقوياء. )37( هناك حالة أخرى من إيطاليا وهي 

املديرين  تارنتوال وغريها من  ماريا  آنا  راي،  لتليفزيون  العام  املذيع 

الذين اتخذوا القرار الشجاع بعدم إذاعة احتفال ملكة جامل إيطاليا 

ا. ويف مقابلة مع الجارديان )38(  لعام 2013 ألول مرة منذ 25 عاماً

)اململكة املتحدة(، رشحت تارنتوال الدافع لهذا القرار باعتباره أخالقيًّا 

وماليًّا. كانت مسابقات الجامل موقع انتقاد من مجموعات مختلفة 

عىل  املرأة  أنصار  بعُض  اعرتض  الستينيات،  فمنذ  مختلفة؛  ألسباٍب 

الجنس  حول  املتمحورة  املثالية  لألنوثة  ترويجها  بسبب  املسابقات 

ترصيح  إن  الجامل.  عن  العمرية  العنرصية  ومفاهيم  والعنرصية 

رمبا  يكشف  للربنامج  التدريجي  املشاهدين  فقدان  بشأن  تارنتوال 

فشل اإلعالم يف مواكبة التطور يف الثقافة يف العامل املادي. لقد كان 

الرتاجع يف مشاهدة مسابقات الجامل املتلفزة ملحوظاًا يف الواليات 

الاً لبعض  ا )39(. كان حظر مسابقات الجامل املتلفزة مفعَّ املتحدة أيضاً

 )BBC( الربيطانية الوقت يف دور وسائل اإلعالم مثل هيئة اإلذاعة 

بينام العروض يُعاد ابتكارها مرة أخرى لصغار املتسابقني، عىل قنوات 

اإلنرتنت األمريكية )40(. 

هناك اقرتاح آخر من هاكيت Hackett له عالقة بهؤالء الباحثني عن 

التغيري يف اإلعالم العام وهو التدخُّل يف املجاالت املجاورة من أجل 

تغيري البيئة التي تحدث فيها الصحافة. ويقرتح عىل سبيل املثال، تأييد 

من املجتمع املدين إلصالح اإلعالم أو تعزيز سياسات االتصال لتمكني 

محاسبة اإلعالم وهي إسرتاتيجية تتبناها مجموعات مناهضة التمييز 

التأثري يف  عىل أساس الجندر، واالتصاالت يف أرجاء العامل سعياًا نحو 

تبني أو تنفيذ سياسة اإلعالم تجاه التمييز عىل أساس الجندر.

لتهدئة  قضيةاً  يقدم   )Peleg )2007 السالم  صحافة  يف  آخر  باحٌث 

املناقشات االقتصادية من خالل إعادة الرتكيز عىل النقاش يف األسئلة 

الِقيَم  حول األخالقيات: "إذا كانت الصحافة قد تجردت من جميع 

يف  الصحفيون  املراسلون  ليس  عندئٍذ  االقتصادية،  باستثناء  األخرى 

حالة إىل الضيق من القيم غري املالية مثل الحقيقة واألمانة والنزاهة". 

)41( إن األخالقيات املتَّخذة كمنارٍة تَُقاس عليها املهنية ستحافظ عىل 

عي ثبات الهيكل. عالوةاً عىل ذلك، باتباع  مراجعة املناقشات التي تدَّ

نظرية جيدنز  Giddens)1984( عن ازدواجية الهيكل، فإن الهيكل 

يتضمن الوكالة وبدون الوكالة ال يوجد هيكل. وهذا يشري ضمنيًّا إىل 

أن فرص الوكالة موجودة ورمبا تكون مكشوفة من خالل ذلك النوع 

الذي قدمه هاكيت.

اإليطايل  والسياق  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع 
 2015

مونيا أزاليني وكلوديا بادوفاين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجندر  ما بني 2010 إىل 2015 تطورات شيقة حول  الفرتة  شهدت 

واإلعالم يف إيطاليا. أصبحت الفكرة أكرث من كونها قضية عامة، بعد 

نتيجة  وهذا  طويلة.  لفرتة  فقط  الخرباء  يتناوله  ا  موضوعاً كانت  أن 

مشاركة منظامت مجتمع مدين عديدة مع بعض النتائج الشيقة.

يحفزها  التي  النسائية-  املؤسسات  من  الكبرية  الشبكة  أنشطة  إن 

"إن مل يكن  تقوده حركة  الذي  املرأة  املستمر لحقوق  الحراك  ا  أيضاً

اإلعالم"  يف  جميلة  "امرأة  دعوة  أنتجت   2011- يف  فمتى؟"  اآلن 

وهي مبادرة منذ 2011 وهي تسهم يف إلزام مذيعي الخدمة العامة 

للمرأة وإجراء أنشطة  بتنفيذ برامج تنقل متثيالاً غري منطي ومفصالاً 

النوعني  ومتثيل  املرأة  لكرامة  اإلعالمي  االحرتام  لتقييم  سنوية  رصد 

من األخبار وحتى الخيال العلمي. قام بالرصد منسق مرشوع الرصد 

اإلعالمي العاملي مونيا ازاليني، يف هيئة الرصد يف دي بافيا.

املستوى  بارزة عىل  فمتى؟"  اآلن  يكن  مل  "إن  أنشطة  كانت  وبينام 

 27 )لو  مدونة  هامة:  أخرى  مبادرات  برزت  فقد  لعامني،  القومي 

ستياماورا( من مجلة كورير ديال سريا واتحاد )جورناليستيونايد ليرب 

ا للسيدات يف  اوتونوم(. تتبنى كلتا املبادرتني متثيالاً متساوياًا ومحرتماً

ا.  األخبار ويف اإلعالم عموماً

أصبحت مدونة )لو 27 ستياماورا( مساحة هامة للنقاش حول األفكار 

ذات الصلة باملرأة وحياتها ومشاكلها املرتبطة بالعنف واملوازنة بني 

العمل والحياة وقضايا التوظيف وقضايا أخرى عديدة. وبعد عام عىل 

إطالقها، سجلت املدونة أكرث من سبعامئة ألف اتصال شهري، بالتايل 

أصبحت واحدة من أكرث عرش مدونات يف العامل اإللكرتوين اإليطايل. 

كام أنها تنمو بفضل االستخدام الذيك للشبكة مع مبادرات اجتامعية 

وثقافية تتضمن إطالق قناة إذاعية )راديو 27(.

أكرث  تتضمن  شبكة  هو  اوتونوم(  ليرب  )جورناليستيونايد  اتحاد  إن 

من 800 صحفية محرتفة مع مدونة تناقش قضايا املرأة عن تساوي 

الفرص واملبادرات الثقافية والتزام بتوعية املجتمع املدين اإليطايل إىل 

جانب املهنة بشأن التمثيل املتوازن غري النمطي للسيدات والرجال 

صناعة  عن  علمية  ندوات  االتحاد  ينظم  خاصة  وبصفة  اإلعالم.  يف 

األخبار، مقدم إىل هؤالء الذين يتدربون من أجل أن يصبحوا صحفيني 

الحالية  اإلصالحات  تتضمن  للصحفيني.  مستمر  تدريب  جانب  إىل 

للصحفيني تدريباًا مدى الحياة.

اإلعالم  وسائل  تستمر  ا، حيث  مفتوحاً تحدياًا  الجيدة  الصحافة  تظل 
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ألغلبية  للمعلومات  فيه  موثوق  مصدر  وأكرث  مصدر  أهم  كونها  يف 

ا  اهتامماً املحرتفني  مثل  مثلها  الشعبية  املجموعات  تظهر  السكان. 

أساس  عىل  التمييز  لتجنب  اإليطالية  اللغة  استخدام  يف  متجدداًا 

لالستخدام  أدوات  تقدمان  خاصة  بصفة  مبادرتان  هناك  الجندر. 

خالل  من  النوعني  بني  االختالفات  احرتام  اإليطالية،  للغة  املناسب 

املرأة  بعنوان  والكتيب  االجتامعي:  النوع  للغة  الصحيح  االستخدام 

إصدار  وكذلك  اإليطالية،  اللغة  الستخدام  نصائح  واإلعالم.  والنحو 

)املتاح  املعلومات".  من  آخر  نوع  "هناك  بعنوان  الصحفيني  اتحاد 

http://www.odg.it/files/Tutt'altro%20 التايل:  الرابط  عىل 

.)genere%20d'informazione.pdf

نهاية 2014  مبادرة يف  أطلقت  املحرتفة،  األخبار  وفيام وراء صناعة 

سيدات  متضمناًا  ا،  شبكيًّا جديداً هيكالاً  باعتبارها  تتشكل  اآلن  وهي 

 Stati للمرأة  العامة  الحالة  عليه  يطلق  فيام  اإليطالية  املناطق  من 

املناسبات  يف  للمناقشة  مساحة  وهي   :Generali delle Donne

القومية واإلقليمية حيث يتم تلخيص قضايا االتصال واإلعالم ومتثيل 

من  وكذلك  البداية،  من  رئيسية  أفكاراًا  باعتبارها  والتمثيل  النوعني 

العاملي،  اإلعالمي  الرصد  ملرشوع  اإليطايل  املنسق  إسهام  خالل 

كالوديابادوفاين.

الباحثني،  بني  التعاون  أن  كيف  نسرتجع  أن  الهام  من  النهاية،  يف 

ا من خالل املشاركة يف مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي،  واملثبت أيضاً

يثمر نتائج هادفة من حيث النرش. فيام ييل قضية خاصة يف جريدة 

يحررها  التي   Problemidell’Informazione املعلومات  مشاكل 

مييل بونانو، مع إسهامات من عدد من الباحثني املشاركني يف مرشوع 

مبا  والجندر  اإلعالم  قضايا  مناقشة  تجري  العاملي.  اإلعالمي  الرصد 

بانتظام  بتناولها،  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  ارتباط  ذلك  يف 

االتصاالت  اإليطالية وجمعية  السياسية  العلوم  مؤمترات جمعية  يف 

املتعددة  العامة  األحداث  عن  الحديث  ودون  اإليطالية.  السياسية 

ذات الطبيعة القومية والدولية، حيث وجدت نتائج مرشوع الرصد 

برموتدبريكس  راي  يف  الحال  هو  مثلام  جمهوراًا،  العاملي  اإلعالمي 

يف  األخرية  )الدورة   Rai-promoted PRIX Italia الدويل  إيطاليا 

سبتمرب 2015(. 

ويف هذا السياق، يقدم مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي منذ البداية 

إمكانية املشاركة يف عدٍد من املجموعات والجمعيات وكذلك الباحثني 

الدولة.  الجندر واإلعالم واالتصاالت يف  العاملني عىل قضايا  واألفراد 

إن التنظيم داخل مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي ومن خالله ونرش 

األنشطة  شبكة  تعزيز  السنوات يف  مدار  أسهم عىل  املرشوع  نتائج 

الداعمني والباحثني واملهنيني. وهذا يؤدي اآلن إىل فُرَص  والناشطني 

أفضل للربط بني تشكيلة من الخربات، وتبني الحوار متعدد األطراف 

بصدق. 

الخالصة
ــــــــــــــــــــ 

املدين  املجتمع  يف  الناشطون  كان   1994 عام  بانكوك  مؤمتر  قبيل 

والصحفيون من أرجاء العامل مشاركني يف كفاح ضد التصوير والتمثيل 

يف  العامالت  السيدات  ضد  التمييز  جانب  إىل  للمرأة  الفقري  املثري 

املجال.

إن التشاور اآلسيوي عن املرأة واإلعالم يف عام 1976 )هونج كونج( 

املرأة  تقدم  يكبل  الذي  القمعي  العمل  قانون  تحديات  ناقش 

التحرير  حركة  بني  باملواجهات  وعيهم  عىل  بناءاً   )42( كصحفية. 

النسائية يف الواليات املتحدة ووسائل اإلعالم، فكر مسئولو االتصاالت 

مد  كان  حيث  بالدهم  يف  األحداث  تنكشف  كيف  يف  اآلسيويون 

ا مغطياًا أول مؤمتر لألمم املتحدة عن املرأة  الحركات النسائية كاسحاً

يف املكسيك )1975( وبداية العقد األول لهيئة األمم املتحدة للمرأة 

 .)1985-1976(

بعد عقدين من الزمان، كشفت نتائج املراقبة األوىل يف مرشوع الرصد 

اإلعالمي العاملي أن تلك القضايا ما زالت عىل حالها، وأن التغيري كان 

يصيب فقط "كيف يتم التالعب بها يف وسائل اإلعالم املختلفة... مع 

هناك  وكان  اآلن  ا  وضوحاً أكرث  للمشاكل  املثري  التصوير  أصبح  ذلك 

مزيد من الدقة" )سيليفياسربنج، ميديا واتش، كندا 1996( )43(. 

ا عىل مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي شهدت تغريات يف  عرشون عاماً

ه  طرق الفعالية والتنظري. إن تحسن الفهم تجاه العمل اإلعالمي وجَّ

الفعالية  تشكيل  وإعادة  سياسيٍة  اقتصاديٍة  تحليالٍت  نحو  النظرية 

العوملة  أدت  اإلنتاج.  جانب  عىل  التأثريات  يف  املشاركة  لتتضمن 

الضغوط  بشأن  الوعي  زيادة  إىل  املتحررة  الجديدة  والرأساملية 

الهيكلية واالقتصادية والسياسية التي تواجه مامرسة وسائل اإلعالم 

وعواقب ذلك عىل املرأة. ظهرت أدوات جديدة للنضال مثل انتقال 

الصحافة األخالقية تجاه الجنس. )44( زيادة االنتباه املتجه لرشوط 

وبصفة   )45( والدويل  اإلقليمي  السيايس  اإلطار  يف  التعبري  حرية 

خاصة، الحق يف التمثيل املتوازن والعادل يف اإلعالم للمرأة واألقليات 

واملجموعات املهمشة. أشارت األبحاث خارج املجال الفكري للنوعني 

إىل الحاجة إىل اكتشاف التوترات بني الهيكل والوكالة من أجل فهم 

فرص التغيري. )46(

اإلعالم  تجاهل  تجاه  املدين  املجتمع  فعالية  تستمر  ذلك،  أثناء  ويف 

الجندري  والتمييز  املرأة  نشاط  من  والتقليل  التمثيل  وسوء  للمرأة 

املتفيش والعنرصية واستبعاد األقليات )47(. "إن االدعاءات السياسية 

األساسية عن متثيل املرأة أو املعاملة املتساوية واملحرتمة يف العمل 

من  كافيٍة  بأولويٍة  تحَظ  ومل  العاملية  اإلعالمية  الصناعات  تحلها  مل 
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مؤخراًا   )48( الدولية".  الحكومية  املنظامت  أو  الوطنية  الحكومات 

املساهمني  اإلعالم،  املدين،  املجتمع  بني  تحالف  لبناء  جهود  تُبذل 

األكادمييني ووكاالت الدولة ومن التحالف الدويل بقيادة اليونيسكو 

لإلعالم واملساواة الجندرية )49( املؤسس يف 2013. 

ويف الفصول التالية، سنناقش براهني مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 

يف الفرتة ما بني -1995 2015 يف مقابل معيار املحاسبة املوضوع هنا.
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تخيَّل صورة يف الوقت الفاصل ُملتََقطة يف فواصل من خمس سنوات 

ا بواسطة مجموعات يف أكرث من 100 دولة. ومجال  عىل مدار 20 عاماً

ا  االهتامم هو األخبار، والكامريا ُمزوَّدة ببؤرة للجندر متطورة خصيصاً

التي تشكِّل األخبار، من يظهر،  القصص  لهذا املرشوع. تصور األطُر 

األخبار  مقدمي  تصويرهم،  يتم  كيف  املقابلة،  معه  أُجِريت  من 

املناطق  الدول،  التغري بني  واملذيعني واملراسلني، كيف يحدث نفس 

الرصد  2015. هذا هو مرشوع  إىل   1995 من  العامل  مستوى  وعىل 

اإلعالمي العاملي، الذي يسمح لنا يف دورته الخامسة، برؤية الطرق 

مدار  عىل  الجندرية  املساواة  عدم  أو  املساواة  بها  تطورت  التي 

املساحة والوقت مع ظهور برامج جديدة لتقديم املحتوى وتعديل 

أجندات األخبار.

ات  تغريُّ عامليًّا  املتصل  العامل  شهد  اإلعالم،  رصد  من  عقدين  خالل 

وظل يرفل يف طرق غري ُمتوقَّعة. تتالىش أهمية الجرائد املطبوعة يف 

بعض ربوع العامل حيث انتقل املحتوى إىل املساحات الرقمية. تفسح 

الحاسبات املكتبية البطيئة املجال لالبتوب، وحالياًا، أجهزة يدوية مثل 

املحلية  األخبار  إىل  الوصول  تسهل  التي  واللوحية  الذكية  الهواتف 

تويرت  مثل  جديدة  برامج  تظهر  وقوعها.  وقت  والدولية  والقومية 

واملدوَّنات ومواقع الشبكات االجتامعية كمصدر لألخبار وبناء عليه 

هاٍت جديدة يف وسائل اإلعالم اإلخبارية )1(.  تضع توجُّ

يناير   18 املرشوع،  يف  عاملي  رصد  يوم  أول  إىل  الفني  االرتجاع  إن 

1995، حيث وقع زلزال كويب يف ذلك اليوم فتلوَّنت به عناوين األخبار 

يف أنحاء العامل. كان مقدار املادة املكتوبة عن "الكارثة والحوادث" 

ا. ويف العيد الثاين ليوم الرصد 1 فرباير 2000، مل يكن هناك  كبرياًا جدًّ

َحَدٌث مسيطر عىل أجندة األخبار، تضمنت األخبار نسباًا معتادة من 

القصص عن السياسات والجرمية واالقتصاد التي شكلت نسبة 50% 

العيد  ا عىل  كان صحيحاً اليشء  نفس  تم رصدها.  التي  القصص  من 

الثالث للرصد يف 2005، بعض القصص يف أعقاب تسونامي عام 2004 

ظلت لكنها مل تشغل مقداراًا غري عادي من املساحة اإلخبارية. تلقت 

ا دوليًّا من بينها تفعيل بروتوكول كيتو، جنازة  بعض املوضوعات انتباهاً

رئيس الوزراء اللبناين السابق الذي تم اغتياله قبلها بيومني، إدخال 

نجم موسيقى البوب مايكل جاكسون املستشفى خالل محاكمته عىل 

تهم التحرش بطفل وظهور صحفي إيطايل مختطف بواسطة منشقني 

عراقيني يف فيديو ينشد املساعدة. بخالف ذلك كانت األخبار القومية 

تغطي القصص العادية عن السياسات والشئون االقتصادية والجرمية 

والطقس املتطرف والفضائح.

العاملي يف 2010، متت  الرابعة ملرشوع الرصد اإلعالمي  ويف الذكرى 

والراديو  التليفزيون  إىل  باإلضافة  مرة  ألول  اإلنرتنت  رصد  تجربة 

والبحث يف األخبار املطبوعة. ليس هناك َحَدٌث خاص يسيطر عىل 

العرشون  الذكرى  اإلقليمية،  األخبار  ويف  العاملية.  األخبار  أجندة 

لسقوط حائط برلني حظيت باالنتباه اإلعالمي يف أرجاء أوروبا بينام 

تبادل إطالق النار بني كوريا الشاملية والجنوبية يف البحر الياباين قد 

ظهر يف األخبار اآلسيوية. كانت أخبار االنتخابات بارزة يف عدة دول، 

إستونيا  املحلية، ويف  الفيضانات  الضوء عىل  يلقي  الفيتنامي  اإلعالم 

نزاع  عن  جورجيا  يف  وأخبار  الطيور  أنفلونزا  فريوس  انتشار  واملجر 

مسلح بني الجورجيني واألوسيتيني. كل ذلك هو الخليط املعتاد من 

القصص. 

أُدخل نظام تكويد أخبار تويرت يف الدورة الخامسة من مرشوع الرصد 

اإلعالمي العاملي )2015( يف الوقت نفسه أُدخل رصد أخبار اإلنرتنت 

لعدد  قيمٍة  ذو  رقميًّا  م  املقدَّ املحتوى  فيها  والتي  الدول  جميع  إىل 

هام من مستخدمي األخبار. ها هنا تكوين األخبار يف العيد الخامس 

ملرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 25 مارس 2015: 

"8 دقائق من الرعب- حطمت ماليني األنواع الحية" )مجلة 

الشمس، إنجلرتا(

"تحطم رحلة جريمانوينج: أم وبنت أمريكية كانتا عىل منت 

الواليات  اإلنرتنت،  عىل  مقال  نيوز،  يس  يب  )إيه  الطائرة" 

املتحدة األمريكية(

"تحطم الطائرة إيه 320 املؤمتر الصحفي ملكتب التحقيقات 

ا ملراسلنا" )ليرباسيون، فرنسا، تويرت 1:10 مساء(.  قد بدأ وفقاً

قصتان تظهران يف األخبار يف عدة دول، رحلة جريمانوينج من برشلونة 

الفرنسية،  اليوم السابق يف جبال األلب  إىل دسلدروف تحطمت يف 

ا. نرُِشت هذه الحادثة  تويف جميع الركاب وعددهم 150 والطاقم أيضاً

الفصل األول 

 يوٌم يف أخبار العامل
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يف األخبار األوروبية، وظهرت يف العناوين فيام وراء أوروبا يف األرجنتني 

وأسرتاليا وكندا واليابان والواليات املتحدة األمريكية وظهرت كأخبار 

رئيسية يف دول أخرى مثل جمهورية الدومينيكان وجواتيامال والهند 

هذا  حصل  ونيوزيالند.  ريكو  وبريتو  وباكستان  ونيبال  وإرسائيل 

املوضوع عىل أعىل تغطية دولية خالل العيد الخامس للرصد العاملي.

"جويل تكشف عن جراحة رسطانية صادمة" )االدفرتيزر، أسرتاليا(

"جراحة وقائية أخرى: جويل تتخلص من املبايض لتجنب الرسطان" 

)هندوستان تاميز، الهند(

كانت نجمة هوليود والناشطة يف مجال العدالة االجتامعية أنجيلينا 

جويل هي القصة الثانية يف التغطية اإلعالمية يف عدة دول. يف اليوم 

تاميز  نيويورك  يف  املنشورة  جوليا  قصة  كانت  الرصد،  يسبق  الذي 

تكشف عن تجربتها مع الجراحة إلزالة قناة فالوبني واملبايض، حسب 

ما رشحته، لتقليل خطر تطوير الرسطان. أعادت األخبار يف يوم الرصد 

العاملي صياغة القصة بطرٍق مختلفة: يف بعض الحاالت كانت القصة 

م كقضيٍة صحيٍة وظهرت يف أقسام األخبار الصحية وأقسام نرشة  تُقدَّ

األشياء  يف  املشاهري  كأخبار  تُصوَّر  كانت  أخرى  حاالٍت  ويف  األخبار، 

التي تظهر يف صفحات املشاهري وأقسامهم. ظهرت القصة من خالل 

يف  بروزها  املثال  سبيل  عىل  منها  العامل  أرجاء  يف  متعددة  وسائط 

األخبار يف الربتغال وإرسائيل وإيطاليا وبورتو ريكو.

مارس   30 من  متوقعة  التقديم  وثائق   –  2015 املحلية  االنتخابات 

حتى 5 أبريل )كوتيدين نوكيو، بنني(

)األوبزرفر،  مارس   27 إىل  تأجلت  املحاكمة  األوبوف:  شئون 

بوركينافاسو(

طائرة أمريكية بدون طيار تقتل 9 مقاتلني باكستانيني يف أفغانستان 

)األخبار، باكستان(

صفوة الشامل الغريب ترفع  MFCFA 80 لسحق بوكو حرام )جارديان 

بوست، الكامريون(

حظيت القضايا الحكومية والسياسات القومية بتغطية كبرية. ألقت 

عىل  وأسرتاليا  وفرنسا  وبنجالديش  وبينني  بوليفيا  يف  اإلعالم  وسائل 

سبيل املثال الضوء عىل االنتخابات املتعطلة أو املستمرة أو املنتهية 

لتوِّها، بينام يف كوستاريكا ومنغوليا وباكستان وغريها تناولت األخبار 

سبيل  عىل  هامة  قضيةاً  ا  أيضاً اإلرهاب  كان  األمنية.  الشكوك  بعض 

اإلسالمية  الجامعة  بشأن  ونيجرييا  الكامريون  يف  اإلعالم  يف  املثال 

وجاميكا  وقربص  جواتيامال  يف  األخبار  بينام  حرام"  "بوكو  األصولية 

وترينيداد وتوباغو كانت منهمكة يف قضايا الفساد.

من األمثلة األخرى عىل االهتاممات الوطنية التي شكَّلت األخبار يف 

25 مارس ما ييل:

مذبحة القرويني يف جمهورية أفريقيا الوسطى )مقتل 20 قرويًّا تقريباًا 

)الدميقراطية،  الوسطى(  أفريقيا  جمهورية  من  األوسط  الشامل  يف 

جمهورية أفريقيا الوسطى(. 

الفوز بنصف النهايئ لفريق الرجال عىل جنوب أفريقيا يف كأس العامل 

للكريكيت يف نيوزيالند: كيف ذلك! يا له من انتصار! )اوتاجو دييل 

تاميز، نيوزلندا(.  

 6.7 الباهاما هو  "معدل منو  الباهاما:  السياحة يف  اإلحصائيات عن 

إىل قيادة املنطقة )@تريبيون 242، تريبيون 242 عىل تويرت يف متام 

1:52 مساء(.

الدستور واإلصالحات املحتملة يف الكونغو )ماثياس أوزون: الدستور 

معيب لكنه ال يتغري( )لوبرتايوت، الكونغو(.

الزراعة يف هاييتي: وزارة الزراعة: املنظامت الريفية تحذر من خطر 

غذايئ شديد. )اولرت برس، مقال عىل اإلنرتنت، هاييتي(.

الرصد يف 1995 و2015 نرُِشت  الكوارث سائدةاً يف يوم  بينام كانت 

الحطام  كان  األوروبية.  الدول  جميع  يف  املحطَّمة  الطائرة  أخبار 

الالتينية وكان أقل ظهوراًا يف األخبار يف  أمريكا  السائد يف  الخرب  هو 

بقية العامل. كانت التوجهات نحو أجندة األخبار اإلقليمية تظهر يف 

والرصاع  األوروبية(  )األخبار  برلني  حائط  سقوط  ذكرى  مع   2010

اآلسيوية(.  )األخبار  والجنوبية  الشاملية  كوريا  بني  املفتوح  البحري 

يف  املستشفى  إىل  جاكسون  مايكل  لدخول  الدولية  التغطية  كانت 

العاملية  الثقافة  أنجيلينا جويل يف 2015 قد أظهرت  2005 وجراحة 

)األمريكية يف الغالب( التي ترسبت خالل اإلعالم وهي اآلن راسخة 

يف الواقع الحايل. 

السياسات  من  بروزاًا  أكرث  املحلية  السياسات  كانت  املجمل  ويف 
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ومع  االقتصادية.  األخبار  من  بروزاًا  أكرث  كانت  وبالتأكيد  الخارجية 

ذلك فإن الخليط اإلجاميل للقصص عكس أيام الرصد العاملي السابقة 

والقانونية  االجتامعية  والقضايا  والجرمية  واالقتصاد  والسياسات 

والعلوم والصحة والرياضيات وأخبار املشاهري.

الجدول 1: أعىل 10 موضوعات إخبارية يف يوم الرصد اإلعالمي العاملي 25 مارس 2015 

وصف املوضوعالرقم

السياسات املحلية األخرى والحكومة1

الكوارث والحوادث واملجاعات والفيضانات وتحطم الطائرات2

الرياضات واألحداث والالعبون واملنشآت والتدريب والتمويل3

السياسات االقتصادية واإلسرتاتيجيات والوحدات واملؤرشات وأسواق املال4

جرائم العنف والقتل واالختطاف واالعتداء5

الجرائم غري العنيفة والرشوة والرسقة واملخدرات والفساد6

السياسات األجنبية/ الدولية واألمم املتحدة وصناعة السالم7

التعليم ورعاية األطفال والتمريض والجامعة ومعرفة القراءة والكتابة8

التعليم والصحة والنظافة والعادات الصحية والسالمة )وليس إيبوال والفريوس الكبدي الوبايئ وال اإليدز(9

الحروب والحرب األهلية واإلرهاب وغريها من العنف املرتبط بالدولة10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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الجدول 2. النتائج الرئيسية: 1995 - 2015

نسبة التغري 19952000200520102015%

ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ %

20 سنة )% إناث(أ. األشخاص يف األخبار 

7+17831882217924762476الجرائد والتليفزيون والراديو

10+16841783217924762674الجرائد

3+21792278227824762476التليفزيون

6+15851387178322782179الراديو

2674املواقع اإلخبارية والتغريدات اإلعالمية

772575 )رائدة(23 )رائدة(املواقع اإلخبارية

2872تغريدات الوسائل اإلعالمية

نطاق القصة: الجرائد، التليفزيون، الراديو

5+22782377277326742773محيل

9+14861783198123772377وطني

178315851882208وطني/ وغريه

2476إقليمي/ شبه إقليمي

7+17831486208026742476دويل/ أجنبي

موضوعات القصة الرئيسية: الجرائد، التليفزيون، الراديو

8+27732179227832683565العلوم والصحة

9+19812179287230702872االجتامعي/ القانوين

7+21791882227824762872الجرمية والعنف

1-24762377287226742377املشاهري والفن والرياضة

11+10901882208020802179االقتصاد

9+7931288148619811684السياسة والحكومة

يف عرش سنوات )% إ(غري متاحغري متاحغري متاحغري متاحاهتاممات القصة

7+316936643862الخربات الشخصية

3+346644563763الرأي العام

3070297130700شهادة العيان

3+237723772674املوضوع

6+148619812080املتحدث الرسمي

2+178320801981خبري

يف عرش سنوات )% إ(املهنة

8-8119752572286733ربة منزل، والدة )ال توجد وظائف أخرى(

4753غري متاحغري متاحغري متاحعامل صحي، أخصايئ اجتامعي وموظف رعاية صحية

5-3565406045553565موظف مكتبي أو خدمي، موظف غري إداري

15+3367198135653466ال يعمل أو يعمل بوظيفة أخرى

10+2476237734663367الناشط أو العامل يف منظمة الخدمة املدنية، منظمة غري حكومية، نقابة تجارية.

3070غري متاحغري متاحغري متاحطبيب، طبيب أسنان، أخصايئ صحي

2377غري متاحغري متاحغري متاحخبري أكادميي، محارض، طبيب

4+188217832278غري متاحقاٍض، رجل قانون، رئيس محكمة، محام... إلخ

15-366429712179غري متاحإعالمي، صحفي، صانع أفالم... إلخ

2-1585237722782179مسئول مبيعات، ِحَريف، عامل، سائق شاحنة... إلخ

3+1288178317832080موظف حكومة، موظف عام... إلخ

6+1090128817831882متحدث رسمي، حكومي، سيايس، وزير

4+128814861684غري متاحرجل أعامل، تنفيذي، مدير، وسيط بيع أسهم

1+1585138713871486الزراعة، التعدين، الصيد، زراعة الغابات

12881090109010900موظف يف العلوم/ التكنولوجيا، مهندس... إلخ

3+496595793892الرشطة، الجيش، شبه عسكري، جامعات مسلحة، ضابط مطافئ

9-99116841189793ريايض، العب قوى، العب، مدرب، حكم

ا خمسة عرش عاماً

ذ %إ %

1+3-291197198188168% املُصوَّرون باعتبارهم ضحايا

486383% املُصوَّرون كناجني من حادثة

1+2-214175185195غري متاحغري متاح% املحددون بالحالة االجتامعية

12+5+2511231626173023غري متاحغري متاح% الصور يف الجرائد

26+26+3335505052506161% املقتبس منهم

اب. يذيع األخبار وميثلها: الجرائد والراديو والتليفزيون 15 عاماً

إ%

514949515347495149510% القصص املقدمة

0

1+5644574352485743التليفزيون

41594951455541590الراديو

6+28723169376337633763% القصص املقدمة

2+3664425844563862التليفزيون

13+2872455537634159الراديو

9+2674297133673565الجرائد

ا )إ%(% كل نطاق مقدم حسب نوع املذيع. الجرائد والراديو والتليفزيون النسبة يف عرشين عاماً

5+33673466445640603862محيل

14+24763070346638623862وطني

2872336732683268وطني/خالفه

3763شبه إقليمي/ إقليمي

7+28722971366437633565أجنبي/ دويل

ا )إ%(% القصص التي أذيعت حسب املوضوع الرئييس. الجرائد، الراديو والتليفزيون النسبة يف 15 عاماً

6+2773356538623367املشاهري، الفنون، الرياضية

39614060435739610االجتامعي والقانوين

4+2971336735653367الجرمية والعنف

4+4654386244565050العلوم والصحة

4+3565435740603961االقتصاد

5+2674326833673169السياسة والحكومة

5+2418252028222926غري متاحغري متاح% السيدات موضوع الخرب ومصدره حسب نوع مذيع القصة. األخبار، الراديو، التليفزيون

ج. محتوى األخبار

ا )% القصص( 15 عاماً

101013100غري متاح%  القصص مع سيدات باعتبارها البؤرة املركزية. األخبار، الراديو، التليفزيون

2-16171614املشاهري، الفنون، الرياضة

11-1917178االجتامعي والقانوين

7+10161617الجرمية والعنف

781370الحكومة والسياسة

3+1161114العلوم والصحة

1+4345االقتصاد

10 سنوات )% القصص(

1+364غري متاحغري متاح% القصص التي تتحدى الصور النمطية الجندرية. األخبار، الراديو، التليفزيون

5+469غري متاحغري متاح% القصص التي تلقي الضوء عىل املساواة/ عدم املساواة الجندرية. األخبار، الراديو، التليفزيون

5 سنوات )% القصص(

1-109غري متاحغري متاحغري متاح% القصص التي تذكر سياسات املساواة الجندرية أو السندات القانونية لحقوق اإلنسان أو حقوق املرأة. األخبار، الراديو، التليفزيون
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نسبة التغري 19952000200520102015%

ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ %

20 سنة )% إناث(أ. األشخاص يف األخبار 

نسبة التغري 19952000200520102015% 

 ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ % 

يف 20 سنة )% إناث(

7+17831882217924762476الجرائد والتليفزيون والراديو

10+16841783217924762674الجرائد

3+21792278227824762476التليفزيون

6+15851387178322782179الراديو

2674املواقع اإلخبارية والتغريدات اإلعالمية

 772575 )رائدة(23  )رائدة(   املواقع اإلخبارية

2872تغريدات الوسائل اإلعالمية

           نطاق القصة: الجرائد، التليفزيون، الراديو

5+22782377277326742773محيل

9+14861783198123772377وطني

 178315851882208وطني/ وغريه

 2476    إقليمي/شبه إقليمي

7+17831486208026742476دويل/ أجنبي

           موضوعات القصة الرئيسية: الجرائد، التليفزيون، الراديو

8+27732179227832683565العلوم والصحة

9+19812179287230702872االجتامعي/ القانوين

7+21791882227824762872الجرمية والعنف

1-24762377287226742377املشاهري والفن والرياضة

11+10901882208020802179االقتصاد

9+7931288148619811684السياسة والحكومة

يف عرش سنوات )% إ(      غري متاحغري متاحغري متاحغري متاحاهتاممات القصة

7+316936643862  الخربات الشخصية

3+346644563763  الرأي العام

3070297130700  شهادة العيان

3+237723772674  املوضوع

6+148619812080  املتحدث الرسمي

2+178320801981   خبري

يف عرش سنوات )% إ(          املهنة

8-8119752572286733 ربة منزل، والدة )ال توجد وظائف أخرى(

 4753 غري متاح غري متاح غري متاح عامل صحي، أخصايئ اجتامعي وموظف رعاية صحية

5-3565406045553565 موظف مكتبي أو خدمي، موظف غري إداري

15+3367198135653466 ال يعمل أو يعمل بوظيفة أخرى

10+2476237734663367 الناشط أو العامل يف منظمة الخدمة املدنية، منظمة غري حكومية، نقابة تجارية. 

 3070 غري متاح غري متاح غري متاح طبيب، طبيب أسنان، أخصايئ صحي

 2377 غري متاح غري متاح غري متاح خبري أكادميي، محارض، طبيب

4+188217832278 غري متاح قاض، رجل قانون، رئيس محكمة، محام... إلخ

15-366429712179 غري متاح إعالمي، صحفي، صانع أفالم... إلخ

2-1585237722782179 مسئول مبيعات، حريف، عامل، سائق شاحنة... الخ

3+1288178317832080 موظف حكومة، موظف عام... إلخ

6+1090128817831882 متحدث رسمي، حكومي، سيايس، وزير

4+128814861684 غري متاح رجل أعامل، تنفيذي، مدير، وسيط بيع أسهم

1+1585138713871486 الزراعة، التعدين، الصيد، زراعة الغابات

12881090109010900 موظف يف العلوم/ التكنولوجي، مهندس... إلخ

3+496595793892 الرشطة، الجيش، شبه عسكري، جامعات مسلحة، ضابط مطافئ

9-99116841189793 ريايض، العب قوى، العب، مدرب، حكم

ا            خمسة عرش عاماً

ذ %إ %      

1+3-291197198188168% املصوَّرون باعتبارهم ضحايا

 486383  % املصوَّرون كناجني من حادثة

1+2-214175185195غري متاحغري متاح% املحددون بالحالة االجتامعية

12+5+2511231626173023غري متاحغري متاح% الصور يف الجرائد

26+26+3335505052506161  % املقتبس منهم 

ا     يذيع األخبار وميثلها: الجرائد والراديو والتليفزيون 15 عاماً

إ%     

514949515347495149510% القصص املقدمة

     0

1+5644574352485743 التليفزيون

41594951455541590 الراديو

6+28723169376337633763% القصص املقدمة

2+3664425844563862 التليفزيون

13+2872455537634159 الراديو

9+2674297133673565 الجرائد

          

      

ا )إ%(    % كل نطاق مقدم حسب نوع املذيع. الجرائد والراديو والتليفزيون النسبة يف عرشين عاماً

5+33673466445640603862محيل

14+24763070346638623862وطني

 2872336732683268وطني/خالفه

 3763    شبه إقليمي/ إقليمي

7+28722971366437633565أجنبي/ دويل

ا )إ%(         % القصص التي أذيعت حسب املوضوع الرئييس. الجرائد، الراديو والتليفزيون النسبة يف 15 عاماً

6+2773356538623367 املشاهري، الفنون، الرياضية

39614060435739610 االجتامعي والقانوين

4+2971336735653367 الجرمية والعنف

4+4654386244565050 العلوم والصحة

4+3565435740603961 االقتصاد

5+2674326833673169 السياسة والحكومة

5+2418252028222926غري متاحغري متاح% السيدات موضوع الخرب ومصدره حسب نوع مذيع القصة. األخبار، الراديو، التليفزيون

      محتوى األخبار

ا )% القصص(        15 عاماً

101013100غري متاح% القصص مع سيدات باعتبارها البؤرة املركزية. األخبار، الراديو، التليفزيون

2-16171614 املشاهري، الفنون، الرياضة

11-1917178 االجتامعي والقانوين

7+10161617 الجرمية والعنف

781370 الحكومة والسياسة

3+1161114 العلوم والصحة

1+4345 االقتصاد

10 سنوات )% القصص(          

1+364غري متاحغري متاح% القصص التي تتحدى الصور التقليدية للجندر. األخبار، الراديو، التليفزيون

5+469غري متاحغري متاح% القصص التي تلقي الضوء عىل املساواة/ عدم املساواة. األخبار، الراديو، التليفزيون

سنتان )% القصص(          

1-109غري متاحغري متاحغري متاح% القصص التي تذكر سياسات املساواة أو السندات القانونية لحقوق اإلنسان أو حقوق املرأة. األخبار، الراديو، التليفزيون
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الدول املشاركة
زاد االهتامم مبرشوع الرصد اإلعالمي العاملي كثرياًا منذ التجربة األوىل 
لها  التي  الدول  له يف عام 1995. خططت دول كثرية بخالف هذه 
معلومات متضمنة يف هذا التقرير للمشاركة يف املراقبة العاملية. إن 
التأهل يف عدد الدول تفرسه عوامل متعددة من بينها قمع الناشطني 
يف حقوق املرأة خالل فرتة الرصد التي أدت إىل إسقاط فريق الصني، 
بعض الظروف الخاصة التي جعلت البحث غري متعذر مثلام حدث 
يف سلوفينيا حيث تصادف يوم الرصد مع عيد األم. زاد عدد الدول 
اإلعالمي  الرصد  ملرشوع  األول  الحدث  منذ   60% بنسبة  املشاركة 

العاملي يف 1995. )الجدول 3(

الجدول 3: الدول املشاركة 1995 - 2015

19552000200520102015

1211182732أفريقيا

1414111311آسيا

4661115الكاريبي

2121243230أوروبا

108111314أمريكا الالتينية

34266الرشق األوسط

22222أمريكا الشاملية

54254الهادي

717076109114اإلجاميل

زاد عدد الدول املشاركة من أفريقيا مبعدل 20 دولة ليغطي اآلن ما 

يقرب من %60 من القارة. والزيادة مفاجئة يف الكاريبي من 4 دول 

فقط يف 1995 إىل 15 دولة حالياًا مبا ميثل %60 من دول املنطقة. كام 

ا منو يف مشاركة الدول من االتحاد السوفيتي السابق  كان هناك أيضاً

اهتامم  إثارة  يف  أسهم  قد  روسيا  يف  الرصد  أدوات  توافر  كان  ورمبا 

الفرق يف العديد من دول رشق ووسط أوروبا. رُصدت أخبار اإلنرتنت 

وتويرت يف %68 من الدول املشاركة )العدد =78(، وهذا معناه 10 

يف أفريقيا )7( يف آسيا )11( الكاريبي و)28( يف أوروبا )13( أمريكا 

الالتينية )4( يف الرشق األوسط )2( أمريكا الشاملية و3 يف الهادي.

الجدول 4: اإلعالم الذي تم رصده يف 2015 

اإلجاميلتويرتاإلنرتنتالتليفزيونالراديواملطبوع

1426863219333أفريقيا

753052325194آسيا

5641291920165الكاريبي

211118122139145735أوروبا

9868665381366أمريكا الالتينية

30212413088الرشق األوسط

28313121066أمريكا الشاملية

22141171569الهادي

0008614ما وراء الحدود القومية

6623933803042912030اإلجاميل

وتضمنت  املناطق  كل  القومية  الحدود  وراء  فيام  اإلعالم  غطى 

وورلد،  ويل  ودويتش  آسيا  أخبار  وشبكات  باإلنجليزية  الجزيرة 

أخبار  شبكة  األهرام،  إنرتناشيونال،  الجارديان  جيونأفريقيكتليسري، 

آسيا ويس إن إن الدولية. حدث فصل يف التحليل بني وسائل اإلعالم 

)اإلنرتنت  والجديدة  والتليفزيون(  والراديو  )املطبوعة  التقليدية 

3ب  الفصل  ويغطي  التقليدية  الوسائط  3أ  الفصل  يغطي  وتويرت(. 

األخبار املقدمة عرب الربامج الرقمية.

رصدها  تم  التي  القصص  بنصف  تقريباًا  املطبوعة  األخبار  أسهمت 

اإلعالم  دور  تغريدات  بينام سيطرت   )48%( التقليدية  الوسائط  يف 

عىل عيِّنة األخبار الرقمية بنسبة %55 )الجدول 5(. تم رصد مقاالت 

مطبوعة أكرث من البنود اإلخبارية يف الراديو والتليفزيون يف أفريقيا 

الرشق  ويف  الشاملية.  وأمريكا  وأوروبا  الكاريبي  ومنطقة  وآسيا 

القصص  عدد  التليفزيون  من  اإلخبارية  البنود  عدد  تجاوز  األوسط 

نسبة  التليفزيون  أخبار  شكلت  الراديو،  من  واملأخوذة  املطبوعة 

%41 من العينة يليها الراديو )%31( واملطبوعة )%28(. ويف منطقة 

الهادي تساوى عدد القصص املطبوعة تقريباًا مع مقاالت التليفزيون 

بنسبة %40 و%42 عىل التوايل. إن السهولة يف رصد تويرت يرجع إىل 

نصوصه القصرية القارصة عىل 140 رمزاًا والتي تفرس اإلسهام الكبري 

ألخبار تويرت يف عينة األخبار الرقمية. 

27



من يصنع األحداث مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015

الجدول 5 تفصيل البنود اإلخبارية حسب املنطقة 2015 

أخبار رقميةتقليدي

تويرتإنرتنتتليفزيونراديومطبوعة

%%%%%

%56%44%26%34%39أفريقيا

%14%86%36%8%56آسيا

%86%14%15%20%65منطقة الكاريبي

%56%44%26%24%49أوروبا

%67%33%36%36%28أمريكا الالتينية

%0%100%41%31%28الرشق األوسط

%36%64%39%5%56أمريكا الشاملية

%70%30%42%17%40منطقة الهادي

%55%45%32%20%48اإلجاميل 

مالحظة: ما مل يرد خالف ذلك، تظهر كل الجداول يف هذا التقرير 

بيانات موزونة )بالرقم(

املوضوعات يف األخبار 
وأخباراًا   )24%( سياسية  أخباراًا  غطت  اإلخبارية  القصص  نصف 

ميكن  مل  األخبار  من   2% وهناك   .)27%( ا  معاً اجتامعية  قانونية/ 

)الجدول 6( كانت أقل األخبار  تصنيفها تحت أي موضوع رئييس. 

ا يف العينة هي األخبار التي تغطي موضوعات العلوم والصحة  إسهاماً

وهي تعكس وضع األبحاث يف عام 2005 و2010.

الجدول 6: املوضوعات يف األخبار 2005-2015 

 200520102015

إجاميلتليفزيونراديومطبوعإجاميلتليفزيونراديو مطبوعإجاميلتليفزيونراديومطبوعاملوضوع

%24%21%22%26%28%26%28%32%25%23%23%27السياسة والحكومة

%14%12%18%14%17%17%21%16%21%18%27%19االقتصاد

%8%8%6%9%9%9%9%10%10%9%11%11العلوم والصحة

%27%26%27%28%13%10%12%15%12%10%11%14االجتامعي والقانوين

%13%15%14%12%20%22%18%19%20%22%17%20الجرمية والعنف

املشاهري والفنون واإلعالم 

والرياضة
9%8%14%10%7%10%14%11%9%12%15%

11%

%2%3%2%1%2%2%1%1%2%1%01خالف ذلك

العيِّنة  يف  مساهم  أكرب  ثالث  هو  االقتصادية  األخبار  موضوع  كان 

تجاوزت  سنوات  خمس  منذ   .2015 يف  الجرمية  أخبار  ا  متاماً يليه 

أخبار الجرمية األخبار االقتصادية ويف عام 2005 تجاوز عدد القصص 

الجرمية  موضوعات  يف  الواردة  األخبار  تلك  االقتصادية  اإلخبارية 

والعنف.
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الجدول 7: املوضوعات يف أخبار الجرائد والتليفزيون والراديو. مقارنات إقليمية. 2015

Other

Celebrity, 
Arts and Media, 
Sports

Crime 
and Violence

Social 
and Legal

Science 
and Health

Economy

Politics and 
Government ALL REGIONS

A
FR

IC
A

A
SI

A

CA
RI

BB
EA

N

EU
RO

PE

LA
TI

N
 A

M
ER

IC
A

M
ID

D
LE

 E
A

ST

N
O

RT
H

 A
M

ER
IC

A

PA
CI

FI
C

24%

27%

14%

8%

13%

11%

2%

0

50

100 1%

8%

13%

19%

10%

22%

28%

4%

14%

11%

24%

9%

10%

28%

1%

14%

14%

22%

9%

20%

21%

1%

11%

12%

33%

7%

14%

21%

1%

9%

15%

33%

7%

16%

20%

1%

7%

21%

24%

12%

13%

21%

3%

26%

20%

20%

5%

13%

14%

6%

14%

25%

6%

20%

30%

قيا
ري

أف

سيا
آ

ي
ريب

كا
ال

وبا
ور

أ

ية
تين

لال
ا ا

يك
مر

أ

ط
وس

األ
ق 

رش
ال

ية
امل

ش
 ال

كا
ري

أم

ي
اد

له
ا

خالف ذلك

املشاهري والفنون 

واإلعالم والرياضة

الجرمية والعنف
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إجاميل  من   28%( أفريقيا  يف  البارزة  هي  السياسية  األخبار  كانت 

)الجدول7(.   )30%( األوسط  الرشق  ويف   )28%( آسيا  ويف  العينة( 

األخبار  من  الالتينية  وأمريكا  أوروبا  يف  األخبار  عينات  ثلث  تكون 

األلب  جبال  يف  طائرة  بتحطم  تتعلق  التي  القانونية  االجتامعية/ 

الفرنسية والتي حدثت يف اليوم السابق. إن قصص العلوم والصحة 

شكلت أقل إسهام يف العينة يف جميع املناطق باستثناء أفريقيا وأمريكا 

األقل وشكلت 7%  باألهمية  املشاهري يحظون  كان  الشاملية حيث 

كان  األوسط  الرشق  ويف  منطقة.  كل  يف  القصص  إجاميل  من  و8% 

وكل  والصحة  العلوم  بأخبار  مقارنة  هام  غري  املشاهري  أخبار  حجم 

منهم أسهم بنسبة %6 من القصص يف العينة.

املنشورة عىل مواقع اإلنرتنت  القصص  عكس توزيع املوضوعات يف 

مع  املناطق  معظم  يف  التقليدية  الوسائط  ما  حد  إىل  اإلعالم  ودور 

بعض االستثناءات. شكلت األخبار عن السياسات والحكومة ما يقرب 

من نصف القصص الرقمية يف أفريقيا والرشق األوسط، بنسبة 45% 

القصص  مرة ونصف عدد  يقارب ضعف  ما  أي  التوايل  و%44 عىل 

 )8 )الجدول  املنطقتني.  كلتا  يف  التقليدية  الوسائط  يف  السياسية 

منها  الرقمية  القصص  يف  األعىل  هي  املشاهري  أخبار  نسبة  كانت 

باستثناء  املناطق  جميع  عرب  والتليفزيونية  واإلذاعية  املطبوعة  يف 

أفريقيا، ويف أمريكا الالتينية كان حجم عينة أخبار املشاهري الرقمية 

أكرث من ضعف العينة املشفرة يف الوسائط التقليدية. كانت القصص 

مثل  واإلنرتنت  تويرت  أخبار  بنفس عددها يف  والقانونية  االجتامعية 

عددها يف أخبار التليفزيون والراديو واألخبار املطبوعة.
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الجدول 8: املوضوعات يف أخبار اإلنرتنت وتويرت. مقارنات إقليمية 2015
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املوضوعات ومساحة الجرائد

إن املساحة املخصصة تنقل قيمة األخبار أو األهمية املمنوحة للقصة 

ا كان تقريباًا نصف األخبار  من قبل منتجي األخبار. مثلام ناقشنا سابقاً

املرصودة من الوسائط التقليدية صادراًا عن الجرائد. وبناء عىل زاوية 

يف  جريمانوينج  الطائرة  تحطم  عن  الصادرة  املقاالت  كانت  القصة، 

والقانونية.  االجتامعية  املوضوعات  تحت  مشفرة  الحاالت  معظم 

املآيس،  من  ومعظمها  العنوان،  هذا  تحت  املندرجة  القصص  كانت 

بارزة يف ربع الصفحة أو ثلثها أو نصفها ويف صفحة كاملة. إن القصص 

عن  املقاالت  من   29% كانت  الصفحة  ربع  من  أقل  تشغل  التي 

التي يقل احتامل أن تأخذ صفحة  السياسة والحكومة. إن القصص 

كاملة هي العلوم والصحة )%9 من املقاالت(.

الجدول 9: املوضوعات الرئيسية حسب املساحة يف الجرائد. 2015 

صفحة 

كاملة

نصف 

صفحة

ثلث 

صفحة

ربع 

صفحة

أقل من ربع 

صفحة

29%27%27%26%17%السياسة والحكومة

14%15%13%16%12%االقتصاد

10%7%11%10%9%العلوم والصحة

23%30%31%27%37%االجتامعي والقانوين

13%12%10%11%12%الجرمية والعنف

املشاهري والفنون واإلعالم 

والرياضة
%12%10%7%6%9

1%3%1%1%1%خالف ذلك

املالحظات:

ــــــــــــــــــــ

David Tewksbury and Jason Rittenberg. News on the Internet: In-

formation and Citizenship in the 21st Century. )Oxford: Oxford 

University Press.2012( 3
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عىل مدار الفرتة التي تبدأ بعام 2000 حتى 2010 اكتشف مرشوع 

العام  الحضور  يف  ثابتة  لكنها  بطيئة  زيادة  العاملي  اإلعالمي  الرصد 

للمرأة يف األخبار: إن الفجوة الجندرية آخذة يف الضيق بنسبة 3% 

كل خمس سنوات. إن التغري يف املؤرش العاملي اإلجاميل يرسخ للثبات 

خالل السنوات الخمس املاضية. يف عام 2015 ال تزال املرأة تشكل 

%24 فقط من األشخاص املسموعني أو املقروء عنهم أو املرئيني يف 

األخبار، بالتحديد مثلام فعلوا يف 2010. 

تشري الفجوة الجندرية إىل فجوة بني حضور املرأة والرجل يف املحتوى 

اإلخباري حيث إن الحضور يتحدد من خالل الرؤية والصوت والذِّكر.

الجدول 10: موضوعات أخبار املرأة حسب الوسيط.

 2015 1995-  

 19952000200520102015
عرشون 

ا عاماً

%10+%26%24%21%17%16الجرائد

6+%%21%22%17%13%15الراديو

3+%%24%24%22%22%21التليفزيون

7+%%24%24%21%18%17اإلجاميل 

زاد حضور املرأة نسبيًّا يف األخبار أكرث يف األخبار املطبوعة من 16% 

األصغر  هو  التغري  إن   .)10 )الجدول   2015 يف   26% إىل   1995 يف 

وإحصائيًّا  عقدين  مدار  عىل  بنسبة 3%  فقط  التليفزيوين  البث  يف 

عىل مدار السنوات الخمس املاضية. إن نتائج األخبار املطبوعة شيقة 

ه نحو تراجع أهمية الجرائد باعتبارها مصدراًا إخباريًّا  عىل ضوء التوجُّ

إن  اإللكرتونية.  النسخ  إىل  والهجرة  العامل  ربوع  بعض  واختفائها يف 

الزيادة يف حضور املرأة عىل مدار العقدين هي نسبة متواضعة يف 

الراديو ومع ذلك تظل أهمية الراديو للسكان القرويني وغري املتعلمني 

ا مل تتغري. خصوصاً

مدار  عىل  الالتينية  أمريكا  يف  تدريجيًّا  الجندرية  الفجوة  ضاقت 

العقدين املاضيني، بنسبة هائلة قدرها %13 من %16 يف عام 1995 

إىل %29 يف 2015. تأيت أوروبا وأمريكا الشاملية بعدها بنسبة 9 يف 

املائة )الجدول 11(. حافظت أمريكا الشاملية عىل موقعها باعتبارها 

املنطقة ذات الفجوة الجندرية األقل مقارنة ببقية العامل منذ بداية 

الرصد املنظم ملرشوع الرصد اإلعالمي العاملي، يف هذه املنطقة، تشكل 

النساء %36 من السكان يف األخبار وهي ضعف نسبة السيدات يف 

أخبار الرشق األوسط.

الفصل الثالث  أ

أخبار الجرائد والتليفزيون والراديو

  

1. األشخاص يف األخبار: عدم مساواة جندرية مزمنة. املستوى اإلقليمي يفوز والعاملي به قصور

عدم الم�شاواة 
ة  في الأخبار الجندريَّ

1995-2015
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متناسقة  نسبة  تظهر  والهادي  الكاريبي  آسيا ومنطقة  أن  املثري  من 

ما بني 6 إىل 7 يف املائة تحسناًا يف وجود املرأة يف األخبار عىل مدار 

األعوام العرشين املاضية، رغم االختالف يف معدالت التغيري البالغة 

عدد  يف  املفاجئة  الزيادة  األخرى  األسباب  بني  من  سنوات.  خمس 

الواضح  النقص  تفرس  قد  والتي  البيانات  منها  جمعت  التي  الدول 

يف التغري يف أفريقيا، جمعت البيانات من 12 دولة أفريقية فقط يف 

1995 مقارنة بـ32 دولة وهو نصف عدد دول القارة يف 2015. 

الجدول 11: الحضور اإلجاميل للسيدات يف أخبار الصحافة املطبوعة 

والراديو والتليفزيون حسب املنطقة. 1995-2015 

ا19952000200520102015املنطقة 20 عاماً

%0%22%19%19%11%22أفريقيا

6+%%20%20%19%17%14آسيا

7+%%29%25%25%24%22الكاريبي

9+%%25%26%21%19%16أوروبا

%13+%29%29%23%20%16أمريكا الالتينية

4+%%18%16%15%15%14الرشق األوسط

9+%%36%28%26%25%27أمريكا الشاملية

6+%%26%25%26%25%20الهادي

7+%%24%24%21%18%17املتوسط العاملي

 املناقشات التفصيلية عن نتائج الدول والنتائج اإلقليمية متضمنة يف 

تقارير منفصلة ميكن الوصول إليها من هنا. 

الحضور يف املوضوعات اإلخبارية

ضاقت الفجوة الجندرية يف قصص العلوم والصحة وهي املوضوعات 

الرئيسية األقل أهمية يف أجندة األخبار والتي تشغل فقط %8 من 

املساحة اإلخبارية اإلجاملية، تشكل املرأة فيها %35 من الشخصيات 

يف  فقط   16% مقابل  يف  املوضوع،  هذا  تحت  األخبار  يف  الظاهرة 

قصص األخبار السياسية. )الجدول 12( والفجوة عىل أقىص اتساع يف 

األخبار السياسية والحكومية والتي متثل املرأة فيها %16 فقط من 

الشخصيات الظاهرة يف تلك القصص. يف الحقيقة، املرأة أقل ظهوراًا 

بنسبة %3 يف األخبار السياسية اآلن عنها قبل خمس سنوات.

جميع  يف  الفجوة  ضاقت  ا،  عاماً العرشين  مدة  مدار  وعىل  إجامالاً 

مع  الصورة  تختلف  املشاهري.  أخبار  باستثناء  الرئيسية  املوضوعات 

غالباًا  تتميز  والتي  سنوات  خمس  البالغة  الفاصلة  الفرتات  يف  ذلك 

بالتقدم الكبري لكن أحياناًا بالزيادة يف الفجوة بني النوعني. عىل سبيل 

ا بنسبة %3 من نصيب املرأة  املثال شهدت الفرتة 2015-2010 تراجعاً

ا  يف األخبار السياسية وخالل الفرتة ما بني 2000-1995 شهدت تراجعاً

بنسبة %6 من حضورها يف األخبار العلمية والصحية.

والراديو  املطبوعة  األخبار  يف  للمرأة  اإلجاميل  الحضور   :12 الجدول 

الرصد  مرشوع  وسنوات  الرئييس  املوضوع  حسب  والتليفزيون 

اإلعالمي العاملي 1995-2015.  

GMMP 2015 Who Makes the News?

Interestingly, Asia, the Caribbean and the Pacific 
regions show a more or less uniform 6 to 7 percentage 
points improvement in women’s presence in the news 
over the past 20 years, despite variations in the five-
year period rates of change. Among other reasons, 
the dramatic rise in the number of countries in which 
data was collected may account for the apparent lack 
of change in Africa;  data was gathered in only 12 
African countries in 1995, compared to 32 – over half 
of the continent – in 2015.

Detailed discussions on the regional and country find-
ings are contained in separate reports accessible here. 

Table 11: Overall presence of women in print, radio and television news, by region  1995-2015

Region 1995 2000 2005 2010 2015 ∆ 20 yrs

Africa 22% 11% 19% 19% 22% 	 n			0%

Asia 14% 17% 19% 20% 20% 	 s	 	6%

Caribbean 22% 24% 25% 25% 29% 	 s	 	7%

Europe 16% 19% 21% 26% 25% 	 s	 	9%

Latin America 16% 20% 23% 29% 29% 	 s	13%

Middle East 14% 15% 15% 16% 18% 	 s	 	4%

North America 27% 25% 26% 28% 36% 	 s	 	9%

Pacific 20% 25% 26% 25% 26% 	 s	 	6%

GLOBAL AVERAGE 17% 18% 21% 24% 24% +7%

Presence in News Topics
The gender gap is narrowest in stories on science and 
health, the major topic of lowest importance on the 
news agenda occupying only 8% of the overall news 
space; women make up 35% of the people in news un-
der this topic, in contrast to only 16% in political news 
stories. (Table 12) The gap is widest in news about 
politics and government in which women are only 
16% of the people in the stories. In fact, women are 
three percentage points less visible in political news 
now than five years ago.

Overall, across the 20-year period, the gap has nar-
rowed in all major topics with the exception of celeb-
rity news. The picture however within the five-year 
intervals varies, often marked by significant progress 
but sometimes by increases in the gender gap. For 
instance, the period 2010–2015 saw a three percentage 
point decrease of the proportion of women in politi-
cal news stories, and during the period 1995-2000, a 
six percentage point decrease in women’s presence in 
science/health news.

Table 12: Overall presence of women in print, radio 
and television news, by major topic, by 
GMMP year  1995-2015

Table 12. Overall presence of women in the news., 
by major topic, by GMMP year. 1995-2015
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الفجوة النوعية يف القصص السياسية عىل أضيقها يف أمريكا الالتينية 

وهي منطقة رائدة يف نسبة الدول التي تشغل فيها السيدات أعىل 

املناصب السياسية. )الجدول 13( والفجوة عىل أشدها يف آسيا يليها 

الرشق األوسط؛ حيث إن السيدات %7 و%9 من األفراد الظاهرين يف 

األخبار عن السياسات والحكومة يف هذه املناطق عىل التوايل.

يف  الرجال  السيدات  تفوق  الهادي  عىل  املطلة  الدول  منطقة  يف 

القصص العلمية والصحية ومع ذلك، جمعت البيانات من أربع دول 

اثنتان هام األكرب واألكرث غنى وهام أسرتاليا  املنطقة منهم  فقط يف 

ونيوزيالند.

إن ظهور املرأة يف األخبار االقتصادية هو األكرب يف أمريكا الشاملية 

بنسبة %41 من الشخصيات يف القصص واألقل يف آسيا بنسبة 15%. 

بالنسبة ملوضوعات العلوم/ الصحة والجرمية/ العنف، سجلت أعىل 

الشاملية مع  أمريكا  تتساوى  األوسط.  النوعني يف الرشق  فجوة بني 

الكاريبي بشأن حضور املرأة يف أخبار املشاهري بنسبة 29%.

إن التضارب مع الفجوة بني النوعني يف األخبار الرقمية سيكون حتميًّا 

آسيا  باستثناء  املناطق  جميع  يف  أنه  الشيق  من   )14 )الجدول  هنا 

اإللكرتونية  األخبار  يف  املرأة  حضور  كان  األوسط  والرشق  وأفريقيا 

شديد  تضارب  وهذا  والصحة.  العلوم  قصص  يف  األعىل  هو  وتويرت 

املرأة هو  كان وجود  التي  وآسيا  أفريقيا  التقليدية يف  الوسائط  مع 

واآلسيوية،  األفريقية  األخبار  ويف  والصحة.  العلوم  قصص  يف  األعىل 

املرأة أكرث حضوراًا يف قصص الجرمية والعنف بنسبة %40 و%39 من 

الشخصيات الظاهرة يف األخبار عىل التوايل. ويف الرشق األوسط تحرض 

الشخصيات  من   47% بنسبة  للمشاهري  الرقمية  األخبار  يف  املرأة 

املسموعة واملرئية واملتحدث عنها يف القصص تحت هذا املوضوع. 

الجدول 13: تفاصيل املرأة يف األخبار املطبوعة والراديو والتليفزيون، حسب املوضوع الرئييس، حسب املنطقة 2015

منطقة الهاديأمريكا الشامليةالرشق األوسطأمريكا الالتينيةأوروبامنطقة الكاريبيآسياأفريقيا

%22%23%9%25%19%19%7%16السياسات والحكومة

%29%41%18%24%21%26%15%19االقتصادي

%54%43%21%34%37%33%28%37العلوم والصحة

%31%39%25%34%27%32%27%26االجتامعي والقانوين

%24%38%18%31%27%39%27%28الجرمية والعنف

املشاهري والفنون واإلعالم 

والرياضيات
15%20%29%26%23%22%29%21%

%100%33%0%29%37%20%31%22خالف ذلك

الجدول 14: تفاصيل املرأة يف األخبار اإللكرتونية وتويرت، حسب املوضوع الرئييس، حسب املنطقة 2015

منطقة الهاديأمريكا الشامليةالرشق األوسطأمريكا الالتينيةأوروبامنطقة الكاريبيآسياأفريقيا

%18%17%10%24%17%21%20%28السياسات والحكومة

%15%40%0%19%25%29%9%19االقتصادي

%40%71%0%46%36%50%32%28العلوم والصحة

%27%42%22%33%29%34%29%10االجتامعي والقانوين

%21%48%20%30%24%17%39%40الجرمية والعنف

املشاهري والفنون واإلعالم 

والرياضيات
0%24%39%25%27%47%31%23%

%50%100%11%45%34%0%0%0خالف ذلك
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الجدول 15: أعىل عرشة موضوعات يزداد احتامل ظهور املرأة فيها 

 2015

املوضوعترتيب

1
مسابقات الجامل والعارضات واملوضة 

والجراحة التجميلية

2
العالقات األرسية والرصاع بني األجيال 

والوالدين

تحديد النسل والخصوبة والتعقيم واإلجهاض3

4
السيدات السياسيات واملرشحات يف 

االنتخابات

قصص أخرى عن العلوم5

مشاركة املرأة يف العمليات االقتصادية6

حركات املرأة والنشاط والتظاهرات... إلخ7

8
قانون األرسة وقوانني العائلة والقانون 

العقاري املرياث...

9

العنف الجنيس بناء عىل الثقافة والعائلة 

والعالقات بني األشخاص وقتل املرأة والتحرش 

واالغتصاب والتحرش الجنيس واالختطاف 

وختان اإلناث

10
قانون األرسة وقوانني العائلة والقانون 

العقاري املرياث

*انظر القامئة الكاملة للموضوعات يف امللحق 3 

املرأة فيها  الجدول 16: أقل عرشة موضوعات يزداد احتامل ظهور 

.2015

املوضوعالرتتيب

1
العنف عىل أساس الجندر الذي ترتكبه 

الدولة

2
الدفاع الوطني واإلنفاق العسكري واألمن 

الداخيل... إلخ

3
الرياضات واألحداث والالعبون واملنشآت 

والتدريب والتمويل

السياسات املحلية األخرى والحكومة... إلخ4

السالم واملفاوضات واملعاهدات5

قضايا تنموية أخرى واالستدامة... إلخ6

7

األزمة االقتصادية ومساعدة الدولة 

للرشكات واالستحواذ عىل الرشكات 

والدمج... إلخ

قصص أخرى عن السياسات8

9
الحرب والحرب األهلية واإلرهاب والعنف 

املرتبط بالدولة 

10
قضايا العمل األخرى )إرضابات العامل 

والنقابات... إلخ(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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GMMP 2015 

Table 17: Women as news subjects in different story topics. 2015.

Beauty contests, models, fashion, cosmetic surgery 67% 33% 78
Family relations, inter-generational conflict, parents 65% 35% 57
Birth control, fertility, sterilization, termination   61% 39% 57
Women politicians, women electoral candidates   54% 46% 290
Other stories on science 50% 50% 193
Women’s participation in economic processes 49% 51% 45
Changing gender relations (outside the home) 47% 53% 17
Women’s movement, activism, demonstrations, etc 46% 54% 104
Family law, family codes, property law, inheritance   46% 54% 59

sexual assault, trafficking, female genital mutilation... 46% 54% 388

Human rights, women’s rights, rights of sexual minorities, rights of religious minorities, etc 43% 57% 379
Medicine, health, hygiene, safety, (not Ebola or HIV/AIDS) 40% 60% 722
Education, childcare, nursery, university, literacy 38% 62% 842
Other epidemics, viruses, contagions, Influenza, BSE, SARS 37% 63% 102
Other celebrity/arts/media news 37% 63% 142
Other stories on social/legal 35% 65% 406
Ebola, treatment, response   35% 65% 23
Employment 34% 66% 186
Other 33% 67% 246
Poverty, housing, social welfare, aid, etc 32% 68% 314
Violent crime, murder, abduction, assault, etc 32% 68% 1545
Child abuse, sexual violence against children, neglect 32% 68% 328
Celebrity news, births, marriages, royalty, etc 32% 68% 654
HIV and AIDS, policy, treatment, etc 32% 68% 22
Arts, entertainment, leisure, cinema, books, dance 30% 70% 884
Riots, demonstrations, public disorder, etc 27% 73% 316
Environment, pollution, tourism 27% 73% 354
Disaster, accident, famine, flood, plane crash, etc. 27% 73% 5690
Informal work, street vending, etc 25% 75% 24
Science, technology, research, discoveries   25% 75% 388
Legal system, judiciary, legislation apart from family 25% 75% 1109
Climate change, global warming 24% 76% 107
Non-violent crime, bribery, theft, drugs, corruption 24% 76% 1194
Other crime/violence 23% 77% 308
Religion, culture, tradition, controversies   22% 78% 375
Migration, refugees, xenophobia, ethnic conflict... 21% 79% 168
Other stories on economy 20% 80% 183
Media, (including internet), portrayal of women/men 20% 80% 160
Economic policies, strategies, modules, indicators, stock markets, etc 20% 80% 986
Rural economy, agriculture, farming, land rights 20% 80% 323
Consumer issues, consumer protection, fraud   19% 81% 258
Millennium Development Goals (MDGs), Post 2015 agenda, Sustainable Development Goals 19% 81% 31
Transport, traffic, roads... 18% 82% 395
Foreign/international politics, UN, peacekeeping 17% 83% 911
Global partnerships 17% 83% 163
Other labour issues (strikes, trade unions, etc ) 16% 84% 276
War, civil war, terrorism, other state-based violence 15% 85% 550
Other stories on politics 15% 85% 699
Economic crisis, state bailouts of companies, company takeovers and mergers, etc 15% 85% 290
Other development issues, sustainability, etc 15% 85% 159
Peace, negotiations, treaties 14% 86% 385
Other domestic politics, government, etc 14% 86% 4398
Sports, events, players, facilities, training, funding 13% 87% 1688
National defence, military spending, internal security, etc 8% 92% 447
Gender violence perpetuated by the State 0% 100% 11

* Raw N and Weighted percentage shown 
the global monitoring day  
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الجدول 17: املرأة كموضوع لألخبار يف املوضوعات املختلفة 2015 
أ ذالعدد

مسابقات الجامل والعارضات واملوضة والجراحة التجميلية

العالقات األرسية والرصاع بني األجيال والوالدين

تحديد النسل والخصوبة والتعقيم واإلجهاض

النساء السياسيات واملرشحات االنتخابيات

القصص األخرى يف العلوم

مشاركة املرأة يف العمليات االقتصادية

عالقات النوعني املتغرية )خارج املنزل(

حركة املرأة ونشاطها والتظاهرات... إلخ

قانون األرسة وقوانني العائلة والقانون العقاري واملرياث

العنف بني النوعني بناءاً عىل الثقافة والعائلة والعالقات بني األفراد وقتل املرأة والتحرش واالغتصاب والهجوم الجنيس واالختطاف وختان اإلناث

حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق األقليات الجنسية وحقوق األقليات الدينية... إلخ

الطب والصحة والنظافة العامة والسالمة )وليس إيبوال وال الفريوس الكبدي الوبايئ وال اإليدز(

التعليم ورعاية األطفال والتمريض والجامعة وتعلم القراءة والكتابة

األوبئة األخرى والفريوسات والطاعون واإلنفلونزا وجنون البقر وسارس

أخبار املشاهري والفنون واإلعالم

قصص أخرى عن االجتامع/ القانون

إيبوال، العالج، االستجابة

التوظيف

خالف ذلك

الفقر واإلسكان والرعاية االجتامعية واملساعدات... إلخ

جرائم العنف، القتل، االختطاف، االعتداء... إلخ

انتهاك األطفال، العنف الجنيس ضد األطفال، اإلهامل

أخبار املشاهري واملواليد والزواج واألرسة امللكية

الفريوس الكبدي الوبايئ واإليدز والسياسة والعالج... إلخ

الفنون والضيافة وأوقات الفراغ والسينام والكتب والرقص

الشغب والتظاهرات واالضطراب االجتامعي... إلخ

البيئة والتلوث والسياحة

الكوارث والحوادث واملجاعات والفيضانات وتحطم الطائرات... إلخ

العمل غري الرسمي والبيع يف الشوارع... إلخ

العلوم والتكنولوجيا والبحث واالكتشافات

ا عن األرسة النظام القانوين والقضايئ والترشيعي بعيداً

التغري املناخي وارتفاع الحرارة العاملي

الجرائم غري العنيفة، الرشوة، الرسقة، املخدرات، الفساد

جرائم/ عنف أخرى

الدين والثقافة، الرتاث، الخالفات

الهجرة والالجئون والخوف من األجانب والرصاع العرقي

قصص أخرى عن االقتصاد

اإلعالم )مبا يف ذلك اإلنرتنت( تصوير الرجل واملرأة

السياسات االقتصادية واإلسرتاتيجيات والوحدات واملؤرشات وأسواق املال... إلخ

االقتصاد الريفي والزراعة واملزارع وحقوق األرايض

قضايا املستهلك وحامية املستهلك والغش

األهداف اإلمنائية األلفية، أجندة ما بعد 2015 وأهداف التنمية املستدامة

املرور والنقل والطرق

السياسات الخارجية/ الدولية، األمم املتحدة وصناعة السالم

الرشاكات الدولية

قضايا العمل األخرى )اإلرضابات والنقابات... إلخ(

الحرب والحرب األهلية واإلرهاب وغريها من العنف املرتبط بالدولة

قصص أخرى عن السياسات

األزمة االقتصادية ومساعدة الدولة للرشكات واالستحواذ عىل الرشكات والدمج

قضايا التنمية األخرى واالستدامة... إلخ

السالم واملفاوضات واملعاهدات

السياسات املحلية األخرى والحكومة... إلخ

الرياضات واألحداث والالعبون واملنشآت والتدريب والتمويل

الدفاع الوطني واإلنفاق العسكري واألمن الداخيل... إلخ

العنف عىل أساس الجندر الذي ترتكبه الدولة

*إن األرقام والنسب املئوية الظاهرة مجردة. يشري انخفاض العدد إىل قلة األشخاص يف القصص املنشورة أو املذاعة عن املوضوع يف يوم الرصد العاملي. توضح النسب املئوية ما هي نسبة األشخاص رغم قلتها التي كانت تتعلق بالنساء. 
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من يصنع األحداث مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015

2005 2010 2015
0%

25%

50%

نطاق القصة
املرأة يف  العاملي حضور  اإلعالمي  الرصد  تحليل مرشوع  يستكشف 

األخبار التي يتم تقييمها من خالل النطاق اإلقليمي للقصص. أعيد 

لألخبار  الحدود  لتعيني  قليالاً  املؤرش  املتغريات يف هذا  تلك  مراجعة 

"شبه اإلقليمية" و"اإلقليمية" أي القصص التي لها عالقة باملوضوعات 

الجغرافية أو السياسية- االقتصادية شبه اإلقليمية أو اإلقليمية التي 

تتبعه الدولة الجاري تكويدها. بالتايل، كانت فئات التكويد املحددة 

واألجنبية/  اإلقليمية/اإلقليمية  وشبه  والقومية  املحلية  األخبار  هي 

الدولية.

ا بالتساوي يف األخبار املحلية وشبه اإلقليمية. لقد  واملرأة حارضة متاماً

واملسموعني  املرئيني  األفراد  من  نسبة 27%-26%  عند  املرأة  ظلت 

ث عنهم يف األخبار املحلية عىل مدار السنوات العرش املاضية،  واملتحدَّ

املائة ما بني 2000 إىل 2005. إن  بعد تغريُّ كبري نسبيًّا نسبته 4 يف 

مل  املاضية  الخمس  السنوات  خالل  القومية  القصص  يف  حضورهن 

يتغري، يف 2015 و2010 كانت املرأة متثل %23من األفراد الظاهرين 

النطاق. كانت القصص اإلقليمية ستُجمع تحت  يف القصص يف هذا 

يشري  مام  السابقة،  املرشوع  دورة  خالل  وخالفه"  القومية  "األخبار 

ضمنيًّا إىل أن حضور املرأة يف هذه الفئة قد شهد الزيادة األكرث أهمية 

منذ 1995. إن أقل زيادة توجد يف القصص املحلية حيث زاد وجودها 

بنسبة %5 عىل مدار العقدين املاضيني.

املحلية واإلقليمية  القصص  املرأة يف  أخبار  الجدول 18: موضوعات 

والدولية 1995-2015 

19952000200520102015النطاق

%27%26%27%23%22املحيل

%23%23%19%17%14القومي

غ/م%20%18%15%17القومي وغريه

%26غ/مغ/مغ/مغ/مشبه اإلقليمي واإلقليمي

%24%26%20%14%17األجنبي والدويل

%24%24%21%18%17اإلجاميل

الوظائف يف األخبار
أو  العاملي-  اإلعالمي  الرصد  الستة يف مرشوع  الوظيفية  األنواع  عرب 

األدوار التي ظهر الناس فيها يف األخبار- كانت أكرب قفزة يف تضييق 

الفجوة الجندرية هي يف الناس الذين متت مقابلتهم بناءاً عىل الخربة 

الخربة  مقدمي  من   38% املرأة  تشكِّل   )19 )الجدول  الشخصية. 

كشخص  املرأة  نسبة  إن   .2005 يف   31% بنسبة  مقارنةاً  الشخصية 

يديل بشهادة بناءاً عىل املالحظة املبارشة ظلت ثابتة حول %30 عىل 

مدار السنوات العرش املاضية. تحققت زيادة غري هامة مبقدار 2% 

يف موقف املرأة كخبرية خالل الفرتة مام أدى إىل النصيب الحايل وهو 

رسمية  كمتحدثة  مقابلتها  متت  التي  املرأة  نصيب  يشبه  مبا   19%

 .)20%(

الجدول 19: الوظائف يف املوضوعات اإلخبارية للمرأة 2005-2015 

200520102015الوظيفة يف القصة اإلخبارية

املوضوع: القصة عن هذا الشخص أو عن يشء نفذه هذا 

الشخص أو قاله... إلخ
23%23%26%

املتحدث الرسمي: الشخص ميثل أو يتحدث نيابةاً عن 

شخص آخر أو مجموعة أو مؤسسة
14%19%20%

الخبري أو املعلق: يقدم الشخص معلومات إضافية أو رأياًا 

ا بناءاً عىل املعرفة املتخصصة أو الخربة أو تعليقاً
17%20%19%

ا بناءاً عىل  الخربة الشخصية: يقدم الشخص رأياًا أو تعليقاً

الخربات الشخصية الفردية، الرأي ليس بالرضورة مقصوداًا 

به أن يعكس وجهات النظر للمجموعة األكرب.

31%36%38%

شاهد عيان: الشخص يديل بشهادة أو تعليق بناءاً عىل 

املالحظة املبارشة )مثال كونه حارضاًا يف الحدث(
30%29%30%

الرأي العام: من املفرتض أن رأي الشخص يعكس املواطن 

العادي )مثال يف مقابلة يف الشارع... إلخ( من املقصود 

ضمنيًّا اإلعالن عن وجهة نظر الشخص لدى مجموعة 

أكرب من الناس

34%44%37%
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الجدول 20: األدوار يف موضوعات أخبار املرأة حسب املنطقة 2015 

منطقة الهاديأمريكا الشامليةالرشق األوسطأمريكا الالتينيةأوروبامنطقة الكاريبيآسياأفريقيا

%26%39%17%29%25%24%25%24هي املوضوع

%24%31%16%22%23%27%11%19املتحدث الرسمي

%14%32%26%27%18%29%10%19الخبري أو املعلق

%48%40%30%47%38%44%31%29الخربة الشخصية

%21%20%26%37%28%33%34%20شاهدة العيان

%25%78%32%42%42%41%31%25الرأي العام

من  األخبار  يف  الخرباء  نَِسب  أعىل  الشاملية  أمريكا  أخبار  حققت 

الالتينية  وأمريكا   )29%( الكاريبي  منطقة  يليها   )32%( السيدات 

)%27(. )الجدول 20( واحدة فقط من كل 10 خرباء يف أخبار آسيا 

من السيدات. ويف أمريكا الالتينية ومناطق الهادي، تتساوى السيدات 

أمريكا  الشخصية. يف  الخربة  بناءاً عىل  املقابالت  الرجال يف  ا مع  متاماً

الشاملية أكرث من ثالثة من كل أربعة أفراد من مقدمي الرأي العام 

يف األخبار من السيدات )78%(. 

املهنة
إن السؤال عن تصوير األخبار لتوزيع املهام عىل أساس الجندر يسعى 

إىل فهم إىل أي مدى تعكس األخبار الواقع، هل األخبار وكيف تهمل 

قضايا املساواة الجندرية.

جميع  يف  النساء  عىل  الرجال  تفوق   ،2015 عام  العامل  أخبار  يف 

الفئات املهنية باستثناء العامالت يف الجنس )%50( كطالب )59%( 

وكوالدين/ بال وظيفة أخرى )%67(. )الجدول 21(
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الجدول 21: نصيب املرأة من املهن حسب األخبار. 2000-2015 

2000200520102015

%%%%

%67%72%75%81ربة أرسة، والد )ذكر أو أنثى( فقط إذا مل يقدم وظيفة أخرى

%59%54%51%46طالب، دارس، طفل مدرسة

%50%39غ/مغ/معاهرة

%47غ/مغ/مغ/معامل صحي، أخصايئ اجتامعي، أخصايئ رعاية أطفال

%45غ/مغ/مغ/مغري مذكور

%39%39%39غ/مقروي أو مواطن بال أي مهنة

%38%41%42%44خالف ذلك

%35%35%33%35متقاعد، عىل املعاش بال أي وظيفة أخرى

%35%45%40%35موظف خدمي أو مكتبي، عامل غري إداري

%34%35%19%33غري عامل بال أي وظيفة أخرى

%34%46%44غ/مطفل، شخص قارص بال أي وظيفة أخرى

%33%41%42%45مشهور، فنان، ممثل، كاتب، مغني، شخص يف التليفزيون

%33%34%23%24ناشط أو عامل يف منظمة مجتمع مدين، منظمة غري حكومية، نقابة

%30غ/مغ/مغ/مطبيب، طبيب أسنان، أخصايئ صحة

%23غ/مغ/مغ/مخبري أكادميي، محارض، معلم

%22%17%18غ/مرجل قانون، قاٍض، رئيس محكمة، محام... إلخ

%22%31%33غ/ممن األرسة امللكية، عاهل، عاهل مخلوع

%21%29%36غ/مإعالمي، صحفي، مخرج أفالم... إلخ

%21%22%23%15مسئول مبيعات، ِحَريف، عامل، سائق شاحنة... إلخ

%20%17%17%12موظف حكومة، موظف عام... إلخ

%18%17%12%10الحكومة، سيايس، وزير، متحدث رسمي

%16%14%12غ/مرجل أعامل، تنفيذي، مدير، وسيط أوراق مالية

%14%13%13%15الزراعة، التعدين، الصيد، الغابات

%12%8%9%7مجرم، مشتبه فيه بال وظيفة أخرى

%10%10%10%12عامل أو تقني، مهندس... إلخ

%8%7%5%4الرشطة، الجيش، شبه العسكري، جامعة مسلحة، ضابط مطايف

%7%11%16%9ريايض، العب قوى، العب، مدرب، حكم

%5%13%21%9شخصية دينية، قس، راهب، راهب يهودي، مال، راهبة

 40% نسبة  تشغل  املرأة  أن   )2015( الدولية  العمل  منظمة  ترى 

تقريباًا من الوظائف مدفوعة األجر عامليًّا. )1( وتشكل تقريباًا 42% 

من العاملني يف سالسل التوريد عامليًّا – والوظائف املرتبطة بها وهو 

نصيب يتزايد عىل مدار العقد املايض. يعمل جزء كبري من السيدات 

ا يف األجزاء الجنوبية من  ا خصوصاً والرجال يف القطاع غري الرسمي معاً

العامل بإحصائيات ترتاوح ما بني %72 من السيدات و%47 من الرجال 

يف ليربيا إىل %56 من السيدات و%65 من الرجال يف رسيالنكا )2(. 
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األفراد  من   20% فقط  املرأة  متثل  ذلك  مع  العاملية  األخبار  ويف 

يظل   2015 ويف   )3( عاملني.  أو  كموظفني  املمثلني  أو  املصوَّرين 

التقدم تجاه التمثيل اإلخباري الذي يعرتف مبشاركة املرأة يف الحياة 

ا. االقتصادية ضعيفاً

الجدول 22: أعىل خمس مهن للمرأة والرجل حسب األخبار 2015 

الرجالالسيدات

1
الحكومة، السيايس، الوزير، املتحدث الرسمي... )%32 من السيدات يف 

األخبار(
1

الحكومة، السيايس، الوزير، املتحدث الرسمي... )%40.7 من الرجال يف 

األخبار(

2
املشاهري والفنانون واملمثلون والكتَّاب واملغنون والعاملون يف التليفزيون 

)7%(
موظف حكومي أو موظف عام... إلخ )6.9%(2

رجل أعامل، تنفيذي، مدير، وسيط أوراق مالية )%6.2(3طالب، تلميذ، طفل يف سن املدرسة )6.7%(3

الرشطة، الجيش، شبه العسكري، جامعة مقاتلة، ضابط مطايف )%5(4موظف حكومي، موظف عام... إلخ )5.9%(4

ريايض، العب قوى، العب، مدرب، حكم )%4.9(5مدبر منزل، والد )ذكر أو أنثى( )5.6%(5

الرسميني  واملتحدثني  الخرب  موضوع  هم  الذين  األفراد  معظم  إن 

يُوَصفون  السواء،  عىل  والسيدات  الرجال  من  األخبار،  يف  والخرباء 

بأنهم مسئولون حكوميون رفيعو املستوى وسياسيون. )الجدول 23( 

والنمط ينطبق عىل الرجال يف جميع أنواع املَِهن: %12 من الرجال 

الذكور  من   16% شخصية،  خربة  عىل  بناءاً  رأيهم  يقدمون  الذين 

الشخيص،  رأيهم  يقدمون  الذين  الذكور  من  و10%  العيان  شهود 

أنواع  يف  للرجال  شهرة  األكرث  الوظيفية  الفئة  وهي  سياسيون-  هم 

الشخصيات التي تتم مقابلتها.

تتغري األمناط مع السيدات يف بقية األنواع الثالثة من املهن: إن مقدمات 

ا تصويرهن كوالدات/ مدبرة منزل  الخربة الشخصية من املحتمل جدًّ

)%13(، السيدات شاهدات العيان الاليئ يعطني إفادتهن من املحتمل 

الرأي  ومقدمات   )22%( قرويات  بسيطات/  كمواطنات  تصويرهن 

العام من السيدات من املحتمل تصويرهن كطالبات )17%(.

بالتايل، أيًّا كانت الصفة التي يظهرون بها، من املحتمل تصوير الرجال 

كأشخاص يف مناصب سلطوية. إن العدسة الصحفية للتصنيف عىل 

الذكر،  عىل  متمركزة  فقط  ليست  املصدر  اختيار  يف  الجندر  أساس 

ا مائلة إىل نوع معني من الذكورة عند اختيار الشخصيات  لكنها أيضاً

مقدمو  يكون  السائد  يف  املقابالت،  أنواع  لجميع  مقابلتها  تتم  التي 

الرأي العام والخربات الشخصية وشهود العيان من الذكور الذين متت 

مقابلتهم أصحاب مناصب سياسية وشخصيات حكومية وسلطاتهم 

يتم توضحيها يف التقرير. إن عدسة التمييز عىل أساس الجندر تنحرف 

ا ولكن يف  إىل الرجال عند اختيار الشخصيات التي تتم مقابلتهم عموماً

واحدة من كل أربع مرات يقع االختيار فيها عىل امرأة، تظهر امليول 

إىل تصوير املرأة كتجسيد لألنثوية النمطية بالخضوع وضعف الحيلة 

حتى يف الحاالت التي تشغل فيها املرأة مناصب عامة رفيعة املستوى 

املامرسات  السيدات  لتصوير  اإلعالم  رصد  دراسات  أظهرت  مثلام 

للسياسة.

الفرتة  خالل  اإلعالم  لرصد  اإلكوادور  يف  نفذت  دراسة  اكتشفت 

السياسية  األحزاب  قوائم  تتضمن  بينام   2013 لعام  االنتخابية 

عليه  ينص  ما  حسب  السيدات  من   50% االنتخابيني  للمرشحني 

اإلعالمية من  التغطية  تلقوا  املرشحني ممن  فإن %90 من  القانون، 

عىل  عالوة   )4(  )2013 العاملي  اإلعالمي  الرصد  )مرشوع  الرجال. 

ذلك، كشف محتوى املقابالت اإلعالمية املقررة للمرشحني الذكور عن 

قضايا مثل السياسة الخارجية واألمن الوطني واالتفاقيات الدولية – 

الذين يتحدثون عن هذه املوضوعات كانوا  أن %75 من املرشحني 

من الرجال. يرى بعض الدارسني أن تلك املجاالت التي تغطيها هذه 

والذكورية،  "بالرجولة"  منطيًّا  مرتبطة  قضايا  تتضمن  املوضوعات 

متضمناًا أفكاراًا عن القوة والشجاعة والحزم. )5( ألقت التقارير عن 

املقابالت التي أجريت مع املرشحات الضوء عىل هذه القضايا لكن 

يف  الحرصية  بالتغطية  املشمول  الوحيد  املوضوع  وكان  أقل  بدرجة 

التقارير عن املرشحات هو السيدات يف السلطة السياسية.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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ا أن يكون الصحفيون يف اختياراتهم – عند صياغة  من املحتمل جدًّ

القضية واختيارها وتصوير الشخصيات التي متت مقابلتها- كانوا غري 

واعني أكرث منهم قاصدين مبا يتواءم مع ثقافة غرفة األخبار. مع ذلك 

تزداد الطريقة ثراءاً بسلطة الرجال وكيف تنظم تلك السلطة العامل، 

ا عالقات القوة بني الرجال والنساء. إن أخالقيات الصحافة من  خصوصاً

خالل عدسات املساواة الجندرية واالنتباه إىل قضايا حرية التعبري قد 

تقطع هذه األمناط وتدمر إعادة إنتاج التمييز عىل أساس الجندر يف 

الواقع امللموس. 

العمر

العمر يف األخبار
املذكور  األشخاص  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  مراقبو  رصد 

لة  أعامرهم يف قصص الجرائد. تعكس نتائج عام 2015 األمناط املسجَّ

يف  السيدات  من  لنسبة 21%  العمر  ذكر  ورد  سنوات.  منذ خمس 

القصص، تقريباًا ضعف النسبة املئوية للذكور الذين ذكِرت أعامرهم 

)%11( )الجدول 24(. 

أن  تكشف  النوع  نفس  داخل  وردت  التي  اإلحصائيات  تفصيل  إن 

أغلبية السيدات يف الجرائد ممن ذُكِرت أعامرهن يرتاوحن ما بني 19 

ا، بينام التوزيع أكرث من عادل ما بني املراحل من 19-34  إىل 49 عاماً

تقريباًا  للسيدات مرتني  العمر  و49-35 و64-50. مع ذلك ورد ذكر 

مقارنةاً بالرجال يف القصص الخربية بالجرائد.

الجدول 24: عمر األفراد موضوع الخرب يف الجرائد، داخل نفس النوع 

 2010-2015

20102015
ذ%إ%ذ%إ %

%6%6%10%124 عاًما أو أقل
13-1813%6%14%9%
19-3433%28%28%24%
35-4925%23%30%26%
50-6417%19%12%27%

%9%9%15%657 عاًما أو أكبر
%11%21%12%22اإلجمالي 

إن امليل إىل ِذكر أعامر السيدات زاد ضعفني عن أعامر الرجال وهو 

ه استمر عرب عرش سنوات )الجدول 25( توجُّ

الجدول 25: عمر األفراد موضوع الخرب يف الجرائد، حسب الجندر. 

 2005-2015

200520102015

ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ%

ا أو أقل %59%41%79%21%59%1241 عاماً

13-1838%62%58%42%53%47%

19-3436%64%44%56%45%55%

35-4933%67%42%58%45%55%

50-6422%78%37%63%23%77%

ا أو أكرب %58%42%76%24%57%6543 عاماً

%11%21%12%22%9%17اإلجاميل 

العمر عىل التليفزيون
األعامر  تكويد  من  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  مراقبو  متكن 

التليفزيوين.  البث  الرجال يف  السيدات و%88 من  لنسبة %88 من 

كشفت اإلحصائيات املنفصلة حسب النوع أن السيدات يف املرحلة 

العمرية ما بني 49-35 أكرث احتامالاً أن يُكنَّ موضوع األخبار، يف مقابل 

الرجال الذين يظهرون أكرث يف املرحلة العمرية من 64-50 )الجدول 

الرصد  النمط منذ خمس سنوات يف مرشوع  تعرَّفنا عىل هذا   .)26

الظاهرات  السيدات  من  واليوم 36%   .2010 عام  العاملي  اإلعالمي 

الرجال  من   41% بينام  ا  عاماً  35-49 بني  يرتاوحن  التليفزيون  عىل 

ا.  ترتاوح أعامرهم 54-50 عاماً

إن نسبة الشابات الظاهرات عىل التليفزيون أعىل بنسبة %5 اليوم 

ا  مام كانت عليه يف 2010 بينام نصيب السيدات ما بني 19 إىل 34 عاماً

انخفض تقريباًا بنسبة 10%. 

حسب  التليفزيون،  عىل  الخرب  موضوع  األفراد  عمر   :26 الجدول 

الجندر 2010-2015 

20102015

ذ%إ%ذ%إ %

ا أو أقل %1%2%2%121 عاماً

18-132%2%7%2%

34-1931%13%23%16%

49-3537%32%36%30%

64-5025%41%26%41%

ا أو أكرب %9%6%10%654 عاماً
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التليفزيون حسب  الخرب عىل  األشخاص موضوع  عمر   :27 الجدول 

الجندر 2005-2015

 200520102015

ذ%إ %ذ%إ %ذ%إ % 

ا أو أقل %59%41%75%25%57%1243 عاماً

13-1840%60%27%73%49%51%

19-3435%65%54%46%31%69%

35-4925%75%37%63%28%72%

50-6415%85%24%76%17%83%

ا أو أكرب %83%17%83%17%88%6512 عاماً

العمر والدور يف األخبار
إن النساء من جميع األعامر الظاهرات يف األخبار من املحتمل أكرث أن 

يكنَّ موضوع الخرب أكرث من كونهن ضيفات يقدمن رأيهن بأي صفة 

يتساوى   35-49 بني  ما  العمرية  املرحلة  يف  الرجال   .)28 )الجدول 

احتامل ظهورهم كموضوع الحدث أو متحدثني رسميني )%28(. وما 

بني 50 و64 فإن تقريباًا أربعة من كل عرشة يتم مقابلتهم كمتحدثني 

متحدثني  بصفتهم  األخبار  يف  السن  الرجال يف هذه  يظهر  رسميني، 

رسميني أكرث من أي دور آخر. يف أثناء ذلك %6 فقط من السيدات 

ا وأكرب تتم مقابلتهن كمتحدثاٍت رسميات مقارنةاً بربع الرجال  65 عاماً

تقريباًا يف هذه الفئة العمرية.

الجدول 28: دور األشخاص موضوع الخرب حسب الجندر وحسب العمر 2015 

ا 65 أو أعىل64-4950-3435-19-13 18أقل من 12 عاماً

رجلأنثىرجلأنثىرجلأنثىرجلأنثىرجلأنثىرجلأنثى

%3%6%5%1%5%4%4%2%5%6%2%0ال أعرف

%40%43%27%34%28%35%50%46%40%43%57%69موضوع الخرب

%23%6%37%26%28%21%9%7%12%5%2%1متحدث رسمي

%12%2%16%10%19%10%8%6%2%5%20%6خبري أو معلق

%13%28%7%18%10%20%13%17%29%28%15%17الخربة الشخصية

%4%5%4%5%4%4%4%5%4%5%2%2شاهد عيان

%4%9%3%4%5%5%10%15%8%8%3%2الرأي العام

%1%0%1%1%1%1%1%2%0%0%0%3خالف ذلك

الفئات  جميع  من  السيدات  فإن  الخرب،  موضوع  كونها  بخالف 

العمرية يظهرن أكرث بصفتهن من األفراد الذين متت مقابلتهم بناء 

عىل تجربتهم الشخصية. هذا الدور ميكن تحقيقه بواسطة أي شخص 

وال يتطلب معرفةاً أو مهارةاً خاصةاً باملوضوع. هناك منط شيق يظهر 

ا منشودين  للرجال: يف املرحلة العمرية ما بني 39 يصبحون أشخاصاً

املؤسسات:  أو  الجامعات  أو  نيابةاً عن اآلخرين  التحدث  أو  لتمثيل 

%37 من الرجال ما بني 64-50 و%23 ملا بني 65 فام فوق يظهرون 

يف األخبار بصفتهم متحدثني رسميني.

يظهرن كخبريات  فوق  أعامرهن 65 فام  واحدة من خمسني سيدة 

املشابهة  العمرية  املرحلة  يف مقابل ستة من كل خمسني رجالاً من 

يظهرون يف األخبار.

توحي هذه األمناط بأن األوضاع االعتيادية للسيدات عندما يظهرن يف 

األخبار ويف نفس الوقت تزداد عاملة الرجال كأشخاص متت مقابلتهم 

كلام زادت أعامرهم.

الضحايا والناجون من الكوارث
إجامالاً تظل املرأة أكرث من مرتني ضعف الرجل عند تصويرها كضحية 

وهي نسبة مستمرة منذ عقد من الزمان %16 من السيدات و8% 

من الرجال يُوَصفون كضحايا اآلن بينام يف 2005 كانت اإلحصائيات 

%19 و%8 عىل التوايل. )الجدول 29( تقريباًا 4 من كل 10 سيدات 

كضحايا،  األخبار  تغطيهم  الذين  الرجال  ثلث  عن  يزيد  ما  وتقريباًا 

املرأة  الطبيعية.  والكوارث  الحوادث  ضحايا  فئة  تحت  يندرجون 

التالية عند تصويرها كضحية العنف األرسي )%20(، وكضحية  هي 

ألنواع أخرى من االعتداء )%14( وكضحية لجرمية )%10(. من املثري 

للفضول أن نسبة الذكور الذين تم تصويرهم كضحايا العنف األرسي 

أعىل من النساء يف نفس الفئة )24%(. 
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200520102015

ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ% 

%35%40%32%31%36%32حادثة، كارثة طبيعية، الفقر، املرض، الداء. 

%11%14%14%19%10%14ضحية لكوارث أخرى

العنف األرسي )من القرين/ الرشيك/ عضو آخر يف العائلة( العنف النفيس، العدوان 

البدين، االغتصاب الزواجي، القتل
9%6%15%7%20%24%

%11%10%16%11%22%20جرائم أخرى، سطو، اعتداء، قتل

%3%5%8%9%3%4التمييز بناء عىل النوع، العرق، األصول، السن، الدين، القدرة

%1%5%2%7%2%7العنف الجنيس غري املنزيل أو االنتهاك والتحرش الجنيس واالغتصاب، التهريب

%13%4%17%7%21%12الحرب واإلرهاب واالحتياط والعنف من الدولة

%1%1%4%1%1%2االنتهاك القائم عىل الدين، الرتاث، االعتقاد الثقايف، الختان، انتهاك الكرامة

%8%16%8%18%8%19إجاميل املصوَّرين باعتبارهم ضحايا

النتائج عن الناجني تثري سؤال: هل الحمالت الخاصة بزيادة الوعي 

الوضوح  زيادة  خالل  من  مثارها  تؤيت  املرأة  ضد  العنف  ومحاربة 

وتقوية التصوير اإلعالمي؟ عىل سبيل املثال، املرأة من املحتمل أربع 

مرات أكرث أن تُصور كناجية من العنف األرسي )%27( أكرث مام كانت 

عليه من 10 سنوات عندما كانت اإلحصائية %6 )الجدول 30(. يف 

الحقيقة، إن الفئة الوحيدة التي زاد فيها تصوير املرأة كناجية من 

العنف  الناجية من  الفرتة من 2015-2005 هي  كانت خالل  كارثة 

األرسي، بأكرث من أربعة أضعاف.

من غري الواضح ما هو السبب وراء تصوير الرجال الناجني يف هذه 

يف  إىل 39%   2005 يف  من 4%  أضعاف   10 إىل  وصلت  التي  الفئة 

 .2015

200520102015

ذ%إ%ذ%إ%ذ%إ% 

%24%36%38%35%52%42حادثة، كارثة طبيعية، الفقر، املرض، الداء. 

العنف األرسي )من القرين/ الرشيك/ عضو آخر يف العائلة( العنف النفيس، العدوان البدين، 

االغتصاب الزواجي، القتل
6%4%13%4%27%39%

%10%11%13%13%10%15ناجون آخرون

%3%4%1%11%3%10العنف الجنيس غري املنزيل أو االنتهاك، التحرش الجنيس واالغتصاب، التهريب 

%8%8%12%10%15%17الجرمية، السطو، االعتداء، القتل 

%13%5%18%10%16%10الحرب، اإلرهاب، االحتياط للحرب، العنف من الدولة.

%3%8%9%7**التمييز بناءاً عىل النوع، العرق، األصول، السن، الدين 

%1%0%5%1غ/مغ/ماالنتهاك القائم عىل الدين، الرتاث، االعتقاد الثقايف، الختان، انتهاك الكرامة

%3%8%3%6%8%4إجاميل املصورين باعتبارهم ضحايا

*اإلحصائيات مجموعة مع "الناجني اآلخرين"

الجدول 29: األشخاص موضوع األخبار املصوَّرون كضحايا، داخل نفس النوع. 2005-2015 

الجدول 30: األشخاص موضوع الخرب املصوَّرون كناجني، داخل النوع 2005-2015 
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الحالة االجتامعية
كزوجة  سيدات  خمس  كل  من  سيدة  تقريباًا  األخبار  صحفيو  قدم 

ا.  بالروابط األرسية األخرى منذ خمسة عرش عاماً أو  أم أو أخت  أو 

ا بسيطاًا، حيث كانت النسبة يف 2015 تدور  ماً شهدت تلك الفرتة تقدُّ

حول أقل من %20. )الجدول 31( تظل نسبة الرجال املعرفني بالحالة 

االجتامعية بال تغريُّ تقريباًا منذ عام 2000: فقط %5 ُوِصفوا بأنهم 

آباء، أبناء، أزواج، أو باألدوار األرسية األخرى. إن امليل لتصوير الرجال 

كأشخاص مستقلني والسيدات كأشخاص تابعات للزوج أو الطفل أو 

الوالدين أو األقارب اآلخرين ال يزال قامئاًا.

بالحالة االجتامعية،  الخرب املعرفون  األشخاص موضوع  الجدول 31: 

حسب الجندر 2000-2015 

2000200520102015املُعرَّفون بالحالة االجتامعية 

%19%18%17%21إناث

%5%5%5%4ذكور

املراسلني  ميل  بشأن  النوعني  بني  الفوارق  بعض  البيانات  توضح 

الصحفيني إىل تعريف األفراد موضوع الخرب بالحالة االجتامعية. تذكر 

الصحيفة الوضع األرسي لنسبة %16 من السيدات يف أخبارهن و6% 

من  الذكور 22%  من  الصحفيون  يحدد   .)32 )الجدول  الرجال  من 

وهذا  الرجال.  من  و8%  االجتامعية  بالحالة  أخبارهم  يف  السيدات 

األخبار هو جزء من  للسيدة يف  االجتامعية  الحالة  ذكر  أن  يتضمن 

ا تزداد امليول عند الصحفيني الذكور. منذ  ثقافة الصحفي، لكن أيضاً

الرجال  الصحفيني  بني  قليلة  فوارق  هناك  كانت  سنوات  خمس 

والسيدات. يوضح مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي لعام 2015 بعض 

املؤرشات  مراعاة  عند  التقرير  أثناء  استكشافها  سيتم  التي  الفوارق 

األخرى لفوارق النوع يف التقرير.

الجدول 32. األشخاص موضوع الخرب حسب النوع، معرفون بالحالة 

االجتامعية، حسب نوع املراسل الصحفي 2010-2015 

20102015

سيدات موضوع 

الخرب

ذكور موضوع 

الخرب

سيدات موضوع 

الخرب

ذكور 

موضوع 

الخرب

محققات 

صحفيات 

إناث

16%5%16%6%

محققون 

صحفيون 

ذكور

16%4%22%8%

االقتباسات املبارشة
متساوية  بنسب  والرجال  السيدات  من  مبارشة  اقتباسات  أُخذت 

منذ عام 2000 )الجدول 33(. زادت النسب بثبات من %33 و35% 

من السيدات والرجال عىل التوايل يف 2000 إىل %61 من السيدات 

والرجال يف 2015.

يف  مبارشة  منهم  املقتبس  الخرب  موضوع  األشخاص   :33 الجدول 

الجرائد 2000-2015 

2000200520102015مقتبس منه

%61%52%50%33سيدات

%61%50%53%35رجال

الصور
الجرائد، حسب  الخرب مصوَّرون يف  األشخاص موضوع   :34 الجدول 

الجندر 2000-2015

2000200520102015يظهر يف الصور

%30%26%23%25السيدات

%23%17%16%11الرجال
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%30 من السيدات يف األخبار املطبوعة يظهرن يف الصور مصاحبات 

اإلحصائية  زادت  بينام  الرجال.  من   23% بنسبة  مقارنة  للقصص، 

األعوام  مدار  عىل  للرجال   %  12 وبنسبة  للسيدات،   5% بنسبة 

الخمسة عرش املاضية، فإن احتاملية تصوير املرأة تظل أعىل.

يستمر،  زي  بال  مختلفة  مراحل  يف  املرأة  تصوير  نحو  ه  التوجُّ إن 

كدليل عىل تجسيد وتعرية املرأة ال يزال موجوداًا يف محتوى اإلعالم 

للنوع  العام  التقليدي  النمطي  التصوير  ذلك  من  األكرث  اإلخباري. 

من  امليؤوس  والضحية  الجناح  مهيضة  للسيدات يف وضع  باستمرار 

حالتها، مقارنة بالصور الغالفية القوية للرجال االستبداديني.

2. املراسلون واملذيعون 
خطٍّ  يف  الجندرية  الفجوة  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  يتعقب 

ثانوي يف األخبار املكتوبة )املطبوعة واإلنرتنت وتويرت وغريها مؤخراًا( 

البيانات  توضح  البث.  يف  مة  املقدَّ أو  املرَسلة  األخبار  يف  وكذلك 

إىل  تساو من 2005  يليه  للفجوة بني 1995 و2005  تدريجيًّا  ا  ضيقاً

نبدأ  املرأة فقط %37 من األخبار.  الفرتة حققت  تلك  2015 خالل 

إجراء  قبل  األخبار  غرفة  يف  النوع  عن  املوجود  الرتاث  باستكشاف 

مناقشة لنتائج مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي. 

أ. النوع يف غرف األخبار

التوظيف
أظهر البحث يف التسعينيات زيادة ملحوظة يف عاملة املرأة يف اإلعالم 

)6(. حالياًا تشغل املرأة %27 من أعىل الوظائف اإلدارية يف رشكات 

العمل يف غرف األخبار )7( هناك تعديالت  اإلعالم و%35 من قوة 

إقليمية ويف الدولة عىل هذا. ويف منطقة الدول اآلسيوية املطلة عىل 

الهادي تشكل املرأة ما يصل إىل %29 فقط من قوة العمل اإلعالمي. 

)8( ويف جنوب أفريقيا متثل املرأة السوداء %18 من فريق عمل غرف 

األخبار رغم أنها تشكل %46 من إجاميل السكان. )9( ويف الواليات 

املتحدة ارتفعت نسبة النساء يف الوظائف الصحفية من %20 تقريباًا 

يف أوائل السبعينات إىل %34 تقريباًا يف أوائل الثامنينيات، وهذا الرقم 

يقف عند %37 حالياًا مام يشري إىل االقرتاب من الجمود يف النمو عىل 

ا مضت. مدار 25 عاماً

سلسلة  من  االقتطاع  لخطر  كمهنة  الصحافة  تتعرض 
القيمة اإلعالمية، إذا ظل االهتامم العام وحرية التعبري 

خارج

فرو- ميجز 2013

األخبار  غرف  يف  الصحفيات  خربات  يوثقون  الذين  الباحثون  يلقي 

الضوء عىل دور العمليات التنظيمية والفردية واالجتامعية يف ترسيخ 

األصول  تعرفت  األخبار.  غرفة  ومامرسات  األخبار  تنويع  واستدامة 

التقارير  ورفع  املهام  توزيع  يف  التمييز  عىل  للصحفيات  العرقية 

الجندري  والتميز  جنيس  وتحرش  النوعني  مرتبات  يف  وفجوة  بها 

والعمل  األرسة  حياة  بني  املوازنة  يف  وصعوبات  األخبار  مصادر  من 

سياق  يف  السيدات  الصحفيات  بعض  تشهدها  تحديات  باعتبارها 

أعاملهن )11(. 

يف منطقة دول آسيا املطلة عىل الهادي، %34 من الصحفيات شهدن 

ا جنسيًّا يف سياق  ا جنسيًّا يف العمل، بينام %17 شهدن تحرشاً تحرشاً

املوظفني  من  التحرش  هذا  من  األكرب  األغلبية  تأيت  العمل.  تنفيذ 

األعىل )12(. تضطر الصحفيات السيدات إىل التحول ألشخاص آخرين 

املثال  سبيل  عىل  ذلك.  إىل  يضطرون  ال  غالباًا  الذكور  أقرانهن  بينام 

حالة صحفيات األلعاب الرياضية الاليت ينظر إليهن غالباًا عىل أنهن 

"دخيالت" بسبب نوعهن )13(، املرأة السوداء يف التليفزيون األمرييك 

لألمهات  بالنسبة   .)15( العربية  األخبار  غرف  يف  والسيدات   )14(

العامالت، فإن تحقيق توازن بني العمل/ املنزل، يف غرف األخبار التي 

من  أنه  معروف  طويلة،  لساعات  العمل  ثقافة  غالباًا  عليها  تسيطر 

الصعوبات التي تشهدها النساء الاليت لديهن أطفال إىل جانب من 

ليس لديهن أطفال. )17( ويف وجه تلك التحديات بعض املراسالت 

تبنت الثقافة الرجولية يف غرفة األخبار كطريقة لتحقيق التقدم يف 

العمل )18(.

التعيني.  املهنة يف مامرسات  النوع داخل  التمييز عىل أساس  يتجىل 

كشفت دراسات ميلور عن شبكات البث العربية فيام وراء الحدود 

العربيات،  الرغم من توفري فرص عمل جديدة للصحفيات  أنه عىل 

بدافع من النمو يف شبكات البث باألقامر الصناعية العربية فيام وراء 

الحدود واملنافذ اإلعالمية الجديدة، ال يزال املنتجون يراعون املظهر 

الجسامين للصحفيات باعتباره أداة تسويق رئيسية لشبكاتهم )19(. 

النوع  أساس  عىل  والتمييز  النوعني  بني  املستمرة  املساواة  عدم  إن 

والعالقة النمطية بني النوعني داخل غرف األخبار تعني أن السيدات 

إىل  الصعود  ويف  املهن  إىل  الوصول  يف  دامئاًا  تحديات  سيواجهن 
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املناصب اإلدارية بها. حتى عندما تصل املرأة إىل املناصب الرفيعة، 

عىل  والتمييز  النوعني  بني  النمطية  العالقة  يواجهن  اإلعالم،  داخل 

أساس النوع مام يعوق فرص النمو. 

أوضح الباحثون أن الرتكيب الذكوري املسيطر عىل املهنة أدى إىل ِقيَم 

ذكورية أصبحت تُعرَف بالِقيَم اإلخبارية– وهي املعايري املستخدمة 

لتحديد ما هي األخبار– وأن عملية التفاعل االجتامعي داخل غرفة 

األخبار تُعيد إنتاج تلك القيم. والنتيجة هي ثقافة ذكورية سائدة يف 

تجميع األخبار )20(. واستمرار "نادي الشباب الكبار" الذي قد يجعل 

من غرفة األخبار مكاناًا صعباًا للسيدات )21(. وكام يرى روس )2001( 

ا فعليًّا عن أي نظرية، تذهب إىل ما  "إن هذه الثقافة الصحفية، بعيداً

سات اإلعالمية الفردية وبدالاً من ذلك يُنظَر إليها باعتبارها  وراء املؤسَّ

املقبولة  الطريقة  تصبح  مهنيًّا  إطاراًا  حتى  أو  مامرسات  مجموعة 

لتنفيذ األشياء، فيتطور ويتغري لكسب التأييد لكن يحظى بدعم دويل 

بسبب رشعية مبادئه ومامرساته")22(. 

تداعيات املحتوى اإلخباري عىل الجندر

يف  العامالت  للسيدات  نسبيًّا  الصغرية  األرقام  عىل  األبحاث  تعرَّفَت 

والتداخل  املؤسسية  والقيود  لألخبار  الهيكيل  والتعريف  الصناعة 

االجتامعي للمراسلني والتأثريات الفردية والروتني الصحفي باعتبارها 

عوامل تفرس الخلل يف تصور الجندر يف املحتوى اإلعالمي. 

باإلشارة إىل الخلل الجندري يف غرف األخبار، وثَّق الباحثون الطريقة 

املحتملة التي يؤثر بها التواجد الزائد للسيدات يف غرفة األخبار عىل 

التغطية  موضوعات  عىل  الرتاث  هذا  من  كبرٌي  جزٌء  يركز  املحتوى. 

وإسرتاتيجيات املصادر واألساليب التقريرية باعتبارها مجاالت ترغب 

املراِسالت يف التميُّز فيها عن أقرانهن من الرجال. 

النوعي"  "النموذج  باعتباره  األمر   )2003( رودجروثورسون  وصف 

مقرتحني بأن التداخل االجتامعي بني السيدات والرجال مكَّنهم من 

جلب وجهات نظر وِقيَم مختلفة إىل عملهم وكان ذلك من امليسور 

مقارنةاً  أنه،  بحثُهم  كشف  الصحفية.  مامرستهم  يف  عليه  التدليل 

بالصحفيني الذكور، زاد احتامل أن تُدرِج الصحفيات اإلناث مصادر 

إخبارية من السيدات واألقليات العرقية.

يف كوريا الجنوبية، اكتشف كيم و يوون )2009( أن املراِسالت اإلناث 

ا عىل الرصاع ويستخدمن نربةاً أكرث إيجابيةاً  يؤكدن بصورة أقل عموماً

يف  أقرانهن  من  أكرث  النوعني  تجاه  حساسية  أكرث  منظوراًا  ويتبنَّني 

تغطية رئيسات الوزراء من اإلناث. اكتشفت الدراسة املسحية التي 

قام بها هانزتشوهانوتش )2012( لـ18 صحفيًّا أن الصحفيني الذكور 

يولون قيمةاً لالستقالل يف الرأي أكرث من أقرانهم اإلناث. 

األخبار.  جمع  عملية  من  جزءاًا  ُموثَّقة  مصادر  عىل  االعتامد  يظل 

بأنها  والسياسيني  واملحاكم  الرشطة  مثل  اإلخبارية  املصادر  توصف 

وإضفاء  دعم  يف  تخدم  مصادر  وهي  لألخبار.  األوىل"  "املحددات 

هذه  عىل  االعتامد  فإن  ذلك،  مع  تعلنها.  التي  األخبار  عىل  رشعية 

األخبار؛ حيث إن معظم  الذكورية يف  السيطرة  ا  أيضاً املصادر يقوي 

تلك املصادر تنتمي إىل الرجال وإىل طبقة البيض الوسطى يف أمريكا 

الصحفية  املصادر  أن  كيف  البحث  أوضح  أوروبا.  وغرب  الشاملية 

الروتينية تحتم الخلل الجندري يف تصوير األخبار عن طريق املصادر 

التي  النتائج  توضح  باملثل   )23( بها.  املوثوق  الذكورية  اإلخبارية 

حصلنا عليها من مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي دامئاًا وجود سيطرة 

للرجال باعتبارهم مصادر األخبار عىل مدار األعوام العرشين املاضية.

من خالل دراسة كوريا وهارب )2011( لقضيٍة تؤثر عىل السيدات 

أكرث وبصفٍة خاصة، قارنت الباحثات تغطية األخبار عن التحصني ضد 

فريوس الورم الحلمي البرشي )24( يف مؤسسة إخبارية يسيطر عليها 

الرجال بتغطية يف غرفة أخبار توازن بني النوعني. كشفت الدراسات 

الجندر  يف  املوازنة  اإلعالم  بدار  املنشورة  األخبار  يف  التغطية  أن 

ا من األخبار املنشورة  كانت أكرث ذكاءاً واستخدمت أفكاراًا أكرث تنوعاً

ا فوارق  سة التي يسيطر عليها الرجال. كام ظهرت أيضاً بواسطة املؤسَّ

بها  التي  الجريدة  أن  تبنيَّ  املصادر.  عىل  الحصول  إسرتاتيجيات  يف 

متنوعة  إخبارية  مصادر  تستخدم  النوعني  بني  متوازنون  عاملون 

اعتمدت  الرجال  عليها  يسيطر  التي  الجريدة  بينام  )مواطنني(  أكرث 

جيل  مايرز،  دراسة  أوضحت   )25( رسمية  مصادر  عىل  الغالب  يف 

يف  السائدة  الرتاكيب  األمريكيات  الصحفيات  مزقت  كيف   )2015(

األصول العرقية عن طريق السعي إىل الحصول عىل مصادر إخبارية 

متنوعة مثل طبيب أسود أو شخص أبيض يف الرعاية االجتامعية.

عىل  يؤثر  األخبار  غرفة  عىل  املسيطر  الذكوري  الرتكيب  بأن  إقراراًا 

آخرون  باحثون  ركز  وتقريرها،  األخبار  وصناعة  إخباري  قرار  اتخاذ 

عىل كيف أن وجود سيدات يف مناصب السلطة داخل غرف األخبار، 

Ev-  )2006 إيفرباتش  قامت  املحتوى.  يؤثر عىل  أن  املحتمل  )من 

كله  إدارة  فريق  بها  اإلخبارية يف جريدة  التغطية  بدراسة   erbach

من السيدات ووجدت فارقاًا يف إسرتاتيجيات جلب األخبار بواسطة 

املراسلني يف األخبار مقارنة باملراسلني يف الجرائد التي يقودها الرجال. 

متيل الجرائد التي بها فريق إدارة كله من السيدات إىل إدراج مصادر 

به  قام  الذي  املقارن  التحليل  كشف  السيدات.  من  أكرث  إخبارية 

كرافت ووانتا )Craft and Wanta )2004 عن الجريدة ذات النسبة 

املئوية املرتفعة من املحررات السيدات وجريدة ثانية بها نسبة أقل 

من السيدات يف املناصب التحريرية عن وجود تغطية إيجابية أكرث يف 

األوىل عن األخرية. واكتشفوا أن وجود مزيد من السيدات يف املناصب 
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باعتبارها  كثرياًا  السيئة"  "األخبار  أولويات  يغري  القيادية  التحريرية 

قيمة إخبارية تقليدية بينام تظل الجرائد التي يسيطر عليها الرجال 

تتبع تلك القيمة اإلخبارية.

الجندر  عىل  املعتمدة  التقارير  طرق  يف  املتبعة  األمناط  كانت  رمبا 

أن  يرى  الذي  الرأي  عىل  مصداقية  تضفي  قد  البحث  من  املنبثقة 

غرفة  يف  املهمشة(  والجامعات  )واألقليات  السيدات  تواجد  زيادة 

األخبار أمر هام يف تنويع املحتوى.

االنتباه إىل قضايا املساواة الجندرية

ا تقريباًا، تعرف مؤمتر رائد عن املرأة واإلعالم يف آسيا  منذ أربعني عاماً

قضايا  لحامية  السيدات  املراسالت  بواسطة  معينة  إسرتاتيجية  عىل 

املساواة يف التغطية العادلة. "تسعى املراسالت يف صحيفة أساهي إىل 

هدف وهو وجود سيدة واحدة عىل األقل يف كل قسم. إنهم يشعرون 

ا بوجود سيدة يف كل قسم ألنها ستمنع املراسلني الذكور  بالقوة متاماً

من كتابة تقارير متحيزة وغري عادلة عن املرأة". )26(

الذين  والصحفيات  الصحفيون  يستطيع  كيف  األمثلة  توضح  اليوم 

التقارير  ترويج  يساعدوا عىل  أن  الجندرية  املساواة  أجندة  يتبعون 

توسع  كيف    Minić  )20112( مينيك  يناقش  واملتوازنة.  العادلة 

وكرواتيا،  رصبيا  يف  للمرأة  املنارصون  التليفزيون  يف  الصحفيون 

الشاملة عن  الصحافة  املرأة، يف  اإلعالميني عن  الناشطني  من  بدعم 

طريق دمج سياسات املساواة الجندرية مع القيم املهنية السائدة يف 

الصحافة الخدمية والعامة. إن إعطاء أولوية للموضوعات واألحداث 

ذات الصلة بعدم املساواة الجندرية للصحفيات السيدات بنقل قضايا 

عدم املساواة الجندرية إىل مقدمة األجندة اإلخبارية. يف ظل ما بعد 

البلدين، نجح الصحفيون ذوو  االشرتاكية وما بعد السلطوية يف كال 

التوجه السيايس املؤيد للمرأة يف جعل قضايا عدم املساواة الجندرية 

والطرق  املوضوعات  اختيار  خالل  من  األخبار  أجندة  من  جزءاًا 

واملصادر اإلخبارية. تلقي دراسة مينيك الضوَء عىل دور تقوية البيئة 

السياسية وتأثر النشاط اإلعالمي للمجتمع املدين يف تحسني الصحافة 

الناقدة إىل جانب زيادة تغطية عدم املساواة الجندرية. 

الخامتة
هناك إجامٌع شامل داخل املجال اإلعالمي واملجتمع املدين عىل أن 

املحتوى اإلعالمي اإلخباري يجب أن يعكس تنوع املجتمعات التي 

يذيع عنها اإلعالم، وأن التنويع الجندري داخل غرفة األخبار أمر هام 

عن خربات   )2015( اليونسكو  تقرير  ويف  اإلعالمي.  املحتوى  لتغيري 

إيجاد  الصحفيون  اقرتح  والهادي،  آسيا  يف  الصحفيات  وطموحات 

مزيد من السيدات يف أدوار صناعة القرار عىل كل مستوى يف اإلعالم 

باعتبارها إسرتاتيجيات رئيسية لتحسني املساواة الجندرية يف اإلعالم.

إزالة  عىل  الضوء  األخبار  ونارشي  للصحف  العاملية  الرابطة  تلقي 

باعتبارها  اإللكرتونية  املضايقات  ومواجهة  تحسني  أمام  العوامل 

واحدةاً من أهم تسعة توجهات يف صناعة اإلعالم العاملي يف 2015: 

"إن معرفة غرض املؤسسة، التحالفات املزورة، اإلعالن عن املامرسات 

الصحفيات  يساعد  الذي  التدريب  وتقديم  النوعني،  ألحد  املتحيزة 

خطوات  هي  اإلنرتنت"  عىل  النسائية  "الكراهية  مع  التعامل  عىل 

هامة يتم تنفيذها عامليًّا يف محاولة لتحقيق تقدم فعيل يف الكفاح 

ضد التمييز الجندري وتقوية املرأة يف غرف األخبار" )الرابطة العاملية 

للصحف ونارشي األخبار 2015(. 

املحرتفة  للكيانات  أولوية  األخبار  غرف  يف  الجندري  التنويع  يظل 

منتدى   )ASNE( األخبار  ملحرري  األمريكية  الجمعية  مثل  األخرى 

للصحفيني  الدويل  واالتحاد   )SANEF( أفريقيا  املحررين يف جنوب 

تغطي  املتنوعة  األخبار  غرف  بأن  الكيانات  هذه  تعرتف   .)IFJ(

مجتمعاتهم بشكل أفضل. أعادت الجمعية األمريكية ملحرري األخبار 

عام  يف  األخبار  غرف  يف  املرأة  وجود  لتتضمن  التنوع  رسالة  كتابة 

2000. يتعقب إحصاؤها السنوي لغرف األخبار اآلن توظيف املرأة 

األخالقية  الصحافة  حملة  خالل  من  األخبار.  غرف  يف  واألقليات 

للصحفيني  الدويل  االتحاد  للصحفيني، يسعى  الدويل  التابعة لالتحاد 

إىل تحسني التنوع والشمول يف اإلعالم.

إن تراث مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي واألدلة املأخوذة من النتائج 

عن الفوارق بني النوعني يف تقديم التقارير توحي بأنه من األفضل 

التعامل مع السؤالني. األول ما هي الظروف التي تجعل نوع املراسل 

تحدث فارقاًا والثاين كيف ميكن إعادة إنتاج تلك الظروف لينتج عنها 

نفس املحصلة بواسطة جميع املراسلني بغض النظر عن النوع؟ تظهر 

املراقبة املجمعة عامليًّا أن املوازين تتجه نحو اختالف محدد  نتائج 

اإلقليمي  املستوى  األمناط عىل  إن  املحصلة.  من حيث  النوعني  بني 

الدول  وبعض  املناطق  بعض  تُظهر   – دة  موحَّ غري  نفسها  والدولة 

أخرى  وتظهر  املحتوى،  النوعني حول مؤرشات  بني  واضحة  فجوات 

فجوات أضيق عىل مستوى الدولة، نتائج مختلطة بأدلة قليلة العدد.
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املراسلون واملذيعون: السقف الزجاجي العاملي

يبدو  كان  ما   2015 عام  يف  العاملي  اإلعالمي  الرصد  كشف مرشوع 

عىل  األقل  عىل  اإلخباريات،  للمراِسالت  عاملي  زجاجي  سقف  أنه 

واإلذاعي(.  )التلفزيوين  البث  وتقارير  الجرائد  يف  ظهورهن  مستوى 

تعرض السقف لرضبات منذ 10 سنوات يف عام 2005 عندما حررت 

ا. ظلت  املرأة %37 من األخبار املطبوعة ويف التليفزيون والراديو معاً

اإلحصائية بال تغري خالل العقد. تعكس نتائج 2015 عن املذيعني يف 

الراديو والتليفزيون نفس نتائج عام 2010. فيام ييل نبدأ مبناقشة حالة 

املذيعني واملراسلني قبل مبارشة الفحص عن كثب ملن يحرر األخبار.

نظرة عامة: املذيعون واملراسلون
إن نسبة %41 من أخبار البث اإلذاعي و%57 من البث التليفزيوين 

يفقن  التليفزيون  مذيعات  بينام   )35 )الجدول  السيدات.  تقدمه 

من  أقل  للمذيعني  اإلجاملية  اإلحصائية  إن  الذكور،  من  أقرانهن 

التساوي، بنسبة %49. إن الوضع الحايل ميثل عودة إىل عام 2000 

كان  األكرب  التذبذب  بينام   .1995 عام  نتائج  عن   2% بنسبة  ويقل 

ا يف الفرتة ما بني 2000 إىل 2005، إن الفارق  ا لإلذاعة خصوصاً موثقاً

بني نتائج 2000 و2015 ضئيل بفارق واحد يف املائة. 

بنسبة %41 وهم  الراديو  أكرث حضوراًا يف  اإلخباريات  املراسالت  إن 

الجدول 35: املراسلون واملذيعون 1995 - 2015: 

19952000200520102015
خالل 

ا 15 عاماً

%0%41%45%49%41غ/ممذيع الراديو

1+%%57%52%57%56غ/ممذيع التليفزيون

%0%49%49%53%49%51إجاميل املذيعني

9+%%35%33%29%26%25مراسل جريدة

%13+%41%37%45%28غ/ممراسل راديو

2+%%38%44%42%36غ/ممراسل تليفزيون

6+%%37%37%37%31%28إجاميل املراسلني

الجدول 36: املذيعات واملراسالت حسب املنطقة 2000 - 2015: 

ا2000200520102015 خالل 15 عاماً

6+%%42%34%41%36أفريقيا

5+%%47%44%49%42آسيا

4+%%45%34%41%41منطقة الكاريبي

1+%%41%41%42%40أوروبا

%15+%43%38%38%28أمريكا الالتينية

3+%%50%46%41%47الرشق األوسط

8-%%38%35%48%46أمريكا الشاملية

الدول املطلة عىل 

الهادي
49%50%35%49%0%

*إن بيانات عام 1995 غري قابلة للمقارنة بسبب الفارق يف املجموعات اإلقليمية 

األخبار  يف  النسبة  انخفاض  إن   .35% بنسبة  املطبوعة  األخبار  يف  أقل 

املطبوعة يخفي زيادة قدرها %9 يف ظهور املرأة كمراسلة إخبارية عىل 

املرأة كمراسلة يف  انخفض نصيب  العقدين. يف خالل 10 سنوات  مدار 

الراديو والتليفزيون بنسبة أربعة يف املائة يف كال املجالني.

صعدت نسبة املراسالت واملذيعات يف األخبار يف أفريقيا وآسيا ومنطقة 

ا. )الجدول 36(  الكاريبي ما بني أربع إىل ست نقاط يف املائة يف 15 عاماً

فقط   28% من  املفاجئة  االرتفاع  حاالت  أكرث  الالتينية  أمريكا  شهدت 

للسيدات يف عام 2000 إىل %43 يف 2015. متثل أمريكا الشاملية االنحدار 

ا وهو  الشديد من %46 للسيدات يف 2000 إىل %38 عىل مدار 15 عاماً

تراجع بنسبة %10 تقريباًا. 
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إن نسبة املذيعات واملراسالت يف البث التليفزيوين هي األعىل يف أفريقيا 

ومنطقة الكاريبي وأوروبا وأمريكا الالتينية والرشق األوسط عند 47% 

و%53 و%48 و%50 و%59 يف كل منطقة عىل التوايل. )الجدول 37( 

ومنطقة  آسيا )56%(  اإلذاعي يف  البث  وترسل معظم  السيدات  تقدم 

الهادي )%61(. ميكن تفسري النسب العالية من البث اإلخباري بسبب 

ارتفاع أعداد السيدات كمذيعات أخبار أو مقدمات برامج بينام ال يزال 

ا.  ا جدًّ دورهن كمراسالت منخفضاً

ترفض أمريكا الشاملية هذا التوجه من خالل الفجوة الجندرية الكبرية 

من  فقط   26% املرأة  تشكل  املنطقة  هذه  ففي  اإلخباري،  البث  يف 

البث  عينة  تأيت  التليفزيون.  يف  و36%  الراديو  يف  واملذيعني  املراسلني 

اإلذاعي يف أمريكا الشاملية من الواليات املتحدة فقط وهذا يتضمن أن 

نتائج الراديو لن يتم إثبات مصداقيتها يف أبحاث املتابعة. 

املنطقة وحسب  األخبار حسب  يف  واملذيعات  املراسالت   :37 الجدول 

الوسيط 2015: 

التليفزيونالراديوالصحف

%47%44%32أفريقيا

%52%56%30آسيا

%53%45%40منطقة الكاريبي

%48%40%34أوروبا

%50%36%47أمريكا الالتينية

%59%50%33الرشق األوسط

%36%26%40أمريكا الشاملية

%46%61%47الدول املطلة عىل الهادي

يف املناقشة التالية سنلقي نظرةاً أقرب عىل البيانات عن املذيعني يليها 

عن  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  نتائج  عن  ا  توسعاً أكرث  مناقشة 

املراسلني.

املذيعون

فان  وصفها  التي  التليفزيون  أخبار  إذاعة  يف  وباريب"  "كني  طريقة  إن 

يبدو  الذين  والرجال  السيدات  من  املحيل  الراديو  "فريق  بأنها  زونن 

أن جاذبيتهم البدنية أكرث أهمية من صفاتهم املهنية كصحفيني" )27( 

ا يف معظم الكرة الجنويب. يف الحقيقة الحظ مراقبو  يبدو أنها القت رواجاً

لدى  ميوالاً  األفريقية  الدول  بعض  يف  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع 

محطات التليفزيون املحلية نحو التعاقد مع املذيعني من النوعني ذوي 

معدل  إن  الخاصة.  القنوات  يف  ا  خصوصاً املاهرين  وغري  الجيد  املظهر 

املذيعات  تتجاوز  األرضية.  الكرة  معظم  عرب   1:1 حول  يحوم  الجنس 

السيدات أقرانهن من الرجال يف آسيا )%58( ويف الرشق األوسط )57%( 

ويف منطقة الهادي )%52(، بينام يف بقية املناطق فإن العدد يكون عند 

التساوي أو أقل منه، بغض النظر عن أمريكا الشاملية )الجدول 38(. 

الجدول 38: املذيعات حسب املنطقة 2000 - 2015:  

ا2000200520102015 خالل 15 عاماً

2+%%50%39%54%48أفريقيا

5+%%58%49%61%53آسيا

3+%%46%32%41%43منطقة الكاريبي

2+%%47%46%49%45أوروبا

%15+%44%36%31%29أمريكا الالتينية

3-%%57%48%47%60الرشق األوسط

%20-%35%36%60%55أمريكا الشاملية

2-%%52%32%55%54الدول املطلة عىل الهادي

%0%49%49%53%49اإلجاميل 
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يعني  مام  النصف،  من  أقل  اإلحصائية  ترتاجع  الشاملية  أمريكا  يف 

يف  تبالغ  الحايل  األمرييك  البحث  من  عليها  حصلنا  التي  النتائج  أن 

محطات  أربع  من  اإلخباري  البث  يف   )60%( كمذيع  الرجل  متثيل 

 ،CBS(( إس  يب  اليس   ،)ABC( األمريكية  اإلذاعة  رشكة   – رئيسية 

 .)PBS(. )28( خدمة البث العام ،)NBC( الرشكة الوطنية لإلذاعة

يف  ثابتة  األرقام  2000، ظلت  عام  يف  تبدأ  ا  عاماً  15 فرتة  مدار  عىل 

يف  الالتينية  أمريكا  تظل  التذبذبات.  بعض  مع  املناطق  معظم 

صعودها الثابت والكبري من %29 من املذيعات السيدات يف 2000 

ا.  ا يف الفجوة الجندرية يف 15 عاماً إىل %44 حالياًا وهي %15 انخفاضاً

مذيعو التليفزيون حسب أعامرهم 

لكن  الصغرية،  العمرية  املراحل  يف  املذيعني  عدد  املذيعات  تفوق 

ا مضت، عندما بدأ  املوازين تغريت بشكل مفاجئ عن خمسني عاماً

)الجدول 39( إن شبه  إذاعة األخبار.  الرجال يسيطرون عىل ساحة 

الذي تم توثيقه يف 2010  التساوي بني املذيعني يف كل فئة عمرية 

قد حلت محله زيادة يف ظهور املرأة يف املجموعات العمرية األصغر، 

 )28%(  50-64 بني  ما  العمرية  الفئة  يف  للمرأة  حاد  متثيل  وسوء 

ا. ما يقل عن 1%  العمرية األكرب من 65 عاماً الفئة  تام يف  واختفاء 

ا( من الرجال سجلوا يف الفئة العمرية 65 فام  )وعددهم = 13 مذيعاً

فوق.

الجدول 39: املذيعات، النسبة املئوية حسب العمر 2005-2015: 

200520102015

%100%51غري متاح 12 وأقل 

%82%59غري متاح13-18

34 13-79%52%84%

35-4950%58%49%

64 50-7%51%28%

%0%57غري متاح 65 فام فوق

السقف الزجاجي العاملي 37%: 

شكلت املرأة يف عام 2005 نسبة %37 من مذيعي األخبار املطبوعة 

والتليفزيون والراديو عاملياًا. مل تتغري هذه اإلحصائية اإلجاملية عىل 

مدار 10 سنوات، رغم التذبذب يف املتوسطات اإلقليمية التي ترتاوح 

ما بني + 7 نقاط يف أفريقيا إىل – 6 نقاط يف آسيا عىل مدار العقد. 

)الجدول 40(

أمريكا  يف  أكرث  الفجوة  تضيق   ،2000 يف  تبدأ  ا  عاماً  15 مدار  وعىل 

تغريات  العامل  بقية  أفريقيا )%11+(. شهد  تليها  الالتينية )14%+( 

بأرقام أحادية بغض النظر عن آسيا حيث ظل الوضع الحايل كام هو.

الجدول 40: املذيعات يف األخبار، حسب املنطقة 2000-2015 

ا2000200520102015 يف 15 عاماً

%11+%35%30%28%24أفريقيا

0+%%31%37%37%31آسيا

5+%%44%45%41%39منطقة الكاريبي

3+%%37%35%34%34أوروبا

%14+%41%43%44%27أمريكا الالتينية

4+%%38%34%35%34الرشق األوسط

4+%%40%38%35%36أمريكا الشاملية

2+%%45%38%44%43الدول املطلة عىل الهادي

6+%%37%37%37%31اإلجاميل

إن نتائج الوضع الحايل للسيدات كمذيعات تكرر النتيجة التي خلص إليها بحث يف 2011 بأن املرأة تشكل %36 من املذيعات، بناءاً عىل املتوسط 

من 59 دولة. )29(
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النطاق الجغرايف

%49 من أخبار التليفزيون والراديو والصحف تغطي األخبار القومية، 

%7 منها عن األخبار شبه اإلقليمية/ اإلقليمية وبقية %45 من األخبار 

مقسمة بالتساوي بني األخبار القومية والدولية.

األخبار  تغطي %33 من  الصحفيات  كانت  الزمان  منذ عقدين من 

الدولية.  األخبار  من  و28%  القومية  األخبار  من  و24%  املحلية 

)الجدول 41( حالياًا تغطي املرأة %38من األخبار املحلية والقومية 

شبه  األخبار  من   37% املرأة  تغطي  الدولية.  األخبار  من  و35% 

اإلقليمية/ اإلقليمية، مع ذلك، فإن أخبار هذا القطاع أقل من واحد 

من عرشة من العدد اإلجاميل لألخبار. 

ا تشري ضمنيًّا إىل أن السيدات حققن  إن التغريات عىل مدار 20 عاماً

قفزات هائلة يف اخرتاق األخبار القومية وهو مجال تأخرن فيه عىل 

ا مضت، رغم إن نسبة %25 من الفجوة الجندرية ما  مدار 20 عاماً

زالت قامئة )37%: 63%(. 

الجدول 41: األخبار حسب املذيعات، حسب النطاق 1995 - 2015: 

19952000200520102015

%38%40%44%34%33األخبار املحلية

%38%38%34%30%24القومية

%32%32%33%28القومية وغريها

%37شبه اإلقليمية/ اإلقليمية

%35%37%36%29%28األجنبية/ الدولية

%37%37%37%31%28اإلجاميل

الجدول 42: املراسالت يف األخبار املحلية واإلقليمية والقومية والدولية حسب املنطقة 2015:  

الهاديأمريكا الشامليةالرشق األوسطأمريكا الالتينيةأوروبامنطقة الكاريبيآسياأفريقيا

%52%43%34%40%34%37%34%37أخبار محلية

%40%46%40%41%39%47%31%34أخبار قومية

%50%23%43%45%28%46%50%34شبه إقليمية

%43%30%38%42%37%41%21%36أجنبية/ دولية 

األخبار  تغطية  يف  التساوي  إىل  األقرب  هي  النوعني  بني  النسبة  إن 

القومية يف منطقة الكاريبي )%47( وأوروبا )%39( وأمريكا الشاملية 

)%46( ويف تغطية األخبار شبه اإلقليمية/ اإلقليمية يف آسيا )50%( 

وأمريكا الالتينية )%45( والرشق األوسط )%43(. )الجدول 42( يف 

آسيا ومنطقة الدول املطلة عىل الهادي تقدم املراِسالت األخبار شبه 

التي  األخبار  عدد  بينام  الرجال،  أقرانهن  مثل  اإلقليمية  اإلقليمية/ 

تغطيها املراسالت يف منطقة الهادي تتجاوز تلك التي يغطيها أقرانهن 

.)52%(

املوضوعات الرئيسية
جميع  يف  النصف  دون  ما  إىل  األخبار  يف  املراِسالت  نسبة  تنخفض 

املوضوعات باستثناء العلوم والصحة حيث تصل النسبة إىل التساوي. 

إن نسبة %31 فقط من األخبار يف مجال السياسة و%39 من األخبار 

االقتصادية تغطيها النساء )الجدول 43(. 
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الجدول 43: األخبار حسب املراِسالت وحسب املوضوعات الرئيسية 2000-2015:  

ا2000200520102015  خالل 15 عاماً

5+%%31%33%32%26السياسة والحكومة

4+%%39%40%43%35االقتصاد

4+%%50%44%38%46العلوم والصحة

%0%39%43%40%39االجتامعي والقانوين

4+%%33%35%33%29الجرمية والعنف

7+%%34%38%35%27املشاهري والفنون واإلعالم

9+%%37%37%37%28اإلجاميل

الجدول 44: املراسالت حسب املوضوع الرئييس وحسب املنطقة 2015: 

أمريكا الالتينيةأوروبامنطقة الكاريبيآسياأفريقيا
الرشق 

األوسط
الهاديأمريكا الشاملية

%41%28%27%41%30%45%31%30السياسة والحكومة

%51%40%32%40%43%44%32%32االقتصاد

%79%57%41%45%44%75%54%47العلوم والصحة

%48%48%52%44%37%45%30%39االجتامعي والقانوين

%36%34%37%38%33%28%28%34الجرمية والعنف

%38%32%55%30%42%38%18%34املشاهري والفنون واإلعالم والرياضة

تغطى السيدات فقط %9 أكرث من األخبار يف عام 2015 عام غطته 

يف 2000. وبحسب املوضوعات الرئيسية، كان املكسب األعظم الذي 

والرياضة  واإلعالم  والفنون  املشاهري  هو  التغطية  يف  النساء  حققته 

ا. كان هناك تغري يف نسبة  بزيادة قدرها 7 يف املائة عىل مدار 15 عاماً

يساوي  مبا  واليوم  املرأة:  غطتها  التي  القانونية  االجتامعية/  األخبار 

عام 2000 تغطي املرأة %39 من األخبار تحت هذا املوضوع. ويف 

االقتصادية  األخبار  وهي  األخبار  أجندة  كيان  تشكل  التي  األخبار 

املرأة فقط %5-%4 أكرث يف 2015 عام  والسياسة والجرمية، تغطي 

غطته يف 2000.

غطتهام  اللذان  األقل  املوضوعان  هام  والجرمية  السياسة  أخبار  إن 

املرأة يف معظم املناطق باستثناء آسيا وأمريكا الالتينية. تغطي املرأة 

%30 من األخبار السياسية يف أفريقيا )%30( يف أوروبا و)%27( يف 

الرشق األوسط و)%28( يف أمريكا الشاملية – أكرب فجوة جندرية يف 

التغطية حسب املوضوعات توجد يف تلك املناطق األربع. )الجدول 

44(. تعرفت دراسة عام 2014 عن السويد وروسيا عىل أن التمييز 

كلتا  يف   )30( السياسيني.  مع  الصحفي  تفاعل  يف  هام  الجندري 

الدولتني نظر املراسلون السياسيون إىل الصحافة السياسية باعتبارها 

يف  الذكور،  والصحفيون  السياسيون  رسخها  بقواعد  الرجال"  "لعبة 

التعامل مع املصادر، استخدم الصحفيون الذكور خططاًا مثل الذهاب 

الصحفيات  تراها  إسرتاتيجيات  ا وهي  معاً والرشب  البخار  إىل حامم 

األخرى،  املجاالت  تعميمها عىل  عند   )31( لهن.  اإلناث غري ممكنة 

قد يفرس هذا سبب تأخر تغطية األخبار السياسية باستمرار خالف 

بنسبة  يتعلق  فيام  ا  عاماً  15 مدار  عىل  األخرى  املوضوعات  جميع 

األخبار التي تغطيها املرأة.

ويف منطقة الكاريبي، إن املوضوع الذي يتفوق فيه املراسلون الذكور 

األخبار  من   28% بنسبة  الجرمية  أخبار  هو  اإلناث  أقرانهم  عىل 

املطلة عىل  الدول  منطقة  اليشء يف  نفس  املرأة. وهذا هو  تغطيها 

الهادي حيث تغطي السيدات %36 من أخبار الجرمية ويليها أخبار 

املشاهري يف آسيا )%28( ويف أمريكا الالتينية )38%(.
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عمر مراسيل التليفزيون
التليفزيون  مراسيل  عن  الجندر  حسب  املفصلة  النتائج  تختلف 

الوسط.  نفس  يف  باملذيعني  املتعلقة  تلك  عن  كثرياًا  العمر  حسب 

الفئة  يف  كمراسلني  العاملني  نصف  عن  يزيد  ما  إن   )45 )الجدول 

التي   83% نسبة  بخالف  السيدات،  من   34 إىل   19 من  العمرية 

لوحظت للمذيعني من نفس الفئة العمرية. إنهم يشكلون أقل من 

ا مبا  ثالثة من كل عرشة )%28( من املراسلني ما بني 35 إىل 49 عاماً

ال يشبه األرقام املتساوية بني النوعني التي وجدت بني املذيعني. ويف 

سن 65 فام فوق، تختفي املرأة من الشاشة بينام يبقى الرجال، رغم 

)أقل من %1 وعددهم 7( من إجاميل  بسيطاًا  أنهم يشكلون كرساًا 

عدد املذيعني الذكور.

الدفاع مرة أخرى: نتائج مرشوع الرصد 

اإلعالمي العاملي
يف  املشارك  للصحفيني،  الدويل  االتحاد  ران،  ميندي 

رئاسة مجلس النوعني

واألسقف  اللزجة  الطوابق  عن  تتحدث  الصحفيني  نقابات  أن  يبدو 

النوعني والفصل بسبب األمومة  الرواتب بني  الزجاجية والفجوة يف 

التدريب والتنمر والتحرش وزيادة  أو  الوظائف  الوصول إىل  ونقص 

واليونسكو  املتحدة  األمم  من  أي شخص  إن  الحياة.  مدى  العنف- 

مفعلة  قوانني  لديه  واألمم  والنقابات  الدولية  العمل  ومنظمة 

واقرتاحات مقدمة ومواثيق وقرارات لعمل التوازن املطلوب حقيقة 

لضامن سامع أصواتنا. 

مع ذلك حسب الروايات املتناقلة يبدو كام لو كنا اصطدمنا بصخرة، 

مبكان تكاد تكون فيه الحركة والتغري موجودين. وهذا هو السبب يف 

ا لزيادة  أن مرشوع مثل مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي رضوري جدًّ

فهمنا، وليك منيز املكان الذي نحتاج إىل العمل فيه بقوة، لندافع عام 

نعتقد أنه انزالق تدريجي نحو التمييز عىل أساس الجندر والتمييز 

العام.

يُطردن  الاليت  السيدات  عدد  يتعقب  يكن  مل  ا  أحداً أن  املؤسف  من 

متيز  التي  والوفرة  الجامعية  الترسيح  لعمليات  كنتيجة  املهنة  من 

املالية.  املنكمشة والدفعة املزدوجة من األزمة  التضاريس اإلعالمية 

من  املتزايد  العدد  عن  ا  أيضاً بحث  يوجد  ال  اآلخر،  الصعيد  عىل 

به ألجل  و"يقمن  التقليدي  لإلعالم  يدرن ظهورهن  الاليت  السيدات 

عىل  الصنع  ذاتية  واملنصات  للمحطات  شديد  تكاثر  مع  أنفسهن" 

التي  الريفية  املناطق  يف  السيدات  تستهدف  التي  ا  الشبكة خصوصاً

قد تكون معزولة.

بالتايل بينام تنكمش تضاريس اإلعالم نفسه، فتتغري وتعاود النمو يف 

ا يف إحصائيات مرشوع الرصد  يشء آخر، ميكننا أن نرى ذلك منعكساً

اإلعالمي العاملي. بالنظر إىل أرقام املذيعني واملراسلني حسب املنطقة 

 ،2010 يف  خسارة  حققت  التي  املناطق  بعض  أن  نرى  أن  ميكننا 

عاودت كسبها لكن يف معظم املناطق كانت هناك زيادة طفيفة من 

املرتفعات املرئية يف 2005. 

عند النظر إىل األرقام بحثاًا عن نسبة املراسالت، نرى أن التغري اإلجاميل 

يف جميع املناطق من 2005-2015 هو صفر، مل تتغري نسبة )37%( 

يف السنوات العرش املاضية. هناك مجال آخر للخسارة نراه بالنظر إىل 

الرئيسية  املوضوعات  جميع  يف  أسايس،  بشكل  املغطاة  املوضوعات 

باستثناء العلوم والصحة، كان هناك نقص صغري وثابت – مع القدر 

األقل من املراسالت املمثالت يف تغطية األخبار السياسية والحكومة. 

مثل  موضوعات  تغطي  املراسالت  من  كبرية  ا  أرقاماً نرى  بالعكس 

الطب والبيئة.

بل واألكرث من ذلك تلك اإلحصائيات عن العمر، حيث إن املذيعات 

واملراسالت ما بني 35-49 ميثلن %49 ومع ذلك انخفضت إىل 28% 

بعد الوصول لسن 50، بنسبة %0 عندما تصل إىل سن 65. وبخصوص 

مراسالت التليفزيون، يأيت هذا الرتاجع مبكراًا بالرتاجع من %51 عند 

ا.  19-34 إىل %28 يف 35-49 عاماً

من املؤسف أن تلك اإلحصائيات تخربنا أننا لسنا محل ثقة أو احرتام 

لرنوي القصة ونحلل األحداث ونحقق ونجلب املوضوعات الرئيسية 

إىل جمهورنا وقرائنا. وأن املظهر ال يزال أهم من الخربة. وأن الكفاح 

لكسب صوٍت مساٍو وسلطة صناعة القرار داخل اإلعالم الرئييس قد 

مفضالت  األساسيات ظهورهن،  السيدات  بعض  له  تدير  أمراًا  يكون 

إيجاد الطرق البديلة التي تظل تسيطر عليها املرأة نفسها.

مع ذلك، فإن معركة املطالبة باملكان األخالقي املساوي يف اإلعالم هي 

معركة ال ميكن أن نتحمل خسارتها ألن إدارة ظهورنا لها وترك املعركة 

ضد مامرسات العمل الظاملة معناه أن نسمح ألصواتنا بأن مُتحى وال 

يُسمع لها بعد اآلن داخل مجتمعاتنا وال يف العامل أجمع.
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التليفزيون حسب العمر ونسبة املرأة 2005 -  مراسلو  الجدول 45: 

 :2015

200520102015

%67%36غري متاح 12 وأقل 

%60%42غري متاح 18-13

34 13-52%39%51%

35-4934%42%28%

64 50-17%40%24%

%0%45غري متاح 65 فام فوق

املراسلون واألشخاص يف األخبار
أقل  سيدات  الذكور  الصحفيون  يغطيها  التي  األخبار  تتضمن 
كموضوعات للخرب )الناس يف األخبار( عن تلك التي تغطيها املراسالت. 
يف عام 2015 كانت %29 من األفراد موضوع الخرب يف األخبار التي 
تغطيها الصحفيات السيدات من السيدات مقارنة بنسبة %26 من 
املراسلني الذكور. )الجدول 46( منذ خمس سنوات، %28 من األفراد 
موضوع الخرب يف األخبار التي تغطيها مراسالت كانت سيدات مقارنة 

بنسبة %22 بواسطة املراسلني. 

الجدول 46: املرأة موضوع الخرب حسب نوع املراسل 2000 - 2015:

ا2000200520102015  خالل 15 عاماً

5+%%29%28%25%24املراسالت

8+%%26%22%20%18املراسلون 

استمر هذا الوضع منطيًّا وكانت مالحظته للمرة األوىل يف عام 2000 

عندما كانت النسب املئوية %24 و%18 للمراسلني اإلناث والذكور 

عىل التوايل. تتوافق هذه النتائج مع نتائج البحث األخرى عن زيادة 

احتامل أن تجلب املراسالت اإلخباريات مصادر أخبار مطلقات عن 

أقرانهن من الذكور. ويف الوقت نفسه زادت نسبة السيدات موضوع 

الخرب واملصادر التي يختارها الذكور بهامش كبري )8+%( عىل مدار 

ا. 15 عاماً

اختيار  يف  النوعني  بني  الفارق  أن  الخطي  االنحدار  تحليل  يكشف 

املصدر ذو داللة هامة )p<.0001( )الشكل 1 والشكل 2(، مام يشري 

ضمنيًّا إىل إمكانية إحراز تقدم يف تضييق الفجوة الجندرية يف مصادر 

األخبار، إذا عولجت الفجوة الجندرية بني املراسلني. مع ذلك، يحتاج 

ذلك إىل أن يكون يف سياق إسرتاتيجية أشمل تسعى إىل خلق تشكيلة 

من الظروف التي تدعم أهداف املساواة. عالوةاً عىل أن قضايا الصور 

أخالقيات  تفعيل  يف  املساواة  تشجيع  وغياب  النوعني  بني  النمطية 

ا. أضف  مهنة اإلعالم بني املراسلني واملراسالت يجب االنتباه إليها أيضاً

الذكور واإلناث قد ُوجد يف كل  الفارق بني املراسلني  إىل ذلك بينام 

عام، فإن تراجع النسبة بني الذكور واإلناث يف 2015 هو تراجع خطري. 

وهذا يوحي باحتاملية تباين التوجهات يف األمناط الجندرية الختيار 

املصدر وبالتايل هناك حاجة عاجلة إىل معالجة املصادر املتحيزة بني 

املراسلني الذكور واإلناث عىل السواء.
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الشكل 1: التمييز الجندري يف اختيار املصدر الفجوة الجندرية يف األشخاص يف األخبار ونسبة القصص التي ترويها سيدات 2015:  
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الشكل 2: التمييز الجندري يف اختيار املصدر الفجوة الجندرية يف األشخاص يف األخبار ونسبة القصص التي يرويها الرجال 2015:  

% القصص عرب مراسالت نساء

% القصص عرب مراسلني / رجال

أسيا، سياسة
الرشق األوسط، سياسة

أسيا، مشاهري

القصص من خالل نساء % 0.823 + 0.885 = الفجوة الجندرية يف األخبار 

R2 = 0.317

القصص من خالل رجال % 0.873 + 0.057 = الفجوة الجندرية يف األخبار 

R2 = 0.307

الكاريبي، علوم/ صحة

الكاريبي، جرمية/ عنف

أمريكا الشاملية، علوم/ صحة

املحيط الهادي، علوم/ صحة

ار
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يف 

ة 
ري
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لج

ة ا
جو

لف
ا

ار
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األ
يف 

ة 
ري
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لج

ة ا
جو

لف
ا

أمريكا الشاملية، علوم/ صحة

املحيط الهادي، علوم/ صحة

الكاريبي، علوم/ صحة

أسيا، سياسة / حكومة

أسيا، مشاهري
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الجدول 47: أعىل عرشة أخبار من املحتمل أن تغطيها املرأة 2015: 

 

املوضوع

1
األهداف اإلمنائية لأللفية، أجندة ما بعد 2015، أهداف التنمية 

املستدامة

فريوس ومرض اإليدز، السياسة والعالج... إلخ2

مسابقات الجامل والعارضات واملوضة والجراحات التجميلية3

أيبوال، العالج واالستجابة...4

حركات املرأة ونشاطها والتظاهرات... إلخ5

تغري العالقات بني النوعني )خارج املنزل(6

تحديد النسل والخصوبة والتعقيم واإلجهاض...7

األوبئة األخرى والفريوسات وانتشار العدوى والتأثري8

9
العالج والصحة والنظافة العامة والسالمة )وليس أيبوال وفريوس 

ومرض اإليدز(

10
حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق األقليات الجنسية وحقوق 

األقليات الدينية... إلخ. 

الجدول 48: األخبار األقل احتامالاً أن تغطيها املرأة... أقل 10 يف 2015: 

املوضوع

الرياضة والفعاليات والالعبون واملنشآت والتدريب والتمويل1

العمل غري الرسمي والبيع يف الشوارع... إلخ2

الدفاع القومي واإلنفاق العسكري واألمن الداخيل... إلخ3

الشغب والتظاهرات واالضطراب العام... إلخ4

قضايا التنمية األخرى واالستدامة... إلخ5

االقتصاد الريفي والزراعة واالستزراع وحقوق األرايض6

7

العنف بني النوعني بناء عىل الثقافة والعائلة والعالقات بني األفراد 

وقتل املرأة والتحرش واالغتصاب واالعتداء الجنيس والخطف 

وختان اإلناث

السياسات املحلية األخرى والحكومة... إلخ8

9
الحرب، والحرب األهلية، واإلرهاب، وغريها من العنف املتمركز يف 

الدولة

الجرائم غري العنيفة والرشوة والرسقة واملخدرات والفساد10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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الجدول 49: املوضوعات األخبارية – التفاصيل حسب الوسيط للمراسلة 2015:  

التليفزيونالراديوالصحف

عدد%عدد%عدد%املوضوع

6319%676%2881%السياسيات واملرشحات يف االنتخابات

4641%20%6830%26السالم واملفاوضات واملعاهدات

260%9031%57733%30السياسات املحلية األخرى والحكومة... إلخ

7%557%270%37الرشاكات الدولية

53%3238%13659%31السياسات الخارجية/ الدولية واألمم املتحدة وحفظ السالم

40%930%10656%14الدفاع القومي واإلنفاق العسكري واألمن الداخيل... إلخ

41%1851%8228%26أخبار أخرى يف السياسة

79%3835%21553%33السياسات االقتصادية واإلسرتاتيجيات واملكونات واملؤرشات وأسواق األسهم... إلخ

27%1233%4842%50األزمة االقتصادية والدولة تساعد الرشكات والسيطرة عىل الرشكات والدمج... إلخ

16%1344%6431%39الفقر واإلسكان والرعاية االجتامعية واملساعدة... إلخ

2%450%1850%56مشاركة املرأة يف العمليات االقتصادية

18%739%4243%55التوظيف

4%225%40%25العمل غري الرسمي والبيع يف الشوارع

31%2658%3742%41قضايا عاملية أخرى )اإلرضاب والنقابات... إلخ(

19%1047%5740%23االقتصاد الريفي والزراعة واالستزراع وحقوق األرايض

28%1246%4625%48قضايا املستهلك وحامية املستهلك والغش

58%2636%6454%30النقل واملرور والطرق...

23%1330%5738%32أخبار أخرى عن االقتصاد

27%733%8943%36العلوم والتكنولوجيا والبحث واالكتشافات

65%2051%16750%67الطب والصحة والنظافة العامة والسالمة )بخالف أيبوال وفريوس ومرض اإليدز(

0-2%150%100إيبوال العالج واالستجابة

1%1100%60%83فريوس ومرض اإليدز، السياسة والعالج... إلخ

18%239%1650%88أوبئة أخرى والفريوسات واندالع األمراض واإلنفلونزا وجنون البقر وسارس. 

7%043-15%67تحديد النسل والخصوبة والتعقيم واإلجهاض

22%850%2125%43التغري املناخي واالحتباس الحراري

45%1440%8364%37البيئة والتلوث والسياحة

11%136%260%35أخبار أخرى عن العلوم

3%2100%3100%33األهداف اإلمنائية لأللفية، أجندة ما بعد 2015 وأهداف التنمية املستدامة. 

3%1100%150%40العالقات األرسية والرصاع بني األجيال والوالدين

20%1840%6161%69حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق األقليات الجنسية وحقوق األقليات الدينية

46%1152%5455%54الدين والثقافة والرتاث والخالفات

4%325%4433%34الهجرة والالجئون والخوف من األجانب والرصاع العرقي

18%317%3133%32قضايا تنموية أخرى واالستدامة... إلخ

52%2354%17248%44التعليم ورعاية األطفال والتمريض والجامعة وتعليم القراءة والكتابة

7%1171%1455%64الحركة النسائية والنشاط والتظاهرات... إلخ

2%00-6%67تغري العالقات بني النوعني )خارج املنزل(

10%370%1267%17قانون األرسة وقوانني األرسة وقانون امللكية واملرياث

ا عن األرسة. 34%2529%18944%30النظام القانوين والنظام القضايئ والترشيعي بعيداً

607%21342%57940%28الكوارث والحوادث واملجاعات والفيضانات واالضطراب... إلخ

37%1016%5230%31الشغب والتظاهرات واالضطراب العام... إلخ

32%1544%4840%54األخبار األخرى عن املوضوعات االجتامعية/ القانونية

132%2330%15230%33الجرائم غري العنيفة والرشوة والرسقة واملخدرات والفساد

121%3236%14156%32جرائم العنف والقتل واالختطاف واملخدرات والفساد

العنف بني النوعني بناء عىل الثقافة واألرسة والعالقات بني األفراد وقتل السيدات والتحرش واالغتصاب واالعتداء الجنيس 
18%1339%488%33والتهريب وختان اإلناث

15%1533%2440%42استغالل األطفال والعنف الجنيس ضد األطفال واإلهامل
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التليفزيونالراديوالصحف

عدد%عدد%عدد%املوضوع

73%1919%6442%41الحرب والحرب األهلية واإلرهاب وغريها من أشكال العنف يف الدولة

28%439%5050%32أشكال عنف وجرمية أخرى

46%935%9267%45أخبار املشاهري واملواليد والزواج واألرسة امللكية... إلخ

47%2049%11465%50الفنون والرتفيه والفراغ والسينام والكتب والرقص

7%357%1867%28اإلعالم )مبا يف ذلك اإلنرتنت( وتصوير الرجال/ النساء

9%0100-10%50مسابقات الجامل والعارضات واملوضة والجراحة التجميلية

191%5122%12312%14الرياضات والفعاليات والالعبون واملنشآت والتدريب والتمويل

5%380%2467%42أخبار املشاهري األخرى والفنون واإلعالم

32%1253%3758%35خالف ذلك
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تكشف البيانات الحديثة عن استخدام اإلنرتنت وتوزيعه أن هناك ما 

يزيد عن ثالثة مليارات مستخدم لإلنرتنت يف العامل؛ أي ما يقرب من 

نصف العدد التقديري لسكان املعمورة. إن معدل اخرتاق اإلنرتنت 

هو األعىل يف أمريكا الشاملية )%88 من السكان( يليها أوروبا )74%( 

ومنطقة الهادي )%73(. )إحصائيات اإلنرتنت العاملية 2015(. توجد 

أقل نسب مستخدمي اإلنرتنت يف أفريقيا )%27 من السكان( وآسيا 

)%39(. من الواضح أن تلك األمناط تعكس عدم املساواة يف االقتصاد 

التي  وغريها  الثقافية  العوامل  جانب  إىل  التحتية  والبنى  العاملي 

ناقشناها يف الرتاث العام عن االنقسام الرقمي العاملي.

لقد غريَّ اإلنرتنت إطار األخبار وأثَّر كثرياًا عىل اإلعالم التقليدي. ترتفع 

أعداد األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت باعتباره مصدر املعلومات 

أضعافاًا  اإللكرتونية  األخبار  جمهور  وزاد  دامئة  بصفة  الرئييس 

مضاعفة. ورغم إن اإلعالم املذاع والصحافة املطبوعة ال يزاالن هام 

املصدر الرئييس للمعلومات، إال أنهام تحت ضغط يف البيئة الرقمية 

التي  األخبار  يف  والجديدة  التقليدية  الطرق  من  خليطاًا  باعتبارهام 

ا. )1( يف الواليات املتحدة عىل سبيل املثال، تفوق  اكتسبت اكتساحاً

جمهور األخبار اإللكرتونية عىل جمهور األخبار املطبوعة. )2( كشف 

ا أن أثر اإلحالل الذي أحدثه اإلنرتنت عىل إعالم األخبار  البحث أيضاً

التقليدية وكلام زاد الوقت الذي يقضيه املستهلك عىل اإلنرتنت، قل 

الوقت الذي يقضيه مع الوسائط التقليدية. )3(

تستمر منصات اإلعالم االجتامعي مثل "فيسبوك" و"تويرت" يف تنامي 

مليار   1.49 لديه  إن  الفيسبوك  يقول  إخبارية.  كمصادر  أهميتها 

مستخدم  مليون   316 لديه  وتويرت   )2015( شهريًّا  نشط  مستخدم 

بيو  مركز  كشف  اليوم.  يف  تغريدة  مليون   500 مع  شهريًّا  نشط 

لألبحاث أنه يف الواليات املتحدة زاد عدد مستخدمي تويرت وفيسبوك 

)تويرت(   52% من  األخبار  ملعرفة  الربامج  تلك  إىل  يتجهون  الذين 

ترى   )4(  .2015 يف  لكليهام   63% إىل   2013 يف  )فيسبوك(  و47% 

تعد  مل  وتويرت  الفيسبوك  كيانات   )2013( ميجز  ديفينافرو-  دراسة 

تقنيات للمعلومات واالتصاالت بالخاصية الفنية لإلشارات التي متثل 

ا مشاركة يف قضايا الحرية واإلتاحة والشمولية  أولوية فيها، إنها أيضاً

واالستقالل وجودة املحتوى والتعليم واألخالقيات )5( جميع القضايا 

املركزية يف حقوق االتصاالت. 

متعددة  ربوع  يف  للجمهور  الرقمية  األخبار  أهمية  تزايد  عىل ضوء 

من العامل، أدخل مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015 مراقبة أخبار 

الذي متت  اإلنرتنت  أخبار  مكون  خروج  مع  الوقت  نفس  يف  تويرت 

التمييز  ا يف 2010. كان الهدف جمع أدلة عىل أبعاد  تجربته مسبقاً

النوعني  بني  الفوارق  وعىل  الرقمية  األخبار  محتوى  يف  الجندري 

جانب  إىل  اإللكرتونية،  األخبار  يف  والرجل  املرأة  ومتثيل  تصوير  يف 

الفجوات الجندرية عىل مستوى إدخال األخبار الرقمية. تنطبق األدلة 

عىل دعم التعليم وتكوين مؤيدين والتوعية له واإلجراءات األخرى 

املقصودة لإلسهام يف حامية مبدأ محاسبة اإلعالم عىل املرأة.

ُدعي فريق إىل املشاركة يف البحث عن األخبار الرقمية إذا كان عدد 

مستخدمي اإلنرتنت وتويرت املحليني كبرياًا مبا يكفي لتربير تنفيذ هذا 

املكون البحثي. رصدت أخبار اإلنرتنت وتويرت يف %68 )العدد = 78( 

من الدول املشاركة وهي 10 يف أفريقيا و7 يف آسيا و11 يف منطقة 

الكاريبي و28 يف أوروبا و13 يف أمريكا الالتينية و4 يف الرشق األوسط 

و2 يف شامل أفريقيا و3 يف منطقة الهادي.

األخبار عىل اإلنرتنت
والقومية  املحلية  األخبار  إىل  الوصول  اإلنرتنت  مستخدمو  يستطيع 

انتشار  سهل  لقد  الشبكة.  عىل  الدخول  مبجرد  بسهولة  والدولية 

الكمبيوتر املحمول واألجهزة اليدوية مثل الهواتف الذكية واللوحية 

ووصالت اإلنرتنت الالسلكية هذا الدخول. مع عروض الرسائل النصية 

والفيديو واملدونة الصوتية، يجمع اإلنرتنت بني كل خصائص اإلعالم 

التقليدي ويربطها يف طريقة صديقة للمستهلك.

بناءاً عىل قضايا مثل القدرة عىل تحمل التكاليف واالتصال، يستطيع 

املستخدمون الوصول إىل األخبار يف أي وقت وأي مكان يرغبون فيه 

تحديثها  يتم  اإلخبارية  املواقع  املكان.  أو  الوقت  عىل  قيود  بدون 

بانتظام عدة مرات يف اليوم ويقدم تويرت معلومات يف كل ثانية. تجد 

يف  فقط  وليس  اإلنرتنت  عىل  فورية  تغطية  والساعة  اليوم  أحداث 

صحيفة اليوم التايل أو يف أخبار املساء. تتغري أجندة األخبار باستمرار 

عىل برامج أخبار اإلنرتنت وتظل األخبار ميسورةاً لفرتاٍت طويلة حيث 

ميكن الرجوع إىل املقال إذا كان عىل الشبكة أو محفوظاًا يف األرشيف. 

الفصل الثالث ب 

أخبار اإلنرتنت وتويرت
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الجمهور واملنتج وكالهام
املنتج  عالقات  تتغريَّ  باملثل  األخبار  وطبيعة  اإلنرتنت  تغريُّ  مع 

ا عىل أجندة األخبار. إن أي شخص لديه  والجمهور، والتي تؤثر أيضاً

إمكانية الدخول عىل اإلنرتنت يستطيع طرح قصة أو ابتكار أخبار، 

املدونات وأدت  التي تشبه  األخبار لألخبار  وبالتايل تطورت مصادر 

إىل تنوع أكرب يف الساحة اإلخبارية. )6( أصبحت فكرة جاي روسن 

ا  عن "األشخاص الذين كانوا يعرفون يف املايض باسم الجمهور" وصفاً

مشهوراًا لهؤالء املنتجني- املستهلكني. )7( إن حقبة نظام اإلعالم من 

أعىل ألسفل انتهت، حيث إن الصحفيني ومنتجي األخبار عليهم أن 

التطورات  مع  ويتفاعلوا  والقراء  الجمهور  مع  أكرث  بكثافة  يتواصلوا 

الرقمية الجديدة، مام يعطي إشارة إىل أن هناك تحوالاً من املعلومات 

الطباعة والبث يف األجندة  إىل املشاركة. )8( بناء عليه فإن احتكار 

. اإلخبارية انفصل، حيث إن ساحة إنتاج األخبار أصبحت أكرث شموالاً

وعدد  فيها  والعاملني  املطبوعة  التقليدية  الصحف  تقلصت  وبينام 

اإلنرتنت ووصلت إىل جامهري جديدة،  أخبار  املباعة وزادت  النسخ 

يسمح  واملساحات  الرقمية  الربامج  بني  العادي  غري  الجمع  فإن 

بالتغذية املتبادلة وتبادل املعلومات والدعوات لإلسهام من كثري من 

ولكن  الصحفيون  فقط  ليس  املعلومات  وإنتاج  األخبار  يف  العاملني 

الجرافيك  ومصممي  والفنيني  واملنسقني  الشبيك  املحتوى  مخططي 

وغريهم  واملسموع  املريئ  املحتوى  وأخصائيي  املجتمعيني  واملدراء 

الكثري. من منظور التمييز الجندري، هذا يثري سؤاالاً عن مدى كون 

املرأة جزءاًا من قوة العمل هذه وما هي الوظائف التي تحتلها.

"فلرت" شبكة التواصل االجتامعي
يعتمد الشباب بصفٍة خاصٍة عىل شبكات التواصل االجتامعي للتوجه 

إىل األخبار التي يهتمون بها، فيام يطلق عليه براين ستلرت )2008( 

مثل  املهني"  "الفلرت  مقارنة  يف  االجتامعي"  "الفلرت   Brian Stelter

برامج الصحف أو الراديو. ويقتبس من زميل قال: "إذا كانت األخبار 

بهذه األهمية، فسوف تجد طريقها يل" مام يوضح وجود توجه جديد 

نحو األخبار – وهو التعرث يف األخبار بدالاً من البحث النشط عنها. إن 

الروابط التي ميكن النقر عليها تؤدي إىل مقاالت إخبارية ومدوَّنات 

أو  تويرت  أو  فيسبوك  أو  اإللكرتوين  الربيد  عرب  منشورة  وفيديوهات 

غريها من برامج التواصل االجتامعي األخرى. تؤدي تلك الروابط إىل 

مصادر مختلفة مثل تشكيلة من الصحف أو املجالت. )9( 

جمع  من  أخرى  أشكاالاً  ا  أيضاً االجتامعي  التواصل  وسائل  تقدم 

األخبار. من خالل اختيار األصدقاء عىل فيسبوك أو األشخاص الذين 

يف  كبري  تأثري  إحداث  اإلنسان  يستطيع  تويرت،  عىل  معهم  تتواصل 

 Baresch  )2007( وآخرون  باريتش  ويرى  إليه.  تصل  التي  األخبار 

et al أن خدمات وسائل التواصل االجتامعي هذه هي يف الحقيقة 

خدمات إخبارية )ص 7( بينام يعترب فيسبوك وتويرت الوسائل الرائدة 

يف التعرف لألخبار داخل إطار وسائل التواصل االجتامعي. إن قيود 

تحديد الرسائل بعدد 140 رمزاًا يف تويرت تؤدي إىل عناوين متعددة 

قصرية كل ثانية وهي تنقل األخبار.

واجهة الوسائط التقليدية- الجديدة
تضطر الصحف بصفة خاصة إىل التكيف مع التغريات التي يحدثها 

حركة  مع  ترتاجع  املطبوعة  النسخ  مبيعات  إن  حيث  اإلنرتنت؛ 

مستخدمي األخبار إىل املصادر اإللكرتونية واإلعالنات وانتقال األموال 

إىل مواقع اإلنرتنت وغريها من الربامج الرقمية. بناء عليه، يجب عىل 

الصحف أن تتكيف مع قلة اإليرادات من خالل منتجاتها املطبوعة 

وأن تطور مناذج عمل جديدة وصيغ نرش جديدة.

إن عملية التقارب الرقمي مل تكن قط سهلة يف رأي فرو- ميجز:

"تواجه الصحافة الرتاثية التي تركز عىل منط البث بصفة عامة تحديات 

األمناط االقتصادية الجديدة والقيم االجتامعية التي تهز الوضع الحايل 

فهم  يف  تأخرت  لقد  الرقمية:  قبل  ما  الحقبة  يف  إليه  وصلت  الذي 

معنى التقارب الرقمي، لقد فقدت إدخال آلية الدفع عند الدخول 

إىل اإلنرتنت وهي اآلن تعاين من نقص النامذج االقتصادية الواضحة، 

املواطن ومحتوى  بصحافة  الرتحيب  ودفاعية يف  كانت ضعيفة  لقد 

وتعليقات املستخدم، كثري منها كان كسوالاً يف تدريب املوظفني عىل 

املهارات والكفاءات الرقمية الجديدة". )ص 4(

والكمية  الجودة  تاليش  "أزمة   Alex Jones جونز  ألكس  يالحظ 

واألساس املنطقي والشعور بالرسالة، بالقيم والقيادة" يف التوجهات 

التي تضطر  املوازنات والوفرة  ا من خالل تخفيض  الجديدة خصوصاً

الراديو  أن  فرو-ميجز  يرى  ذلك  مع   )10( مواجهتها.  إىل  الصحف 

والتليفزيون وكذلك الصحف ستنقيض أهميتها، لكن رغم ذلك ستظل 

باقية بسبب االحتياجات املعرفية واالختالفات الحسية التي تحققها. 

)11(

ا إلكرتونيًّا عرب الشبكة وبدونها. إن %64 من  متلك عدة صحف تواجداً

 2015 العاملي  اإلعالمي  الرصد  ملرشوع  املرصودة  اإلخبارية  املواقع 

ليس لها وجود عىل اإلنرتنت بدون الشبكة مام يشري ضمنيًّا إىل أن 

عدد املصادر املتصلة بالشبكة فقط يتجاوز بكثري عدد مصادر املواقع 

اإلخبارية غري املتصلة بالشبكة. 

بسبب انخفاض امليزانية وقلة قوة العمل، ال تضيف النسخ اإللكرتونية 

الوصول  إمكانية  تضيف  ذلك  عن  بدالاً  محتوى،  أي  الصحف  من 

إىل  الوصول  طريق  عن  القراءة  مساحة  يضخمون  وبالتايل  واآلراء، 

املستخدمني املتصلني بالشبكة. )12( تهتم املواقع اإلخبارية املتصلة 

بالشبكة بنرش املقاالت التي يتم نرشها بأكرب قدر مستطاع من خالل 

شبكات التواصل االجتامعي. يف الحقيقة إن %49 من أخبار اإلنرتنت 
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املرصودة ملرشوع الرصد اإلعالمي العاملي كانت موجودة يف وسائل 

اإلعالم املعنية يف ملقم تويرت و%36 منها عىل صفحات فيسبوك.

النيص  الطابع  عليها  يغلب  أن  إىل  للصحف  اإلخبارية  املواقع  متيل 

والبدء بدون الكثري من خصائص اإلنرتنت األخرى، مثل الفيديو ومزيد 

من الصور التي تغريت. )13( بناءاً عليه ليس من الغريب أن ينصح 

مهارات  كسب  يف  بالبدء  املستقبليني  الصحفيني  الخرباء  الصحفيون 

نصوصهم  تتابع  اجتامعية  تواصل  شبكة  وبناء  املتعددة  الوسائط 

 :)Paul Smalera )2015 مبكراًا. )14( وعىل حد تعبري بول ساملريا

ا مراسلو إنرتنت".  إننا جميعاً

ووضعها  الصحف  لخسارة  العام  ه  التوجُّ بأن  ميجز  فرو-  يقرتح 

باعتبارها قناة املعلومات الرئيسية سوف يحدث عىل مستوى العامل، 

لكن حالياًا ذلك يسهم يف "االنقسام الثقايف بني الدول الغنية باإلعالم 

 Wassermann والدول واملجتمعات الفقرية به". )15( يرى وارسمان

لوسائل  املتزايدة  والسلطة  للصحف  البطيء  االختفاء  أن   ))2014

التواصل االجتامعي صحيح عامليًّا لكن مجال الصحف ال يزال حيويًّا 

يف عديد من الدول يف نصف الكرة الجنويب. 

األبعاد الخاصة بالجندر
Dalberg and Globes- دالبريجو جلوبسكور بها  قام   ترى دراسة 

core يف رشكة انتل )2012(:

"يف املتوسط ويف جميع الدول النامية، متلك السيدات إمكانية الوصول 

إىل اإلنرتنت بنسبة أقل %25 من الرجال، وتصل الفجوة الجندرية إىل 

%45 تقريباًا يف مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وحتى يف 

االقتصاديات رسيعة النمو توجد فجوة هائلة. ونسبة وصول النساء 

األوسط  والرشق  آسيا  جنوب  يف  تقريباًا   35% بنسبة  أقل  لإلنرتنت 

وشامل أفريقيا، وتقريباًا %30 يف أجزاء من أوروبا وعرب آسيا الوسطى. 

ويف معظم الدول ذات الدخول العالية، يتأخر وصول اإلنرتنت للمرأة 

يف  يتجاوزه  املتحدة  والواليات  فرنسا  مثل  الدول  ويف  الرجال  عن 

الحقيقة". )ص 10(

وحسب تقرير لجنة النطاق العريض من أجل التنمية التابعة لالتحاد 

الدويل لالتصاالت ITU، يف 2013، كان هناك نقص قدره 200 مليون 

سيدة يف مستخدمي اإلنرتنت عن الرجال يف العامل. 

الواليات  يف  فيسبوك  يف  املحتوى  روابط  استخدام  عن  دراسة  ويف 

أن   )Bareschet. Al )2011 وآخرون  باريستشل  اكتشف  املتحدة، 

الروابط  وأن   ،)54%( فيسبوك  عىل  أكرث  سيدات  املجمل  يف  هناك 

التي ينرشها سيدات تحصل عىل مزيد من التعليقات واإلعجاب عن 

كل  الروابط يف  من  ا  مزيداً ينرشن  وأنهن  الرجال،  ينرشها  التي  تلك 

السياسة  باستثناء  للدراسة،  الباحثون  أدخلها  التي  الفئات  من  فئة 

والسخرية. وترى جمعية االتصاالت التقدمية )APC( أن السيدات 

ا تغريدات أكرث من الرجل عىل تويرت. والنساء عىل األقل  يرسلن أيضاً

فيسبوك  يستخدمن  الغنية،  الدول  يف  لالتصاالت  الدويل  االتحاد  يف 

وتويرت بانتظام لنرش األخبار واستقبالها.

لجميع  اإلنرتنت  استخدام  إىل  مييلون  الرجال  أن  ميجز  فرو  يرى 

النساء للبحث عن  األغراض بينام يزداد احتامل استخدامه بواسطة 

النساء  العقبات أمام  الباحثة  الطبية واملعلومات. وترشح  الخدمات 

للمرأة  االجتامعية  اإلنتاجية  األدوار  بسبب  زمنية  قيوداًا  باعتبارها 

التكنولوجيا وقضايا السالمة واألمن  الثقافية والخوف من  واألعراف 

باهتامماتهن  املحتوى  ارتباط  نقص  األوقات  بعض  ويف  اإللكرتوين 

وقضاياهن. )ص 46(

عالوة عىل ذلك يف الغالب تكون املرأة محرومة من العنارص الهامة 

الرضورية الستخدام وسائل اإلعالم الجديدة مثل تعلُّم القراءة والكتابة 

والتعليم العايل ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملشاركة 

املالية  واملوارد  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتنفيذ  تصميم  يف 

والتوعية بالفائدة املحتملة لإلنرتنت والدعم األرسي. )17( إن التوعية 

واملوارد  األدوات  إىل  والوصول  اإلنرتنت  من  املحتملة  باملعلومات 

تحسني  يف  يسهم  اإلنرتنت  يوفرها  التي  العامة  املساحات  وزيادة 

استخدام املرأة ووصولها إىل اإلنرتنت.

املعوقات والحقوق
ليس  املعلومات  مجتمع  يف  أكرث  مشاركة  تصبح  أن  إىل  املرأة  تتجه 

ا كمبتكرة للمحتوى ومشاركة يف املناظرات  فقط كجمهور ولكن أيضاً

ليس  املعلومات  مجتمع  إن  ذلك  مع  العامة.  والحياة  اإللكرتونية 

والرجال  للسيدات  مختلفة  تداعيات  وله  النوع  حيث  من  ا  محايداً

والبنات واألوالد والعالقة بينهم. إن املنظور النقدي عن كيفية تغري 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من طبيعة العالقات بني النوعني يف 

الطريقة  "لفحص  أمر رضوري  والثقايف  والسيايس  االجتامعي  اإلطار 

التي تعيد بها املامرسات التكنولوجية واالجتامعية الفوارق الجندرية 

وما هي األعراف املميزة يف تراكيب اإلنرتنت". )18(

التعبري  حرية  يف  للحق  للرتويج  الخاص  املنارص  رو،  ال  فرانك  يرى 

وإبداء الرأي أن "الحق يف حرية التعبري وإبداء الرأي هو حق أصويل 

يف اإلجامع عليه ويف أنه ميكِّن الحقوق األخرى مبا يف ذلك الحقوق 

بدور  القيام  خالل  فمن  بالتايل  والثقافية".  واالجتامعية  االقتصادية 

يسهل  الرأي،  عن  التعبري  يف  حقوقهم  ميارسوا  ليك  لألفراد  املحفز 

ا إدراك حقوق اإلنسان األخرى". )19( لذلك من الهام  اإلنرتنت أيضاً

إدراج منظور املرأة من أجل متكينها من التقدم نحو اإلنرتنت الذي 

يضمن حرية التعبري للجميع.

الحق  إثراء  عىل  ا  عموماً اإلنرتنت  يعمل  بينام  اآلخر،  الصعيد  عىل 

الوقت  يف  ابتكر  فقد   )20( األخبار  وشمولية  الرأي  عن  التعبري  يف 
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للمحتوى  ومنِتجات  كجمهور  للسيدات  جديدة  تحديات  نفسه 

وعامالت يف األخبار. تتحمل املرأة أشكاالاً متنوعة من العنف القائم 

االجتامعي  التواصل  ووسائل  اإلنرتنت  عرب  الجندري  التمييز  عىل 

واخرتاق  اإلنرتنت  مراكز  عرب  والتحدث  اإللكرتوين  التحرش  فيها  مبا 

الخصوصية "فيديوهات االغتصاب" التي تقيض عىل إمكانية املشاركة 

 Posetti اإللكرتونية وتنتهك حقوقهن وحرياتهن. )21( يؤكد بوستي

عىل األهمية املتزايدة لكراهية اإلنرتنت لدى الصحفيات السيدات، 

إنها  سالمتهن.  عىل  محتملة  وبدنية  نفسية  مخاطر  يقدم  الذي 

واقعيًّا  خياراًا  "ليس  باإلنرتنت  املتصل  التفاعل  عن  االنفصال  تالحظ 

فيها  التي أصبحت  الرئيسية،  األخبار  العامالت يف غرف  للصحفيات 

املشاركة مع الجمهور العريض عرب قنوات وسائل التواصل االجتامعي 

الشائعة أمراًا رضوريًّا". )22(

من ناحية أخرى، إن اإلنرتنت مجال عام حيوي للنساء بسبب موانع 

تواجهها  التي  املساواة  عدم  إن  التقليدية.  األوساط  إىل  الوصول 

السيدات من حيث القوة االقتصادية والتعليم والوصول إىل املوارد 

ا عىل الوصول إىل اإلنرتنت واملشاركة يف تشكيله ومناظراته  يؤثر أيضاً

ا  عامًّ مجاالاً  أصبح  اإلنرتنت  أن  يف  السبب  يرشح  وهذا  وسياساته. 

فيها  مبا  املدنية  والحريات  املواطنة  بحقوق  للمطالبة  بقوة  حيويًّا 

ال  الذين  لهؤالء  وبالنسبة  النسائية.  الحركات  لتنظيم  املرأة  حقوق 

ميلكون سبل الوصول إىل األنواع األخرى من الجمهور بسبب األشكال 

املتعددة من التمييز التي تواجهه– مبا فيه املعتمد عىل النوع والسن 

ا  والحالة االقتصادية والهوية الجنسية– قد يكون مساحة هامة جدًّ

للتفاوض وتحقيق حقوقهم. 

يرصد  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع 

أخبار اإلنرتنت وتويرت
حصلت ِفرَق الدول املشاركة يف مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي عىل 

أخبار  رصد  عنارص  كانت  إذا  ما  تحديد  عىل  تساعدهم  إرشادات 

اإلنرتنت وتويرت ذات صلة بسياقها أم ال. تتضمن دالئل طريقة البحث 

نوع  إىل جانب  التغريدات  ملقم  واختيار  اإللكرتوين  للموقع  معايري 

وعدد األخبار التي يتم تكويدها. ُركبت الشاشات، عىل سبيل املثال 

الختيار املواقع القومية فقط )أو املحلية عند الرضورة(، فقط املواقع 

اإللكرتونية املعنية باألخبار واملواقع اإللكرتونية التي تعكس التنوع 

والتوازن. لقد قدمت إليهم تعليامت بأن تختار ملقامت تويرت املعنية 

باألخبار وامللقامت التابعة لدور اإلعالم. تتوافر دالئل طريقة البحث 

عىل الرابط التايل: 

http://whomakesthenews.org/media-monitoring/meth-

odology-guides-and-coding-tools

املوضوعات يف األخبار اإللكرتونية
سيطرت األخبار السياسية واالجتامعية/ القانونية عىل أجندة األخبار 

كال  شكل   .2015 مارس   25 يف  العاملي  املراقبة  يوم  يف  اإللكرتونية 

املواقع  عىل  املنشورة  األخبار  عدد  نصف  من  أكرث  ا  معاً املوضوعني 

املتحطمة  الطائرة  تتحمل  العامل.  أرجاء  يف  اإلخبارية  اإللكرتونية 

جريمانوينج واملغطاة بتوسع يف يوم املراقبة مسئولية النسبة العالية 

من األخبار التي تصنف تحت املوضوع االجتامعي/القانوين.

الجدول 50: أخبار اإلنرتنت: توزيع املوضوعات الرئيسية 2015: 

الذي   8 الجدول  بخالف  فقط  اإلنرتنت  أخبار  الجدول  *يوضح هذا 

يجمع بني أخبار اإلنرتنت وتويرت.

األشخاص يف األخبار اإللكرتونية
إن ضعف متثيل املرأة امللحوظ يف األوساط التقليدية يبدو أنه انتقل 

املرأة  تشكل   ، وإجامالاً األخبار.  لتقديم  الرقمية  الربامج  إىل  عرضيًّا 

األخبار عىل  الذين ميثلون موضوعات  الناس  ما يصل إىل %25 من 

اإلنرتنت. )الجدول 51( ترتفع هذه النسبة قليالاً إىل %26 عند إدراج 

أخبار تويرت إىل املجموع. إن شبه غياب املرأة ليس حادًّا يف األخبار 

اإللكرتونية لإلعالم ما وراء الحدود حيث تشكل %15من موضوعات 

األخبار.

1%

27%

10%

27%

6%

19%

11%

السياسة 

والحكومة

االقتصاد

العلوم والصحة

االجتامعي/القانوين

الجرمية والعنف

املشاهري والفنون
 واإلعالم والرياضة

خالف ذلك
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الجدول 51: أخبار اإلنرتنت: نسبة موضوعات ومصادر أخبار املرأة، حسب املوضوع الرئييس وحسب املنطقة 2015: 

املنطقة 1
السياسة 
والحكومة

العلوم والصحةاالقتصاد
االجتامعي 

والقانوين
الجرمية والعنف

املشاهري والفنون 
واإلعالم والرياضة

اإلجاميل

%19%0%0%0%0%9%32أفريقيا

%27%24%39%29%35%3%19آسيا

%29%25%23%32%50%35%24منطقة الكاريبي

%24%25%23%27%36%26%17أوروبا

%30%31%28%32%48%19%28أمريكا الالتينية

%17%47%20%22%0%0%10الرشق األوسط

%40%50%50%31%75%42%18أمريكا الشاملية

%25%28%22%27%43%17%20جذر الهادي

املواقع اإللكرتونية اإلخبارية خارج 

الحدود )2(
15%0%13%22%8%14%15%

%25%26%27%28%41%23%19اإلجاميل 

لة حسب املنطقة يجب فهمها مبراعاة أعداد الدول املشاركة يف كل منطقة، وهو رقم يرثيه كثرياًا مستويات األهمية يف أخبار . 1 النتائج املفصَّ

ل اخرتاق اإلنرتنت.  اإلنرتنت للسكان املحليني وهو عامل ُمعدَّ

اإلعالم من خارج الحدود هو: الجزيرة باإلنجليزية، شبكة أخبار آسيا، دويتش وييل ورلد، جون افريك، تليسري، الجارديان انرتناشيونال، األهرام، . 2

شبكة أخبار آسيا، يس إن إن الدولية. 

إن الفجوة الجندرية يف حضور املرأة يف أخبار اإلنرتنت هي األقل يف 

أمريكا الشاملية؛ حيث تشكل املرأة %40 من األشخاص يف األخبار. 

الالتينية  أمريكا  منافس،  أقرب  أعىل %10 عن  )الجدول 51( وهذا 

حيث املرأة بنسبة %30 من األفراد يف األخبار يليها منطقة الكاريبي 

التي  الحدود–  خارج  من  األخبار  عن  النظر  بغض   .29% بنسبة 

عولجت هنا يف مجموعة منفصلة– فإن املرأة هي األقل حضوراًا يف 

شبكات الرشق األوسط اإللكرتونية )%17( وهي أقل قليالاً يف الظهور 

منها يف األخبار األفريقية التي تشكل املرأة فيها %19 من موضوعات 

ومصادر األخبار.

تحرض املرأة يف األخبار اإللكرتونية عن العلوم والصحة، بنسبة 41% 

من موضوعات األخبار وهي أقل ظهوراًا يف األخبار السياسية )19%(. 

تظهر املرأة أكرث يف أخبار العلوم والصحة يف خمس مناطق: أمريكا 

الشاملية )%75( ومنطقة الكاريبي )%50( وأمريكا الالتينية )48%( 

والهادي )%43( وأوروبا )%36(. واالستثناء هو أفريقيا حيث تظهر 

واملصادر(  املوضوعات  من   32%( السياسية  األخبار  يف  أكرث  املرأة 

وآسيا حيث أخبار الجرمية والعنف )%39( والرشق األوسط يف أخبار 

املشاهري )47%(.

تكشف املقارنة مع الوسائط التقليدية عن حضور املرأة حسب الفكرة 

الجدول )12( عن حضور إلكرتوين قوي للسيدات يف أخبار السياسة 

واملشاهري   )%+6( والعلوم  والصحة   )%+2( واالقتصاد   )%+3(

)الفارق هو  ينتج عنه حضور إجاميل زائد للمرأة  )3+%(. وهذا ال 

املوضوعات  تشغلها  التي  املساحة  توزيع  إعادة  بسبب  فقط(   1%

الرئيسية يف األخبار اإللكرتونية. )الجدول 50 والجدول 7(. إن نصيب 

أخبار الجرائم أعىل إلكرتونيًّا من الوسائط التقليدية )6+% من عدد 

األخبار( وأقل يف االقتصاد )4-%( وأخبار العلوم والصحة )2-%(.

كموضوع  السيدات  من   7% اإللكرتونية  اآلسيوية  األخبار  زادت 

لألخبار ومصدر للصحف والراديو والتليفزيون مجتمعني يف املنطقة 

)الجدول 11 والجدول 51( بينام زادت األخبار اإللكرتونية يف أمريكا 

الشاملية بنسبة %4 للسيدات عن نظرياتها يف قنوات تقديم األخبار 

التقليدية. ويف بقية العامل، يتوافق سوء متثيل املرأة يف أخبار اإلنرتنت 

أو يسوء عام هو موجود يف الرتاث اإلعالمي. هناك %3 أقل للسيدات 

املطبوع  البث  أخبار  يف  عنها  أفريقيا  يف  اإللكرتونية  األخبار  يف 

والتليفزيون والراديو مجتمعني.

مكونات الوسائط املتعددة
إن امليول املعتمدة عىل الجنس يف الظهور يف األخبار املرئية املوجودة 

)الجدول  اإللكرتونية.  األخبار  عامل  يف  يستمر  التقليدية  الوسائط  يف 

52( %34 من السيدات يف األخبار يظهرن يف الفيديو والصور مقارنة 

بنسبة %29 منهن.
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االجتامعية  والحالة  املتعددة  الوسائط  اإلنرتنت:  أخبار   52 الجدول 

واالقتباس املبارش

%ذ% إ

الظهور يف مكونات الوسائط املتعددة 

املصاحبة لألخبار
34%29%

%7%21معرفة حسب الوضع األرسي

%52%50مقتبس عنها مبارشة

الحالة االجتامعية
يزداد احتامل وصف املرأة حسب الحالة االجتامعية ثالثة أضعاف– 

الهويات  إىل  إلخ، مام يشري ضمنيًّا  ا...  أمًّ أو  بنتاًا  أو  باعتبارها زوجة 

اإلعالمية  امليول  يناقض  وهذا  باآلخرين.  عالقاتها  من  املكتسبة 

يف  أدوارهم  من  قيمتهم  تنبع  كأشخاص  الرجال  لتصوير  الشديدة 

املجتمع مثل مناصبهم السياسية أو ِمَهِنهم.

إنتاج األخبار إلكرتونيًّا: املراسلون
الوسائط  يف  تغطيه  مام   5% أكرث  إلكرتونية  أخباراًا  النساء  تغطي 

التقليدية مجتمعة: %42 يف األخبار املنشورة إلكرتونيًّا تغطيها النساء 

)الجدول 53( مقارنة بنسبة %37 للوسائط التقليدية )انظر املناقشة 

يف الفصل 3 )2( والجدول 35(. إنهن يغطني اإلخبار السياسية بزيادة 

والصحية  العلمية  واألخبار   %+4 بزيادة  واالقتصادية   5% قدرها 

والقانونية  االجتامعية  واألخبار   )+11%( الجرمية  وأخبار   )%+1(

)4+%( وأخبار املشاهري )10%+(.

الرئيسية  املوضوعات  يف  املراسالت  اإلنرتنت:  أخبار   :53 الجدول 

حسب املنطقة 2015: 

الجدول 53: أخبار اإلنرتنت: املراسالت يف املوضوعات الرئيسية حسب املنطقة 2015: 

الجرمية والعنفاالجتامعي والقانوينالعلوم والصحةاالقتصادالسياسة والحكومة 
املشاهري والفنون 

واإلعالم والرياضة
اإلجاميل

%41%0%0%25%60%29%50أفريقيا

%53%52%78%49%100%80%33آسيا

%40%0%50%75%50%40%25منطقة الكاريبي

%39%35%33%42%46%39%38أوروبا

%40%42%38%40%45%48%27أمريكا الالتينية

%26%60%33%18%33%25%14الرشق األوسط

%48%60%50%42%41%71%51أمريكا الشاملية

%53%20%50%77%89%17%33ُجُزر الهادي

%43%67%23%50%50%0%36اإلعالم خارج الحدود

%42%44%44%43%51%43%36اإلجاميل

فقط يف الرشق األوسط ومنطقة الكاريبي يقل عدد املراسالت يف األخبار 

اإللكرتونية عنه يف األخبار التقليدية، بنسبة %12- و 4-% عىل التوايل. 

إن التواجد النسبي هو األعىل يف آسيا %22+ للمراسالت إلكرتونيًّا يليه 

أمريكا الشاملية ومنطقة الهادي )8+% يف كل منطقة(، أفريقيا )6+%( 

وأوروبا )2+%(. ليس هناك فوارق كبرية يف أمريكا الالتينية حيث تظهر 

املطبوعة  األخبار  يف  الحال  هو  كام  تقريباًا  متساوية  بنسب  املراسالت 

والتليفزيون والراديو )الفارق 1+%(.

تتفوق السيدات عىل الرجال يف تغطية أخبار اإلنرتنت يف آسيا والهادي، 

%53 من األخبار تغطيها النساء يف كلتا املنطقتني. 

الدور يف األخبار
يكشف تفصيل األخبار حسب الجندر وحسب األدوار التي يحققونها يف 

األخبار اإللكرتونية عن بعض أوجه التشابه الشديدة وكذلك من األخبار 

املطبوعة واملذاعة.

متت  وكأشخاص  لألخبار  كموضوع  النساء  ظهور  احتامل  يتساوى 

مقابلتهم بناءاً عىل الخربات الشخصية يف األخبار املنشورة إلكرتونيًّا كام 

هو الحال يف األخبار اإللكرتونية واملطبوعة واملذاعة – %26 و%38 من 

املوضوعات ومقدمي الخربات الشخصية عىل التوايل من السيدات، سواء 

إلكرتونيًّا أو يف الوسائط التقليدية.

كمتحدث  بنسبة 2%  املرأة  ظهور  احتامل  يقل  اإللكرتونية  األخبار  يف 

من  و21%   18% بنسبة  كخبرية،  ظهورها  احتامل   2% ويزيد  رسمي 

األفراد الظاهرين بتلك األدوار عىل التوايل.

عالقة  لها  التي  اإللكرتونية  األخبار  يف  هو  للسيدات  الكبري  واملكسب 

من   42% متثل  حيث  العام  للرأي  كمقدم  بها  يظهرن  التي  بالصفة 

األشخاص الذين يؤدون تلك األدوار يف األخبار املنشورة إلكرتونيًّا.
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الجدول 54: أخبار اإلنرتنت: دور األشخاص يف األخبار 2015: 

%ذ% إالدور يف الخرب

%74%26موضوع الخرب: تدور القصة حول هذا الشخص أو عن يشء فعله ذلك الشخص أو قاله... إلخ

ا آخر أو مجموعة أو مؤسسة أو يتحدث نيابة عنه %82%18املتحدث الرسمي: الشخص ميثل شخصاً

ا بناء عىل معرفة أو خربة متخصصة %79%21خبري أو ُمعلِّق: الشخص يقدم معلومات إضافية أو رأياًا أو تعليقاً

الخربة الشخصية: الشخص يقدم الرأي أو التعليق بناءاً عىل خربة شخصية فردية، الرأي ليس املقصود منه بالرضورة 

أن يعكس وجهة نظر مجموعة أكرب
38%62%

%73%27شاهد العيان: الشخص يعطي شهادته أو تعليقه بناءاً عىل مالحظة مبارشة )مثال كونه حارضاًا للحدث(

الرأي العام: من املفرتض أن يكون رأي الشخص يعكس رأي املواطن العادي )مثال يف مقابلة يف الشارع، صوت 

الشعب... إلخ( من املقصود ضمنيًّا نقل وجهة نظر الشخص إىل مجموعة أكرب الناس.
42%58%

الفارق بني النوعني يف اختيار املصدر
أصبح الفارق بني النوعني يف اختيار املصدر بواسطة املراسلني اإلناث 

والذكور أوضح يف األخبار اإللكرتونية. إن نسبة %10 هي الفارق يف 

أضعافها  ثالثة  أكرث من  األنثوية  األخبار  اختيار موضوعات ومصادر 

يف الوسائط التقليدية. إن املرأة متثل %33 من مصادر األخبار التي 

من   23% بنسبة  مقارنة  اإللكرتونية،  األخبار  يف  املراسالت  تختارها 

املتعلقة  األطروحة  إن   )55 )الجدول  الرجال.  يغطيها  التي  األخبار 

قوة  يزداد  املصدر،  اختبار  يف  النوعني  بني  فعيل  اختالف  بوجود 

قد  النوعني  املتوازنة من  األخبار  أن غرف  إىل  إشارة ضمنية  وهناك 

تقود التقدم أكرث نحو التنوع يف املصادر، كجزء من إسرتاتيجية أشمل 

للمساواة الجندرية.

الجدول 55: أخبار اإلنرتنت: اختيار املرأة كموضوعات لألخبار 2015: 

GMMP 2015 Who Makes the News?

56%

2%

54%

19%

35%

34%
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14%

48%

29%

28%

21%

11%

12%

40%

36%

33%

23%
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أفريقيا آسيا منطقة الكاريبي أوروبا أمريكا الالتينية

الرشق األوسط أمريكا الشاملية جزر الهادي اإلعالم خارج 
الحدود

املراسلون

املصادرات االناث
املراسالت

املصادرات االناث
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النمطية  والصور  الحقوق  قضايا  عن 

للنوعني واملساواة بينهام
التي تذكر السياسة أو الترشيع املتعلقة باملساواة  إن نسبة األخبار 

تلقي  التي  وتلك  اإلنسان  حقوق  و/أو  املرأة  حقوق  أو  الجندرية 

بني  املقارنة  تقبل  املساواة  عدم  أو  الجندرية  املساواة  عىل  الضوء 

األخبار املنشورة إلكرتونيًّا واألخبار املطبوعة/ اإلذاعية/ املتلفزة. إن 

نسبة %10 من أخبار اإلنرتنت تذكر السياسة أو السندات القانونية 

و%10 تلقي الضوء عىل قضايا املساواة أو عدم املساواة وهي نسب 

شبه متساوية مع نسبة %9 التي وجدت يف الوسائط التقليدية من 

كال املؤرشين. )الجدول 56(

النوعني  بني  النمطية  الصور  اإلنرتنت  أخبار  تتحدى  أن  احتامل  إن 

وبنفس  املتلفزة.  اإلذاعية/  املطبوعة/  األخبار  بنسبة %3 عن  يزداد 

القدر تأيت النتيجة التي مفادها أن %19 من األخبار اإللكرتونية تركز 

ا عىل املرأة، يف مقابل %10 يف الوسائط التقليدية. أساساً

املساواة  وقضايا  الحقوق  قضايا  عن  أخبار  اإلنرتنت:   :56 الجدول 

الجندرية والصور النمطية للنوعني ومركزية املرأة 2015: 

% األخباراملؤرش

األخبار التي تشري إىل السياسات أو الترشيع عن 

النوعني
10%

%10املساواة وحقوق املرأة و/أو حقوق اإلنسان

%7األخبار التي تثري قضايا املساواة الجندرية

%19األخبار التي تركز عىل التمحور حول املرأة

الجندر يف أخبار تويرت
إن معظم التغريدات يف عينة مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي )94%( 

احتامالاً  األكرث  هي  املشاهري  تغريدات  إن  أصلية.  تغريدات  كانت 

)%13( بأن يعاد تغريدها أكرث من التغريدات يف املوضوعات األخرى. 

يف دراسة حديثة عن مصادر األخبار والجندر عىل تويرت عن طريق 

تبني وجود سوء  أمريكية  51 جريدة  املراسلني يف  تغريدات  تحليل 

أثناء  "أنه  البحث  يقرتح   )23( االقتباسات.  يف  للمرأة  شديد  متثيل 

اإلبحار يف تكنولوجيا وسائل التواصل االجتامعي، يُزيد املراسلون من 

التنوع عن طريق التواصل مع املرأة من خالل األقوال والرسائل املعاد 

إرسالها إىل مجتمع املتابعني بأكمله". )24(

كانت  العاملي،  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  أخبار  تغريدات  عيِّنٍة  ويف 

باعتبارها موضوع  التغريدات سواء  األفراد يف  املرأة متثل %28 من 

الخرب أو مصدره أو مذكورة فيه.

إىل هوية  إشارة  بها  يكن  مل  التغريدات )57%(  نصف  أكرث من  إن 

ا  املراسل )املراسلني( الذين خلف التغريدات. ومن الباقي كان واضحاً

أن الرجال ميثلون نسبة %64 من املراسلني بينام %36 كنَّ سيدات، 

الوسائط  يف  الجندر  املراسلني حسب  توزيع  من  قريبة  أرقام  وهي 

. التقليدية إجامالاً

إن نسبة%4 فقط من تغريدات وسائل اإلعالم تتحدى بوضوح الصور 

املئوية لألخبار يف  النسبة  بالتحديد مبا يشابه  النوعني،  النمطية بني 

الصحة  العلوم/  تغريدات  متيل   )57 )الجدول  التقليدية.  الوسائط 

إىل تحدي الصور النمطية للنوعني بدرجة أقل عن األخبار املشابهة 

تغريدات  تتحدى  بينام   ،)%-4( والتليفزيون  الراديو  ويف  املطبوعة 

عن   )%+4( أعىل  بنسب  للنوعني  النمطية  الصور  العنف  الجرمية/ 

الوسائط  عرب  واملقدمة  املوضوع  نفس  تحت  تندرج  التي  األخبار 

التقليدية.

الجدول 57 تويرت: التغريد يتحدى بوضوح الصور النمطية بني النوعني حسب املنطقة وحسب املوضوع الرئييس 2015: 

أمريكا الالتينيةأوروبامنطقة الكاريبيآسياأفريقيا
أمريكا 

الشاملية
جذر الهادي

اإلعالم فيام وراء 

الحدود
اإلجاميل

%2%0%0%0%1%2%5%8%7السياسة والحكومة

%1%0%0%8%0%0%6%0%17االقتصاد

%1%0%0%0%2%1%0%0%0العلوم والصحة

%3%0%3%8%1%3%7%0%4االجتامعي والقانوين

%8%0%5%0%4%9%8%0%46الجرمية والعنف

املشاهري والفنون 

واإلعالم والرياضة
0%0%12%4%4%8%0%0%4%

%3%0%1%4%2%3%7%3%14اإلجاميل 
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تكشف املقارنة اإلقليمية بني تويرت والوسائط التقليدية عن احتامل 

النمطية بني النوعني يف أفريقيا  أعىل أن تتحدى أخبار تويرت الصور 

)9+%( وأمريكا الشاملية )2+%(. والعكس صحيح يف جميع املناطق 

تغريدات(:  أي  تجمع  مل  حيث  األوسط،  الرشق  )باستثناء  األخرى 

النوعني  بني  النمطية  الصور  تتحدى  أن  احتامالاً  أقل  التغريدات 

الوسائط  يف  باألخبار  مقارنة  أقل  أخبار   %-8( الهادي  منطقة  يف 

التقليدية( وأمريكا الالتينية )3-%(.

إن نتيجة أفريقيا ستحتاج إىل توثيق يف األبحاث املستقبلية مع عينة 

أكرب، عندما يصبح استخدام تويرت أكرث أهمية لدول أكرث يف املنطقة. 

والكامريون  ونيجرييا  كينيا  يف  تويرت  مراقبة  متت  ذلك،  عىل  عالوةاً 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية وهي عيِّنة استبعدت جنوب أفريقيا 

وهي الدولة األكرث فعالية يف املنطقة يف تويرت.

ا ختاماً
تكشف نتائج رصد أخبار اإلنرتنت وتويرت عن انتقال ال نظري له للتمييز 

اإلشكال  إىل  التقليدية  الوسائط  من  اإلعالمية  األخبار  يف  الجندري 

اإلعالمية الجديدة. إن عدم املساواة الجندرية يف التصوير والتمثيل 

للمرأة والرجل إىل جانب األمناط القامئة عىل النوع يف إنتاج األخبار 

تنتعش يف الربامج الرقمية. إن قواعد السلطة األبوية يف ثقافات غرفة 

األخبار التقليدية تتكرر يف مامرسات إنتاج األخبار اإللكرتونية. وبينام 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  االستفادة  يف  املرأة  تستمر 

البوابات  خالل  من  مصالحها،  مع  يصطف  إعالم  خلق  يف  الجديدة 

إىل  الحاجة  تبقى  املثال،  سبيل  عىل  للسيدات  املخصصة  اإلخبارية 

تدخالت تضمن محاسبة األخبار اإللكرتونية عىل قضايا املرأة. 
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املامرسة الصحفية املعتمدة عىل الحقوق
يف عام 2010، بدأ مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي يتصارع مع أسئلة 

يتعلق  اإلخبارية. دخل سؤال  التغطية  املرأة يف  حول ظهور حقوق 

الجندرية أو حقوق  الخرب قد أشار إىل أو ذكر املساواة  إذا كان  مبا 

املرأة أو حقوق اإلنسان أو السياسة ذات الصلة بذلك أو السندات 

القانونية إىل وثائق التكويد. يستفرس السؤال عن السندات العامة– 

أو الخاصة غري املتعلقة بالنوعني أو املرأة- من أجل تحديد ما إذا كان 

هناك أي إطار قانوين أو حقوقي ظاهر يف القصة أم ال.

ن إشارةاً إىل األطر القانونية أو الحقوقية أو  %9 فقط من األخبار يتضمَّ

السياسية )الجدول 58( مام يعطي إشارة إىل غياب املنظور الحقوقي 

التي تستجيب إىل املهام األصلية لإلعالم  الهام يف الصحافة املحرتفة 

يف املجتمع وهي أن يسهم يف عملية محاسبة املسئولني عن الحقوق.

تحقق األخبار االجتامعية والقانونية أعىل إسهام )%12( يف املتوسط 

املتعلقة  األخبار  يليها  األطر  إىل  التي تشري  لألخبار  اإلجاميل  العاملي 

االقتصادية  التغطية  أن  الغريب  من   .)10%( والعنف  بالجرمية 

الذي  الظلم  ضوء  عىل  الحقوق  زاوية  من  ا  متاماً مفلسة  والسياسية 

مييز مواجهاتنا اليومية مع السياسات واالقتصاد. تظهر زاوية الحقوق 

فقط يف %8 من األخبار السياسية و%7 من األخبار االقتصادية.

الجانب الداخيل ألخبار الحقوق

الجدول 58: اإلشارة إىل املساواة الجندرية وحقوق اإلنسان والسياسة 

حسب املوضوعات الرئيسية 2015:  

2015املوضوع الرئييس

%8السياسات والحكومة

%7االقتصاد

%9العلوم والصحة

%12االجتامعي والقانوين

%10الجرمية والعنف

%5املشاهري والفنون واإلعالم والرياضة

%5خالف ذلك

%9اإلجاميل 

وأمريكا  الكاريبي  ومنطقة  أفريقيا  يف  اإلخباري  اإلعالم  يسجل 

عند  األخرى  باملناطق  مقارنةاً  املؤرش  هذا  مثاليًّا عىل  أداء  الشاملية 

%20 و%19 و%17من األخبار عىل التوايل. )الجدول 59(. كان أداء 

األخبار األفريقية وأمريكا الشاملية أعىل من املتوسط العاملي يف هذا 

املؤرش يف 2010 باملثل. تراجعت املناطق األخرى عن النتيجة العاملية 

األخبار.  تلك  من  فقط   1% الهادي  منطقة  يف  األخبار  تسجيل  مع 

بينام ليس من الكايف ذكر الرشط القانوين فقط، إال أنها بداية للتوعية 

املطالبة  أو دعم  الحقوق  انتهاكات  لتحدي  املتاحة  األدوات  بجميع 

بالحقوق.

الجدول 59: اإلشارة إىل املساواة الجندرية أو حقوق املرأة أو حقوق 

اإلنسان حسب املنطقة 2010-2015:  

أعىل نسب  والقانونية  االجتامعية  األخبار  تتضمن  أربع مناطق   يف 

من األخبار التي بها تركيز عىل الحقوق؛ أي أنها ربع األخبار املندرجة 

منطقة  يف   10 كل  من   4 وتقريباًا  أفريقيا  يف  املوضوع  هذا  تحت 

الكاريبي و%11 يف الرشق األوسط و3 من كل 10 يف أمريكا الشاملية. 

)الجدول 60( كان أداء األخبار السياسية يف آسيا )%97( وأداء األخبار 

االقتصادية يف منطقة الهادي )%98( ويف الرشق األوسط )%98( ويف 

ا يف مجال الرتكيز عىل الحقوق.  أوروبا )%97( ضعيفاً

الفصل الرابع 

محتوى األخبار

GMMP 2015 Who Makes the News?

CHAPTER 4 .

News Content

Rights-centred journalistic practice
In 2010 the GMMP began grappling with questions 
about the visibility of women’s human rights in news 
reporting. A question on whether the story referenced 
or made mention of gender equality, women’s rights, 
human rights and related policy or legal instruments 
was introduced into the coding instruments. The 
question asks about general – non-gender/non-wom-
en specific – instruments in order to first determine 
whether any legal or rights frameworks at all were 
visible in the story.

Only 9% of stories overall contain reference to legal, 
rights or policy frameworks (Table 58), signalling 
the absence of a rights perspective that is crucial in a 
professional journalism that responds to the original 
function of news media in society, namely, to contrib-
ute to the process of holding rights bearers account-
able. 

Social and legal stories make the highest contribution 
(12%) to the overall global average of stories refer-
encing the frameworks, followed closely by stories 
on crime and violence (10%). It is disturbing that 
economic and political reporting is almost bankrupt 
of the rights angle in view of the injustices that mark 
our daily encounters with politics and the economy. 
A rights angle is present in only 8% of political stories 
and 7% of economic news.

Table 58: Reference to gender equality/human 
rights/policy, by major topic  2015  

Major Topic 2015

Politics and Government 8%

Economy 7%

Science and Health 9%

Social and Legal 12%

Crime and Violence 10%

Celebrity, Arts and Media, Sports 5%
Other 5%

OVERALL 9%

News media in Africa, the Caribbean and North 
America record exemplary performance on this 
indicator relative to other regions, at 20%, 19% and 
17% of stories respectively. (Table 59)  African and 
North American news performed higher than the 
global average on this indicator in 2010 as well. The 
other regions fall below the global finding with Pacific 
news recording only 1% of such stories. While it is 
not enough to simply mention a legal provision, it is 
nevertheless a start to creating awareness of the tools 
available to challenge rights’ violations or support 
rights’ claims.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2015

In four regions social and legal news contain the high-
est proportions of stories with a rights focus, that is, a 
quarter of the stories under this topic in Africa, almost 
4 out of 10 in the Caribbean, 11% in the Middle East 
and 3 out of 10 in North America. (Table 60) Political 
stories in Asia (97%), economic stories in the Pacific 
(98%), in the Middle East (98%) and in Europe (97%) 
perform poorly on the rights-focus yardstick.
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دراسة حالة

بلغاريا
العنوان: حان وقت القتل وليس الرضاعة،

 صادر يف صحيفة 24 تشاسا

امللخص
هذه القصة لصحفية سيدة عن امرأة ُمِنعت من إرضاع طفلها يف مكان 

عام. يتناقض تحليل الصحفية للحالة مع قضية عامة بشأن الرضاعة 

للسيدات  ا  عموماً واملقبولة  فيها  املشكوك  غري  الجنسية  الصورة  مع 

وهن يظهرن يف األماكن العامة. وذكرت توصيات من منظمة الصحة 

البابا فرنسيس يف 2014  األطفال وعبارة  إرضاع  أهمية  العاملية عن 

بتشجيع األمهات عىل إرضاع أطفالهن.

التحليل 
جزء كبري من املقال مخصص للتحليل الصحفي بأنه بينام من املمنوع 

أن ترضع املرأة أطفالها يف مكان عام، فإن األعراف االجتامعية تسمح 

مناقشتها  وتلقي  العامة.  األماكن  يف  للسيدات  جنسية  بعرض صور 

ا يف مجال التسويق.  الضوء عىل مشكلة تحويل املرأة إىل يشء خصوصاً

تربر الصحفية حرية املرأة يف استخدام املناطق العامة للرضاعة عن 

طريق إثارة املزايا الصحية إلرضاع األطفال.  

يعكس املقال حالة النوعني واإلعالم يف بلغاريا. فهو يتحدى كيف أن 

جنسية املرأة قد تكون أحياناًا مقبولة اجتامعيًّا وأحياناًا أخرى، يف هذه 

هات  الحالة هي تقدم دور األمومة، غري مسموح بها بناء عىل التوجُّ

واألعراف االجتامعية السائدة. 

الطريقة  من املمكن أن يكون املقال قد استفاد من املناقشة حول 

األبوية تجاه املرأة من خالل ترشيع حركتهن يف األماكن العامة تحت 

املفاهيم  هذه  أن  الواضح  من  للياقة.  سياسة  ووضع  الحامية  قناع 

مطبقة فقط عىل املرأة. اختارت الصحفية أن تضع إطاراًا للقضية من 

التحليل  إن  األطفال.  الرضاعة عىل  آثار  يتناول  خالل منظور صحي 

االجتامعي كان سيساعد عىل إلقاء الضوء عىل عزلة املرأة واستبعادها 

من األماكن العامة.

بطاقة محاسبة اإلعالم العام

أ: ممتاز              ب: جيد          ت: مقبول         ث: ضعيف 

تطبيق أخالقيات 
الصحافة يف النظر إىل 

النوعني

 جيد

 مقبول

 ضعيف

عنارص الحقوق 
مدرجة

 جيد

 مقبول

 ضعيف

يراعي الحقوق 
العامة يف حرية 

التعبري. 

 جيد

 مقبول

 ضعيف

الدرجة اإلجاملية أ

الجدول 60: اإلشارة إىل املساواة الجندرية/ حقوق اإلنسان/ السياسة، حسب املوضوع الرئييس، وحسب املنطقة 2015: 

أمريكا الالتينيةأوروبامنطقة الكاريبيآسياأفريقيا
الرشق 

األوسط
أمريكا الشاملية

منطقة 

الهادي

%4%15%9%5%7%16%3%20السياسة والحكومة

%2%14%2%5%3%8%6%18االقتصاد

%0%9%3%12%5%16%8%19العلوم والصحة

%3%31%11%12%5%38%12%25االجتامعي والقانوين

%0%10%2%7%7%22%12%21الجرمية والعنف

%0%10%0%1%2%5%8%10املشاهري والفنون واإلعالم والرياضة

%0%20%0%0%0%0%6%9خالف ذلك

%1%17%6%8%5%19%8%19اإلجاميل 
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إن نسبة %9 من األخبار التي تغطيها مراسالت يرد فيها ذكر السندات 

يغطيها  التي  األخبار  من  بنسبة 8%  مقارنة  الحقوقية  أو  القانونية 

الرجال. )الجدول 61( إن الفارق رغم ذلك غري هام، إن الرتكيز عىل 

املراسالت  تغطيها  التي  األخبار  يف  مساوية  بدرجة  غائب  الحقوق 

واملراسلون عىل السواء.

الجدول 61: التمييز الجندري يف التقارير، حسب املوضوع الرئييس: 

عىل الصحافة القامئة عىل الحقوق 2015:  

املراسلوناملراسالت

10%9%السياسة والحكومة

%6%7االقتصاد

%5%6العلوم والصحة

%11%13االجتامعي والقانوين

%8%9الجرمية والعنف

%4%4املشاهري والفنون واإلعالم والرياضة

%8%9اإلجاميل 

التمحور حول املرأة يف األخبار
وأنواع  نسب  يف  التغريُّ  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  يتعقَّب 

األخبار التي تركز محوريًّا عىل املرأة. تتضمن تلك األخبار تلك التي 

األخبار  جانب  إىل  جامعات،  أو  أفراد  سيدات،  عىل  مبارشةاً  تنصب 

التي تتعامل مع قضايا تؤثر عىل املرأة بطرق خاصة، منها عىل سبيل 

املثال، قصة عن سيدة غري عاملة.

إن النسبة اإلجاملية لألخبار التي تركز عىل السيدات ظلت بال تغري 

زيادة  حدثت  عندما   2010 باستثناء   ،2000 منذ   10% نسبة  عند 

أقل  السياسية هي  األخبار  تليها  االقتصادية  األخبار  إن  قدرها 3%. 

احتامالاً للرتكيز عىل املرأة وهي حالياًا بنسبة %5 و%7 من األخبار يف 

هذه املوضوعات عىل التوايل.

االجتامعية  لألخبار  املنخفضة  النسبة  عن  النمطية  غري  النتيجة  إن 

والقانونية املركزة عىل السيدات تتضح يف تحطم الطائرة جريمانوينج: 

واملجاعات  والحوادث  "الكوارث  موضوع  يف  األخبار  من   4% فقط 

والفيضانات وتحطم الطائرة... إلخ" تندرج تحت فكرة "االجتامعي/

ا عىل املرأة، مع ذلك سيطرت تلك األخبار عىل  القانوين" ركزت أساساً

العينة يف هذا املوضوع الرئييس.

الجدول 62: مركزية املرأة يف األخبار، حسب املوضوع الرئييس 2000-2015:  

2000 2005 2010 2015

السياسة والحكومة 7 8 13 7%

االقتصاد 4 3 4 5%

العلوم والصحة 11 6 11 14%

االجتامعي والقانوين 19 17 17 8%

الجرمية والعنف 10 16 16 17%

املشاهري والفنون واإلعالم 16 17 16 14%

10 اإلجاميل 10 13 10%
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التي يزيد فيها احتامل أن تكون  الجدول 63: أعىل 10 موضوعات 

املرأة محور املوضوع 2015:  

املوضوعم

مشاركة املرأة يف العمليات االقتصادية1

تحديد النسل والخصوبة والتعقيم واإلجهاض2

العالقات األرسية والرصاع بني األجيال والوالدين3

مسابقات الجامل والعارضات واملوضة والجراحات التجميلية4

5

العنف بني النوعني بناء عىل الثقافة واألرسة والعالقات بني 

األشخاص وقتل النساء والتحرش واالغتصاب واالعتداء الجنيس 

والتهريب وختان اإلناث 

تغري عالقات النوعني )خارج املنزل(6

السياسات واملرشحات يف االنتخابات...7

الحركات النسائية والنشاط والتظاهرات... إلخ8

9
حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق األقليات الجنسية 

واألقليات الدينية

إيبوال العالج واالستجابة...10

الجدول 64: التمحور حول املرأة... أقل 10 أخبار 2015

املوضوعم

التغري املناخي واالحتباس الحراري1

قضايا التنمية األخرى واالستدامة... إلخ2

العنف بني النوعني الذي ترتكبه الدولة3

أخبار أخرى عن االقتصاد4

5
األزمة االقتصادية والدولة تساعد الرشكات والسيطرة عىل 

الرشكات والدمج... إلخ

6
السياسات االقتصادية واإلسرتاتيجيات والوحدات واملؤرشات 

وأسواق األسهم... إلخ

السالم واملفاوضات واملعاهدات7

النقل واملرور والطرق...8

قضايا املستهلك وحامية املستهلك والغش9

قضايا العمل األخرى )اإلرضابات والنقابات... إلخ(10

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

1
2

3

4

5

6
7

8
9

10

بني  الفارق  فقط  ليس  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  اكتشف 

أكرث  أصبح  الفارق  لكن  املرأة،  املتمحورة حول  التغطية  يف  النوعني 

ظهوراًا عىل مدار 10 سنوات متعاقبة من املراقبة. )الجدول 66( إن 

التي ترويها مراسالت سيدات تركز محوريًّا  نسبة %14 من األخبار 

عىل املرأة يف مقابل %9 من األخبار التي يغطيها أقرانهن. 

 37% حالياًا  ميثلن  الاليت  املراِسالت،  من  ا  مزيداً بأن  يوحي  وهذا 

قد  الصفة،  بهذه  األخبار  غرف  يف  العاملني  من  العاملي(  )املتوسط 

ينتج عنهن زيادة يف نسبة األخبار التي تركز محوريًّا عىل السيدات 

مع تداعيات من التقدم نحو حامية حرية املرأة يف التعبري يف اإلطار 

العام. مع ذلك تبقى الحاجة إىل تعدد ثقافة غرفة األخبار بتدعيم 

تهميش املرأة يف نتاج املراسلني واملراسالت قامئة.

عىل  املوضوع:  حسب  التقارير،  يف  الجندري  التمييز   :66 الجدول 

مركزية املرأة -2005 2015:

200520102015
%14%13%11مراسلة
%9%10%10مراسل

املساواة/ عدم املساواة يف األخبار
إن نسبة األخبار التي تثار فيها قضايا املساواة أو عدم املساواة يبدو 

عام  تزال دون %10. يف  ال  إنها  رغم  منذ 2005،  بثبات  ترتفع  أنها 

2015 تثري %9 من األخبار قضايا املساواة /عدم املساواة الجندرية، 

تم توثيق أكرث من ضعف النسبة منذ 10 سنوات مضت.
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الجدول 65: األخبار التي بها املرأة هي البؤرة املركزية حسب املوضوع- التفاصيل 2015 

املوضوع

مشاركة املرأة يف العمليات االقتصادية

تحديد النسل والخصوبة والتعقيم واإلجهاض

العالقات األرسية والرصاع بني األجيال والوالدين

مسابقات الجامل والعارضات واملوضة والجراحة التجميلية

العنف بني النوعني القائم عىل الثقافة والعائلة والعالقات بني األفراد وقتل النساء والتحرش واالغتصاب واالعتداء الجنيس والتهريب وختان اإلناث.

تغري العالقات بني النوعني )خارج املنزل(

السيدات السياسيات واملرشحات يف االنتخابات

أخبار أخرى عن املشاهري/الفنون/اإلعالم

الحركات النسائية والنشاط والتظاهرات... إلخ

حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق األقليات الجنسية واألقليات الدينية... إلخ

املشاهري واملواليد والزواج واألرسة الحاكمة... إلخ

أيبوال العالج واالستجابة

استغالل األطفال والعنف الجنيس ضد األطفال واإلهامل

جرائم العنف والقتل واالختطاف واالعتداء... إلخ

قوانني األرسة وقانون العائلة وقانون امللكية واملرياث

الطب والصحة والنظافة العامة والسالمة )وليس أيبوال أو فريوس/مرض اإليدز(

التوظيف

الفنون والرتفيه والفراغ والسينام والكتب والرقص

الرشاكات الدولية

الدين والثقافة والرتاث واالختالفات

األخبار األخرى عن العلوم

العمل غري الرسمي والبيع يف الشوارع... إلخ

فريوس ومرض اإليدز والسياسة والعالج... إلخ

جرائم غري عنيفة والرشوة والرسقة واملخدرات والفساد

اإلعالم )مبا فيه اإلنرتنت( وصورة الرجل/ املرأة

جرائم أخرى/ عنف

التعليم ورعاية األطفال والتمريض والجامعة وتعليم القراءة والكتابة

ا عن األرسة النظام القانوين والقضايئ والترشيعي بعيداً

األوبئة األخرى والفريوسات والطاعون واإلنفلونزا وجنون البقر وسارس

الشغب والتظاهرات واالضطراب العام... إلخ

العلوم والتكنولوجيا والبحث واالكتشافات

االقتصاد الريفي والزراعة واالستزراع وحقوق األرايض

األخبار األخرى عن االجتامع/ القانون

أخبار محلية أخرى عن السياسات والحكومة... إلخ

األهداف اإلمنائية لأللفية وأجندة ما بعد 2015 وأهداف التنمية املستدامة

الهجرة والالجئون والخوف من األجانب والرصاع العرقي

أخبار أخرى عن السياسة

الفقر واإلسكان والرعاية االجتامعية واملساعدات... إلخ

البيئة والتلوث والسياحة

السياسات الخارجية/الدولية واألمم املتحدة وحفظ السالم

الحرب والحرب األهلية واإلرهاب وغريها من العنف يف داخل الدولة

الكوارث والحوادث واملجاعات والفيضانات وتحكم الطائرات... إلخ

الرياضات والفعاليات والالعبون واملنشآت والتدريب والتمويل

الدفاع الوطني واإلنفاق العسكري والتدريب والتمويل

قضايا عاملية أخرى )اإلرضابات والنقابات... إلخ(

خالف ذلك

قضايا املستهلك وحامية املستهلك والغش

املواصالت واملرور والطرق...

السالم واملفاوضات واملعاهدات

السياسات االقتصادية واإلسرتاتيجيات والوحدات واملؤرشات وأسواق األسهم

األزمة االقتصادية والرشكة تنقذ الرشكات والسيطرة عىل الرشكات والدمج... إلخ

أخبار أخرى عن االقتصاد

التغري املناخي واالحتباس الحراري

قضايا التنمية األخرى واالستدامة... إلخ

العنف بني النوعني الذي ترتكبه الدولة

91% 9% 33
73% 27% 45
68% 32% 38
68% 32% 28

57% 43% 159

45% 55% 11
45% 55% 143
42% 58% 81
35% 65% 55
34% 66% 213
28% 72% 326
27% 73% 15
25% 75% 101
23% 77% 655
23% 77% 31
21% 79% 410
19% 81% 126
15% 85% 402
14% 86% 99
13% 87% 204
11% 89% 96
11% 89% 19
10% 90% 21

9% 91% 567
9% 91% 70
8% 92% 153
8% 92% 488
8% 92% 467
8% 92% 79
7% 93% 223
7% 93% 288
6% 94% 185
6% 94% 256
6% 94% 2021
6% 94% 17
6% 94% 69
5% 95% 346
5% 95% 169
5% 95% 208
5% 95% 494
4% 96% 372
4% 96% 1973
4% 96% 810
3% 97% 296
3% 97% 181
3% 97% 306
3% 97% 151
2% 98% 310
2% 98% 230
2% 98% 689
1% 99% 162
1% 99% 125
0% 100% 78
0% 100% 104
0% 100% 4
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2

4

6

8

10

12%

20152005 2010

املساواة،  عدم  املساواة/  قضايا  فيها  تثار  التي  األخبار   :67 الجدول 

حسب املنطقة -2005 2015:  

200520102015املنطقة

%20%5%4أفريقيا

%8%3%3آسيا

%18%9%5منطقة الكاريبي

%5%3%3أوروبا

%7%12%4أمريكا الالتينية

%6%4%1الرشق األوسط

%17%10%5أمريكا الشاملية

%1%1%3الدول املطلة عىل الهادي

%9%6%4املتوسط العاملي

بني  وتتذبذب   ،)67 )الجدول  املناطق  كثرياًا حسب  النسب  تختلف 

املوضوعات الرئيسية وبني املوضوعات يف داخل كل منطقة )الجدول 

68(. تحظى األخبار األفريقية بأعىل نسبة إجاملية من األخبار التي 

تلقي الضوء عىل قضايا املساواة الجندرية: من 1: 2.5 من كل عرشة 

أخبار يف كل موضوع رئييس تثار قضايا املساواة.

اجتامعية/  أخبار   10 كل  من   4 وتقريباًا 
قانونية يف منطقة الكاريبي تدعم قضايا املساواة 

الجندرية. 

إن 3 من كل 10 أخبار يف أمريكا الشاملية 
عن هذا املوضوع تثري تلك القضايا.

  الجدول 68: األخبار التي تثار فيها قضايا املساواة الجندرية، حسب املوضوع الرئييس، وحسب املنطقة 2015: 

اإلجاميلمنطقة الهاديأمريكا الشامليةالرشق األوسطأمريكا الالتينيةأوروبامنطقة الكاريبيآسياأفريقيا 

%8%4%15%9%5%7%15%3%19السياسة والحكومة

%7%2%14%2%5%3%8%6%18االقتصاد

%9%0%10%3%11%5%14%8%19العلوم والصحة

%13%3%31%12%12%5%37%12%25االجتامعي والقانوين

%10%0%10%2%7%8%23%12%21الجرمية والعنف

%5%0%9%0%1%2%5%8%10املشاهري والفنون واإلعالم والرياضة

%9%1%17%6%7%5%18%8%20اإلجاميل 

عىل مدار 10 سنوات كانت أكرب القفزات يف تكامل منظور املساواة 

بني النوعني قد حدثت يف أخبار العلوم والصحة )7+ يف املائة( يليها 

أخبار االقتصاد وأخبار الجرمية والعنف )6+ يف املائة(. )الجدول 69( 

إن تغطية أخبار املشاهري قد انحرست بشكل طفيف عىل هذا املؤرش 

إىل %5من األخبار مقارنة بنسبة %6 يف 2005. 

الجدول 69: القصص التي تثار فيها قضايا املساواة/ عدم املساواة الجندرية حسب املوضوع الرئييس 2005-2015: 

10 سنوات200520102015

5+%%8%3%3السياسة والحكومة

6+%%7%4%1االقتصاد

7+%%9%7%2العلوم والصحة

4+%%12%8%8االجتامعي والقانوين

6+%%10%5%4الجرمية والعنف

1-%%5%4%6املشاهري والفنون واإلعالم والرياضة

5+%%9%6%4اإلجاميل
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الجدول 70: أعىل 10 أخبار من املحتمل أن تثار فيها قضايا املساواة/ 

عدم املساواة الجندرية 2015: 

املوضوعم

1
حقوق اإلنسان، حقوق املرأة، حقوق األقليات الجنسية، حقوق 

األقليات الدينية... إلخ

تحديد النسل والخصوبة والتعقيم واإلجهاض...2

تغيري العالقات بني النوعني )خارج املنزل(3

مشاركة املرأة يف العمليات االقتصادية4

5

العنف بني النوعني بناء عىل الثقافة والعائلة والعالقات بني األفراد 

وقتل املرأة والتحرش واالغتصاب واالعتداء الجنيس والخطف 

وختان اإلناث

الحركات النسائية والنشاط والتظاهرات... إلخ6

7
األهداف اإلمنائية لأللفية وأجندة ما بعد 2015 وأهداف التنمية 

املستدامة

الهجرة والالجئون والخوف من األجانب والرصاع العرقي8

أيبوال والعالج واالستجابة9

ا عن العائلة10 النظام القانوين والترشيعي والقضايئ بعيداً

الجدول 71: إثارة قضايا املساواة/ عدم املساواة الجندرية... أقل 10 

أخبار يف 2015 

املوضوعم

العنف بني النوعني الذي ترتكبه الدولة1

مسابقات الجامل والعارضات واملوضة والجراحات التجميلية2

أخبار أخرى يف االقتصاد3

أخبار أخرى عن العلوم4

5
الكوارث والحوادث واملجاعات والفيضانات وتحطم الطائرات... 

إلخ

الرياضات والفعاليات والالعبون واملنشآت والتدريب والتمويل6

الجرائم غري العنيفة والرشوة والرسقة واملخدرات والفساد7

الفنون والرتفيه والفراغ والسينام والكتب والرقص8

املواصالت واملرور والطرق...9

البيئة والتلوث والسياحة 10

1
2
3
4

5

6
7

8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الجدول 72: املييز الجندري يف التقارير: عىل املساواة/عدم املساواة 

 :2005-2015

 200520102015

%10%5%11املراسالت

%9%3%7املراسلون

يف  النوعني  بني  قليالاً  متييزاًا  هناك  أن  يبدو  العاملي،  املستوى  عىل 

التغطية التي تثري قضايا املساواة أو عدم املساواة. )الجدول 72( بينام 

متيل أخبار جميع املراسلني إىل عدم إلقاء الضوء عىل قضايا املساواة، 

فإن املراسالت عىل مدار السنوات العرش املاضية زاد احتامل إثارتهن 

لتلك القضايا بنسبة طفيفة.

يكشف  )الجدول 73(  متساوية.  اإلقليمية غري  الداخلية  األمناط  إن 

يف  النوعني  بني  للتميز  عظيم  ميل  وجود  عن  اإلقليمي  التفصيل 

التغطية يف أمريكا الشاملية والرشق األوسط: يف كلتا املنطقتني، كانت 

األخبار التي تغطيها السيدات ما بني 2 إىل 2.5 احتامل أكرث أن تثري 

يغطيها  التي  تلك  عن  الجندرية  املساواة(  عدم  )أو  املساواة  قضايا 

املراسلون. والفوارق أصغر يف أفريقيا وأوروبا والهادي وغري موجودة 

تبدو  الكاريبي حيث  آسيا ومنطقة  والعكس يف  الالتينية  أمريكا  يف 

بنسبة  املساواة  قضايا عدم  إىل  استجابة  ما  إىل حد  املراسلني  أخبار 

يف  عليها  املتعرف  الصغرية  االختالفات  إن  املائة.  يف  اثنني  إىل  واحد 

املنطقتني األخريتني غري ذات داللة إحصائية. 

الجدول 73: املييز الجندري يف التقارير، حسب املنطقة: عىل املساواة 

وعدم املساواة الجندرية 2015:  

املراسلوناملراسالت

%20%23أفريقيا

%13%11آسيا

%15%14منطقة الكاريبي

%5%6أوروبا

%6%6أمريكا الالتينية

%6%11الرشق األوسط

%10%25أمريكا الشاملية

%2%3الدول املطلة عىل الهادي

%9%11اإلجاميل 
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61% 39% 213
55% 45% 44
50% 50% 12
45% 55% 33

41% 59% 159

36% 64% 55
29% 71% 17
27% 73% 15
26% 74% 468
26% 74% 70
22% 78% 126
21% 79% 38
21% 79% 143
19% 81% 31
16% 84% 101
16% 84% 70
15% 85% 204
15% 85% 169
14% 86% 256
13% 87% 231
12% 88% 104
11% 89% 487
11% 89% 327
10% 90% 79
10% 90% 20
10% 90% 656
10% 90% 295

9% 91% 346
9% 91% 78
9% 91% 81
8% 92% 410
8% 92% 372
8% 92% 222
7% 93% 162
7% 93% 153
7% 93% 288
7% 93% 494
7% 93% 152
6% 94% 2021
6% 94% 98
6% 94% 186
6% 94% 18
6% 94% 306
6% 94% 181
4% 96% 689
4% 96% 208
3% 97% 402
3% 97% 310
3% 97% 567
2% 98% 96
2% 98% 810
2% 98% 1973
1% 99% 126
0% 100% 4
0% 100% 29

الجدول 74: األخبار التي أثريت فيها قضايا املساواة/ عدم املساواة الجندرية حسب تفاصيل املوضوع2015: 

املوضوع

حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق األقليات الجنسية وحقوق األقليات الدينية... إلخ

تحديد النسل والخصوبة والتعقيم واإلجهاض

تغيري عالقة النوعني )خارج املنزل(

مشاركة املرأة يف العمليات االقتصادية

العنف بني النوعني بناءاً عىل الثقافة واألرسة والعالقات بني األفراد وقتل النساء والتحرش واالغتصاب واالعتداء الجنيس 

والتهريب وختان اإلناث...

الحركات النسائية والنشاط والتظاهرات... إلخ

األهداف اإلمنائية لأللفية وأجندة ما بعد 2015 وأهداف التنمية املستدامة

أيبوال، العالج واالستجابة...

ا عن العائلة النظام القانوين والقضايئ والترشيعي بعيداً

الهجرة والالجئون والخوف من األجانب والرصاع العرقي

التوظيف

العالقات األرسية والرصاع بني األجيال والوالدين

السياسيات واملرشحات االنتخابيات

قانون األرسة وقوانني العائلة وقانون امللكية واملرياث

استغالل األطفال والعنف الجنيس ضد األطفال واإلهامل

اإلعالم )مبا يف ذلك اإلنرتنت( وتصوير املرأة والرجل

الدين والثقافة والرتاث والخالفات

الفقر واإلسكان والرعاية االجتامعية واملساعدة... إلخ

األخبار األخرى يف املجال القانوين/ االجتامعي

السالم واملفاوضات واملعاهدات

القضايا التنموية األخرى واالستدامة... إلخ

التعليم ورعاية األطفال والتمريض والجامعة وتعلم القراءة والكتابة

أخبار املشاهري واملواليد والزواج واألرسة املالكة... إلخ

أوبئة أخرى وفريوسات وانتشار لألمراض وإنفلونزا وجنون البقر وسارس

فريوس ومرض اإليدز، السياسة والعالج... إلخ

جرائم العنف والقتل واالختطاف واالعتداء... إلخ

الدفاع الوطني واإلنفاق العسكري واألمن الداخيل... إلخ

أخبار أخرى عن السياسة

التغري املناخي واالحتباس الحراري

أخبار أخرى عن املشاهري والفنون واإلعالم

الطب والصحة والنظافة العامة والسالمة )وليس إيبوال أو مرض وفريوس اإليدز(

الحرب والحرب األهلية واإلرهاب وغريها من العنف املتمركز يف الدولة

الشغب والتظاهرات واالضطراب العام... إلخ

األزمة االقتصادية وإنقاذ الدولة للرشكات والسيطرة عىل الرشكات والدمج... إلخ

أخبار جرمية وعنف أخرى

العلوم والتكنولوجيا والبحث واالكتشافات

السياسة الخارجية/ الدولية واألمم املتحدة وحفظ السالم

قضايا املستهلك وحامية املستهلك والغش

سياسات محلية أخرى والحكومة... إلخ

الرشاكات الدولية

االقتصاد الريفي والزراعة واالستزراع وحقوق األرايض

العمل غري الرسمي والبيع يف الشوارع... إلخ

خالف ذلك

قضايا عاملية أخرى )اإلرضابات والنقابات... إلخ(

السياسات االقتصادية واإلسرتاتيجيات والوحدات واملؤرشات وأسواق األسهم

البيئة والتلوث والسياحة

الفنون والرتفيه والفراغ والسينام والكتب والرقص

النقل واملرور والطرق

جرائم غري عنيفة والرشوة والرسقة واملخدرات والفساد

أخبار أخرى عن العلوم

الرياضات والفعاليات والالعبون واملنشآت والتدريب والتمويل

الكوارث والحوادث واملجاعات والفيضانات وتحطم الطائرة... إلخ

أخبار أخرى عن االقتصاد

العنف بني النوعني الذي ترتكبه الدولة

مسابقات الجامل والعارضات واملوضة والجراحات التجميلية 
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الصور النمطية للنوع يف األخبار
الرجل  بني  واملساواة  املرأة  لتطوير  كبرية  بإمكانية  اإلعالم  يحظى 

ومتنوع  منطي  غري  بشكل  والرجل  املرأة  تصوير  طريق  عن  واملرأة 

ومتزن وباحرتام كرامة وقيمة اإلنسان.

اإلطار العاملي، الفقرة 3، منهاج عمل بكني 1995 )1(

الحكومات  بكني  عمل  منهاج  من   J2 اإلسرتاتيجي  الهدف  يطالب 

واإلعالم والقطاع الخاص واملجتمع املدين أن "يروج التصوير املتوازن 

هذا  داخل  خاصة  أحكام  وهناك  اإلعالم"  يف  للمرأة  النمطي  وغري 

الهدف تدعم تكامل مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي لألمناط التقليدية 

لإلعالم كمحور للدراسة.

ا لألنثوية  تُفَهم األمناط التقليدية للنوعني يف اإلعالم باعتبارها تجسيداً

كشفت  بكليهام.  يتعلق  فيام  واملرأة  الرجل  تصوير  يف  والذكورية 

التقليدية  دراسات تجريبية عديدة عن كيفية تشكيل هذه األمناط 

للتوجهات املجتمعية والسلوك والتوقعات إىل جانب خربات األفراد 

واملجموعة بأرسها. إن دراسة دونا تشو )2004( عن وسائل اإلعالم 

وتوجهات  كونج  هونج  يف  املرأة  عن  الناشئة  التقليدية  واألمناط 

الشباب كشفت عن كيف كانت األمناط التقليدية السلبية السائدة 

الجديد  الجيل  ومظهر  شخصية  عىل  والتوقعات  األدوار  عىل  تؤثر 

من السيدات". )2( بينام كان الشباب جمهوراًا فعاالاً أكرث من كونه 

سلبيًّا، فإنهم ال يزالون يعتمدون عىل اإلعالم للحصول عىل املعلومات 

القصرية التي تساعدهم عىل فهم الجامعات االجتامعية )ص 143(. 

يرى توكاتشنسيك وآخرون )2015( أن تجاور البيانات من الدراسات 

املسحية عن الرأي العام وتحليل الباحثني أنفسهم للمحتوى يف بث 

بني  الروابط  يرسم  ا  عاماً  22 مدار  عىل  األمرييك  التليفزيون  عروض 

التمثيل اإلعالمي ومفهوم الجمهور: "إن انتشار الشخصيات الالتينية 

بتوجهات  ارتبط  العالية  الجنسية  والطبيعة  السوداء  البرشة  ذات 

سلبية أكرب تجاه األمريكيني األفارقة والالتينيني يف الواليات املتحدة. 

ا  وعىل العكس عندما شغل السود والالتينيون يف التليفزيون أوضاعاً

البيض األمريكيون إىل وجهات نظر  اجتامعية ومهنية مرموقة، مال 

ا لتلك املجموعات االجتامعية". )3( أكرث احرتاماً

الحدود  وراء  فيام  مقارنة  دراسة  وهي   )2015( وآخرين  ميلر  إن 

تجتذب مشاركني من 66 دولة وكان هدفها فهم عامل التنبؤ األقوى 

السيدات رغم  أكرث من  بالرجال  العلوم  تربط  التي  النمطية  الصور 

ذلك تؤكد عىل تأثري الصور النمطية عىل مستويات تسجيل املرأة يف 

دورات تعلم العلوم الثالثية إىل جانب التوظيف يف أبحاث العلوم. 

لها  التعرض  وتكرار  السيئة  النمطية  الصور  أن  الباحثون  يقرتح   )4(

أمر هام لتغيري األمناط الضمنية أو الالواعية، بينام التغريات يف البيئة 

الثقافية األشمل قد تساعد عىل إنصاف الصور النمطية الرصيحة أو 

املؤثرة.

ظلت الصور النمطية متأصلة بثبات يف محصلة اإلعالم اإلخباري عىل 

الصور  تلك  األخبار  املايض. تحدى نسبة %4 فقط من  العقد  مدار 

النمطية بوضوح مام يعكس نسبة تغري قدرها واحد يف املائة منذ عام 

2005 عندما أُدخل هذا املؤرش ألول مرة يف أدوات تكويد مرشوع 

الرصد اإلعالمي العاملي )الجدول 75(.

يف املوضوعات الرئيسية كان التغري األكرب يف أخبار العلوم والصحة: 

%5 من األخبار تتحدى األمناط التقليدية بني النوعني برصاحة مقارنة 

يف  فجوة  أضيق  الحقيقة  يف  املوضوع  ولهذا   .2005 يف   1% بنسبة 

والصحة–  العلوم  أخبار  يف  الناس  من   35% املرأة  تشكل  األخبار– 

القصص  املراسلني – %49 من  املساواة من حيث  األقرب إىل  وهي 

تغطيها النساء. وهذا املوضوع هو األقل أهمية عىل أجندة األخبار، 

فيسهم بنسبة %8 فقط من األخبار يف البث ويف الصفحات اإلخبارية 

نسبة  يف  تقدم  هناك  يكن  مل  سنوات   10 ويف  املطبوعة.  الرئيسية 

تظهر  النوعني.  بني  النمطية  الصور  تتحدى  التي  السياسية  األخبار 

الصور النمطية باعتبارها قد زادت يف األخبار االجتامعية والقانونية 

وهي نتيجة يرشحها العدد الكبري من أخبار الكوارث والصور النمطية 

القوية التي تصاحب تلك القصص عادة.
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الجدول 75: القصص التي تتحدى الصور النمطية بني النوعني بوضوح، حسب املوضوع الرئييس 2005-2015:  

10 سنوات200520102015املوضوع

%0%3%5%3السياسة والحكومة

2+%%3%4%1االقتصاد

4+%%5%5%1العلوم والصحة

2-%%4%8%6االجتامعي والقانوين

2+%%4%5%2الجرمية والعنف

1+%%3%6%2املشاهري والفنون واإلعالم والرياضة

4-%%1%2%5خالف ذلك

1+%%4%6%3اإلجاميل

يبدو أن األخبار االقتصادية املغطاة يف أمريكا الشاملية استثنائية عند 

تحدي الصور النمطية بني النوعني: واحد من خمسة أخبار تحت هذا 

املوضوع يتحدى الصور النمطية بوضوح. تحت هذا املوضوع، يرتاوح 

األداء يف بقية العامل ما بني %0 من األخبار يف منطقة الهادي إىل 4% 

ا يف تحدي الصور  يف أفريقيا. تقود أخبار أمريكا الشاملية اإلعالم أيضاً

يليها  األخبار(  والقانونية )%19 من  االجتامعية  األخبار  النمطية يف 

بنسبة 17%.  املوضوع،  الكاريبي تحت نفس  أخبار منطقة  مبارشة 

ويف آسيا، يتم تحدي الصور النمطية بقوة يف أخبار الجرمية والعنف 

)%7 من األخبار( بينام يف أفريقيا يتم تحديها بدرجة متساوية مع 

أخبار الجرمية والعنف وأخبار املشاهري )%6 من األخبار(.

الجدول 76: القصص التي تتحدى الصور النمطية للنوعني، حسب املنطقة وحسب املوضوع الرئييس 2015: 

اإلجاميلمنطقة الهاديأمريكا الشامليةالرشق األوسطأمريكا الالتينيةأوروبامنطقة الكاريبيآسياأفريقيا

%3%0%3%1%6%3%7%1%4السياسة والحكومة

%3%0%20%1%3%2%1%2%4االقتصاد

%5%0%7%0%11%4%8%5%4العلوم والصحة

%4%1%19%6%5%2%17%4%4القانوين واالجتامعي

%4%1%0%0%6%4%11%7%6الجرمية والعنف

%3%1%2%3%2%4%4%2%6املشاهري والفنون والرياضة واإلعالم

%4%1%9%2%5%3%8%3%5اإلجاميل 

اإلجاملية  النسب  الشاملية  أمريكا  أخبار  قادت  سنوات،  عرش  منذ 

لألخبار التي تتحدى الصور النمطية للنوعني بوضوح )الجدول 77( 

تقود  للنوعني،  النمطية  الصور  تتحدى  التي  األخبار  بنسبة %9 من 

روعة  األكرث  التغري  حيث  الكاريبي  منطقة  مبارشة  يليها  املنطقة 

ا عىل بقية مناطق العامل.  )بنسبة %5( قد حدث قياساً

تقريباًا يف  أفقيًّا  يأخذ شكالاً  الزمان  مدته عقد من  الذي  ه  التوجُّ إن 

آسيا )1+%( ويف أوروبا )1+%( ويف الهادي )بال تغري(، بينام االنحدار 

أمريكا  املراقبة يف  نتائج  أظهرت   .)%-1( األوسط  الرشق  الهابط يف 

الالتينية تحسناًا مستقبليًّا عىل هذا املؤرش يف 2010: واليوم يظهر أن 

وسائل اإلعالم تؤدي بنسبة واحد يف املائة أعىل من املتوسط العاملي 

عىل هذا املقياس.
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الجدول 77: القصص التي تتحدى الصور النمطية بني النوعني بوضوح، حسب املنطقة 2005-2015:

10 سنوات200520102015املنطقة

2+%%5%5%3أفريقيا

1+%%3%5%2آسيا

5+%%8%5%3منطقة الكاريبي

1+%%3%4%2أوروبا

2+%%5%13%3أمريكا الالتينية

1-%%2%4%3الرشق األوسط

4+%%9%9%5أمريكا الشاملية

%0%1%2%1منطقة الهادي

%2%4%6%2املتوسط العاملي 

بالنظر إىل القصص التي تتحدى الصور النمطية بني النوعني حسب 

نوع املراسل عىل مدار فرتيتّ رصد يف 2010 و2015 يتضح أن هناك 

ا يف التغطية: %6 من األخبار التي تغطيها املراسالت  فارقاًا نوعيًّا ضعيفاً

تتحدى األمناط التقليدية بني النوعني يف مقابل %3 من األخبار التي 

يف  املكتََشف  الثالث  النقاط  فارق   )78 )الجدول  الرجال.  يغطيها 

مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2010. 

الجدول 78: التمييز الجندري يف التقارير: عىل تحدي الصور النمطية بني النوعني بوضوح 2010-2015:   

20102015

%6%7املراسالت

%3%4املراسلون
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مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي -1995 2015 أفكار قليلة 
كارين روس

صدر التقرير األول ملرشوع الرصد اإلعالمي العاملي يف 1995 وانطلق 

يف نفس العام يف املؤمتر العاملي الرابع لألمم املتحدة عن املرأة والذي 

 .)BPfA( ا مبادرة خارقة، وهي منهاج عمل بكني أيضاً أطلق خالله 

اعرتف منهاج عمل بكني بالدور الكبري لإلعالم سواء يف القضاء عىل 

التغيري،  عىل  مساعدة  قوة  باعتباره  أو  النوعني  بني  النمطية  الصور 

وبالتايل حان الوقت لقضاء بعض الوقت يف التفكري يف كيف غريَّ اإلعالم 

الحكومات  من  كالًّ  أن  ظل  يف  املاضيني.  العقدين  مدار  عىل  العامل 

واملؤسسات اإلعالمية يف أرجاء الكرة األرضية قد وقَّعت عىل أي عدد 

الزمنية، فام  الفرتة  الجندرية خالل نفس  املساواة  من إسرتاتيجيات 

مزايا  هناك  ذلك؟  لتظهر  اإلخباري  اإلعالم  يف  املرئية  التغريات  هي 

متعددة ميكن أن يجلبها مرشوع عاملي مثل مرشوع الرصد اإلعالمي 

من  سلطة  يعطيه  الذي  واملجتمع  واإلعالم  النوعني  لفهم  العاملي 

ثلثني  بنسبة  زادت  التي  الجغرافية  التغطية  أوالاً  مقاومتها.  الصعب 

منذ أول دراسة )71( مع مراقبة 114 دولة يف 2015. إن النطاق أمر 

الواسع  النطاق  رؤية  مقارنة مام ميكِّننا من  بيانات  إنتاج  حيوي يف 

وكذلك التغريات اإلقليمية والقومية. ثانياًا طبيعته الطولية، مام ميكِّن 

ثالثاًا  التوجه.  بيانات  التعرف عىل  السياسات من  الباحثني وواضعي 

والجديد.  الرتايث  اإلعالم  اآلن  يتضمن  والذي  املراقب  اإلعالم  مدى 

والنطاق هام، حيث إنه ميكِّننا من رؤية أوجه التشابه والفوارق سواء 

املسافة  تقييم  من  وميكِّننا  التاريخية،  أو  الجيوسياسية  الناحية  من 

املغطاة ويرثي معلومات واضعي السياسات عن العمل الذي يجب 

تنفيذه.

وبينام كل واحد من األيام الخمسة للرصد كان يتم اختياره عشوائيًّا 

اليشء  يوجد مثل هذا  أنه ال  الواضح  العادية"، من  "األخبار  ليمثل 

يف  املغطاة  القومية  الكارثة  شهدتا  قد  نسختني  وآخر  أول  من  وكل 

جريمان  طائرة  وتحطم   1995 يف  كوبا  زلزال  اإلعالمي،  العامل  أرجاء 

صادف  مختلفة،  سنوات  ويف  مختلفة  دول  ويف   .2015 يف  وينج 

رغم  ولكن  األم.  وأعياد  عامة  وانتخابات  وطنية  أعياداًا  الرصد  يوم 

الفعاليات غري العادية، هناك توافق ملحوظ ومخيب لآلمال يف متثيل 

مرشوع  تقرير  تقديم  عند  اإلخباري.  اإلعالم  يف  والتوظيف  املرأة 

الرصد اإلعالمي العاملي 1995، متنى مدير املرشوع واملدير التنفيذي 

يف رصد اإلعالم أن يضع املرشوع بذور مبادرات املراقبة املستقبلية 

وهو ما حدث بالفعل لكن ما تأثري ذلك؟

يف ظل البحث عن املوضوع الذي تم بدون مرشوع الرصد اإلعالمي 

العاملي، فإن التوجيه والتوصيات املقدمة من األمم املتحدة واالتحاد 

األورويب، وظهور املرأة يف الصحف والتليفزيون والراديو قد زاد بنسبة 

%7 منذ 1995 واآلن يقف عند %24 وهو نفس املستوى املسجل يف 

عام 2010. والنسبة هي %25 للمواقع اإلخبارية اإللكرتونية و28% 

العلوم  يف  أكرث  املرأة  تظهر  أن  املحتمل  من  اإلخبارية.  للتغريدات 

والعنف  الجرمية  وأخبار  واالجتامعية  القانونية  واألخبار  والصحة 

ه ظل ثابتاًا عىل مدار األعوام العرشين املاضية. ظل دورها  وهذا توجُّ

ا هو نفسه أو يف خالل خمس نقاط يف املائة وهي اآلن  يف األخبار أيضاً

أكرث احتامالاً أن تُطلَب للتحدث عن خرباتها الشخصية )%38( فيام 

العيان أو متحدثة  يتعلق بخرب أكرث من أي سبب آخر مثل شهادة 

رسمية أو خبرية )%19(. ومرة أخرى، عند تقرير املهنة، من املحتمل 

مرتني أن توصف املرأة باعتبارها "مدبرة منزل" أو "والدة" أكرث من 

أن  مرات  بخمس  احتامالاً  أكرث  كانت   1995 يف  أنها  رغم  الرجال، 

ن يف النوع. إن أجندة األخبار نفسها  توصف كذلك، بالتايل هذا تحسُّ

ذلك.  أو خالف  املرأة  شمول  عىل  تأثري  ولهذا  ا  أيضاً هي  تغريت  قد 

السياسة  هي  إخبارية  موضوعات  ثالثة  أعىل  كانت   2000 عام  يف 

كانت   2015 يف  واألعامل.  واالقتصاد  والقانون،  الجرمية  والحكومة، 

أعىل ثالثة موضوعات هي السياسة/ الحكومة، الكوارث/ الحوادث، 

والرياضة حيث إدراج املرأة يف املوضوع األول والثالث قد انخفض 

واالهتامم  اإلعالم  يف  لألخبار  املقيت  الهابط  التوجه  إن   .2010 منذ 

البرشي واملستويات املرتفعة يف التشخيص يعني أن ظهور املرأة يف 

األخبار مييل نحو التهميش بدالاً من إعطائه أهمية، إنهن ذات أهمية 

بينام  أو كونهن ضحية.  )األمومة(  الحيوي  الجانب  الخرب بسبب  يف 

منذ  النصف  إىل  انخفضت  قد  املوصوفات كضحية  السيدات  نسب 

عام 1995 )وهو اآلن عند %16( وال يزال ضعف الرجال، رغم ذلك 

%8 من السيدات يوصفن اآلن كناجيات من كوارث وهي يف الغالب 

العنف املنزيل. مرة أخرى هذا أمر مفهوم عند التفكري يف ولع اإلعالم 

لتلك  املركزية  البؤرة  هي  السيدات  تكون  وبأن  والعنف:  بالجنس 

األخبار، هناك تغري من الفئة األكرث شعبية وهي االجتامعي/ القانوين 

)%19( يف 2000 إىل الجرمية / العنف )%17( يف 2015. 

بينام هناك اختالفات إقليمية حول كيف ميكننا تسوية هذه النتائج 

مع ما نعرفه بأنه اإلسهام الفعيل للمرأة يف العامل الواقعي، ففي الوقت 

الذي لدينا فيه سيدات يف منصب الرئاسة ورئاسة الوزراء أكرث من ذي 

قبل، فإن عدد السيدات الظاهرات يف األخبار السياسية قد انخفض 

بالفعل منذ 2010 وهو اآلن مجرد %16 من جميع املوضوعات يف 
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جيدة،  بدرجات  الرجال  من  أكرث  سيدات  تخرج  رغم  النوع.  هذا 

أقل من واحد من كل خمسة خرباء يف األخبار، وهي  فإنهن ميثلن 

تبدو  عندما  عام 2005. حتى  رقم  املائة عن  اثنني يف  بنسبة  زيادة 

مجال  يف  بالعامالت  يتعلق  فيام  مشجعة  الوقت  مرور  مع  النتائج 

اإلعالم، فإن هناك عىل سبيل املثال العديد من السيدات بنفس عدد 

الرجال يعملون مذيعات للبث اإلخباري، ومتوسط السيدات يف هذا 

ا عىل مدار السنوات الخمس املاضية  ا شديداً الدور قد شهد انخفاضاً

قد  التليفزيون  يف  سنًّا  األكرب  املراسالت  السيدات  عدد  فإن  وبالتايل 

اختفى يف الواقع املعارص لألخبار مقرتناًا بانخفاض يف عدد السيدات 

املاضية، يبدو  السنوات الخمس  التليفزيون عىل مدار  املراسالت يف 

أنه ال يوجد يشء كثري إلظهاره عىل مدار عقدين من حملة الرتويج 

للمساواة الجندرية يف اإلعالم. 

أصبح ال ميكن مقاومة أن نرى أن هذه النتائج سواء يف الوضع املعارص 

ا يف التوجهات عىل مدار األعوام العرشين املاضية، هي محصلة  أو أيضاً

قوى ليست عشوائية أو اعتباطية بل مرتوية وإسرتاتيجية. رغم إن 

املرأة  توظيف  يف  هامة  جهوداًا  بذلت  قد  والدول  املناطق  بعض 

ومتثيلها يف اإلعالم اإلخباري، فإن كثرياًا من الدول مل تنجح يف تفعيل 

التغري من أي نوع، عىل األقل عىل مدار العقد املايض فام السبب؟

يكمن جزء من اإلجابة يف الرتابط البيني للقيم اإلخبارية مع صعوبة 

الصحافة، حيث يسيطر الرجال عىل األخري منذ القدم وال يزال الالحق 

إن  حيث  فارقاًا،  تحدث  و"من"  "ما"  إن  آخر  بلفظ  الرجال.  ميارسه 

األخبار توافق عليها غرف أخبار ينظمها الرجال ويقدمها صحفيون 

وبوضوح   2000 ومنذ  نوعهم.  مثل  من  مبصادر  يستعينون  رجال 

يستخدمن  الصحفيات  السيدات  أن  النتائج  توضح   ،2015 يف  أكرث 

ليس هذا  رمبا  الرجال.  أكرث من  أكرث كمصادر وموضوعات  سيدات 

ا؛ حيث إن املراسالت السيدات يظهرن باحتامل أكرث لتغطية  مدهشاً

املوضوعات الرقيقة التي من املزعوم أنها تروق للسيدات لكن ليست 

هكذا الحال.

عىل سبيل املثال يف عام 2000 غطت املرأة %47 من األخبار البيئية 

كانت   2010 ويف  االقتصادية  األخبار  من   43% غطت   2005 ويف 

 .2010 يف  إىل 50%  وارتفعت  والعلوم  الصحة  ألخبار  النسبة 44% 

تتضمن هذه النتيجة بعض األمل، حيث إن عدد السيدات املحرتفات 

السيدات  نسبة  يف  اليشء  نفس  سيحدث  وبالتايل  تزايد  يف  لإلعالم 

الاليت يظهرن يف األجندة اإلخبارية لكن مكان التغري بطيء وبعضنا ال 

يستطيع االنتظار طوال تلك املدة.

وبينام هو أمر مشجع بالتأكيد أن نرى الزيادة يف عدد األخبار التي 

من  فقط   4% تشكل  أنها  إال  النوعني،  بني  النمطية  الصور  تتحدى 

األخبار التي رصدناها يف 2015 وهذا يعني أن %96 منها مل يتحداها. 

باملثل %9 من األخبار يف 2015 ألقت الضوء عىل املساواة أو عدم 

املساواة الجندرية مقارنة بنسبة %4 يف 2000 وهي أكرث من ضعف 

األخبار لكنها ال تزال نسبة ضئيلة من العدد اإلجاميل املشفر.  

العاملي 2015  اإلعالمي  الرصد  أمسية بكني 20+ ونتائج مرشوع  يف 

قليالاً  دليالاً  يقدم  ا  عاماً يغطي عرشين  الذي  املخترص  املنظور  وهذا 

عىل أن طموحات منهاج عمل بكني لتحسني وصول املرأة إىل اإلعالم 

ومتثيلها فيه هي أقرب اآلن إىل التحقيق عام كانت عليه عندما بدأنا 

يف التخطيط للمرشوع يف 1995. 

1. United Nations, Beijing Declaration and Platform 

of Action, adopted at the Fourth World Conference 

on Women, 27 October 1995, available at: http://

www.refworld.org/docid/3dde04324.html [accessed 

2015/09/27]

2. Donna Chu "Kong Girls and Lang Mo: teen per-

ceptions of emergent gender stereotypes in Hong 

Kong." Journal of Youth Studies 17 no. 1)2014(:130-

147

3. Riva Tukachinsky, Dana Mastro, and Moran Yar-

chi. “Documenting Portrayals of Race/Ethnicity on 

Primetime Television over a 20-Year Span and Their 

Association with National-Level Racial/Ethnic Atti-

tudes” Journal of Social Issues 71 no. 1: )2015(. 17-

38

4. David I. Miller, Alice H. Eagly and Marcia C. Linn. 

“Women’s representation in science predicts nation-

al gender-science stereotypes: Evidence from 66 na-

tions” Journal of Educational Psychology 107  no. 3 

)2015(: 631-644

املالحظات:

81



الفصل الخامس
دراسة حالة

فرنسا
بطاقة محاسبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                       مقبول
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العنوان: )محتجز من قبل النظام الكويب، الفنانة تانيا بروجريا تواصل 

قتالها(

صادر عن فرانس 24 إلكرتونيًّا

امللخص

يدور الخرب حول مغنية كوبية اسمها تانيا بروجريا تواجه صعوبات 

أثناء محاولة العودة إىل فرنسا ألداء مهرجان "دو دسرتب". صادرت 

الحكومة الكوبية جواز سفرها وتعرضت خططها للسفر إىل الفوىض. 

تم تصويرها كشخص مقاوم يقف صلبًا يف وجه الظلم. كتب املقال 

فيديو  ويف  الذكور.  من  مع شخصني  مقابلة  وأُجريت  رجل  صحفي 

أن  الراوي  يرشح  موقفها.  عىل  بروجريا  تعلق  سيدة،  ترويه  مصور 

موسيقى بروجريا هي تعليق نقدي عىل حكومة كاسرتو وكذلك عىل 

العالقة املتجددة بني كوبا والواليات املتحدة مؤخرًا. أُجريت مقابلة 

مع زميلة يف فرنسا ممن درست عىل يد بروجريا ضمن قصة الفيديو. 

التحليل

قُدمت بروجويرا كمقاتلة عن حرية التعبري ومؤدية وشخص له وكالة. 

إنها تحظى بقيمة كمعلمة ولها معرفة ومهارات مطلوبة ومنشودة. 

حرة  فنانة  باعتبارها  لها  االحرتام  توضح  املستخدمة  الرتاكيب  إن 

املجتمع  والدعم من  باإلعجاب  الذين يحظون  أولئك  وأحد  التفكري 

التعبري  حرية  عن  رسمية  كمتحدثة  توصف  إنها  والعاملي.  الفرنيس 

كضحية  ليس  تُصوَّر  إنها  الضمري.  يوقظ  الذي  الوطني  العمل  وعن 

نوعها  جانب  من  اإلرصار  نقص  إن  إنسان.  حقوق  كناشطة  لكن 

يساعد عىل توجيه البؤرة عىل عملها ونشاطها. ومع ذلك هناك فرصة 

مفقودة هنا لتمثيل خربات الفنانات تحت النظام الكويب. يثري املقال 

فضول القارئ عام إذا كانت السيدات يف مهنة بروجريا يشهدن مزيًدا 

من التمييز عن أقرانهن من الذكور.

 – بروجريا  تانيا  لشخصية  قيود  بال  يروج  أنه  طاملا  طريف  واملقال 

التي  والشخصية  التعبري  حرية  مجال  يف  والناشطة  واملؤدية  الفنانة 

الصحفيون  يصيغ  أن  املمكن  من  كان  قد  الدويل.  املجتمع  يحرتمها 

القصة باعتبار بروجريا ضحية لكنهم مل يفعلوا. بداًل من ذلك صوروها 

كشخصية قوية مقاتلة لن تخضع للنظام.

بينام القصة عىل وعي بالنوعني، فإنها مل تذكر السيدات 

الرواية  املقال  ويقرص  املعارصة  الدولية  الفنية  الدوائر  األخريات يف 

عىل بروجريا. إن الشخصيتني اللتني أجريت معهام املقابلة يف الخرب 

يف  الزميالت  تجارب  هي  ما  السياق:  إىل  املقال  يفتقر  الذكور.  من 

كوبا؟ هل موقف بروجويرا فريد من نوعه؟ مثل تلك املعلومات قد 

تساعد عىل إضافة منظور آخر للخرب. 
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تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني     جيد

عناصر احلقوق مدرجة                                                     ضعيف

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                       مقبول

الدرجة اإلجمالية                ت

ڤيتنام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: القلق مستمر من استخدام اللنب لألطفال 

قصة يف األخبار املطبوعة

امللخص

يناقش املقال حالة إغالق قاعدة إنتاج الحليب يف مدينة هو تيش منه 

يف 21 مارس 2015. تقلق العائالت من املخاطر الصحية التي تشكلها 

منتجات األلبان املطروحة بالفعل يف السوق.

التحليل

يحتوي املقال ليس فقط عىل توازن بني النوعني من حيث املصادر، 

الرجال  مع  مقابالت  أجريت  النمطية.  الصور  أيًضا  يتحدى  إنه  بل 

محل  يف  سيدة  األوىل  الصورة  توضح  الصور.  يف  ويظهرون  والنساء 

رؤية  إن  املتجر.  يف  مساعدة  مع  األلبان  قسم  من  قريب  بقال 

السيدات يتسوقن االحتياجات املنزلية شائعة يف املجتمع الفيتنامي، 

فهن تقليديًّا مسئوالت عن إدارة البيت والصورة الثانية توضح رجاًل 

يقرأ ملصًقا عىل علبة لنب يف متجر البقال وهي صورة أيًضا غريبة. 

املنزلية.  املسئوليات  يف  يشاركون  أيًضا  الرجال  بأن  الصورة  توحي 

وهذا يتحدى الصورة الشائعة وهي أن مسئولية السيدات وحدهن 

أن يراعني العائلة. إن الرجال غري مرتبطني عادة بالعمل املنزيل مثل 

رعاية األطفال وإعداد الطعام للعائلة واالنتباه إىل الصحة والتغذية.

ا  جدًّ متشابه  محتوى  مع  الصورتني  تقديم  يف  ماهرًا  الصحفي  كان 

بوضع الصورة يف نفس املمر واستخدام نفس الزاوية. تنقل الصورة 

رسالة بأن الصحة والتغذية وتقديم الرعاية للعائلة ليس فقط عماًل 

يخص املرأة. 
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بطاقة محاسبة 

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني   ضعيف

عناصر احلقوق مدرجة                                                     ضعيف

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                      ضعيف

الدرجة اإلجمالية ث

ترينداد وتوباجو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: فولني يدفع التحالف إىل تحدي االقرتاع 

ترينداد جارديان )إلكرتوين(

امللخص 

يقدم املقال قصة عن اإلجراءات يف اجتامع عام استضاف مسئولني 

مؤثرين يف الحكومة واألعامل يف مركز مجتمعي محيل. عرب الحارضون 

عن دعمهم لحزب تحالف املستقلني لتقديم املرشحني يف االنتخابات 

املستقلني  تحالف  مؤسس  هو  جريفيث  دير-  نيكول  كان  العامة. 

والذي يوصف خطابه إىل املجموعة بأنه "خطابات بلغت الذروة". 

كان عدد من كبار املساهمني مسئولني سابقني يف الحكومة مثل زوج 

نيكول، جاري جريفيث. وهو وزير األمن القومي السابق ويظهر يف 

الصورة مع رئيس تحالف املستقلني املؤقت ورجال األعامل. 

التحليل 

الذي  فولني  هربرت  سابق،  برملان  عضو  من  بترصيح  املقال  يبدأ 

االنتخابية".  الدوائر  يف  املرشحني  بتشكيل  املستقلني  تحالف  "فوض 

تعليامت  يأخذ  املستقلني  تحالف  أن  هي  هنا  املنقولة  الرسالة  إن 

يف  ليشارك  أقوى،  وتأثري  سلطات  ذو  رمبا  رجل  أخرى،  سلطة  من 

فولني  خطاب  محتوى  توضيح  يف  املقال  هذا  يستمر  االنتخابات. 

مقدًما تفاصيل عن الضيوف اآلخرين الذين حرضوا االجتامع. هناك 

قسم صغري قريب من نهاية املقال يقدم بعض التفاصيل عن محتوى 

الصحفي  يقتبس  ذلك،  إىل  باإلضافة  جريفيث.  دير  نيكول  خطاب 

استخدام كلمة متحدة للغة سيئة متكررة، واضًعا تأكيًدا يف غري محله 

املقال  ينتهي  السيدات.  بواسطة  للكلامت  املهني  غري  االختيار  عىل 

بتعليق حقري وجهه أحد الحارضين إىل قادة تحالف املستقلني. كل 

السياسات غري هام ورمبا غري  املرأة يف  أن دور  بفكرة  يساهم  هذا 

مهني أو غري ناضج. إن أهم رسالة سافرة كامنة منقولة يف هذا املقال 

هي أن مشاركة املرأة ال تحمل قيمة كبرية يف الساحة السياسية وهي 

صورة منطية عن السيدات يف السياسة.

من الواضح أن أغلبية الحارضين يف االجتامع كانوا من الرجال. مع 

استخدام صورة  السياسة من خالل  الرجال عىل  تتأكد سيطرة  ذلك 

ثالثة رجال )منهم زوج نيكول( يف محادثة يف االجتامع. من الواضح 

تعط  الصورة ومل  ليست يف  لكنها  ترأسها سيدة  املنظمة  أن  للقارئ 

مستوى معقواًل من االنتباه يف املقال. حصل زوجها عىل ظهور أكرب 

من خالل ظهوره يف الصورة وباإلشارة إىل منصبه السابق يف الحكومة.

يف اإلجامل، إن تركيب املقال ومحتواه وعنوانه والصورة تظهر كيف 

السياسات  يف  خصوًصا  قيادية  مناصب  يشغلن  الاليت  السيدات  أن 

والحكومة ال يلقني انتباًها يف التغطية اإلعالمية.

أسرتاليا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: حرصي: التمييز القائم عىل النوع لقاضية رفيعة املستوى 

صادر عن كوريري مييل، صحيفة يومية وتصدر يف والية كوينزالند 

امللخص 

هذا الخرب عن نزاع بني سيدتني، رئيس املحكمة الجزئية، باستي وولف 

ورئيسة محكمة االستئناف مارجريت ماكموردو.  يدور الخالف حول 

تعيني املرأة يف منصة كوينزالند حيث أصدر الرئيس مالحظة يف غداء 

بطاقة محاسبة 

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني   ضعيف

عناصر احلقوق مدرجة                                                      مقبول

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                      ضعيف

الدرجة اإلجمالية               ث
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بطاقة محاسبة 

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني   ضعيف

عناصر احلقوق مدرجة                                                     ضعيف

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                      ضعيف

الدرجة اإلجمالية               ث

غري رسمي موضًحا أن التعيينات القضائية للحكومة تظهر التمييز بني 

القاضية وولف  تعليق  وقوبل  نرُش هذا يف جريدة رسمية  النوعني. 

من  معتمد  غري  رئيستها  ادعاء  بأن  مرصًحا  ماكموردو  من  مبزاعم 

اآلخرين يف املنصة.

التحليل

بينام تناقش القصة املنظور التنافيس بشأن ما إذا كانت املساواة بني 

النوعني موجودة يف الهيئة القضائية يف كوينزالند أم ال، فإن التقرير 

يفتقر ليس فقط إىل فرصة دراسة القضية وتقديم الحقائق، بل يظهر 

ا. يركز هذا املقال املخترص عىل النزاع بني سيدتني،  منطًا تقليديًّا فجًّ

بعضهام  تجاه  وعداوتهام  الشخصية  نظرهام  وجهات  عىل  مؤكًدا 

البعض وفوق كل هذا أبعاد القصة. يبدو أن الدافع من القصة هو 

الترصيح العام لسيدة محرتفة والرد من األخرى. من الشائع تصوير 

املرأة باعتبارها إنسانًا وجدانيًّا جدليًّا وهذا املقال يعزز هذا املنظور.

كان من الواجب أن تستخدم القصة الحادثة كشامعة لتحليل القضايا 

الهامة. كان يجب أن يتضمن هذا بحثًا أساسيًّا يف الحقائق املتعلقة 

الخرباء  من  النظر  وجهات  استكشاف  و/أو  املنصة  يف  املرأة  بتعيني 

أن  املفرتض  كان من  التعيني.  ملناقشة عمليات  املنصب  اآلخرين يف 

تتعلق  مشكلة  هناك  كانت  إذا  عام  أوضح  صورة  يف  هذا  يسهم 

باملساواة بني النوعني يف النظام القانوين للدولة. كان يجب أن تكون 

الزاوية التحليلية أكرث فائدة ومواكبة لألخالقيات الصحفية بداًل من 

الرتكيز عىل االختالف بني شخصني.

وموقعه يف أسفل الصفحة من اليمني يف الصفحة الخامسة محتاًل ما 

يقل عن خمس الصفحة. نرشت صورة مياتوفيتش يف املقال تقف يف 

مقدمة العلم الرسمي ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا مبتسمة. ال 

تحمل القصة أي خطوط ثانوية، تعطي كل هذه العنارص انطباًعا بأن 

القصة مجرد ملء مساحة.

ليست هناك جهود إلدراج تعليقات الفائزة نفسها خصوًصا باعتبارها 

الشخصية األوىل من جنوب رشق أوروبا التي تتلقى هذه امليدالية 

الفخمة. وبينام اللغة الواردة يف املقال حساسة للنوعني، فإن محتوى 

أعطت  وال  التاريخي  الفائزة  ميثل صوت  وال  لآلمال  مخيب  األخبار 

القصة قيمة هامة مقارنة باملقاالت اإلخبارية األخرى. 

البوسنة والهرسك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: دونيا مياتوفيتش تحصل عىل ميدالية شارملان

الصحفية: أوسلو بودنجي

امللخص: 

يف  والتعاون  األمن  منظمة  ممثلة  مياتوفيتش،  بدونيا  الخرب  يتعلق 

أوروبا )OSCE( عن حرية وسائل اإلعالم والتي حصلت عىل ميدالية 

يف  للمشاركة  التكريم  من  مستوى  أعىل  هي  امليدالية  إن  شارملان. 

حقوق اإلنسان واإلعالم يف أوروبا. مياتوفيتش تحمل جنسية بوسنية 

وهي أول شخصية من جنوب رشق أوروبا تحصل عىل هذه امليدالية. 

اقتبس الخرب كالم متحدثني رسميني من الرجال، عمدة مدينة آخني 

األملانية ورئيس اللجنة بسبب مالحظاتهم عىل إنجازها. 

التحليل 

الفوز  يف  ملياتوفيتش  الهامة  اإلنجازات  عن  يتحدث  املقال  إن  رغم 

مبيدالية فخمة، حصلت تعليقات الرجلني عىل أهمية كبرية أكرث من 

مساحة  معظم  الرجلني  تعليقات  احتلت  بالجائزة.  الفعيل  الفائز 

املقال بينام ورد ذكر مياتوفيتش يف موضع الخرب فقط. مل يذكر املقال 

كفاحها  أو  طموحاتها  أو  أهدافها  وال  الجائزة  تلقي  عىل  تعليقاتها 

مكان  يف  موضوع  املقال  أن  ذلك  من  األكرث  الخربات.  من  وغريها 

غري مناسب يف الصحيفة محاط بقصص أخرى ذات صلة بالسياسة 
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بطاقة محاسبة 

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني   ضعيف

عناصر احلقوق مدرجة                                                     ضعيف

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                      ضعيف

الدرجة اإلجمالية               ث

مدغشقر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: الصنبور: تعذر الوصول لألرس املحتاجة

صحيفة جراند إيل )املطبوعة(

امللخص 

مدغشقر  يف  للعائالت  الرشب  مياه  تكاليف  ارتفاع  املقال  يغطي 

آخذين يف االعتبار أن %40 من العائالت يف مدغشقر لديها مضخات 

بني  ما  يختلف  املياه  أن مثن زجاجة  الصحفي  يوضح  داخلية.  مياه 

ا  100 إىل 200 أرياري )ما يعادل 0.05 يورو( وهو مبلغ باهظ جدًّ

اليوم  يف  يورو   2 تكسب  التي  الدخل  منخفضة  للعائالت  بالنسبة 

وتحتاج إىل 15 زجاجة من املياه يوميًّا. يستضيف املراسل سيدة تعرب 

عن صعوبة إمتام األعامل املنزلية مثل غسيل املالبس واألطباق. تربط 

الغياب من  النظيفة مع صحة األطفال وعواقب  املياه  القصة نقص 

املدرسة.

التحليل

يف ثقافة مدغشقر، يعترب توصيل املياه إىل املنزل مسئولية املرأة بغض 

التي  املرأة  املادية. ذكرت  أو  البيئية  الظروف  أو  املسافة  النظر عن 

متت مقابلتها يف املقال هذه الحقيقة، حيث تعرب عن صعوبة ظروف 

الصحفية  تتجاهل  ذلك،  مع  وأرستها.  نفسها  عىل  الحالية  املعيشة 

كلامتها وتفشل يف تعقب تعليقاتها عن تأثر السيدات بنقص املياه 

واملشاكل التي تواجهها عند إحضار املياه. تستضيف الصحفية السيدة 

فقط مام يعزز الصورة النمطية إلحضار املياه "عمل املرأة". تفتقد 

هذه القصة إىل فرصة إلقاء الضوء عىل التكاليف املرتفعة ملياه الرشب 

باعتبارها ذات صلة بالعائلة كلها. تصور اللقطة املصاحبة سيدة مع 

التغطية مثرية  املياه قرب املضخة. إن  ثالثة أطفال يحملون أدوات 

للمشاكل حيث إن عمل الرعاية الذي تقوم به املرأة يظل بال اهتامم 

وال عرفان وأجر. تختار الصحفية الرتكيز عىل مشكلة صحة األطفال 

والتعليم. بينام هذه القضايا ذات أهمية مساوية وتستحق االنتباه، 

تظل القصة يف حاجة إىل عدسة النوعني.  

السودان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: الطاير تكشف تفاصيل خطة الحسن

جريدة الطاير

امللخص

الدميقراطي  االتحاد  حزب  زعيم  مع  مقابلة  األوىل  الصفحة  تغطي 

لحزبه  املستقبلية  الخطط  يكشف  وهو  الحسن.  السيد   )UDP(

عام  مؤمتر  واستضافة  لالنتخابات  االستعداد  عىل  حاليًا  يركز  الذي 

عن الحزب. إن الصفة الرئيسية للخطة التي تستغرق 108 أيام هي 

الحزب  من  زعامء  مع  واألقاليم  املختلفة  الواليات  يف  لجان  تشكيل 

يشري  العام.  املؤمتر  عىل  الحًقا  والعمل  االنتخابات  عملية  ملتابعة 

الحسن إىل أن الخطط األخرى طويلة وقصرية األجل جار تطويرها. 

كام يقرتح أيًضا زعيم الحزب حله ملشاكل البالد الرئيسية مثل آيات 

بطاقة محاسبة 

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني   ضعيف

عناصر احلقوق مدرجة                                                     ضعيف

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                      ضعيف

الدرجة اإلجمالية               ث

تبني الحوار الوطني والسياسة الخارجية وعملية السالم. 

التحليل 

السودان  يف  األحزاب  أكرب  من  واحد  الدميقراطي  االتحاد  حزب  إن 

وكان نشطًا ملدة أكرث من 60 عاًما قبيل االستقالل. هناك عدد كبري 

من السيدات أعضاء يف الحزب ومشاركات يف العمل السيايس املنفذ 
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اإلعالم العام
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الدرجة اإلجمالية               ث

عن  االستفسار  يف  املراسل  فشل  ذلك  مع  املستويات.  جميع  عىل 

املشاركة النسائية إلعداد االنتخابات أو دور املرأة يف تطوير أجندة 

األحزاب السياسية الشاملة. ليس هناك ذكر ملشاركة املرأة يف اللجان 

يف  ومشاركتهن  السيدات  عن  لألجندة  إشارة  أي  وال  لها  املخطط 

الخطط طويلة أو قصرية األجل. تتجاهل القصة بالكامل املرشحات 

السيدات املشاركات يف االنتخابات القادمة.

إن غياب أي إشارة إىل املرأة يوضح التوجه اإلعالمي لتغييب املرأة يف 

السياسة رغم املشاركة الفعالة كجزء من الناخبني وكزعامء ومرشحني 

انتخابيني. 

قربص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: تأخر الحرية

صحيفة فيليلثريوس

امللخص

يتناول هذا املقال حرب االستقالل اليونانية التي تعرف باسم الثورة 

الخامس  مبناسبة  مكتوب  وهذا   .1821 يف  بدأت  والتي  اليونانية 

والعرشين من مارس الذي يحتفل به باعتباره اليوم الوطني. يعرتف 

املقال بإسهامات العديد من الرجال يف هذا ويف حروب أخرى.

التحليل 

هذا املقال ال يرى النوع اآلخر بسبب استبعاده املرأة من القصة فهو 

بطاقة محاسبة 

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني   ضعيف

عناصر احلقوق مدرجة                                                     ضعيف

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                      ضعيف

الدرجة اإلجمالية               ث

يقدم صورة غري كاملة عن الحرب. توضح األدلة التاريخية أن املرأة 

كانت مقاتلة فعالة يف الجبال ويف بناء الخزانات والتحصينات وتجهيز 

املقال هذا  تجاهل  ذلك  للمصابني ومع  التمريض  الحصون وخدمة 

يتضمن مقاتالت لكن  املقال  املصاحب  الرسم  بالكامل. حتى  الدور 

دورهن غري مذكور يف النص. 

فمن خالل تجاهل االعرتاف بالسيدات املؤثرات الاليت شاركن بفاعلية 

اإلسهامات  بقيمة  االعرتاف  الصحفي يف  التاريخي، فشل  الحدث  يف 

بربادوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: خارج نطاق العمل

بربادوس اليوم )مطبوعة(

امللخص 

يعكس التقرير نقص تعيينات العمل للعاملني من بربادوس يف ميامي 

رغم وجود اتفاقية وموازنة لربنامج التوظيف املوسمي.

التحليل 

إن ما هو مركز عليه يف املقال هو التأثري الخاص بالنوعني عىل هذا 

مثل  السيدات،  عليها  تسيطر  التي  الخاصة  املجاالت  تتلق  مل  الخرب. 

أكرث  املرأة  بطالة  عىل  يؤثر  وهذا  التعيني  ترتيبات  السياحة،  مجال 

من بطالة الرجل. يف ظل أن التأثري نسبي عىل العاملني والعامالت، 

منظامت  هناك  للتغطية.  ومناسبة  مختلفة  طريقة  األمر  سيتطلب 

املرأة.  عاملة  عىل  بكرثة  تعتمد  لكنها  منها  االقرتاب  يتم  مل  أخرى 

طريقة  إن  فيها.  مشكوكًا  املعلومات  دقة  تزال  ال  لذلك،  كنتيجة 

الحقوق كانت ستستجيب لحقوق الجمهور يف تلقي املعلومات، وهو 

عنرص عام يف حرية التعبري. هناك افرتاض بأن كل شخص متأثر بدرجة 

متساوية مبحصالت برنامج العمل، لكن املقال يفشل يف التنويه عن 

أثر العوامل الخاصة للسكان.
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بطاقة محاسبة 

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                      ضعيف

الدرجة اإلجمالية               ث

عادة  الوطن  حب  أمثلة  ترتبط  البالد.  لصالح  والتضحية  النسائية 

بالرجال لكن الصورة توضح السيدات الاليت تحملن املسئولية خالل 

مع  يظل  وإسهامها  املرأة  عن  تفاصيل  أي  النص  يقدم  ال  الحدث. 

األسف غري معرتف به وغري ذي قيمة.

ا للخروج لكن يجب أن يظل يف املستشفى لعدة  يكون شخص مستعدًّ

أيام حيث ال يعرف أحد أين ميكنه الذهاب. وهذا يؤثر عىل السيدات 

خطرًا  أكرث  وضع  يف  السيدات  أن  ظل  يف  مختلف،  بشكل  والرجال 

من الرجال. إن القصة التي حللها املقال ال تراعي هذا عىل اإلطالق 

التفكري  عند  متجانسة.  كمجموعة  املرىض  عن  فقط  تتحدث  لكنها 

مثريًا  هذا  يكون  قد  املرىض،  واحتياجات  الصحية  الرعاية  برامج  يف 

للمشاكل. إن التغطية ملحوظ فيها أنها ال متيز بني النوعني عىل ضوء 

الدليل بأن املرأة، يف السويد عىل األقل، تعيش عموًما فرتات أطول 

وأن الرجال املتزوجني يف العالقات الجنسية الغريية تراعيهم زوجاتهم 

تصبح  السن،  يف  وتكرب  السيدات  مترض  عندما  عليه،  بناء  وبناتهم. 

واملساعدة  للرعاية  االجتامعية  الخدمات  وتعتمد عىل  غالبًا وحيدة 

أو تلقى املساعدة من بناتها. لهذا السبب من املفيد أكرث أن تلقي 

القصة الضوء عىل الفارق يف التأثري واملحصلة من الربنامج الحايل عىل 

النوعني املختلفني والفئات العمرية. عالوة عىل ذلك، ال ميثل املقال 

صوت املستفيدين الفعليني من برنامج الرعاية الصحية.

السويد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: التدقيق عىل رعاية املسنني

املحلية  الخدمة  إذاعة  جوتبورج،   4 ريب  آ  إس  يف  الهواء  عىل  أعلن 

العامة يف ثاين أكرب مدينة سويدية.

امللخص 

لكبار  الصحية  للرعاية  التخطيط  عن  إذاعي  بث  من  القصة  هذه 

حكومي.  أمر  خالل  من  نقديًّا  املحيل  النظام  مراجعة  تتم  السن. 

أقر التحقيق بوجود قصور يف التخطيط للرعاية الصحية، حيث إنه 

املرىض  سالمة  عن  املسئول  هو  عمن  متأكد  غري  الحاالت  بعض  يف 

الخارجني. قررت السلطات املحلية يف ذلك الوقت مراجعة التخطيط 

النظر يف مسئوليات األطباء. علق رجل  الصحية عن طريق  للرعاية 

التغريات وسيتم  سيايس عىل أن املرىض سوف يستفيدون من هذه 

تلبية احتياجاتهم بفاعلية أكرث.

التحليل

تم  أطول  إخباري  لتقرير  متابعة  إنها  األخبار قصرية، حيث  فئة  إن 

بثه مسبًقا خالل اليوم. واملشكلة الرئيسية التي يغطيها التقرير هي 

بدون  املستشفيات  من  بالخروج  لهم  يسمح  السن  كبار  املرىض  أن 

يكون  ال  أحيانًا  أنه  معناه  وهذا  الصحية.  للرعاية  مناسب  تخطيط 

واضًحا من هو املسئول عن الشخص املريض واملوقف الصعب عندما 
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جاميكا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحصييل يف  لالختبار  النهائية  للتجهيزات  املدارس جاهزة  العنوان: 

الصف السادس

املنشور يف صحيفة جليرن

امللخص

خرب صحفي عن كيف تساعد املدارس األطفال يف الصف السادس عىل 

السادس.  الصف  يف  التحصيلية  لالختبارات  أفضل  بشكل  االستعداد 

يركز املعلمون عىل أن كثريًا من التأكيد يجب أن ينصب عىل تخفيف 

واملامرسات  الطاولة  ألعاب  مثل  أنشطة  خالل  من  للطالب  التوتر 

الروحية واالستمتاع باألشياء مثل األيس كريم. هذه األنشطة املقصود 

منها مساعدة الطالب عىل االسرتخاء والدافعية وحسن األداء لينجزوا 

يف االمتحانات.

التحليل

املصادر  كان  الغالب  ويف  وسالمتهم،  األطفال  تعليم  الخرب  يتناول 

إىل  تشكيلة  لجلب  محاولة  هناك  وليس  سيدات  كلهن  معلمني 

األصوات يف الخرب. إن قرص التعليق يف هذا الخرب عىل السيدات ليس 

فقط يؤكد عىل الصورة النمطية املقبولة عموًما يف املجتمع الجامييك 

للسيدات،  الحرصية  املسئولية  هو  وتربيتهم  األطفال  تعليم  بأن 

لكن يحقر أيًضا من دور الرجال يف األبوة وتعليم األطفال. كان من 

الواجب عىل املراسل أن يحسن من جودة القصة بإدراج وجهة نظر 

عىل  أطفالهم  مساعدة  يف  يشاركون  الذين  اآلباء  خصوًصا  الوالدين 

الواقع  تعكس  متنوعة  نظر  وجهات  تقديم  إن  لالختبار.  االستعداد 

تعليمهم  عىل  الوالدين  ويساعد  املسئولة  الصحافة  أهداف  يحقق 

كيف يسهمون يف تعليم أطفالهم. 

إرسائيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: االتصال بوزارة البيئة: تنفيذ التدابري العاجلة إلزالة الحرير 

الصخري من  منطقة "جيفات أمال"

صادر عن هارتس اإللكرتونية

http://www.haaretz.co.il/news/science/1.2599638

امللخص

يدور هذا التقرير عن مسئولني حكوميني تحدثوا عن مشاكل الصحة 

الفقرية  املناطق  يف  الصخري  الحرير  مستويات  ارتفاع  عن  الناجمة 

البيئية  الحامية  وزارة  إىل  املسئولون يف خطاب  أبيب. طلب  تل  يف 

اتخاذ تدابري عاجلة لحامية صحة السكان يف املنطقة التخاذ الحلول 

السكنية لهؤالء املترضرين. كانت استجابة الحكومة أنه إذا ثبت أن 

ألواح الحرير الصخري ذات خطر، سوف تتعامل البلدية مع املشكلة 

بناء عىل ذلك.

بطاقة محاسبة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني   ضعيف
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الدرجة اإلجمالية               ث

التحليل

بينام جميع املذكورين يف املوضوع واملصدر من الرجال )عضو برملاين 

ورئيس وزارة البيئة، عمدة تل أبيب ونائبها العام(، فإن الصورة التي 

مبنى.  حطام  قلب  يف  وحدها  واقفة  امرأة  تصور  األخبار  تصاحب 

إن موقفها سلبي مع وضع يديها يف بنطالها. تنقل تعبرياتها شعوًرا 

بالحزن واليأس واإلرهاق. تعرف املرأة باسمها وهي مقدمة باعتبارها 

"مواطن يعيش يف املنطقة" بدون أي أوصاف أخرى ذات صلة وبدون 

سامع صوتها.
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ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني   ضعيف

عناصر احلقوق مدرجة                                                     ضعيف

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                      ضعيف

الدرجة اإلجمالية               ث

إن الصورة املختارة لتصاحب الخرب متثل مشكلة كبرية يف التغطية. من 

أصواتها غري مسموعة.  لتظل  وتابعة  املرأة كضعيفة  تصوير  الشائع 

إن مصادر املقال كلها رجال بينام الشخص املوجود يف الصورة هي 

سيدة وحيدة تبدو مكتئبة مام يؤكد عىل فكرة ضعفها. يأخذ القارئ 

انطباًعا بأن السيدات يفتقرن إىل الوكالة وتابعات للرجال إلنقاذهن. 

وال  مرئيني  غري  لكنهم  ورجااًل  أطفااًل  يضمون  املنطقة  سكان  إن 

مسموعني. من الرضوري إحداث توازن يف املصادر وأيًضا متثيل عادل 

للتأثريات واملحصالت من الحدث. أهمل الصحفي مطالب االحرتاف 

وترك الجمهور بقصة غري كاملة ال تحرتم حقوق النوعني.

البوسنة والهرسك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: مغنية محرتفة ترفض أن تزيل وحمة من وجهها 

Oslobodjenjeba@ املصدر: مقلم تويرت

امللخص

ورد يف التغريدة: "مغنية محرتفة ترفض إزالة وحمة من وجهها: أنا 

وتبدو  الوجه  بها وحمة عىل  امرأة  الصورة  تظهر  فخورة مبظهري". 

من  مربوط  والشعر  تجميل  أي  بال  التعريفي  امللف  عىل  كلقطة 

عارية وبال  كانت مصورة  املرأة  أن  يظهر  الصورة  بناء عىل  الخلف. 

صدرية رغم إن ذلك غري واضح من ارتفاع الصورة.

التحليل

تتضمن كلمة "ترفض" أن املرأة التي تعمل يف مجال الرتفيه تترصف 

مبا يخالف بعض معايري الجامل. تؤدي التغريدة إىل سؤال هل يجربها 

بزاوية تجعل  الصورة قريبة من وجهها  الوحمة. إن  إزالة  أحد عىل 

الوحمة "العالمة يف الوجه" يف وسط الصورة. إن اللغة والصورة تنامن 

عن صورة منطية خفية، باملبالغة يف فكرة عدم خضوع سيدة متمردة.
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بطاقة محاسبة 

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني       جيد

عناصر احلقوق مدرجة                                                         جيد

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                          جيد

الدرجة اإلجمالية               أ

املغرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: إدانة العنف ضد املرأة يف الحافالت 

 صادر عن صحراء املغرب املسايئ، صحيفة إلكرتونية

امللخص 

يغطي املقال اتفاقية رشاكة مربمة بني اتحاد يعمل عىل حامية حقوق 

سالمة  تحسني  يف  االتفاقية  من  الغرض  يتمثل  نقل.  ورشكة  املرأة 

االتفاقية كجزء من مبادرة  الحافالت. تطورت  والبنات يف  السيدات 

 2008 يف  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  أطلقتها  املدن  لسالمة  عاملية 

ملحاربة العنف ضد املرأة يف املناطق العامة.

التحليل 

يعكس العنوان محتوى الخرب بدقة. يعرض الخرب كيف تتعرض املرأة 

العدوان والتحرش والرتهيب عند  العنف مثل  ألشكال متعددة من 

والنساء  الرجال  مع  مقابالت  أجريت  العامة.  املواصالت  استخدام 

للخرب. تم التوقيع عىل االتفاقية بواسطة املرأة وهي متثل هيئة األمم 

املتحدة يف اململكة ورجاًل وهو الرئيس التنفيذي لرشكة الحافالت يف 

اململكة املغربية.

يتبنى هذا املقال حقيقة لغة محايدة ويذكر إحصائيات عن ترصفات 

املتحدة  األمم  هيئة  ممثل  إن  املثال  سبيل  عىل  املرأة.  العنف ضد 

للمرأة قد ذكر اقتباسها قائاًل إن اثنتني من كل ثالث سيدات يتعرضن 

للعنف. وضعت صورة غري الئقة لسيدات ورجال يف الحافلة. 

يناقش هذا املقال التمحور حول النوع يف حدوث العنف ضد املرأة. 

الحافالت  أسطول  أن نصف  املثال  ذاكرًا عىل سبيل  اإلثراء  بالغ  إنه 

يف مراكش مزود بكامريات مراقبة. يشجع املقال عىل املناظرة حول 

حقوق املرأة يف استخدام املواصالت العامة. 

مالطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: مرتكبو العنف املنزيل ال يتلقون العالج

صادر عن صحيفة التاميز يف مالطا

امللخص 

تعلن القصة عن املعلومات غري املشهورة املتعلقة بعالج الجناة يف 

عن  األرسية  الشئون  وزارة  من  بيانات  املقال  يقدم  املنزيل.  العنف 

حاالت العنف األرسي. كام يقدم أيًضا القصة املتعلقة بوفاة ضحية 

إسهامات  املقال  يتناول  النظام.  بسبب  فشلت  التي  املنزيل  العنف 

الربوفيسور ليز كييل من جامعة ميرتوبوليتان لندن الذي استخلص 

بطاقة محاسبة 

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني       جيد

عناصر احلقوق مدرجة                                                      مقبول

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                           جيد

الدرجة اإلجمالية               أ

البحث عن برنامج الجناة يف العنف املنزيل وكذلك الدكتورة مارسيل 

نودي رئيس قسم دراسات النوع االجتامعي يف جامعة مالطا. يناقش 

كال الخبريين الحلول املمكنة لتناول الصعوبات املصاحبة لعالج الجناة 

يف حوادث العنف املنزيل عىل املستوى املحيل. إنه إسهام نفيس يف 
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ظل الغياب العام لهذا املوضوع يف التقارير اإلعالمية اإلخبارية.

التحليل

ناقش هذا  االجتامعي.  بالنوع  التوعية  أخبار  ممتاز عىل  مثال  هذا 

ينظر  ما  نادًرا  قضية  إنها  املنزيل-  العنف  مرتكبي  عالج  املوضوع– 

إليها باعتبارها هامة بدرجة كافية بحيث تنرش يف التقارير اإلعالمية. 

هذا املقال إثرايئ ومتزن من ناحية النوع االجتامعي ويلمس قضايا 

اقتبس  الجناة.  معالجة  يف  املثارة  بالنقاط  أمثلة  لترضب  قانونية 

املقال أقوال السيدات املحرتفات من نصوصهن الخاصة. ميثل املقال 

القضية  لتوثيق  هامة  وهي  البحث،  خالل  من  املجموعة  الحقائق 

وإكسابها رشعية. عالوة عىل ذلك ميثل املقال نصيحة خبري عن حلول 

للجمهور  عالية  تعليمية  بقيمة  املقال  يحظى  الجناة.  عالج  تحسني 

العام ويزيد من الوعي عن االهتاممات العامة والهامة.

فلسطني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: الرئيس يكرم 45 سيدة من القدس بأداء العمرة

البث يف تليفزيون قناة فلسطني

امللخص

يغطي الخرب أخباًرا تلفزيونية عن سيدات مقيامت يف املسجد األقىص 

يف القدس ممن اختارهم الرئيس ألداء الحج الديني. أجرت املراسلة 

مقابالت مع عدة سيدات من املجموعة باإلضافة إىل سيدة سياسية 

عضوة يف الحزب للتعليق عىل الحدث.  

التحليل 

صور املقال السيدات يف البث كأفراد قويات وشجاعات ممن يتحدين 

املهنة ويقفن للصعاب واالعتقال والهجوم. إن األفراد موضوع الخرب 

هم أيًضا مصادر أساسية للمعلومات مام مُيكِّن القارئ من الحصول 

إليهن  يسمع  أن  للسيدات  الهام  من  وعادلة.  دقيقة  تغطية  عىل 

النمطية  التليفزيون بدون الصورة  مبارشة وأن يظهرن عىل شاشات 

امللحقة بهن.

املشاركة  الضعيفة غري  للمرأة  النمطية  الصور  الصورة  تدحض هذه 

سياسيًّا.  أكرث من ذلك، تقدم السيدات باعتبارهن شجاعات وعازمات 

عن  للتعبري  جريئة  خطوات  واتخاذ  الحرية  أجل  من  القتال  عىل 

من  النوع  هذا  مثل  إن  الوطني.  التليفزيون  عىل  نظرهن  وجهات 

صورة  ويقدم  يسمع  أن  بديل  مبنظور  يسمح  اإلخبارية  التغطية 

إعالمية نادرة عن املرأة.

بطاقة محاسبة 

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني       جيد

عناصر احلقوق مدرجة                                                      مقبول

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                       مقبول

الدرجة اإلجمالية               ب

من يصنع األحداث92 مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015



احصل عىل املقال من خالل هذا الرابط 

http://www.nytimes.com/2015/03/24/opinion/angelina-jo-

lie-pitt-diary-of-a-surgery.html?_r=0

يف 24 مارس، قبل يوم رصد اإلعالم العاملي، نرشت نيويورك تاميز 

العالجية.  رحلتها  يف  أعلنتها  التي  جويل،  أنجيلينا  عملية  خرب 

ويف املقال الذي يحمل عنوان "أنجيلينا جويل وبيت: مذكرات 

الجراحة  ل  بتحمُّ وقرارها  تجربتها  فيها  وتناقش  الجراحة" 

تطور  خطر  لتقليل  واملبايض  فالوب  قناة  بإزالة  الوقائية– 

الرسطان– بعد عامني فقط من استئصال الثديني. تتحدث هي 

عن تاريخ عائلتها املريض مع الرسطان الذي زاد من فرص تطور 

كان  القرار  أن  أعلنت جويل  تقريبًا.  نسبة 87%  إىل  الرسطان 

بحث طويل  وبعد  دراية  عن  اتخذته  وأنها  قرارها 

العامل.  أنحاء  جميع  يف  الخرباء  مع  وتشاور 

يف  السبب  هي  عائلتها  أن  جويل  ترشح 

واالستمرار  صحتها  عىل  الحفاظ  يف  تأمل  إنها  حيث  قرارها؛ 

أن  اختارت  أنها  املمثلة  هذه  توضح  أطفالها.  مع  البقاء  يف 

تكتب عن تجربتها يف املقال لتضمن أن تكون املرأة عىل وعي 

بالخيارات املتاحة أمامها. تأمل جويل أن تساعد النساء أن يكن 

والشدائد  املخاطر  رغم  ييأسن  وأال  بالقوة  ويشعرن  فعاالت 

املتضمنة.

مت من خالل  اجتذبت القصة انتباه اإلعالم يف أنحاء العامل وقُدِّ

وسائط متعددة يف أرجاء املعمورة. كنتيجة لذلك أخذت دول 

مبا  العاملي  اإلعالمي  الرصد  أثناء مرشوع  القصة  عديدة هذه 

والربتغال  ونيوزلندا  واليابان  وإيطاليا  وإرسائيل  فرنسا  فيها 

ييل  فيام  األمريكية.  املتحدة  والواليات  وأسبانيا  وبورتوريكو 

تحليل للروايات املختلفة عن مذكرات جويل عن خرب الجراحة.

إعادة حيك قصة مذكرات أنچيلينا چويل عن الجراحة
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بطاقة محاسبة 

اإلعالم العام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تطبيق أخالقيات الصحافة في النظر إلى النوعني    مقبول

عناصر احلقوق مدرجة                                                      مقبول

يراعي احلقوق العامة في حرية التعبير                       مقبول

الدرجة اإلجمالية               ب

اليابان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: أنجيلينا جويل تستأصل املبايض وقناة فالوبني

الخرب يف بث تليفزيون أساهي

أذاع التلفزيون الياباين خرب قصة أنجيلينا جويل عىل تليفزيون أساهي 

م البث  مظهرًا الجوانب املتعددة من الصحافة املحرتفة واألخالقية. قدَّ

موضوع الخرب، جويل باعتبارها ممثلة ومخرجة أفالم وسفرية سابقة 

لستة  ا  وأمًّ  )UNHCR( الالجئني  لشئون  املتحدة  األمم  ملفوضية 

أطفال. كان الرتتيب الذي قدمت فيه هوياتها املختلفة مشوقًا، أثريت 

التقرير بدقة قصة  العائلية. يعكس  املهنية قبل ذكر حياتها  حياتها 

الصور  تظهر  تاميز.  نيويورك  يف  األصيل  التليفزيوين  املقال  يف  جويل 

املثرية جويل يف مؤمتر صحفي ومع عائلتها. ميكن القول بأن صورها 

يف مؤمتر صحفي وبجانب زوجها املشهور تعزز حالة الشهرة لديها، 

بالتايل ميكن أن يشوه هذا الرسالة األصلية. يف الوقت نفسه، تضمن 

شهرة جويل وملفها التعريفي رد فعل عظياًم للقضايا التي تؤيدها مبا 

يف ذلك مخاطر الرسطان عىل السيدات وإمكانيات الوقاية.

ومخاطر  الطبي  اإلجراء  عىل  نساء  أمراض  طبيبة  تعلق  الخرب،  ويف 

الرسطان املتناقصة. هناك دليل عىل أن الصحفيني قاموا ببحث عىل 

نحو أكرب. يف الخرب توجد صور من الكمبيوتر عن الجينات مستخدمة 

كإسقاط خلفي لتفرس العالقة بني أخطار الرسطان وتحور الجينات. 

قيمتها  وزادت  جديدة  معلومات  التقرير  يقدم  لذلك  كنتيجة 

الحالة هي  بأن  وتقريرًا  للتوعية.  انتباه جويل  يواكب  مبا  التعليمية 

مشكلة صحية عاملية تنطبق عىل جميع السيدات، من املحتمل أن 

يجذب التقرير االنتباه إىل السيدات العاديات.

السيدات غري  إىل صوت  تفتقر  القصة  أن  ذلك  الحظ رغم  من سوء 

املشهورات الاليئ كن من املمكن أن يتواجدن بجوار هذه الخربات مع 

خربات املشاهري. قدم املراسل اترشو فروتشاي مالحظة عن القدرة عىل 

تحمل تكاليف هذه الجراحة عىل السيدات العاديات. وعرب عن رأيه 

أنه قد يكون من األفضل لو أن جويل حافظت عىل رسية الجراحة. رمبا 

تتسبب مالحظات املذيع يف رفض الخرب، مع ذلك ال ميكن ألحد أن ينكر 

أن املعرفة الطبية املعلنة خدمت األغراض التثقيفية.

نيوزيلندا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: غري متاح

 TV1و TV3 الفئة بث تلفزيوين

تؤخذ قضية صحة املرأة بجدية يف كال نوعي البث. صورت األخبار 

جويل باعتبارها سيدة فعالة يف االعتناء بحالتها الصحية. إن الزاوية 

املرأة  عن  التقليدية  للُمثل  رفضها  يف  منعشة  املقدمة  اإلخبارية 

والخصوبة التي كان من املفرتض أن تصبح قضية يف سياق هذا الوضع 

صوتها  خالل  من  الشخصية  قصتها  جويل  أعلنت  الخاص.  الصحي 

الخاص مظهرة القوة واالستقالل وهذا ينعكس متاًما يف فئات الخرب. 

وبينام يوجد حضور قوي يف صورها الرائعة يف التقارير، فإن زوجها 
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مستبعد متام من القصتني.

من املشوق أن تقرير تليفزيون TV3 يبدو أنه ذو معايري صحفية 

مقدمة  إن  أواًل  رئيسيني:  عاملني  بسبب   TV1 تقرير  من  عالية 

ملقية  كفنانة،  أخبار TV3 تصف جويل  مذيعة  التي هي  االستديو 

الضوء عىل هويتها املهنية قبل حالتها االجتامعية. ثانيًا، تتضمن أيًضا 
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اتخذت  والتي  الجينات  نفس  تحمل  زميلة  مع  مقابلة   TV3 قصة 

نفس القرار الذي اتخذته جويل وتخلصت من املبايض. وهذا يعزز 

املرأة كشخصية فعالة مستقلة وقوية  التي تصور  الزاوية اإلخبارية 

بغض النظر عن مكانتها االجتامعية والشخصية العامة. 

الربتغال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املبايض  املمثلة عن تخلصها من  أنجيلينا جويل – تكشف  العنوان: 

وقناة فالوبني

 TV1 صادر عن بث تليفزيوين يف تلفزيون

اإلخباري  املقال  وهو  أصيل،  إخباري  مبصدر  اإلخبارية  القصة  تبدأ 

الجراحة  وموضوعه  تاميز  نيويورك  صحيفة  يف  جويل  أنجيلينا  عن 

وعرشين  أربع  "بعد  مرصًحا:  القضية  املذيع  قدم  الوقائية.  الطبية 

ساعة، ستتصدر هذه األخبار عناوين الصحف العاملية: أنجيلينا جويل 

مرة أخرى تجري عملية للوقاية من الرسطان". والصورة األسطورية 

من  تخلصها  عن  املمثلة  كشفت   – جويل  "إنجيليا  فيها:  مكتوب 

املبايض وقناة فالوبني". ينصب الرتكيز عىل حالتها الخاصة الواضحة 

مصورة  وأمها  لجويل  صورة  توجد  ولزوجها.  لها  املشاهري  صور  من 

أيًضا مصاحبة لترصيح بأنها أجريت لها عملية عىل يد نفس الجراح 

من  ذلك  تفعل  إنها  "تقول  املذيع  رصح  ألمها.  عملية  أجرى  الذي 

أجل أطفالها". يتمحور الجزء األول من فئة الخرب عن أمها وزوجها 

وأطفالها مام يجعلها قصة شخصية وأساسها املنطقي لإلدراج يف الخرب 

هو وضع جويل باعتبارها مشهورة.

بقصة  الطبية، دون محاولة ربطها  املناقشة  الخرب عىل  أشكال  تركز 

أجريت  الخلفية.  يف  تظهر  التي  صورتها  باستثناء  األصلية  جويل 

عن خربته  لإلعالن  سيموس،  سوبرينهو  الرسطان،  جراح  مع  مقابلة 

الطبية. والصورة األسطورة مكتوب عليها: "الرسطان الورايث. يف حالة 

االحتامالت املرتفعة تكون الجراحة هي القرار الذي يجب اتخاذه". 

متثل  بيانية  ورسوم  معينة  دولة  بيانات  سياق  مع  القصة  تتامىش 

مواطنني برتغاليني واحتامل إصابتهم باألورام يف أعامرهم االفرتاضية. 

كنتيجة لذلك، تعمم القصة جميع األورام الوراثية والرتكيز ال يصبح 

منصبًّا عىل رسطان املبايض. 

إن استخدام املصادر يف التغطية مخيب لآلمال. إن االقتباس الوحيد 

املستخدم يف الفئة األوىل من نوع الخرب هو اقتباس جويل عن سبب 
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قيامها بالجراحة: "من أجل أطفالها". إن ترصفاتها مصورة باعتبارها 

نتيجة لدورها كأم وهذا يعززه الصور املصاحبة. إن جاملها الجسامين 

وعالقتها باملمثل زوجها، براد بيت، تم التأكيد عليه أيًضا، مثلام هو 

واضح يف جميع الصور. بالتايل، تظهر إسرتاتيجية الرواية وهي إظهار 

التعاطف من الجمهور. أصبح الطبيب الذكر الذي قدم رأيه املهني 

يضيع  الخبري.  العاقل  صورة  ميثل  حيث  للخرب  املركزية  البؤرة  هو 

الرتكيز عىل رسطان املبايض يف مناقشة علمية تنتقل إىل جميع أنواع 

الرسطان الورايث. والصورة تدلل عىل امليل إىل كبح وتهميش أصوات 

املرأة ويف الوقت نفسه تظهر معرفة الرجل وتفكريه العقالين.

باعتبارها أخبار  البث تقريبًا مصنفة كالعادة  القصة يف نهاية  تظهر 

للنوع  النمطية  الصور  عىل  تدلياًل  القصة  تعترب  إجاماًل،  املشاهري. 

إىل  يفتقد  خربًا  باعتباره  نفسه  الوقت  ويف  اإلعالم  يف  االجتامعي 

الفرصة للتعليم واتخاذ القضية التي تؤثر عىل املرأة واألرسة يف أرجاء 

العامل بجدية.
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أسبانيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: أنجيلينا والرسطان

صادرة عن جريدة البيس

تظهر زاوية األخبار بوضوح كيف ميكن تحدي الصور النمطية. يناقش 

التقرير كيف خضعت املمثلة للجراحة ليس ألسباب تجميلية لكن 

قرارها. بغرض السيطرة عىل حالتها الصحية. اتخذته جويل يف  الخرب موقًفا مسئواًل وجادًّا وشجاًعا  يصور 

عالوة عىل ذلك أوضح الخرب أن اإلعالن عن القصة بهدف مساعدة 

املزدوجة:  جويل  بسلطة  يعرتف  جدليًّا  وهذا  األخريات  السيدات 

الخربة  من  املكتسبة  املعرفة  بسبب  القضية  يف  أواًل كشخص ضليع 

الشخصية وثانيًا كشخص من املحتمل أن يؤثر عىل الجمهور نتيجًة 

لشهرتها. وبخالف التقارير األخرى املشهورة يف أرجاء العامل، مل تذكر 

أدوار عائلة جويل حتى انتهت القصة. 

الواليات املتحدة األمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: رضبة قاصمة ضد رسطان املبايض

صادرة عن واشنطن بوست

يقدم املقال تفاصيل يف صيغة سؤال وإجابة مع األطباء. إنه اقتباس 

لقطعة أطول من مدونة صحية. يصور اإلعالن حالة الشهرة لجويل 

والرسالة األساسية هي تشجيع السيدات عىل طلب العالج من خطر 

رسطان املبايض. 

اثنتان  الثدي واملبايض.  جميع املصادر هم أطباء وخرباء يف رسطان 

من الخرباء األربعة سيدات. أسهم الخرباء بالتساوي يف التوعية عن 

الرسطان وخيارات العالج املتاحة أمام السيدات. ورد ذكر عمر جويل 

شعورا  تنقل  والخربة  الرسطان.  بخطر  مرتبط  إنه  حيث  القصة،  يف 

وخرباء  األورام  أطباء  من  املديح  جويل  "تكسب  قيل:  باإلعجاب: 
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القضايا الحساسة. ورد يف  الصحة بسبب اإلعالن عن عدد كبري من 

الخرب اقتباس طبيبة "إن جهود جويل قد تخرج قضية انقطاع الطمث 

من مخبئها" عن طريق تشجيع السيدات عىل مناقشة أعراضهن مع 

القيام به لتخفيف آالمهن. إن هذا سينقل قضية  األطباء وما ميكن 

انقطاع الطمث ويعطيها وجًها آخر جديًدا ويضعها تحت ضوء جديد 

الشجاعة".  إنها متثل  الجامل  "إنها وجه  الخرب مقرًرا:  يواصل  متاًما". 

باعتبارها  االجتامعي  جويل  وضع  مسألة  أثريت  ذلك  عىل  عالوة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــ
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الدرجة اإلجمالية               ث

إرسائيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان: لن يضطر أبنايئ أن يقولوا: ماتت أمنا من الرسطان

صادرة يف صحيفة يديعوت أحرنوت اليومية  

رغم إن املقال يستخدم القصة ليقدم إحصائيات عن رسطان الثدي 

الورايث والعالج الطبي، إال أن عنوان املقال املثري يشوه الغرض األصيل 

يقدم  األرسي.  دورها  إىل  االنتباه  ويشتت  جويل،  قصة  إخبار  من 

اإلخبارية  باملقاالت  املهتمني  القراء  رفض  يف  يتمثل  خطرًا  العنوان 

عليها:  مكتوب  لجويل  المعة  صورة  عىل  الفرعي  العنوان  إن  الخرب. 

"اتصلت برباد الذي كان يصور يف فرنسا وعىل الفور استقل الطائرة 

تنتظر  مستقلة  ضعيفة  كشخصية  الترصيح  هذا  يصورها  عائًدا". 

ينتقص من شجاعتها  بدوره  يأيت إلنقاذها وهذا  أن  املشهور  زوجها 

املأل من أجل  بالجراحة وأن تعلن قصتها عىل  القيام  اتخاذ قرار  يف 

مساعدة السيدات األخريات. تدلل هذه القصة عىل الصور النمطية 

الصارخة وتسقط جميع املقاييس املتعلقة مبحاسبة اإلعالم.

التحاليل  نوع خاص من  شخصية مشهورة وثرية: "سؤال: هل هذا 

الخاصة املتاحة فقط لألثرياء واملشاهري؟ اإلجابة: ال، هذا إجراء صحي 

املناظرة  يف  قيمة  نظر  وجهة  متلك  باعتبارها  قُدمت جويل  متوفر". 

الضوء عىل  إلقاء  باستخدام وضعها كشخصية مشهورة يف  الصحية، 

خلفية  هي  للخرب  املصاحبة  الصورة  إن  الجميع.  تهم  قضية صحية 

تأمييل  بتعبري  تنظر  باألبيض واألسود لجويل يف مالبس سوداء،  فنية 

عىل وجهها. ظهرت املمثلة يف لقطة تعريفية دون إظهار جسمها يف 

الصورة. إن الصوت يف الخرب واقعي من خرباء يف املجال. والغرض من 

الخرب هو تقديم معلومات حقيقية إىل السيدات عن الطريقة التي 

قد يرغنب فيها ملعالجة صحتهن. تظهر القصة يف الصفحة الثانية مع 

مقالني آخرين عن الصحة والعلوم.
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الفصل السادس
إنهاء التمييز عىل أساس النوع يف اإلعالم بحلول عام 2020

"حيث إن جميع مجاالت الحياة ترتبط باملساواة بني النوعني، 

يجب بذل الجهود الستئصال التمييز بني النوعني حيثام ظهر".

-هيئة األمم املتحدة للمرأة

يف  ا  حقًّ فقط  ليست  اإلعالمي  املحتوى  يف  النوعني  بني  املساواة  إن 

املادية  الواقعة  الحقوق  عىل  بالحصول  تتعلق  أيًضا  لكنها  ذاتها، 

امللموسة، وتصل إىل مستوى يجعل تلك املساواة تعيد تشكيل القيم 

التمييز بني  القائم عىل  الظلم  التي تؤكد عىل  االجتامعية والثقافية 

النوعني. عالوة عىل ذلك إن تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتبناة 

حديثًا يعتمد عىل تحقيق املساواة بني النوعني. توحي نتائج مرشوع 

مصاغة  إسرتاتيجية  بدون  أنه   2010 لعام  العاملي  اإلعالمي  الرصد 

جيًدا وتجمع محركات التقدم بطريقة تعاونية، ستظل رؤية العدل 

بني النوعني يف اإلعالم بعيدة املنال عىل األقل لهذا القرن.

الرصد  مرشوع  نتائج  تقييم  محاوالت  بذلت  التقرير،  هذا  وخالل 

املرأة  عن  اإلعالم  محاسبة  عدسة  خالل  من  العاملي  اإلعالمي 

وراء  السعي  تعني:  املحاسبة  وتلك  أيًضا(.  املهمشة  )واملجموعات 

وجهات النظر والرؤى الخاصة باملجموعات املختلفة من السيدات عن 

جميع القضايا، االتزان الوظيفي والدقة والنزاهة وجميع معتقدات 

النوعني،  بني  التمييز  أوجه  عن  البحث  عدسة  خالل  من  االحرتاف 

التقارير عن  الطليعية قدر اإلمكان، خصوًصا يف  اشرتاطات الحقوق 

إعالم  هو  املسئول  اإلعالم  إن  بعمق.  املرأة  عىل  تؤثر  التي  القضايا 

ميّكن املرأة واملجموعات املهمشة من فتح آفاق أمامهم لإلسهام يف 

الحوار العام، كام أنه يؤكد عىل رأيهم كقيمة يجب االستامع إليها. إن 

التمثيل املتزن والدقيق يقوم بغارات لتضييق الفجوة بني الفهم الذايت 

للمجموعات املختلفة يف املجتمع والصورة املقدمة عنهم يف اإلعالم. 

إن ما يظهر عندئٍذ هو محتوى شامل يعكس الخربات ووجهات النظر 

الالحقة  استجاباتهم  بدقة وكذلك  االجتامعية  للمجموعات  واألحالم 

القادرة بشكل أفضل عىل تلبية احتياجاتهم.

تثار الضغوط السياسية واالقتصادية غالبًا يف محاولة لتربير التقصري 

لكن  جندريًّا.  املتحيز  واملحتوى  املرأة  عن  املحاسبة  يف  اإلعالمي 

للتحالف  موجودة  اإلمكانيات  التقرير،  هذا  يف  سابًقا  ناقشنا  مثلام 

و/ التفاوض  عىل  واملحررين  األفراد  الصحفيني  قدرة  أو  الصحفي– 

أو التغلب عىل القيود الهيكلية. إن الرتكيب يحتاج إىل قوة، وبدون 

القوة لن يكون هناك كيان. تقدم دراسات األجناس البرشية حاالت 

عن الصحفيني األفراد وغرف األخبار بأكملها تتفاوض بشأن الرتكيب 

املحتوى  بإخراج  أو  كتابتها،  يريدون  التي  القصص  كتابة  أجل  من 

الذي يتوافق مع املطالب املهنية األخالقية. وهذا يتضمن الحاجة إىل 

بناء معرفة الصحفي بشأن الفرص املتاحة للقوة واملهارات املتعلقة 

إلنتاج  املتاحة  املساحة  توسع  التي  بالطرق  القوة  مامرسة  بكيفية 

املحتوى الذي يظهر املحاسبة. إن الرشاكات املتضمنة يف تنفيذ أبحاث 

مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي وكتابة هذا التقرير تظهر أن القضايا 

مشرتكة مع بعض كيانات ومحرتيف صناعة اإلعالم الرئيسيني.

الوقت  النوعني عرب  العاملي متييزًا بني  الرصد اإلعالمي  وجد مرشوع 

واملساحات وانتقل إىل األشكال اإلعالمية الناشئة وانتعش يف جميع 

القوة املبذولة يف دفع  التي ظهر فيها املحتوى. يبدو أن  املساحات 

التغيري تجاه اإلعالم الذي يتوافق مع طموحات املساواة بني النوعني 

البطيء والثابت  التغري  قد ضاعت، يف ظل وجود دليل عىل توقف 

الذي رسخنا له خالل الفرتة من -2000 2010 عىل املؤرشات العاملية 

منذ  توقف  قد  الفرعية  املؤرشات  بعض  يف  التقدم  إن  اإلجاملية. 

2005. إن هدف "إنهاء التمييز بني النوعني يف اإلعالم بعام 2010" هو 

هدف طموح لكنه رضوري من أجل إعادة كسب قوة دافعة للتغري 

وزيادتها. يرتبط الهدف مبارشًة بالغاية األوىل يف الهدف الخامس من 

أهداف التنمية املستدامة وهي تحقيق املساواة بني النوعني ومتكني 

السيدات والبنات.

“
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خطة العمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لإلعالم  الجنسية  الصبغة  إنهاء  الهدف: 
بحلول عام 2020

التوجهات:

1. غرف األخبار التي تدعم املساواة بني النوعني: %100من 
اإلعالم العام الوطني و%40من اإلعالم الخاص يف كل دولة

العمل  أخالقيات  مدونة  يف  النوعني  بني  املساواة  مطالب  كُتبت 

إرشادات  هناك  الحاالت  من  العديد  ويف  العامل،  أنحاء  يف  اإلعالمي 

النوعني  الوطني عن املساواة بني  الترشيع  التغطية. إن  مة عن  ُمقدَّ

واألطر الترشيعية اإلعالمية حارضة يف جميع الدول تقريبًا. إن مشكلة 

املتامسك يجب عالجها وأن تكون مصحوبًة  الضعيف وغري  التنفيذ 

لتغيري  اإلسرتاتيجيات  من  وغريها  األقران  ودعم  واإلرشاد  بالتدريب 

التدليل عىل  إن  للنوعني.  املتحيزة  مامرسات وثقافات غرف األخبار 

التوظيف  املساواة يف فرص  التحول سيتمحور حول عدم  مثل ذلك 

توزيع  يف  الفرص  تساوي  وعدم  واإلداري،  املهني  املستوى  عىل 

األخبار والسعة األكرب واملشاركة األكرب من الصحفيني والصحفيات يف 

محصالت تستجيب للنوعني. يكسب الصحفيون مهارة اإلبحار خالل 

إن  املساواة.  منظور  املهني من  العمل  تعوق  التي  الهيكلية  املوانع 

الدعم السيايس من املجتمع املدين والتمويل من وكاالت تنمية اإلعالم 

رضوري يف بعض الحاالت.

2. الحضور العاملي اإلجاميل للسيدات يف األخبار: 50% 

إن الزيادة يف حضور السيدات إجاماًل كموضوعات لألخبار وأصوات 

تستجيب  صحفية  لثقافة  منظم  إرساء  عنه  سينتج  فيها  متحدثة 

للنوعني. وبينام هناك تغريات يف الفجوة بني النوعني، ال توجد مساواة 

يف أي منطقة أو دولة. باإلضافة إىل أن هناك العديد من املؤرشات 

الفرعية داخل هذا املؤرش والتي كشفت متييزًا بني النوعني من خالل 

أو  والقدرة  املهن  يف  التمثيل  مثل  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع 

الفجوات  الناس. إن إسرتاتيجيات إغالق  التي تستدعى فيها  األدوار 

رضورية عىل املستويات العاملية واإلقليمية والقومية واملحلية.

3. املتوسط العاملي لألخبار التي تتحدى الصور النمطية بني 
النوعني تحديًا واضًحا: 30%

تقدم الصور النمطية للنوعني يف اإلعالم خريطة عقلية لعمل فئات 

عادلة  غري  النمطية  الصور  إن  والرجل.  املرأة  عن  أحكام  وإصدار 

األعراف  باعتبارهم منحرفني عن  إليهم  يُنظَر  الذين  لهؤالء  وعقابية 

مثل  النوعني  بني  للظلم  معايري  وتضع  واألنوثة  للذكورة  املحددة 

العنف ضد املرأة. إن الزيادة يف نسب املحتوى الذي يتحدى األمناط 

التقليدية يقدم نوع التعرف املضاد لألمناط التقليدية املطلوب للقضاء 

عىل األمناط التقليدية الضمنية التي تؤكد عىل التمييز املعتمد عىل 

النوعني والعنف وغريها من أوجه الظلم.

عىل  الضوء  تلقي  التي  األخبار  من  العاملي  املتوسط   .4
املساواة بني النوعني أو عدم املساواة: 30% 

العديد من األخبار التي تقدم فرًصا إللقاء الضوء عىل قضايا املساواة/ 

تحديد  إن  عامليًّا.  ذلك  يفعل  منها   9% فقط  لكن  املساواة،  عدم 

أهداف منفصلة عىل املستويات القومية واإلقليمية رضوري عىل هذا 

املؤرش أيًضا، حيث إن األداء يكون مختلًفا.

5. املتوسط العاملي لألخبار التي تغطي ما يذاع من منظور 
املهمشة(:  واملجموعات  )السيدات  اإلنسان  لحقوق  هام 

30%

زاوية  بندرة  االدعاء  العاملي صحة  اإلعالمي  الرصد  اكتشف مرشوع 

حقوق اإلنسان يف التغطية اإلخبارية، إن %4 فقط من األخبار عامليًّا 

يذكر بها األحكام القانونية أو أُطر حقوق اإلنسان أو املرأة. إن التوجه 

نحو الحقوق ليس فقط رضوريًّا لتوفري املعلومات املطلوبة ليتحمل 

املسئولون املسئولية تجاه انتهاك الحقوق، لكنه أيًضا يستجيب إىل 

الدور اإلعالمي يف املجتمع. إن وضع أهداف منفصلة عىل املستوى 

اإلقليمي والقومي أمر رضوري.

أهداف خاصة ذات أولوية

االتصاالت  تنظيم  )وكاالت  التنظيمية  اإلعالم  وكاالت  تخص 
ومجالس االتصاالت ولجان البث... إلخ(

1. تطلب من دور اإلعالم تبني سياسة املساواة وتعزيزها وإرشادات 

التغطية التي تراعي سياسة املساواة.

2. إدراج قضايا املوازنة بني النوعني وإظهار االلتزام بسياسة املساواة، 

ضمن معايري تقييم اإلعالم.

3. فرض غرامات قوية عىل اإلعالم املسئول عن التمييز بني النوعني 

واملحتوى التمييزي أو غريها من اإلجراءات املتعلقة بعدم االمتثال 

إىل سياسة املساواة بني النوعني.

عدم  قضايا  إىل  االستامع  عن  املسئولني  املوظفني  قدرات  بناء   .4

االمتثال إىل سياسة املساواة بني النوعني.

تخص دور اإلعالم 

مامرسات  ومدونة  املساواة  وأخالقيات  املساواة  سياسة  وضع   .1

العمل مع خطط العمل وأهداف التنفيذ.
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2. املشاركة مع مؤسسات اإلعالم املجتمعي وشبكات اإلعالم الخاصة 

باملواطنني لتقديم املساواة بني النوعني يف إنتاج املحتوى.

القيادية  واملناصب  الهامة  للمنشورات  للنوعني  نسب  تقديم   .3

ومراقبة التقدم وفق األهداف.

4. نرش خطط املساواة بني النوعني وآليات رصد املراقبة.

5. نرش بيانات مجمعة حسب النوع عن طلبات التوظيف واالختيار 

والتوظيف حسب املستوى.

6. نرش بيانات مجمعة حسب النوع بشأن الرتقي.

تخص املجتمع املدين

1. حمالت التأييد العاملية للتمثيل العادي والنزيه للسيدات والرجال 

يف وسائل اإلعالم اإلخبارية: 

السياسات  يف  لدمجها  النوعني  بني  املساواة  سياسات  تأييد  أ. 

التحريرية للمنظامت اإلعالمية جميًعا.

ب. تشجيع املحررين عىل تطبيق سياسة املساواة.

ج. استخدام اإلعالم إظهار املرأة وزيادة نسبة املصادر اإلخبارية 

من السيدات الاليت تجري مقابلتهن.

محاور  من  وغريها  املساواة  بني  تجمع  نرش  حمالت  إطالق  د. 

التمييز مثل اإلعاقة والعمر والنوع والطبقة االجتامعية. 

هـ. تشجيع الحكومات عىل اإلصالح اإلعالمي لجذب االنتباه إىل 

املساواة بني النوعني وقضايا املرأة لحرية التعبري.

 2. الرصد اإلعالمي الدائم املركز عىل املساواة: 

أ. إعالن نتائج مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي وخطة العمل "إلنهاء 

التمييز بني النوعني يف اإلعالم بحلول عام 2020".

دور  عىل  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  نتائج  أثر  مراقبة  ب. 

اإلعالم.

من  النوعني وغريها  بني  اإلعالمي  التمييز  عن  تقديم شكاوى  ج. 

ترصفات التمييز يف اإلعالم وعدم االمتثال إىل سياسة املساواة.

د. مقاطعة اإلعالم الذي يشوه املرأة بانتظام من خالل تحويلها إىل 

يشء واستخدامها لألغراض الجنسية. 

النضال ضد  املشارك يف  الصحفيني واإلعالم  الدعم إىل  هـ. تقديم 

التأثري املؤسيس والسيايس ولتطبيق أجندة املساواة بني النوعني 

واملصالح العامة.

و. تقوية التحالف مع األجهزة الوطنية للمرأة والعمل مًعا لتنظيم 

رصد اإلعالم الوطني.

وكذلك  الجيدة  املامرسات  لتكريم  إعالمية  جوائز  تخصيص  ن. 

استدعاء اإلعالم الذي يقدم محتوى مييز بني النوعني. استخدام 

أدوات مثل بطاقات محاسبة اإلعالم العام التابعة ملرشوع الرصد 

اإلعالمي العاملي لتقييم املحصلة اإلعالمية وجعل النتائج عاملية. 

عن  النساء  وكراهية  الجنيس  باملحتوى  الجمهور  وعي  زيادة  ي. 

طريق تقديم تدريب حيوي عىل املهارات األساسية يف اإلعالم. 

3. خالف ذلك

أ. تغذية وتقوية العالقات مع الصحفيني واملحررين وغريهم من 

االستمرار  للقضية.  الداعمني  من  اإلخباري  اإلعالم  يف  العاملني 

وأحداثه يف  واهتامماته  النرش  قضايا  بانتظام عىل  إطالعهم  يف 

منافذهم اإلعالمية الخاصة.

تعليقات  بتقديم  املتاحني  الخرباء  بقوائم  اإلعالم  دور  تزويد  ب. 

عىل املوضوعات التي يعملون بها.

أهداف تخص مؤسسات التدريب عىل اإلعالم املهني

1. بناء القدرات:

أ. املشاركة مع مؤسسات اإلعالم املجتمعي وشبكات إعالم املواطنني 

يف  واستخدامها  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  نتائج  إلظهار 

التدريب.

منهج  وحدات  جميع  يف  النوعني  بني  املساواة  أبعاد  دمج  ب. 

تدريب الصحفيني. 

ج. بناء القدرات للصحفيني الجدد عن تغطية األخبار ذات الحساسية 

تجاه النوعني خالل التدريب عىل املستويات القطاعية والعالية، 

زيادة فهم الصحفيني آلثار التغطية املتحيزة للنوعني.

د. بناء مهارات الصحفيني عىل اإلبحار خالل العوائق الهيكلية التي 

تعوق التغطية التي تستجيب للمساواة بني النوعني.

تخص وكاالت التمويل 

1. دعم تقوية وإرساء شبكات مراقبة اإلعالم. 

2. دعم شبكات التطوير اإلعالمي التي تؤكد عىل عدم املساواة بني 

النوعني يف إنتاج املحتوى وسياسات ومامرسات اإلعالم الداخلية.

تخص الباحثني

مرشوع  منهج  باستخدام  اإلعالم  رصد  من  أطول  بفرتات  القيام   .1

الرصد اإلعالمي العاملي.

السيدات  عن  املسحية  الدراسات  لتنفيذ  النقابات  مع  العمل   .2

والرجال الصحفيني وغريهم من العاملني يف اإلعالم بشأن تجاربهم 

عن بيئات العمل والتقدم يف العمل. 
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امللحق 2
املناقشة املوسعة عن منهج العمل

اإلفريقي  اإلعالمي  الرصد  هيئة  تحظى  التوايل،  عىل  الثالثة  للمرة 

)MMA( بامتياز دعم منهج العمل يف مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 

لعام 2015. مع مرور السنوات، تطور مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 

من 71 دولة مشاركة فقط يف 1995 إىل 114 دولة مشاركة يف 2015، 

لكن منهج العمل ظل إىل حدٍّ كبري بال تغيري لضامن القابلية للمقارنة. 

كان  األخرى،  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مشابه ملرشوعات  نحو  وعىل 

كانت  حيث  مبتكرًا؛   2015 لعام  العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع 

أمر يسمح  إلكرتونيًّا، وهذا  تنقل  للمرشوع  الكاملة  البيانات  قاعدة 

للمرشوع التايل أن يسجل ويُحلل يف الوقت الفعيل. هذا يعني أيًضا 

الدول  الًة تقوم فيها  التايل يستطيع أن يكون حملًة فعَّ أن املرشوع 

بتحليل نتائجها أثناء التسجيل. 

هذه إشارة واضحة عىل أن مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي لن يكرب 

ن وتزداد رسعته. فقط بل سيتحسَّ

مراقبة  مرشوع  بيانات  جمعت  كيف  نفهم  وليك  القول،  هذا  بعد 

اإلعالم العاملي 2015 وُحللت، من الهام أن نفكر فيام ييل:

• كيف أُنِشئت الروابط اإلعالمية 
• كيف تحددت األوزان اإلعالمية

• كيف أجريت عملية املراقبة
• كيف نضمن الدقة

• التحديات التي ظهرت وكيفية التعامل معها.

كيف أنشئت الروابط اإلعالمية

متساٍو  انتشار  لضامن   2005 عام  يف  اإلعالمية  الروابط  نظام  أُدخل 

للبيانات. بالنسبة ملرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015 انطبق نفس 

النظام بعد التأكد من بيانات كل دولة مشاركة وتحديث تلك البيانات. 

عام  معلومات  روجعت   ،2015 لعام  اإلعالمية  الروابط  إنشاء  عند 

والصحف  الوطنية  والتليفزيون  اإلذاعة  محطات  عدد  بشأن   2010

يف كل دولة وُحدثت. صنفت الدول بعد ذلك بشكل منفصل حسب 

عدد الجرائد ومحطات اإلذاعة والتليفزيون فيها ثم جمعت يف روابط 

إعالمية. ثم حددت عندئذ كل رابطة أقىص عدد من وسائل اإلعالم 

الذي سيتم رصده يف كل دولة وكذلك أدىن عدد. عىل سبيل املثال، 

تقع الدول التي بها خمس قنوات تليفزيون وطنية يف الرابطة الثالثة 

بينام تقع الدولة التي بها قناة تليفزيونية وطنية واحدة يف الرابطة 

املتساوي  االنتشار  ضامن  عىل  فقط  تساعد  ال  الروابط  إن  األوىل. 

للبيانات، لكنها تساعد الدول املشاركة أيًضا عىل تحديد عدد وسائل 

اإلعالم التي ترصدها.

كيف تتحدد األوزان اإلعالمية

البيانات  أن  تضمن  أنها  بسبب  أساسية  أهمية  ذات  األوزان  إن 

الحال يف  مثلام هو  عادلة.  لكنها  فيها  موثوقًا  ليست فقط  املقدمة 

جميع عمليات مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي، فُحص نظام األوزان 

ث وأعيد اختباره لضامن املصداقية والدقة. عند تطوير أوزان  وُحدِّ

2015 راعينا ببساطة أن تكون إضافة جميع نتائج الرصد من جميع 

الدول املشاركة معناه أن الدول التي قدمت معظم البيانات ستحدد 

يف املتوسط إجاميل النتائج.

بالتايل عىل سبيل املثال، إذا قدمت دول مثل الهند بيانات لعدد 100 

املقدمة من دولة مثل سوازيالند عن  البيانات  وسيلة إعالمية، فإن 

ُوجد.  إن  النتائج  تأثري ضئيل عىل  لها  سيكون  إعالم  وسائل  خمسة 

النتائج بحيث يصبح  تنظيم جميع  العدل  كنتيجة لذلك يصبح من 

لنتائج كل دولة نفس الوزن أو القيمة. سيسفر مثل ذلك النظام عىل 

سبيل املثال عن أن تصبح دولة مثل سوازيالند لها نفس التأثري عىل 

النتائج مثل الهند. لذلك فإن النتائج الدولية مطلوب إضافتها بطريقٍة 

تراعي يف اعتبارها الحجم النسبي لكل دولة. 

عند تحديد األوزان، أخذنا يف اعتبارنا الحجم السكاين وعدد وسائل 

مبيعات  املطبوعة(  الصحف  حالة  )يف  وكذلك  دولة  كل  يف  اإلعالم 

وسائل  وعدد  السكانية  األعداد  أن  عىل  التنويه  يجب  الصحف. 

اإلعالم. قد  الوصول إىل وسائل  باختالف يف  اإلعالم وحده ال يسمح 

تكون الحالة عىل سبيل املثال مفادها أن تحصل الدولتان عىل أعداد 

الذين  السكان  عدد  حيث  من  تأثريهام  لكن  الصحف  من  مشابهة 

يقرؤونهم قد يختلف كثريًا. وللتغلب عىل هذا، حسبنا الوزن الخاص 

بكل وسيلة إعالمية داخل الرابطة سواء إذاعة أو تليفزيون أو صحف 

مطبوعة. بالنسبة لإلذاعة والتليفزيون اعتمد ذلك عىل عدد األفراد يف 

الشعب القادرين عىل استقبل القناة. يف معظم الحاالت كانت األرقام 

قريبة من %100 من السكان الوطنيني. بالنسبة للصحف املطبوعة، 

استخدمنا أرقام التدوير اإلجاملية لكل دولة. 
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إن االختالفات الهامة يف عدد األفراد ووسائل اإلعالم والتي قد ترتاوح 

بني مليارات األفراد وآالف وسائل اإلعالم إىل آالف األفراد ومجموعة 

إن  األوزان.  نظام  يف  أيًضا  ممثلة  كانت  اإلعالم،  وسائل  من  صغرية 

بعض الدول مثل الصني والهند والتي بها أكرث من مليار نسمة وآالف 

من وسائل اإلعالم ستكتسح النتائج ببساطة يف الدول التي بها عدد 

أقل من السكان ووسائل اإلعالم. 

للتغلب عىل هذا العنرص من تحديات األوزان، طبقنا نظام األوزان 

دوليًّا  مطبق  نظام  هو  املربع  الجذر  أوزان  إن  املربع.  الجذر  ذات 

عدد  تحديد  عند  الكبرية  الدولية  الكيانات  معظم  يف  غالبًا  منترش 

املؤسسات  اكتساح  من  الكبرية  املؤسسات  ملنع  كوسيلٍة  املشاركني 

األصغر. يف االتحادات الدولية ملتسلقي الجبال، إذا وزعت األصوات 

عىل سبيل املثال ببساطة عىل أساس من الدول التي لها أكرث األعضاء، 

التي منها مئات اآلالف من األعضاء سوف تكتسح تلك  الدول  فإن 

التي بها عدة آالف.

العاملي 2015،  تتضمن أوزان الجذر املربع ملرشوع الرصد اإلعالمي 

كانت  اإلعالمية.  األوزان  لكل من  املربع  الجذر  أخذ  أسايس،  بشكل 

لإلعالم  أوزان  دولة–  لكل  األوزان  من  سلسلة  هي  النهائية  النتائج 

عند  وتويرت.  اإللكرتونية  والصحف  والتليفزيون  واإلذاعة  املطبوع 

عدد  رصدت  كانت  إذا  ما  لتقييم  دولة  كل  فحصت  النتائج،  إنتاج 

وسائل اإلعالم املطلوب حسب الرابطة اإلعالمية أم ال. إن الدول التي 

رصدت مزيًدا من وسائل اإلعالم أكرث مام هو مطلوب خفضت أوزانها 

بالتناسب مع عدد وسائل اإلعالم التي كانت من الواجب رصدها من 

أجل أن ينخفض عددها يف النتائج النهائية بينام الدول التي مل تنجح 

يف مراقبة وسائل اإلعالم الكافية، رفعت أوزانها بالتناسب مع ذلك. 

املحلية  النتائج  أنتجت  التي  النتائج  جميع  يف  األوزان  استخدمت 

واإلقليمية 

كيف أجريت املراقبة

السابقة،  العاملي  اإلعالم  مراقبة  مرشوعات  مع  الحال  هو  مثلام 

تلخص  تفصيلية  معلومات  حزم  عىل  املشاركة  املجموعات  حصلت 

جميع األنشطة الرضورية إىل جانب ما الذي سيدخل ضمن املشاركة 

ن ذلك دلياًل الختيار  يف دراسة مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي. تضمَّ

عن  وإرشادات  تكويدها  يتم  التي  اإلعالم  وسائل  وعدد  اإلعالم 

النرشات والربامج التي يتم اختيارها إىل جانب املعلومات السياقية 

واضحٍة  عمليٍة  تعليامٍت  عىل  أيًضا  املشاركون  حصل  دولة.  لكل 

واإلذاعة  الجرائد  فيه  مبا  اإلعالم  من  نوٍع  لكل  التكويد  كيفية  عن 

السابق  النجاح  من  انطالقًا  وتويرت.  اإللكرتوين  واإلعالم  والتليفزيون 

للعيِّنة اإلعالمية، أجري مزيد من الرصد لإلعالم اإللكرتوين باإلضافة 

إىل التغريدات التي أدرجت أيًضا. تضمنت التعليامت أمثلًة توضيحيًة 

عن أنواع األخبار إىل جانب صفحات تكويد مكتملة.

ولدقة التكويد، سجلت كل نرشة إذاعية أو تلفزيونية. ويف كل وسائل 

تطلب  خرب،  كل  ويف  منفصلة  كبنود  األخبار  كل  تكويد  تم  اإلعالم، 

األمر 20 معلومة لتسجيلها عىل صفحة التكويد. ويف كل بند سجلنا 

جانب  إىل  الخرب  يف  املذكورين  واألفراد  بالخرب  املتعلقة  املعلومات 

األخبار  كودت جميع  باملعايري،  تتعلق  وألغراض  التحليلية.  العنارص 

رقميًّا من القوائم الثابتة.

املأخوذ من  املثال  العمل. ففي  التايل كيف سار نظام  املثال  يوضح 

)كود  العاملي  الحراري  االحتباس  عن  الخرب  كان  أدناه،  الجريدة 

املوضوع هو 24( ونطاق القصة كان دوليًّا )الكود 4(. مل ترد إشارة 

)الكود 2(.  أو ترشيعات ذات صلة  اإلنسان  النوع و/أو حقوق  إىل 

كانت القصة مكتوبة بواسطة صحفية )كود الجنس 1( املثال اآلخر 

ثانوي(.  )الكود -2 مصدر  اقتباسه  املتحدة تم  هو تقرير من األمم 

)كود  مذكور  عمره  يكن  ومل   )2 الجنس  )كود  رجاًل  الشخص  كان 

الوظيفة -5  أكادميي )كود  العمر0 – غري معروف( وكانت وظيفته 

الثانوي هي 5 للجنس وللعمر  أكواد املصدر  أكادميي(. كانت  خبري 

و27 للوظيفة هي أكواد افرتاضية أشارت إىل أنها مصدر ثانوي. ساعد 

هذا عىل دقة التكويد، تم تكويد جميع األخبار األخرى باملثل. 

أمثلة  أيًضا  املشاركون  قدم  املكوَّدة،  الكمية  البيانات  إىل  باإلضافة   
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ن ذلك إلقاء الضوء  كيفية حسب مجموعة من املعايري املعممة1. تضمَّ

ذات  األخبار  السافر،  النمطي  التصوير  ذات  األخبار  من  أمثلة  عىل 

التي متيِّز بني  املفقودة  أو األخبار  الفرص  النمطي األخف،  التصوير 

بالتايل  الجندرية.  التي تعي أمر املساواة  النوعني إىل جانب األخبار 

فُحصت األخبار حسب املعايري املبينة أعاله يف التحليالت الكيفية:

املثال، األخبار  السافر، عىل سبيل  النمطي  التصوير  1. األخبار ذات 

من  ر  تحقِّ أو  املرأة  ر  تحقِّ مرئية  صوًرا  أو  لغة  استخدمت  التي 

إنجازات املرأة أو التي تعظم الرجل أو تربر عنفه.

النمطي األخف، عىل سبيل املثال، األخبار  التصوير  2. األخبار ذات 

نت افرتاضات غري رصيحة عن دور املرأة والرجل )مثال  التي تضمَّ

السيدة الناجحة هي التي رغم ذلك زوجة ناجحة( أو األخبار التي 

تنقل معتقدات منطية مثل أن املرأة ضعيفة وجدانيًّا.

3. األخبار التي تفتقر إىل فُرَص املساواة أو عمياء تجاه قضية املساواة، 

عىل سبيل املثال، األخبار التي كان من املمكن إثراؤها وتوسيعها 

أو  النظر  ووجهات  املصادر  من  كبرية  تشكيلة  إدراج  طريق  عن 

بإلقاء الضوء عىل تداعيات مختلفة للمرأة والرجل. 

4. األخبار التي تعي املساواة الجندرية والتي تصنف إىل فئات فرعية:

التي  القصص  مثل،  النمطية،  الصور  عىل  تعرتض  التي  األخبار  أ. 

تسقط االفرتاضات الشائعة عن املرأة والرجل مثلام هو الحال 

يف األمثلة التي يختار فيها صحفيٌّ أن يدرج خبريات يف الخرب عن 

السياسة االقتصادية الوطنية أو آباء عن خرب يتناول مجموعات 

اللعب لألطفال يف الروضة.

ب. األخبار التي تظهر توازنًا يف املصادر وأظهرت التأثري املختلف 

ملواقف معينة عىل املرأة والرجل: مبا يخالف الرتاث، وهي أخبار 

يتم فيها التشاور مع املرأة والرجل وبالتايل تجلب وجهات نظر 

جديدة إىل األخبار. 

عدم  املساواة/  تخص  قضايا  عىل  الضوء  ألقت  التي  األخبار  ج. 

أو  الهياكل  أو  الحمالت  عن  أو  واملرأة  الرجل  بني  املساواة 

العمليات التي تنهض بقضية املساواة الجندرية. وهذه تتضمن 

أخبار ركزت مبارشًة عىل مجال عدم املساواة – عىل سبيل املثال 

السقف الزجاجي يف التوظيف. 

من  أعاله  املبيَّنة  املعايري  عىل  بناًء  املكتملة  البيانات  جميع  قدمت 

أفريقيا  خالل منصة إلكرتونية كانت متاحة هيئة مراقبة اإلعالم يف 

الرابطة العاملية لالتصال املسيحي. 

1 استخلصت املعايري من نظام تصنيف اإلعالم والنوع االجتامعي املطور للدراسة األساسية عن 

اإلعالم والنوع االجتامعي يف جنوب أفريقيا. 

كيفية ضامن الدقة

مراقبة  مرشوع  أي  يف  أساسية  خصائص  هي  واملصداقية  الدقة  إن 

العاملي كان من  الرصد اإلعالمي  اإلعالم ويف ظل كرب حجم مرشوع 

الرضوري التفكري يف تلك القضايا يف كل مرحلة. أوليت عناية عظيمة 

خالل تصميم األكواد وإرسال معلومات التكويد إىل املشاركني لضامن 

اتباع طريقة معيارية يف التكويد. 

من أعظم التحديات التي يشكلها مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي هي 

أنه يتضمن مئات األفراد املنترشين يف أرجاء العامل ويتحدثون لغات 

مختلفة وبتشكيلة كبرية من التخصصات واالهتاممات. وللمساعدة 

إىل  لة  ُمفصَّ تكويد  وأمثلة  معلومات  مت  قُدِّ الدقة،  ضامن  عىل 

املراقبني وكذلك الدعم عرب الربيد اإللكرتوين. وقعت مسئولية تنظيم 

الرصد عىل عاتق املنسقني الوطنيني يف مرشوع مراقبة اإلعالم العاملي. 

واضًحا  ذلك  وكان  حاساًم  التكويد  يف  الدقة  ضامن  يف  دورهم  كان 

ق يف الدولة. يجب أن ننوه إىل أن جميع املجموعات التي  لكل منسِّ

شاركت كانت متطوعة.

يف الوضع املثايل كانت املراقبة سيجريها باحثون إعالميون مدربون 

خصيًصا عىل القضايا التي تخص الجندر، لكن الطريقة التي شكل بها 

العاملي  اإلعالمي  الرصد  مرشوع  املسيحي  لالتصال  العاملية  الرابطة 

تضمن ليس فقط أن هناك مجموعات من النوعني ذات اهتاممات 

متنوعة شاركت يف الرصد، لكن أيًضا من خالل تلك املراقبة، تطورت 

الثالث  العام  أوضح  أصيلة.  مؤسسات  ومتكنت  جديدة  مهارات 

عىل  سلبي  تأثري  وجود  األفريقي  اإلعالمي  الرصد  لهيئة  والعرشون 

دقة ومصداقية البيانات بسبب املجموعات املتنوعة ألنهم كانوا ذوي 

مهارات جديدة تحتاج إىل تطوير ويحتاجون إىل اكتساب معلوماتهم 

الخاصة، وأنهم مالوا إىل إظهار مستويات أعىل من االلتزام باملرشوع. 

لذلك فإن دقة النتائج يف هذا املرشوع مل يحدث ما يؤثر عليها.

إن أوراق التكويد التي تلقتها الهيئة اإلفريقية لرصد اإلعالم إىل جانب 

كان  الحاالت،  أغلبية  يف  أنه  أظهرت  قد  إلكرتونيا  املسجلة  البيانات 

التكويد يتفق مع املنهج املفروض يف مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي. 

يف األمثلة القليلة التي اختلفت عن ذلك، حذفت البيانات بحيث ال 

تؤثر عىل مصداقية الدراسة. باإلضافة إىل ذلك، روجعت البيانات عىل 

أربع مراحل خالل عملية التحليل. فحصت البيانات عندما استلمتها 

الهيئة اإلفريقية لرصد اإلعالم بحثًا عن أي اختالف ظاهر لضامن رصد 

الرتقيم الصحيح لإلعالم. يف حالة وجود تضارب يف تلك املرحلة، كان 

يتم تصحيحه بواسطة املنسقني الوطنيني. قدمت البيانات عندئٍذ إىل 
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الهيئة  داخل  املتفاين يف عمله  العاملي  اإلعالم  مراقبة  فريق مرشوع 

أثناء  للبيانات.  أكرث  فحوص  أجريت  حيث  اإلعالم  لرصد  اإلفريقية 

أجريت  تسجيلها،  محتملة يف  أخطاء  أي  ولتقليل  البيانات،  تسجيل 

االختيار عىل عيِّنات وقورنت مبا تم  باملقارنة حيث وقع  فحوصات 

إدخاله يف قاعدة البيانات. 

لت الدول فيها بياناتها إلكرتونيًّا، مرت بياناتهم  يف الحاالت التي سجَّ

عرب اختبار ضبط الجودة اإللكرتوين واليدوي قبل الحصول عىل النتائج. 

منسقني  إىل  تَُحال  كانت  تضارب،  أي  فيها  ظهرت  التي  الحاالت  يف 

الدولة املعنية ويف بعض الحاالت كانت أوراق التكويد يعاد تقدميها 

للتأكد من  الدقة األكرث. حدث هذا  البيانات لضامن  ويعاد تسجيل 

أن جميع البيانات املسجلة تتفق مع الدقة املطلوبة حسب املنهج. 

يف  النتائج.  من  أي  خروج  عند  أخرى  مرة  البيانات  روجعت  أخريًا، 

املرشوعات العاملية بهذه الطبيعة، من املتوقع وجود بعض األخطاء 

وتُعالج.  تُرصد  األخطاء  تلك  كانت  الحاالت،  معظم  يف  التكويد.  يف 

وبخالف عام 2010 مل يستبعد أي من النتائج املقدمة من مجموعة 

البيانات النهائية. يف املجمل، أجرت الهيئة اإلفريقية للرصد اإلعالمي 

تصحيحات أساسية ألقل من %10 من جميع البيانات املستلمة مام 

ا من الدقة. يشري إىل مستويات عالية جدًّ

التحديات التي ظهرت وكيفية التعامل معها

كان  ومصداقيتها،  املعلومات  دقة  لضامن  الجهود  كل  بُِذلت  بينام 

من الرضوري أن تواجه دراسٌة من هذا النوع عدًدا من التحديات. 

مثلام نوَّهنا يف مرشوعات الرصد اإلعالمي العاملي السابقة، ال ميكن 

تحديد الخطأ املحدد يف القياس بسبب القيود اللوجستية. إن مامرسة 

تحليل املحتوى التقليدي ترى باحثني مختلفني يكودون نفس املادة 

ثم يرتكبون خطأً أساسيًّا يف الفوارق بني النتيجتني. 

الهيئة  اتبعت  الحجم،  بهذا  بحٍث  يف  ممكًنا  يكن  مل  هذا  إن  رغم 

أقل  املامرسة لضامن وقوع  آليات  أفضل  اإلعالمي  للرصد  اإلفريقية 

أخطاء، إن ُوِجدت، يف البيانات. قد يرى البعض أن املستويات العالية 

أن  توضح  املثال  سبيل  عىل  أفريقيا  جنوب  يف  املتحققة  الدقة  من 

من  قليل  مستوى  وجود  افرتاض  يجب  ذلك،  ومع  دقيقة  البيانات 

الخطأ.

العاملي 2015 ما  الرصد اإلعالمي  ننوه إىل أن مرشوع  الهام أن  من 

كان ليحدث بدون املساعدة القيمة ملئات املتطوعني يف أرجاء الكرة 

األرضية. إن منو املرشوع ونجاحه املستمر يرجع إىل التفاين وااللتزام 

 2015 نتائج  كانت  ما  الجندرية.  املساواة  وتعزيز  اإلعالم  مبراقبة 

الهيئة  يف  العمل  فريق  من  الجادة  الجهود  بدون  ممكنًة  ستصبح 

مايك  موهالال،  كارول  من  خاصة  وبصفة  اإلعالم،  ملراقبة  اإلفريقية 

اإلفريقية  الهيئة  تتقدم  مازولو.  ميسيزي  رادو،  ويلنجتون  ماسيكو، 

واملحللني.  واملراجعني  البيانات  إىل مسجيل  بالشكر  اإلعالمي  للرصد 

ومن الرابطة العاملية لالتصال املسيحي، نود يف تقديم أسمى التقدير 

نتقدم  أن  أيًضا  نود  كام  املتفاين.  عملها  وفريق  ماتشاريا  سارة  إىل 

إيه وبصفة خاصة جريج كيمب وداميان  بالشكر إىل كود فور إس 

الرصد  مرشوع  أخذ  يف  حيويًّا  دوًرا  ألدائهم  إيال  وإيدي  تشيلترش، 

اإلعالمي العاملي 2015 إىل آفاق عالية عن طريق تحريكه إلكرتونيًّا. 

إن نجاح مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015 ترجع إىل مجموعة 

الذين تأكدوا  املتفانني وامللتزمني  من املنسقني اإلقليميني والوطنيني 

وكانوا  استفساراتنا  جميع  عىل  وأجابوا  البيانات  استلمنا  أننا  من 

صبورين مع النتائج.

ويليام بريد   

رئيس مجلس اإلدارة وأشيوكا فيلوا من الهيئة اإلفريقية ملراقبة اإلعالم
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امللحق 3
قامئة باملوضوعات

االجتامعي والقانوينالسياسة والحكومة

األهداف اإلمنائية لأللفية، أجندة ما بعد 2015 وأهداف التنمية املستدامة28السيدات املامرسات للسياسة واملرشحات االنتخابيات1

العالقات األرسية والرصاع بني األجيال والوالدين29السالم واملفاوضات واملعاهدات2

سياسات محلية أخرى وحكومية... إلخ3

30

حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق األقليات الجنسية وحقوق األقليات 

الدينية... إلخ الرشاكة الدولية4

الدين، الثقافة، الرتاث، الخالفات31السياسات الخارجية/ الدولية، األمم املتحدة، حفظ السالم5

الدفاع الوطني واإلنفاق العسكري واألمن الداخيل... إلخ6

الهجرة والالجئون والخوف من األجانب والرصاع العرقي32

قضايا تنموية أخرى واالستدامة... إلخ33

التعليم ورعاية األطفال والتمريض والجامعة وتعليم القراءة والكتابة34أخبار أخرى عن السياسة )حدد يف التعليقات(7

الحركات النسائية والنشاط والتظاهرات... إلخ35االقتصاد: 

8

السياسات االقتصادية واإلسرتاتيجيات والوحدات واملؤرشات وأسواق األسهم

تغيري عالقات النوع )خارج املنزل(36

قانون األرسة والقوانني العائلية وقانون امللكية واملرياث37

9

األزمة االقتصادية والدولة تنقذ الرشكات والسيطرة عىل الرشكات والدمج... 

إلخ

النظام القانوين والترشيعي والقضايئ بعيًدا عن األرسة38

الكوارث والحوادث واملجاعة والفيضان وتحطم الطائرة... إلخ39

الشغب والتظاهرات واالضطراب العام... إلخ40الفقر واإلسكان والرعاية االجتامعية واملساعدات... إلخ10

قصص أخرى عن املوضوعات االجتامعية/القانونية )حدد يف التعليقات)41مشاركة املرأة يف العمليات االقتصادية11

التوظيف12

الجرمية والعنفالعمل غري الرسمي والبيع يف الشوارع... إلخ13
جرائم غري عنيفة والرشوة والرسقة واملخدرات والفساد42قضايا عاملية أخرى )اإلرضابات والنقابات... إلخ(14

جرائم العنف والقتل واالختطاف واالعتداء... إلخ43االقتصاد الريفي والزراعة واالستزراع وحقوق األرايض15

قضايا املستهلك وحامية املستهلك والغش16

44

العنف بني النوعني بناء عىل الثقافة والعائلة والعالقات بني األفراد وقتل 

املرأة والتحرش واالغتصاب واالعتداء الجنيس والتهريب وختان اإلناث النقل واملرور والطرق17

العنف بني النوعني يرتكبه الدولة45قصص أخرى عن االقتصاد )حدد يف التعليقات(18

استغالل األطفال والعنف الجنيس ضد األطفال واإلهامل46العلوم والصحة

الحرب والحرب األهلية واإلرهاب وغريها من العنف املرتبط بالدولة47العلوم والتكنولوجيا والبحث واالكتشافات19

20

الطب والصحة والنظافة العامة والسالمة )خالف إيبوال أو فريوس/مرض 

اإليدز(

جرائم/ عنف آخر )حدد يف التعليقات( 48

املشاهري والفنون واإلعالم والرياضة إيبوال، العالج واالستجابة21
أخبار املشاهري واملواليد والزواج والعائلة املالكة... إلخ49فريوس ومرض اإليدز السياسة والعالج... إلخ22

أوبئة أخرى وفريوسات وانتشار األمراض وإنفلونزا وجنون البقر وسارس23

الفنون والرتفيه وأوقات الفراغ والسينام والكتب والرقص50

اإلعالم )مبا يف ذلك تصوير املرأة والرجل(51

مسابقات الجامل والعارضات واملوضة والجراحات التجميلية52تحديد النسل والخصوبة والتعقيم واإلجهاض24

الرياضات واألحداث والالعبون واملنشآت والتدريب والتمويل. 53التغري املناخي واالحتباس الحراري25

أخبار املشاهري والفنون واإلعالم األخرى )حدد يف التعليقات(54البيئة والتلوث والسياحة26

أخبار أخرى عن العلوم )حدد يف التعليقات(27

خالف ذلك:
تستخدم فقط يف املالذ األخري & ارشح 55
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امللحق 4
املنسقون اإلقليميون والوطنيون

أفريقيا

املنسقون اإلقليميون

خدمة خصائص املرأة والطفل اإلفريقي آرثر اوكوميبا، كينيارشق أفريقيا

غرب ووسط أفريقيا

الشبكة اإلفريقية للمرأة واإلعالم والنوع االجتامعي والتنمية، 

إميي جوف/ ميدون سيك، السنغال

روابط النوع االجتامعي، سيخونزيل ندلوفو، جنوب أفريقياجنوب أفريقيا

املنسقون الوطنيون

راديو بالنيت أونج فاميديف، تشيبوز ك ماكيبابنني 

بورندي

راديو تليفيجن ناشيونال آر إن يت يب إي فاميديف، درويث 

بيجرميانا

اونج فاميديف، اميي فلورنتني كابوربوركينافاسو

الكامريون

نيكونج هيل توب اونج فاميديف، جوسيبل مابوتيجي نيتي/ 

جاكلني سيلفي

كاب فريدي

ريدي مولري برليمنرتز كابو- فريديانز/ اونج فاميديف، جراكا 

ماريا لوبيز دي كارفلهو

اونج فاميديف، كونستانت ميالسيمتشاد

جمهورية الكونغو 

جي جوانيز سافيت، فرانسوا موكوكو موامبا مااليلالدميقراطية

اتحاد الكاتبات اإلثيوبيات، ميوديش بيكيلإثيوبيا

اونج فاميديف، اين ايسرت اوجوت، جورجيا مافني ليا اينجالجابون

غانا

زمالء الشعب والتنمية، أستاذ دكتور/ كيت ادو- اديكو/ 

شاريتي بنكا

غينيا

الشبكة األفريقية املشرتكة للمرأة واإلعالم والنوع االجتامعي 

والتنمية، كدياتو ثرينو، ديالو

لو جاسيتا/ اونج فاميديف، باميال نيسغينيا االستوائية

خدمة خصائص املرأة والطفل األفريقي، أرثر أوكوميباكينيا

ليسوتو

مراكز إعالم روابط النوع االجتامعي للتميز، منسق املرشوع، 

مفو مانكيمني

مدغشقر

جامعة انتاناريفو جوهانيسا نياندورينا/ أونج فيمديف، 

ادريانا اريسو بودو هانتا

حامية الشباب واألطفال، برايت كامبونديماالوي

اونج فاميديف، ساران كيتامايل

جمعية األرس التي ترأسها نساء، مدام امنيتو منت املكتارموريتانيا

موريشيوس

النوع االجتامعي واإلعالم جنوب أفريقيا، جندر لينك، انوشكا 

فرياشسومي

اونج فاميديف، يفتي دويفالنيجر

نيجرييا

مبادرة التنوير عن اإلعالم والنوع االجتامعي/ فاميديف، 

دكور نكم تريسا، فاب اوكوزور/ اجوجو ابوه

نقابة الصحفيني يف الكونغو، ادوراد ادزوزتاجمهورية الكونغو

السنغال

الشبكة اإلفريقية للمرأة واإلعالم والنوع االجتامعي والتنمية، 

اميي جوف كول، ميدون سيك

جندر لينكس، سيخونزيل ندلوف، تاريساي نيمويداسرياليون

جنوب السودان

اتحاد املرأة واإلعالم يف جنوب السودان، فريونيكا لويس، 

جوردون، لييل نيلسون

السودان

مركز املرأة يف القيادة/ املرأة إلعادة التأهيل ومؤسسة 

التنمية الدولية، ماريا عباس، كراك مايك دنيوك

جامعة سوازيالند، ماكسويل ماسيمبوسوازيالند

تنزانيا

جامعة تنزانيا يف دار السالم– كلية الصحافة واإلعالم العام، 

زهرا سيلامين

توجو

أونج فاميديف/ يوجيت، ياويف تشاليم، هونور بالو/ عىل 

تاجبا خادي

أوغندا

االتحاد األوغندي لإلعالم النسايئ، مرجريت سنتامو- 

ماساجازي

زامبيا

جندر لينكس، ميرس وحدات اإلعالم اململوكة بريبتشوال 

سيتشيك وينكوي

املؤسسة اإلعالمية يف جنوب أفريقيا، ليفيكان نريزميبابوي
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آسيا

املنسق اإلقليمي

جامعة دكا، برفيسور جيتارا نارسين، بنجالديش

املنسقون الوطنيون

NAI، عبد املجيب خلفت جارأفغانستان

جامعة دكا، جيتيارا نرسينبنجالديش

مؤسسة بوتان لإلعالم، داوا، بنجوربوتان

شبكة املرأة يف اإلعالم، الهند، امو جوزيفالهند

 سويس هاريايتإندونيسيا

منتدى املواطنني، اإلذاعة والتليفزيون، كيوكو تاكهايشاليابان

جامعة ماليزيا، وانج يل كيمماليزيا

معهد منغوليا للصحافة، انيورجنال لخانا، اوينتستسيج رفدانمنغوليا

دار نرش اسميتا للمرأة واإلعالم وتنظيم املوارد، مانجو تابانيبال

باكستان

UKS لألبحاث واملوارد والنرش عن املرأة واإلعالم، تسنيم 

أهمر

فيتنام

مركز األبحاث عن النوع االجتامعي واألرسة والبيئة يف 

التنمية، 

منطقة الكاريبي

املنسقون اإلقليميون 

منطقة الكاريبي الناطقة باإلنجليزية: املرصد اإلعالمي عن املرأة، جاميكا هيالري 

نيكلسون، جاميكا

منطقة الكاريبي الناطقة باإلسبانية والفرنسية: شبكة التعاون البحثي لالتصاالت يف 

أمريكا الوسطى والكاريبي. بروفيسور ماكسيمالنو دوناز جوزمان بورتريكو

املنسقون الوطنيون

مؤسسة املرأة ضد االغتصاب، الكسندريانا ونجانتيجوا

الباهاما ضد العنف الجنيس واستغالل األطفال، ترنيل بروزالباهاما

بربادوس

مركز تنمية سياسات الكاريبي، شانتال مرنو نايت/ كارين 

فيليب

شبكة قضايا املرأة يف بليز، كاريولني رينولدزبليز

تحرير املرأة، ليامي تانيا، بالومارس ميديروسكوبا

جمهورية الدومينيك

االتصاالت الفضائية املستقلة، جوس ليوس سوتو رودريجو/ 

سوالنج دي ال كروز ماتوس

منظمة جرينادا الدولية للمرأة، برناديت بارثولومجرينادا

الفنانون يف الدعم املبارش، غيانا، دزري ادجهيلغيانا

شبكة اإلذاعة املحلية للمرأة، ماري جرلني جسنتهايتي

جاميكا

املرصد اإلعالمي للمرأة – جاميكا، هيالري نيكولسن، 

كيشاجي جاكسون

جامعة بورت ريكو، بروفيسور لورديز لوجو اورتيزبورت ريكو

سينت لوسيا

االتحاد الكاريبي ألبحاث املرأة والعمل، ماريسا/ فالفيا 

تشريي

سينت فنسنت 

والجريناد

حقوق اإلنسان واملرأة لدعم املساواة يف سنت فنسنت 

والجريناد، شريون جاراوي

االتحاد الكاريبي ألبحاث املرأة والعمل، ساندرا سلينيمسرينيم

ترينداد وتوباجو

شبكة املنظامت غري الحكومية يف ترينداد وتوباجو للنهوض 

باملرأة، نيكول هندرسون

أوروبا

املنسقون اإلقليميون 

أوروبا الرشقية والوسطى: كن عىل وعي يك تتحرر، سانجا رسنافكا، كرواتيا

أوروبا الغربية: جامعة نورمثربيا، بروفيسور كارين روز، اململكة املتحدة. 

املنسقون الوطنيون

جمعة سالزبرج، دكتور سوزان كريشهوفالنمسا

الجامعة األوروبية للدراسات اإلنسانية، إيرينا سولوماتينابيالروس

بلجيكا

جامعة غنت/ اتحاد الصحفيني املحرتفني، برفيسور صويف 

فان بويل/ هاليام الحدادي

Novi Put Abida Pehlicالبوسنة والهرسك

مؤسسة الشعوب والحدود إيالنا ستويشفابلغاريا

كن عىل وعي يك تتحرر، سانجا رسنافكاكرواتيا

قربص

املعهد املتوسطي لدراسات الجنسني، ماريا انجيل/ سوزانا 

بافلو

جامعة روسكاليد، هان جورندروبالدمنرك

إستونيا

Eesti People to People منظمة غري حكومية، روتا 

بيلز

جامعة هلسنيك، جونيتا سيفوننيفنلندا

Mines ParisTech Cecile Meadelفرنسا

جامعة السيدات الصحفيات، بريجيتا شوليتأملانيا

جورجيا

اتحاد الصحفيني والجندر واإلعالم يف القوقاز، جالينا 

برتياشيفيل

اللويب املجري للمرأة، ريكا سفرايناملجر

جامعة أيسلندا، بروفيسور فالجريور جوناسدوترأيسلندا

جامعة مدينة دبلن، ديب جينج/ جان سويرتأيرلندا

إيطاليا

Osservatorio di Pavia جامعة بادوفا، مونيا ازاليني، 

دكتور كلوديا بادوفاين

CID املرأة والجندر، كريستا بروميللكسمربج

جامعة مالطا، الدكتور برندا مرييفمالطا

مركز حقوق املرأة، ماجا رايسيفتشمونتنيجرو

مركز تدريب إذاعة هولندا برناديت فان ديجيكهولندا
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الرنويج

كلية جامعة أوسلو واكرشو، الربوفيسور اليزابيث ايد/ 

كريستني س اورجريت

معهد الدراسات الصحفية، ماريا جواو سيلفريينهابولندا

جامعة بوخارست، دكتور دانيال روفينتا فروموساينرومانيا

رصبيا

Zenski informativno-dokumentarni cen-

tar/ جامعة كلية بلجراد للعلوم السياسية، فايوليتا 

اندجيكوفيتش – كنزليرت، بروفيسور سنزيجزانا مييل 

فوجيفك

أسبانيا

 Universitat Autonoma de Barcelona Nuria

Simelio Sola

السويد

  Allt ar Mojligt مجموعة مراقبة وسائل اإلعالم يف

ماريا ادسرتوم

سويرسا

املؤمتر السويرسي ملندوبات املساواة الجندرية، ماريا 

بيلوتو

جامعة األناضول، بروفيسور نزيه اورهونتركيا

اململكة املتحدة

جامعة نورمثربيا الربوفيسور كارين روس )إنجلرتا(؛ 

جامعة كارديف الدكتورة سينثيا كارتر )ويلز( جامعة 

ستريلينغ الربوفيسور كارين بويل )إسكتلندا(

أمريكا الالتينية

املنسقون اإلقليميون 

 Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres del Azuay Sandra Lopez

Astudillo / Nidya Pesantez Ecuador

املنسقون الوطنيون 

االتصال واملساواة، كلوديا فلونتني/ ماج مارسيال جابيوداألرجنتني

بوليفيا

 Facilitadora / Fundacion Colectivo Cabildeo

 Patricia Viviana Flores / Raquel Romero

الربازيل

 Rede Mulher / Universidade Metodista de Sao

Paulo Vera Vieira / Sandra Duarte Souza

تشييل

 Comunidad Teologica Evangelica Benjamin

Rodriguez

Universidad de los Andes Mana Paula Martmez كولومبيا

كوستا ريكا

 Rosarce Consultoria Organizacional/Universidad

 Estatal a Distancia COSTA RICA. Rosario Sharo

 Rosales / Dra. Vilma Pena

اإلكوادور

 Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres del

 Azuay Sandra Lopez Astudillo /  Nidya Pesantez

 Calle

السلفادور

 Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador

 / UCA Carlos Alberto Leon Ramos / Amparo

Marroqum

جواتيامال

 Centro Evangelico de Estudios Pastorales en

America Central / Red de Mujeres al Aire / AD-

 ESOGUA Elizabeth Carrera Paz / Maya Rossana

 Cu-Choc / Elena Patricia Galicia Nunez / Ana

Silvia Monzon / Rosaura Ajpop Marroqum

املكسيك

 Comunicacion e Informacion de la Mujer /

 ITESO - Universidad Jesuita de Guadalajara /

 AMARC Cirenia Celestino Ortega / Luda Lagunes

 / Dra. Magdalena Soffa Palau Cardona / Irina

 Ivonne Vazquez

نيكاراجوا

 Centro Intereclesial de Estudios Teologicos y

 Sociales / Instituto de Estudios Estrategicos y

Politicas

باراجواي

 Kuna Roga / Asociacion Trinidad Alicia Stumpfs /

 Arturo Bregaglio

بريو

 Asociacion de Comunicadores Sociales Calandria

 Marisol Castaneda

Cotidiano Mujer Francesca Casariegoأورجواي

فنزويال

Comunicadora Social / Asociacion Civil Media-

 nalisis Andres Canizales

الرشق األوسط

املنسق اإلقليمي

تقنيات االتصال املالمئة من أجل التنمية، الدكتورة عزة كامل، مرص 

املنسقون الوطنيون 

مرص

تقنيات االتصال املالمئة من أجل التنمية، الدكتورة عزة كامل، 

مرص

كلية سابري، الربوفيسور اينات التشوفرإرسائيل

 مؤسسة مهارة، توين ميخائيللبنان

الهيئة العليا لالتصاالت السمعية البرصية، برشى بورارااملغرب

املرأة واإلعالم والتنمية، سهري فراجفلسطني

مركز تدريب املرأة العربية والبحث، عتيد املجربيتونس
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أمريكا الشاملية
جامعة سيمون فرازر، دكتور تينا سيكاكندا

املرأة امليثودية املتحدة، الدكتور جلوري درماريالواليات املتحدة األمريكية

منطقة الهادي

املنسق اإلقليمي

مبادرات اإلعالم للمرأة، شارون باجوان- رولز، فيجي فيملينك باسيفيك

املنسقون الوطنيون

جامعة كوينزالند للتكنولوجيا، الدكتورة انجيال رومانوأسرتاليا

مجموعة رصد وسائل اإلعالم يف فيجي، فريي فريفايفيجي

جامعة ماساي، الدكتورة سوزان فونتنينيوزلندا

Vois Blong Mere Solomon Lisa Horiwapu جزر سليامن
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امللحق 5
الدول املشاركة وعينة البيانات

األخبارتويرتاإلنرتنتاألخبارالتليفزيونالراديواملطبوعة

العدد%%العدد%%%

0%0%320%16%81%3بننيأفريقيا

0%0%110%36%36%27بوركينا فاسو

0%0%340%32%65%3بورندي

2%0%7100%43%14%43كابو فريدي

22%82%6418%52%39%9الكامريون

0%0%40%50%50%0تشاد

2%0%14100%43%36%21الكونغو

10%100%260%46%35%19جمهورية الكونغو الدميقراطية 

0%0%120%17%25%58غينية االستوائية

0%0%90%0%78%22إثيوبيا

0%0%300%7%7%87الجابون

0%0%950%45%25%29غانا

50%100%1050%54%18%28كينيا

0%0%60%17%83%0ليسوتو

6%0%94100%28%51%21مدغشقر

0%0%320%9%81%9ماالوي 

0%0%350%0%0%100مايل

1%0%11100%9%0%91موريتانيا

0%0%570%4%12%84موريشيوس

0%0%40%100%0%0النيجر

122%41%22459%31%36%33نيجرييا

15%0%28100%86%0%14السنغال

1%0%7100%29%57%14سرياليون

0%0%2740%11%20%69جنوب أفريقيا 

0%0%120%25%42%33جنوب السودان

0%0%280%25%18%57السودان

0%0%60%33%17%50سوازيالند

0%0%630%2%52%46تنزانيا

0%0%70%86%0%14توجو

0%0%420%24%57%19أوغندا

0%0%660%23%61%17زامبيا

0%0%730%18%49%33زميبابوي

0%0%890%54%30%16أفغانستانآسيا

24%0%714100%40%11%49بنجالديش

0%0%170%6%6%88بوتان

284%0%1083100%39%0%61الهند

0%0%12090%27%0%73إندونيسيا 
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األخبارتويرتاإلنرتنتاألخبارالتليفزيونالراديواملطبوعة

العدد%%العدد%%%

0%0%3850%38%0%62اليابان

17%0%220100%37%19%45ماليزيا

63%95%415%54%20%27منغوليا

17%0%161100%27%46%27نيبال

28%57%14143%64%33%3باكستان

105%0%162100%35%40%25فيتنام

0%0%90%0%0%100انتغوا وباربودمنطقة الكاريبي

32%94%86%13%38%50الباهاما

2%0%7100%29%29%43بربادوس

1%0%62100%8%5%87بليز

50%92%548%41%54%6كوبا

0%0%430%0%0%100جمهورية الدومينكيان

0%0%180%0%6%94جرينادا

0%0%120%0%33%67غيانا

1%0%2100%50%50%0هايتي

25%68%4332%9%42%49جاميكا

86%88%4212%36%17%48بورتو ريكو

9%100%20%0%0%100سانت لوسيا

4%100%850%1%8%91سانت فنسنت وجزر غرينادين

17%94%86%38%38%25سورينام

6%0%24100%38%21%42ترينداد وتوباجو

40%0%73100%7%12%81النمساأوروبا

151%86%6314%30%33%37بيالروس

130%67%14433%40%17%43بلجيكا

148%96%1084%21%19%60البوسنة والهرسك

0%0%140%0%36%64بلغاريا

14%71%7029%20%29%51كرواتيا

61%95%215%43%29%29قربص

56%0%109100%9%10%81الدمنرك

62%52%3248%31%44%25إستونيا

136%77%3023%50%40%10فنلندا

211%78%72022%14%63%23فرنسا

61%57%17043%32%16%51جورجيا

289%41%37259%13%12%75أملانيا

19%0%60100%62%25%13هنغاريا

14%0%13100%23%31%46أيسلندا

304%47%24553%35%13%52إيطاليا

29%41%2159%10%24%67لكسمبورج

0%0%450%51%24%24مالطا

2%0%5100%60%40%0مونتنجرو

95%0%131100%15%27%58هولندا
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األخبارتويرتاإلنرتنتاألخبارالتليفزيونالراديواملطبوعة

العدد%%العدد%%%

54%30%7870%23%8%69الرنويج

221%68%16932%16%22%62بولندا

20%35%6465%39%14%47الربتغال

97%75%14525%55%17%28رومانيا

37%54%11446%32%18%50رصبيا

270%64%26236%38%28%34أسبانيا

78%56%22544%20%8%73السويد

125%66%23834%8%5%87سويرسا

327%51%40349%67%13%20تركيا

400%44%83456%18%22%61اململكة املتحدة

156%49%20451%39%35%26األرجنتنيأمريكا الالتينية

25%0%69100%39%35%26بوليفيا

29%0%41100%66%0%34تشييل

81%49%12751%38%29%33كولومبيا

62%65%6435%23%19%58كوستا ريكا

181%90%13410%26%22%51اإلكوادور

38%84%2916%34%48%17السلفادور

81%95%685%46%13%41جواتيامال

392%50%27250%27%70%3املكسيك

0%0%670%55%25%19نيكاراجوا

74%97%303%30%17%53باراجواي

257%79%32521%26%45%28بريو

44%95%635%38%29%33أوروجواي

157%68%23132%51%17%32فنزويال

70%0%144100%60%8%33مرصالرشق األوسط

24%0%87100%25%18%56إرسائيل

0%0%460%20%20%61لبنان

0%0%1440%40%43%17املغرب

21%0%55100%62%38%0دولة فلسطني

25%0%166100%34%48%17تونس

79%56%15344%29%0%71كنداأمريكا الشاملية

321%31%106969%41%6%53الواليات املتحدة

154%58%28742%46%16%38أسرتاليامنطقة الهادي

1%0%8100%38%25%38فيجي

109%88%6312%25%22%52نيوزلندا

0%0%20%0%50%50جزر سليامن 
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امللحق 6
جداول النتائج اإلقليمية

أخبار الصحف واإلذاعة والتليفزيون: إجاميل حضور املرأة كموضوع ومصدر للخرب -1995 2015 

19952000200520102015

%22%19%19%11%22أفريقيا

%20%20%19%17%14آسيا

%29%25%25%24%22منطقة الكاريبي

%25%26%21%19%16أوروبا

%29%29%23%20%16أمريكا الالتينية

%18%16%15%15%14الرشق األوسط

%36%28%26%25%27أمريكا الشاملية

%26%25%26%25%20منطقة الهادي

أخبار الصحف واإلذاعة والتليفزيون: إجاميل حضور املرأة كموضوع ومصدر للخرب، حسب املوضوع الرئييس 2015

املشاهري والفنون الجرمية والعنفاالجتامعي والقانوينالعلوم والصحةاالقتصادالسياسة والحكومة

واإلعالم والرياضة

%15%28%26%37%19%16أفريقيا

%20%27%27%28%15%7آسيا

%29%39%32%33%26%19منطقة الكاريبي

%26%27%27%37%21%19أوروبا

%23%31%34%34%24%25أمريكا الالتينية

%22%18%25%21%18%9الرشق األوسط

%29%38%39%43%41%23أمريكا الشاملية

%21%24%31%54%29%22منطقة الهادي

موقع األخبار عىل اإلنرتنت وتغريدات اإلعالم اإلخباري: املرأة كموضوع ومصدر للخرب، حسب املوضوع الرئييس 2015

املشاهري والفنون الجرمية والعنفاالجتامعي والقانوينالعلوم والصحةاالقتصادالسياسة والحكومة

واإلعالم والرياضة

%0%40%10%28%19%28أفريقيا

%24%39%29%32%9%20آسيا

%39%17%34%50%29%21منطقة الكاريبي

%25%24%29%36%25%17أوروبا

%27%30%33%46%19%24أمريكا الالتينية

%47%20%22%0%0%10الرشق األوسط

%31%48%42%71%40%17أمريكا الشاملية

%23%21%27%40%15%18منطقة الهادي
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األخبار يف الصحف واإلذاعة والتليفزيون. مهمة السيدات موضوع األخبار 2015 

الرأي العامشاهد العيانالخربة الشخصيةالخبري أو املعلقاملتحدث الرسميموضوع الخرب

%25%29%20%19%19%24أفريقيا

%31%31%34%10%11%25آسيا

%41%44%33%29%27%24منطقة الكاريبي

%42%38%28%18%23%25أوروبا

%42%47%37%27%22%29أمريكا الالتينية

%32%30%26%26%16%17الرشق األوسط

%78%40%20%32%31%39أمريكا الشاملية

%25%48%21%14%24%26منطقة الهادي

األخبار يف الصحف واإلذاعة والتليفزيون. املراسالت 2000-2015

2000200520102015

%35%30%28%24أفريقيا

%31%37%37%31آسيا

%44%45%41%39منطقة الكاريبي

%37%35%34%34أوروبا

%41%43%44%27أمريكا الالتينية

%38%34%35%34الرشق األوسط

%40%38%35%36أمريكا الشاملية

%45%38%44%43منطقة الهادي

األخبار يف الصحف واإلذاعة والتليفزيون. املراسالت. حسب املوضوع الرئييس 2015

املشاهري والفنون الجرمية والعنفاالجتامعي والقانوينالعلوم والصحةاالقتصادالسياسة والحكومة

واإلعالم والرياضة

%34%34%39%47%32%30أفريقيا

%18%28%30%54%32%31آسيا

%38%28%45%75%44%45منطقة الكاريبي

%42%33%37%44%43%30أوروبا

%30%38%44%45%40%41أمريكا الالتينية

%55%37%52%41%32%27الرشق األوسط

%32%34%48%57%40%28أمريكا الشاملية

%38%36%48%79%51%41منطقة الهادي
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األخبار يف الصحف واإلذاعة والتليفزيون، األخبار التي تشري إىل املساواة الجندرية أو سياسة حقوق املرأة و/ أو حقوق اإلنسان 

 2010-2015

20102015

%20%13أفريقيا

%8%8آسيا

%19%9منطقة الكاريبي

%5%9أوروبا

%7%5أمريكا الالتينية

%6%22الرشق األوسط

%17%21أمريكا الشاملية

%1%2منطقة الهادي

األخبار يف الصحف واإلذاعة والتليفزيون، األخبار التي تشري إىل املساواة الجندرية أو سياسة حقوق املرأة و/أو حقوق اإلنسان 
حسب املوضوع الرئييس 2015 

املشاهري والفنون الجرمية والعنفاالجتامعي والقانوينالعلوم والصحةاالقتصادالسياسة والحكومة

واإلعالم والرياضة

%10%21%25%19%18%20أفريقيا

%8%12%12%8%6%3آسيا

%5%22%38%16%8%16منطقة الكاريبي

%2%7%5%5%3%7أوروبا

%1%7%12%12%5%5أمريكا الالتينية

%0%2%11%3%2%9الرشق األوسط

%10%10%31%9%14%15أمريكا الشاملية

%0%0%3%0%2%4منطقة الهادي

األخبار يف الصحف واإلذاعة والتليفزيون. األخبار التي تثار فيها قضايا املساواة أو عدم املساواة الجندرية 2005-2015 

200520102015

%20%5%4أفريقيا

%8%3%3آسيا

%18%9%5منطقة الكاريبي

%5%3%3أوروبا

%7%12%4أمريكا الالتينية

%6%4%1الرشق األوسط

%17%10%5أمريكا الشاملية

%1%1%3منطقة الهادي
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األخبار يف الصحف واإلذاعة والتلفاز. األخبار التي تثار فيها قضايا املساواة أو عدم املساواة الجندرية، حسب املوضوع الرئييس 
 2015

املشاهري والفنون الجرمية والعنفاالجتامعي والقانوينالعلوم والصحةاالقتصادالسياسة والحكومة

واإلعالم والرياضة

%10%21%25%19%18%19أفريقيا

%8%12%12%8%6%3آسيا

%5%23%37%14%8%15منطقة الكاريبي

%2%8%5%5%3%7أوروبا

%1%7%12%11%5%5أمريكا الالتينية

%0%2%12%3%2%9الرشق األوسط

%9%10%31%10%14%15أمريكا الشاملية

%0%0%3%0%2%4منطقة الهادي

األخبار يف الصحف واإلذاعة والتليفزيون. األخبار التي تعرتض عىل الصور النمطية للجندر بوضوح 2005-2015 

200520102015

%5%5%3أفريقيا

%3%5%2آسيا

%8%5%3منطقة الكاريبي

%3%4%2أوروبا

%5%13%3أمريكا الالتينية

%2%4%3الرشق األوسط

%9%9%5أمريكا الشاملية

%1%2%1منطقة الهادي



امللحق 7
جداول البيانات الوطنية

1. الصحف والتليفزيون واإلذاعة: الناس يف األخبار واملراسلون، حسب النوع 

إجاميل املراسلنيالناس يف األخبار
العددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناث

أفريقيا

47%79%18421%89%11بنني

41%73%6127%59%41بوركينا فاسو

46%78%9722%82%18بورندي

104%53%38047%81%19كامريون

13%69%9431%73%27كابو فريد

6%83%2317%96%4تشاد

56%73%13827%70%30جمهورية الكونغو الدميقراطية

19%32%5368%4%96الكونغو

25%56%11944%86%14غينيا االستوائية

50%100%0إثيوبيا

18%100%440%2%98الجابون

101%64%26336%79%21غانا

102%71%30429%78%22كينيا

5%0%30100%50%50ليسوتو

131%54%25446%73%27مدغشقر

39%62%8738%55%45مالوي

42%74%17126%87%13مايل

8%100%720%82%18موريتانيا

61%70%20230%83%17موريشيوس

4%50%950%100%0النيجر

65%75%21725%82%18نيجرييا

48%75%17225%88%12السنغال

28%50%4150%78%22سرياليون

150%53%56547%72%28جنوب أفريقيا

20%70%5530%89%11السودان

19%63%6337%87%13جنوب السودان

30%63%4337%72%28سوازيالند

66%65%22435%79%21تنزانيا

37%81%7419%80%20توجو

50%80%21320%72%28أوغندا

63%51%19449%82%18زامبيا

87%82%31718%84%16زميبابوي
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إجاميل املراسلنيالناس يف األخبار

العددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناث

آسيا
76%71%13929%79%21أفغانستان

108%84%57916%82%18بنجالديش

23%61%5039%88%12بوتان

76%54%40746%79%21الهند

9%89%10111%77%23إندونيسيا

54%72%27928%79%21اليابان

62%73%26127%92%8ماليزيا

118%44%40956%77%23منغوليا

79%77%109223%87%13نيبال

38%84%10116%64%36باكستان

66%48%41452%78%22فيتنام

منطقة الكاريبي
4%25%3475%85%15انتجوا وباربودا

36%50%18250%73%27جزر الباهاما

13%46%7454%69%31بربادوس

62%82%33918%79%21بليز

76%53%31247%83%17كوبا

49%57%13143%73%27جمهورية الدومينيك 

4%75%5825%50%50جرينادا

4%75%8625%67%33غوايانا

4%25%575%80%20هايتي

69%57%47643%64%36جاميكا

47%28%23672%65%35بورتو ريكو

7%100%100%80%20سينت لوسيا

92%22%21578%70%30سينت فينست والجرينادين

27%85%8315%77%23سريينيم

81%41%44059%70%30ترينداد وتوباغو

أوروبا
63%51%35449%79%21النمسا

38%45%17955%73%27بيالروس

143%73%55327%76%24بلجيكا

82%51%60449%84%16البوسنة والهرسك

17%18%6382%65%35بلغاريا

128%50%56350%70%30كرواتيا

83%67%29033%81%19قربص

147%68%41332%75%25الدمنرك

78%56%12444%78%22استونيا

126%56%39144%71%29فنلندا

232%54%151246%77%23فرنسا

173%20%36580%72%28جورجيا 
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إجاميل املراسلنيالناس يف األخبار

العددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناث

87%64%36536%67%33أملانيا

61%59%26841%79%21املجر

74%69%10331%82%18أيسلندا

124%61%37939%67%33أيرلندا

148%61%60339%79%21إيطاليا

48%50%30450%77%23لكسمربج

175%65%42035%84%16مالطا

32%53%15147%86%14مونتنجرو

97%70%31030%79%21هولندا

117%65%27035%73%27الرنويج

117%69%44631%77%23بولندا

123%57%38943%79%21الربتغال

138%43%42757%65%35رومانيا

90%42%55658%78%22رصبيا 

229%42%58058%72%28إسبانيا

230%65%62035%69%31السويد

229%77%75723%77%23سويرسا

230%83%55217%81%19تركيا

278%73%110827%72%28اململكة املتحدة )إنجلرتا وإسكتلندا وويلز(

أمريكا الالتينية

75%73%38527%71%29األرجنتني 

80%56%27244%68%32بوليفيا

86%59%30341%68%32تشييل 

113%64%32636%75%25كولومبيا

175%59%42241%74%26كوستا ريكا

73%58%54742%74%26اإلكوادور

42%57%14643%80%20السلفادور

86%51%23749%70%30جواتيامال

154%54%36846%76%24املكسيك

132%47%48053%68%33نيكاراجوا 

24%63%7238%75%25باراجواي

141%62%55538%62%38بريو

88%69%34231%73%27أوروجواي

98%44%26756%77%23فنزويال

الرشق األوسط 
35%71%8429%90%10مرص

134%69%44631%76%24إرسائيل

56%55%22445%87%13لبنان

78%63%19137%80%20املغرب

38%84%27316%89%11دولة فلسطني

114%39%75561%81%19تونس
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إجاميل املراسلنيالناس يف األخبار

العددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناث

أمريكا الشاملية

88%57%26643%73%27كندا

183%61%35239%62%38الواليات املتحدة

منطقة الهادي

210%55%93445%73%27أسرتاليا

33%58%8842%86%14فيجي

74%53%34447%82%18نيوزلندا 

25%40%3060%30%70جزر سليامن

2. الصحف والتليفزيون واإلذاعة: املراسلون حسب النوع 

 املراسلون يف التليفزيوناملراسلون يف اإلذاعةاملراسلون يف الصحف

العددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناث

أفريقيا

9%56%544%100%330%82%18بنني

6%67%633%83%2917%72%28بوركينا فاسو

12%67%2233%86%1214%75%25بورندي

36%47%1853%61%5039%54%46الكامريون

1%100%120%67%33كابو فريد

2%100%30%67%133%100%0تشاد

28%68%1532%87%1313%69%31جمهورية الكونغو الدميقراطية

5%80%1420%14%86الكونغو

15%47%453%100%60%50%50غينيا االستوائية

إثيوبيا

18%100%0الجابون

23%65%2735%33%5167%80%20غانا

42%64%436%75%5625%75%25كينيا

5%0%100ليسوتو

32%47%2253%32%7768%64%36مدغشقر

5%60%1740%100%170%24%76مالوي

42%74%26مايل

4%100%40%100%0موريتانيا

9%89%1811%44%3456%79%21موريشيوس

4%50%50النيجر

14%57%143%100%500%80%20نيجرييا

29%79%1921%68%32السنغال

4%50%950%22%1578%67%33سرياليون

15%67%1333%46%12254%52%48جنوب أفريقيا

3%100%170%65%35السودان

19%63%37جنوب السودان

7%29%2371%74%26سوازيالند

1%100%650%65%35تنزانيا

22%77%1523%87%13توجو
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 املراسلون يف التليفزيوناملراسلون يف اإلذاعةاملراسلون يف الصحف

العددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناث

50%80%20أوغندا

10%60%5340%49%51زامبيا

18%89%811%88%6113%79%21زميبابوي

آسيا
34%76%1624%44%2656%81%19أفغانستان

64%81%619%67%3833%92%8بنجالديش

6%67%133%100%160%56%44بوتان

23%48%5352%57%43الهند

1%100%80%88%13إندونيسيا

26%77%2823%68%32اليابان

14%79%121%0%47100%72%28ماليزيا

82%44%656%50%3050%43%57منغوليا

9%78%1222%67%5833%79%21نيبال

24%79%121%100%130%92%8باكستان

3%67%1633%38%4763%51%49فيتنام

منطقة الكاريبي
1%100%30%0%100انتجوا وباربودا

3%33%1467%36%1964%63%37جزر الباهاما

4%100%10%0%8100%25%75بربادوس

19%89%4311%79%21بليز

24%38%3363%58%1942%63%37كوبا

49%57%43جمهورية الدومينيك 

4%75%25جرينادا

1%100%30%67%33غوايانا

1%0%2100%0%1100%100%0هايتي

10%60%1940%37%4063%65%35جاميكا

10%40%260%0%35100%26%74بورتو ريكو

7%100%0سينت لوسيا

69%0%23100%87%13سينت فينست والجرينادين

10%100%80%63%938%89%11سريينيم

40%53%148%100%400%28%73ترينداد وتوباغو

أوروبا
10%20%980%33%4467%61%39النمسا

3%0%35100%49%51بيالروس

56%73%1827%67%6933%147%53بلجيكا

39%44%2256%64%2136%52%48البوسنة والهرسك

3%33%1467%14%86بلغاريا

52%52%1948%26%5774%56%44كرواتيا

51%55%3245%88%13قربص

22%68%232%50%12350%68%32الدمنرك

33%76%1824%22%2778%56%44استونيا
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16%56%1744%53%9347%56%44فنلندا

54%48%8852%65%9035%48%52فرنسا

109%17%2183%10%4390%30%70جورجيا 

24%54%146%0%62100%69%31أملانيا

38%63%1337%46%1054%60%40املجر

18%67%2733%85%2915%55%45أيسلندا 

 املراسلون يف التليفزيوناملراسلون يف اإلذاعةاملراسلون يف الصحف

العددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناث

17%59%4241%76%6524%52%48أيرلندا

60%55%1545%53%7347%67%33إيطاليا

9%56%644%33%3367%52%48لكسمبورج

116%71%2329%39%3661%61%39مالطا

18%44%1356%62%138%100%0مونتنجرو

19%58%4042%78%3823%68%32هولندا

47%66%1334%69%5731%63%37الرنويج

28%71%2129%57%6843%72%28بولندا

45%71%2029%65%5835%43%57الربتغال

80%48%953%0%49100%45%55رومانيا

47%49%2551%36%1864%33%67رصبيا

102%30%6570%48%6252%56%44إسبانيا

58%59%3241%63%14038%69%31السويد

36%81%1019%80%18320%76%24سويرسا

189%84%4116%80%20تركيا

65%68%1432%86%19914%73%27اململكة املتحدة )إنجلرتا وإسكتلندا وويلز(

أمريكا الالتينية

41%56%2144%100%130%85%15األرجنتني 

36%50%2050%75%2425%50%50بوليفيا

55%55%3145%68%32تشييل 

49%55%3645%72%2828%68%32كولومبيا

22%55%4345%67%11033%56%44كوستا ريكا

38%76%1424%29%2171%43%57اإلكوادور

13%62%1538%47%1453%64%36السلفادور

25%48%152%0%60100%53%47جواتيامال

14%86%3514%54%10546%50%50املكسيك

77%51%549%100%500%36%64نيكاراجوا 

13%62%338%33%867%75%25باراجواي

81%58%4842%71%1229%58%42بريو

41%63%3237%81%1519%60%40أوروجواي

45%49%1551%53%3847%34%66فنزويال

الرشق األوسط 

11%45%2455%83%17مرص

46%67%2233%68%6632%70%30إرسائيل

20%60%540%40%3160%55%45لبنان
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29%45%455%25%4575%78%22املغرب

19%74%526%80%1420%100%0دولة فلسطني

9%44%1756%41%8859%39%61تونس

أمريكا الشاملية

11%45%7755%58%42كندا

55%67%633%33%12267%60%40الواليات املتحدة 

 املراسلون يف التلفازاملراسلون يف اإلذاعةاملراسلون يف الصحف

العددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناثالعددالذكوراإلناث

منطقة الهادي
88%59%1241%50%11050%53%47أسرتاليا

10%70%230%50%2150%52%48فيجي

34%53%547%40%3560%54%46نيوزلندا 

3%33%2267%41%59جزر سليامن

3. مذيعو التليفزيون واإلذاعة، حسب النوع  

إجاميل املذيعنيمذيعو التلفازمذيعو اإلذاعة

ذكورإناثذكورإناثذكورإناث

أفريقيا
%72%28%72%28بنني

بوركينا فاسو

%30%70%0%100%40%60بورندي

%58%42%71%29%34%66الكامريون

%4%96%0%100%100%0كابو فريد

%20%80%0%100%100%0تشاد

%21%79%0%100%24%76جمهورية الكونغو الدميقراطية

%17%83%50%50%0%100الكونغو

%60%40%0%100%88%13غينيا االستوائية

%0%100%0%100إثيوبيا

%95%5%100%0%90%10الجابون

%58%42%61%39%0%100غانا

%90%10%71%29%100%0كينيا

%22%78%0%100%23%77ليسوتو

%45%55%0%100%71%29مدغشقر

%11%89%11%89مالوي

مايل
%25%75%25%75موريتانيا

%72%28%0%100%74%26موريشيوس

%100%0%100%0النيجر

%47%53%0%100%71%29نيجرييا

%21%79%21%79السنغال

%0%100%0%100سرياليون

%36%64%56%44%30%70جنوب أفريقيا

%33%67%75%25%0%100السودان
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%100%0%100%0%100%0جنوب السودان

%43%57%50%50%17%83سوازيالند

%78%22%100%0%77%23تنزانيا

%60%40%60%40توجو

%0%100%0%100%0%100أوغندا

%69%31%61%39%71%29زامبيا

%41%59%67%33%39%61زمبابوي 

إجاميل املذيعنيمذيعو التلفازمذيعو اإلذاعة

ذكورإناثذكورإناثذكورإناث

آسيا

%70%30%75%25%68%32أفغانستان

%34%66%34%66%33%67بنجالديش

%44%56%0%100%100%0بوتان

%34%66%34%66الهند

إندونيسيا

%43%57%43%57اليابان

%38%62%46%54%20%80ماليزيا

%30%70%31%69%30%70منغوليا

%46%54%25%75%57%43نيبال

%14%86%31%69%0%100باكستان

%49%51%23%77%65%35فيتنام

منطقة الكاريبي

%50%50%50%50%50%50انتجوا وباربودا

%44%56%0%100%52%48جزر الباهاما

%62%38%62%38%61%39بربادوس

%51%49%4%96%100%0بليز

%60%40%30%70%65%35كوبا

جمهورية الدومينيك 

%47%53%47%53جرينادا

%81%19%81%19غوايانا

هايتي

%29%71%47%53%24%76جاميكا

%68%32%52%48%100%0بورتو ريكو

سينت لوسيا

%89%11%0%100%97%3سينت فينست والجرينادين

%48%52%35%65%73%27سريينيم

%46%54%44%56%48%52ترينداد وتوباغو

أوروبا

%38%62%18%82%53%47النمسا

%5%95%11%89%0%100بيالروس

%50%50%37%63%69%31بلجيكا

%32%68%32%68البوسنة والهرسك
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%88%13%88%13بلغاريا

%47%53%62%38%33%67كرواتيا

%25%75%40%60%0%100قربص

%72%28%74%26%70%30الدمنرك

%63%37%84%16%53%48استونيا

%77%23%74%26%100%0فنلندا

%72%28%62%38%74%26فرنسا

%12%88%0%100%23%77جورجيا 

%36%64%50%50%21%79أملانيا

%61%39%65%35%54%46املجر

%72%28%46%54%100%0أيسلندا

%88%12%0%100%100%0أيرلندا

%71%29%73%27%64%36إيطاليا

%59%41%100%0%45%55لكسمبورج

%63%37%35%65%90%10مالطا

إجاميل املذيعنيمذيعو التلفازمذيعو اإلذاعة

ذكورإناثذكورإناثذكورإناث

%68%32%70%30%0%100مونتنجرو

%53%47%53%47هولندا

%60%40%58%42%67%33الرنويج

%36%64%32%68%38%63بولندا

الربتغال

%13%87%15%85%10%90رومانيا

%20%80%21%79%17%83رصبيا

%38%62%45%55%26%74إسبانيا

%38%62%37%63%41%59السويد

%52%48%35%65%72%28سويرسا

%35%65%35%65%35%65تركيا

%57%43%60%40%53%47اململكة املتحدة )إنجلرتا وإسكتلندا وويلز(

أمريكا الالتينية

%63%37%64%36%52%48األرجنتني 

%44%56%33%67%75%25بوليفيا

%68%32%13%88تشييل 

%34%66%15%85%55%45كولومبيا

%47%53%47%53كوستا ريكا

%51%49%50%50%52%48اإلكوادور

%34%66%7%93%47%53السلفادور

%32%68%20%80%45%55جواتيامال

%56%44%54%46%57%43املكسيك

%44%56%34%66%59%41نيكاراجوا 

%85%15%80%20%88%13باراجواي

%65%35%38%63%74%26بريو

%65%35%56%44%91%9أوروجواي
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%53%47%46%54%72%28فنزويال

الرشق األوسط 

%40%60%41%59%33%67مرص

%37%63%40%60%32%68إرسائيل

%10%90%30%70%0%100لبنان

%45%55%20%80%72%28املغرب

%100%0%100%0%100%0دولة فلسطني

%20%80%8%92%28%72تونس

أمريكا الشاملية

%16%84%16%84كندا

%71%29%68%32%88%12الواليات املتحدة

منطقة الهادي

%41%59%45%55%28%72أسرتاليا

%35%65%38%63%0%100فيجي

%41%59%46%54%35%65نيوزلندا 

%0%100%0%100جزر سليامن

4. تغريدات األخبار: الناس يف األخبار مصنفون حسب الجنس 

العددالذكوراإلناث

81%77%23األرجنتني

51%80%20أسرتاليا

14%93%7الباهاما

48%85%15بيالروس

29%69%31بلجيكا

61%75%25البوسنة والهرسك

8%88%13الكامريون

22%68%32كندا

48%63%38كولومبيا

4%100%0الكونغو )جمهورية الكونغو الدميقراطية(

17%88%12كوستا ريكا

31%65%35كرواتيا

12%50%50كوبا

36%100%0قربص

81%91%9اإلكوادور

36%72%28السلفادور

31%81%19إستونيا

37%89%11فنلندا

93%62%38فرنسا

7%71%29جورجيا

149%70%30أملانيا

50%78%22جواتيامال

44%84%16أيرلندا

98%83%17إيطاليا

15%93%7جاميكا

40%75%25كينيا 

العددالذكوراإلناث

14%64%36لكسمبورج

103%64%36املكسيك

25%84%16منغوليا

62%84%16نيوزلندا

44%61%39نيجرييا

6%50%50الرنويج

12%50%50باكستان

44%77%23باراجواي

162%60%40بريو

130%81%19بولندا

11%64%36الربتغال

31%65%35بورتو ريكو

48%52%48رومانيا

8%63%38سانت لوسيا

4%75%25سينت فينست آند جريناد

16%88%13رصبيا

69%58%42أسبانيا

9%67%33رسنيم

28%71%29السويد

23%52%48سويرسا

145%69%31تركيا

57%68%32اململكة املتحدة )إنجلرتا وإسكتلندا وويلز

87%62%38الواليات املتحدة

57%81%19أوروجواي

65%71%29فنزويال
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5. أخبار اإلنرتنت: الناس يف األخبار مصنفون حسب الجنس 

العدد الذكوراإلناث

121%76%24األرجنتني

257%75%25أسرتاليا

212%84%16النمسا

48%65%35الباهاما

79%71%29بنجالديش

13%62%38بربادوس

112%77%23بيالروس

123%80%20بلجيكا

44%86%14بليز

89%75%25بوليفيا

24%63%38البوسنة والهرسك

25%88%12كابو فريدي

11%100%0الكامريون

66%71%29كندا 

111%76%24تشييل

58%50%50كولومبيا

6%33%67الكونغو

5%100%0جمهورية الكونغو الدميقراطية

95%59%41كوستا ريكا

11%82%18كرواتيا

45%82%18كوبا

24%83%17قربص

222%78%22الدمنرك

73%75%25إكوادور

32%81%19مرص

55%55%45السلفادور

201%69%31إنجلرتا

5%100%0غينيا االستوائية

107%74%26إستونيا

4%100%0فيجي

153%74%26فنلندا

455%74%16فرنسا

36%83%17جورجيا

221%79%21أملانيا

18%100%0جواتيامال

1%100%0هاييتي

51%71%29املجر

80%79%21أيسلندا

55%64%36الهند

90%87%13أيرلندا

العدد الذكوراإلناث

130%85%15إرسائيل

347%71%29إيطاليا

69%62%38جاميكا

193%77%23لكسمبورج

3%100%0مدغشقر

85%94%6ماليزيا

3%100%0موريتانيا

90%70%30املكسيك

29%93%7منغوليا

25%64%36مونتنيجرو

111%84%16نيبال

248%87%13هولندا

67%70%30نيوزلندا

27%67%33نيجرييا

147%71%29الرنويج

4%50%50باكستان

59%86%14دولة فلسطني

6%100%0باراجواي

74%62%38بريو

119%88%12بولندا

33%76%24الربتغال

66%73%27بورتو ريكو

45%73%27رومانيا

4%50%50سانت لوسيا

4%75%25سينت فينست والجرينادين

93%97%3السنغال

38%76%24رصبيا

6%83%17سرياليون

221%70%30إسبانيا

17%59%41رسنيم

81%73%27السويد

68%69%31سويرسا

2%100%0توجو

89%69%31ترينداد وتوباجو

30%77%23تونس

75%73%27تركيا

282%72%28اململكة املتحدة )إنجلرتا وويلز(

74%57%43الواليات املتحدة

4%25%75أورجواي

62%82%18فنزويال

105%82%18فيتنام
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6. اإلنرتنت وتويرت: الناس يف األخبار مصنفني حسب الجنس

الذكوراإلناث

%76%24األرجنتني

%76%24أسرتاليا

%84%16النمسا

%71%29الباهاما

%71%29بنجالديش

%62%38الرببادوس

%79%21بيالروس

%78%22بلجيكا

%86%14بليز

%75%25بوليفيا

الذكوراإلناث

%72%28البوسنة والهرسك

%88%12كابو فردي

%95%5الكامريون

%70%30كندا

%76%24تشييل

%56%44كولومبيا

%33%67الكونغو

%100%0جمهورية الكونغو الدميقراطية

%63%37كوستا ريكا

%69%31كرواتيا

%75%25كوبا

%93%7قربص

%78%22الدمنرك

%84%16اإلكوادور

%81%19مرص

%62%38السلفادور

%100%0غينيا االستوائية

%75%25إستونيا

%100%0فيجي

%77%23فنلندا

%72%28فرنسا

%81%19جورجيا

%76%24أملانيا

%84%16جواتيامال

%100%0هاييتي

%71%29املجر

%79%21أيسلندا

%64%36الهند

%86%14أيسلندا

%85%15إرسائيل

%73%27إيطاليا

الذكوراإلناث

%68%32جاميكا

%75%25كينيا

%76%24لكسمبورج

%100%0مدغشقر

%94%6ماليزيا

%100%0موريشيوس

%67%33املكسيك

%89%11منغوليا

%64%36مونتنيجرو

الذكوراإلناث

%84%16نيبال

%87%13هولندا

%77%23نيوزلندا

%63%37نيجرييا

%71%29الرنويج

%50%50باكستان

%86%14دولة فلسطني

%80%20باراجواي

%61%39بريو

%84%16بولندا

%73%27الربتغال

%70%30بورتو ريكو

%62%38رومانيا

%58%42سانت لوسيا

%75%25سينت فنسنت والجريناد

%97%3السنغال

%80%20رصبيا

%83%17سرياليون

%67%33إسبانيا

%62%38رسنيم

%72%28السويد

%65%35سويرسا

%100%0توجو

%69%31ترينداد وتوباجو

%77%23تونس

%70%30تركيا

%71%29اململكة املتحدة )إنجلرتا وويلز(

%60%40الواليات املتحدة

%77%23اوروجواي

%76%24فنزويال

%82%18فيتنام

من يصنع األحداث132 مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015



7. اإلنرتنت: املراسلون مصنفون حسب الجنس

العدد الذكوراإلناث

3%100%0األرجنتني

39%49%51أسرتاليا

13%85%15النمسا

7%71%29الباهاما

6%100%0بنجالديش

9%44%56بربادوس

20%45%55بيالروس

15%87%13بلجيكا

4%100%0بليز

7%29%71بوليفيا

1%0%100البوسنة والهرسك

3%67%33كابو فردي

6%100%0الكامريون

28%54%46كندا

14%43%57تشييل

7%57%43كولومبيا

3%67%33الكونغو

51%51%49كوستا ريكا

4%50%50كرواتيا

6%50%50كوبا

2%100%0قربص

97%77%23الدمنرك

11%55%45اإلكوادور

32%78%22مرص

10%50%50السلفادور

1%0%100غينيا االستوائية

47%70%30إستونيا

4%25%75فيجي

46%61%39فنلندا

25%42%58فرنسا

17%53%47جورجيا

41%63%37أملانيا

8%13%88جواتيامال

2%100%0هاييتي

8%88%13املجر

59%75%25أيسلندا

41%41%59الهند

29%59%41أيرلندا

32%78%22إرسائيل

44%70%30إيطاليا

15%80%20جاميكا

14%86%14لكسمبورج

العددالذكوراإلناث

5%0%100مدغشقر

18%78%22ماليزيا

47%64%36املكسيك

6%67%33منغوليا

5%80%20نيبال

15%60%40هولندا

19%47%53نيوزلندا

12%67%33نيجرييا

91%53%47الرنويج

3%33%67باكستان

1%100%0باراجواي

12%83%17بريو

19%42%58بولندا

5%60%40الربتغال

12%33%67بورتو ريكو

23%22%78رومانيا

1%100%0سينت لوسيا

4%100%0سينت فنسنت والجريناد

14%71%29السنغال

3%67%33رصبيا

4%100%0سرياليون

28%64%36إسبانيا

6%67%33رسنيم

37%68%32السويد

11%91%9سويرسا

1%0%100توجو

15%40%60ترينداد وتوباجو

10%40%60تونس

8%63%38تركيا

51%61%39اململكة املتحدة )إنجلرتا وويلز(

43%51%49الواليات املتحدة

6%83%17فيتنام
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امللحق 8
اللجنة االستشارية الفنية

إمي جووف – كول و ميدون سيك، 

النوعني  بني  واملساواة  واإلعالم  للمرأة  األفريقية  الشبكة 

والتنمية)FAMEDEV(  السنغال.

آرثر أوكوميبا، 

املرأة األفريقية وخدمات األطفال، كينيا. 

كلوديا بادوفاين، 

جامعة بادوفا، إيطاليا.

فرانسوا موكوكو، 

يس جيونيس سافيت، جمهورية الكونغو الدميقراطية.

جتيارا نرسين، 

دكا،  جامعة  والصحافة،  الشاملة  االتصاالت  وزارة  دكا،  جامعة 

بنجالديش.

هيالري نيكولسن، 

املهاجرات العامالت، جاميكا.

كارين روس، 

جامعة نورث أمربيا، اململكة املتحدة.

نديا بيسانتس –كايل و ساندرا لوبيز، 

حركة دعم املرأة، اإلكوادور. 

شارون باجوان –رولز، 

الرابطة النسائية يف منطقة الهادي، فيجي. 
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امللحق 9
مصادر املجتمع املدين والناشطني

امللخصاللغةاملوقع اإللكرتويناملؤلف/املصدر وعنوان املصادر

مجلس لجنة املساواة بني النوعني يف أوروبا )2014( 

املساواة بني النوعني واإلعالم عىل املستوى القومي: 

مجموعة املامرسات الجيدة من الدول األعضاء

http://bit.ly/1DvXmba

)رابط مخترص(

"تتضمن املامرسات الجيدة الحمالت اإلعالمية القومية واملوجهة اإلنجليزية

والترشيعات الخاصة والجوائز/ املكافآت لتصوير املرأة بشكل 

غري منطي وقواعد البيانات اإللكرتونية مع الخرباء الذين يظهرون 

بشكل تقليدي أقل يف التغطية اإلعالمية وجرد بأفضل املامرسات 

هة للعاملني يف  يف املجال تصوير النوعني والدورات التدريبية املوجَّ

اإلعالم وجمع البيانات ذات الصلة واملسابقات". 

إنرت برس سريفيس أفريقيا )2008( املرأة يف األخبار: 

تقوية صوت وظهور املرأة يف التغطية اإلعالمية 

لالنتخابات والسياسة والحكم

http://www.ips.org/africa/

library/publications/ips_the_

women_in_the_news.pdf

تقدم هذه األدوات إطاًرا لتدريب السيدات السياسيات اللغة اإلنجليزية

والصحفيات لتغطية أنفسهن. "يتمثل الغرض من هذا الكتيب 

يف أمرين: بناء قدرات اإلعالم يف أفريقيا عىل تحليل االنتخابات 

وعمليات الحكم من منظور املساواة بني النوعني وتقوية قدرة 

املرأة يف السياسة والحياة العامة عىل املشاركة يف اإلعالم والتواصل 

الفعال من خالل اإلعالم عن السياسات وقضايا الحوكمة". 

إنرت برس سريفيس أفريقيا )2010( مرسد املساواة 

بني النوعني والتنمية

http://www.ips.org/mdg3/new-

edition-of-the-ips-gender-and-

/development-glossary-launched

هم بطريقهم اللغة اإلنجليزية هذا املنشور يزود الصحفيني والكتَّاب بدليل يبرصرِّ

عرب التضاريس الصعبة للنوعني واإلعالم والتنمية واستخدام 

املصطلحات املرتبطة بالنوعني واللغة يف اإلعالم.

إن أقسام مسارده تأخذ املستخدمني عرب املعاين والفروق الدقيقة 

لـ 141 مصطلًحا رئيسيًّا يف النوع والتنمية والكثري منها محدث 

من مناقشات النوعني واإلعالم عىل مدار العقد املايض ومفيدة 

يف تغطية تلك القضايا. يحتوي الكتاب أيًضا عىل مجموعة من 

املصطلحات املثرية للمشاكل والبدائل املفيدة يف غرف األخبار 

وغريه من أماكن النرش، إىل جانب برامج التدريب والكتب 

اإلرشادية اإلخبارية. 

جست اسوشيتس، جمعية االتصاالت التقدمية 

وشبكة املرأة )2015( تكنولوجيا االتصاالت 

واملعلومات لبناء الحركات النسائية: أدوات 

النشاطني

http://cdn.agilitycms.com/who-

makes-the-news/Images/Blog/

JASS-APC-Women-Net-ICTs-

Toolkit-2015.pdf

أدوات عن دور وأهمية تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات للحركات اللغة اإلنجليزية

والنضال النسايئ.

ماريا ادسرتوم وراجنهيل مولسرت )2014(. القيام 

بالتغيري. أمثلة شاملية عىل العمل عىل تحقيق 

املساواة بني النوعني يف اإلعالم. مركز املعلومات 

الشاملية لإلعالم وأبحاث االتصاالت

http://hdl.handle.

net/2077/37362

يقدم املنشور املامرسات الجيدة يف تعميم املنظور الجنيس يف اللغة اإلنجليزية

األفالم والصحافة وألعاب الحاسب اآليل واإلعالم. كام يتضمن أيًضا 

بيانات إحصائية من رشكات ومؤسسات اإلعالم العامة والخاصة 

الشاملية. 

املعهد املتوسط لدراسات النوع االجتامعي )2005(. 

كتيب اإلعالم والنوع االجتامعي. تعزيز املساواة 

والتنوع والتمكني. 

http://medinstgenderstudies.

org/wp-content/uploads/hand-

book_final.pdf

يهدف هذا الكتيب إىل إكساب الصحفيني والعاملني يف اإلعالم اللغة اإلنجليزية

حساسية بقضايا النوع االجتامعي وعدم املساواة بني النوعني يف 

اإلعالم ويقدم مساعدة عملية إلحداث تغريات يف هذا الظلم مع 

تركيز خاص عىل قربص. يُقصد بالكتيب أغراض تعليمية شخصية 

إىل جانب دعم ندوات التدريب الرسمية.

اليونسكو )2011( املرأة واإلعالم يف املغرب. توجيه 

املجتمع املدين لتحسني متثيل املرأة يف وسائل اإلعالم 

يف املغرب. 

http://www.unesco.org/new/

fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/

CI/CI/pdf/214631f.pdf

دليل ألعامل املجتمع املدين لتحسني متثيل املرأة يف اإلعالم يف اللغة الفرنسية

الرشق األوسط. 
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امللخصاللغةاملوقع اإللكرتويناملؤلف/املصدر وعنوان املصادر

اليونسكو )2012( مؤرشات ذات حساسية للنوعني: 

إطار من املؤرشات لقياس حساسية النوعني يف 

عمليات اإلعالم واملحتوى اإلعالمي. اليونسكو 

http://unesdoc.unesco.org/

images/0021/002178/217831e.

pdf

اللغة الصينية

اللغة اإلنجليزية

اللغة املنغولية

اللغة اإلسبانية

اللغة الفيتنامية

يسعى هذا املنشور إىل اإلسهام يف املساواة بني النوعني وتقوية 

املرأة يف جميع أشكال اإلعالم. هو يحدد ويدقق إجراءات تبني 

املساواة بني النوعني داخل املؤسسات اإلعالمية. وهو يتضمن 

دراسات حالة منتقاة من توجيه النوعني يف اإلعالم من آسيا املطلة 

عىل الهادي والكاريبي وأوروبا والرشق األوسط وأمريكا الالتينية 

وجنوب أفريقيا. يتمثل الغرض يف تشجيع مؤسسات اإلعالم عىل 

جعل قضايا املساواة بني النوعني شفافة ومفهومة للعامة، إىل 

جانب تحليل السياسات واملامرسات الداخلية مع رؤية لتنفيذ 

اإلجراءات الرضورية للتغيري. 

هيئة األمم املتحدة للمرأة )2011( تغطية 

االنتخابات من منظور النوع االجتامعي: دليل 

مراقبة اإلعالم

http://www.idea.int/publica-

tions/election_coverage_gen-

der_perspective/index.cfm

يقدم هذا الدليل أداة منهجية لتغطية املراقبة اإلعالمية خالل اللغة اإلنجليزية

الحمالت االنتخابية. يركز الدليل عىل املنظور النوعي مستخدًما 

معلومات موضوعية وقابلة للتأكيد وبناء عىل خربات ست 

مؤسسات يف أمريكا الالتينية.

املركز اإلعالمي للمرأة ورضورة توليها اإلدارة 

)2012(. حدده مسامه، غريه. التمييز القائم عىل 

النوع واملساواة ال يجتمعان. دليل املركز اإلعالمي 

للمرأة لتغطية قضايا املرأة بشكل محايد حسب 

النوع للسيدات املرشحات والسياسيات

http://wmc.3cdn.net/

b2d5a7532d50091943_

n1m6b1avk.pdf

يتضمن هذا الدليل تحليل وبحث عن التمييز القائم عىل النوع اللغة اإلنجليزية

يف اإلعالم وآثاره عىل املرشحات ودراسات الحالة إىل جانب قواعد 

إرشادية للحياد بني النوعني واالتفاقية اإلعالمية للحياد ببني 

النوعني التي ميكن توقيعها. 

املرصد اإلعالمي للمرأة يف جاميكا )2011(. من 

صاحب املنظور: دليل لتحليل التوعية بالنوع 

االجتامعي للمحتوى اإلعالمي. 

حررته هيالري نيكلسون ودانيال توبني.

http://wmwja.org/manuals-

publications

يتضمن هذا الدليل التدريبي ملؤسسات التدريب الصحفي ويف اللغة اإلنجليزية

املجتمع املدين ثالثة أقسام رئيسية: النوع االجتامعي واملحتوى 

اإلعالمي، النوع االجتامعي والسلطة والعنف يف املحتوى اإلعالمي 

واتخاذ اإلجراءات )املراقبة والبحث والتأييد بعدسة النوع 

االجتامعي(. 

الرابطة العاملية لالتصال املسيحي )2012( 

أخالقيات النوع االجتامعي يف بوصلة الصحافة. 

WACC :تورنتو

http://whomakesthenews.org/

journalism-kit/gender-ethics-

compass

اللغة اإلنجليزية

اللغة الفرنسية

اللغة اإلسبانية

تهدف هذه البوصلة املخصصة للعاملني يف اإلعالم املسئولني عن 

ابتكار املحتوى إىل تحفيز التفكري النقدي عن الروابط بني قضايا 

النوع االجتامعي وأخالقيات الصحافة. 

الرابطة العاملية لالتصال املسيحي )2008(. 

"املهمة املستحيلة: أدوات التأييد اإلعالمي والنوع 

االجتامعي"

http://whomakesthenews.org/

advocacy/media-advocacy-

toolkit

اللغة اإلنجليزية

اللغة الفرنسية

اللغة اإلسبانية

تقدم األدوات معلومات نظرية وعملية ووحدات تدريبية عن 

كيفية بناء قدرات املجتمع املدين لتكوين قوة دافعة لإلعالم املتزن 

والعادل بني النوعني باستخدام نتائج مرشوع الرصد اإلعالمي 

العاملي. تسعى األدوات إىل إزالة االرتباك عن اإلعالم والتأييد 

النوعي عن طريق توضيح خطوات مجردة ودراسات حالة 

ومعلومات عن أمثلة مختلفة متعددة عن كيفية تأييد اإلعالم 

املتوازن نوعيًّا. 
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تصوير رشكاء مرشوع السياسات )2006(. 

تصوير السياسات: حقيبة أدوات عن النوع 

االجتامعي والتليفزيون. 

http://www.portrayingpolitics.

/org
اإلنجليزية

األملانية

تتحدى حقيبة األدوات الصحفيني وُمعدي الربامج أن 

يفكروا يف الطريقة التي ينفذون بها األشياء يف الوقت 

الحايل، وأن يفكروا تفكريًا ابتكاريًّا عن اإلمكانيات 

الجديدة. ترى حقيبة األدوات أن التصوير العادل 

للنوع االجتامعي هو معيار مهني مثل أي معيار آخر 

– التوازن والتنوع والوضوح وغريه. كام أنه يهدف إىل 

إظهار أنه عندما ينرصف االنتباه إىل النوع االجتامعي 

خالل عملية اإلنتاج، سيكون املردود أكرث ثراًء واملحصلة 

أكرث ابتكاًرا والتي سرتوق لجمهور أعرض. نُظمت املادة 

من 8 وحدات يتعامل كلٌّ منها مع جوانب مختلفة من 

النوع االجتامعي والسياسات واإلعالم. 

قوة مهام شيكاغو عن العنف ضد الفتيات والشابات 

)2012(. تغطية االغتصاب والعنف الجنيس. حقيبة 

إعالمية للصحفيني املحليني والقوميني لتحسني 

التغطية اإلعالمية.

http://www.chitaskforce.

org/wp/wp-content/

uploads/2012/10/Chicago-Tas-

kforce-Media-Toolkit.pdf

تقدم حقيبة األدوات معلومات أساسية عن العنف اللغة اإلنجليزية

املقبول اجتامعيًّا ضد املرأة ومعلومات واضحة عن دور 

وأثر الصحفيني أثناء تغطية االغتصاب والعنف الجنيس. 

ويعطي أمثلة عىل اللغة البديلة وتقنيات املقابالت 

التي يجب إدراجها أو عدم إدراجها يف املحتوى من 

أجل عدم تقوية القبول االجتامعي لثقافة االغتصاب. 

إنه يستهدف الصحفيني األمريكيني املحليني لكن معظم 

املحتوى ميكن تطبيقه عامليًّا. 

رشكة باالرات لخدمات الطفولة واألرسة & دعم 

مجتمعي شديد للجنة جرامبيانز املتكاملة للعنف 

األرسي )2011(. العنف األرسي يف األخبار: حقيبة 

أدوات إعالمية )الطبعة الثانية(. 

http://www.cafs.org.au/about/

publications
"تقدم حقيبة األدوات اإلعالمية معلومات اللغة اإلنجليزية

عملية ونصائح تدعم التغطية اإلعالمية 

للعنف األرسي. إنها مصممة لتعكس وجهات 

النظر الحالية وفهم العنف األرسي بناء عىل 

املدخالت من تشكيلة كبرية من الالعبني 

مأخوذة من قطاع دعم العنف األرسي واإلعالم 

ورمبا األهم من ذلك من السيدات الاليت شهدن 

عنًفا أرسيًّا يف املايض".

اإلعالم املفهوم )2013( األوالد والبنات 

والرسالة اإلعالمية يف إعالم العامل الرقمي، 

ورقة بيضا. 

https://www.commonsense-

media.org/sites/default/files/

uploads/about_us/boysgirl-

sandmediamessages_com-

monsensemedia_spring2013.

pdf

تقدم هذه الورقة نظرة عامة عن أثر وتأثريات اإلنجليزية

الصورة النمطية للنوع االجتامعي يف اإلعالم 

عىل األطفال والشباب. وهي تقدم توصيات 

للوالدين والرتبويني وصانعي القرارات ورشكات 

اإلعالم واملراهقني ليك يحاربوا ضد الصور 

النمطية للنوع االجتامعي يف اإلعالم.

االتحاد األورويب للصحفيني، االتحاد الدويل 

للصحفيني وفريدريك ايربت ستفتنج 

)2014(. كتيب عن أفضل مامرسات املساواة 

بني النوعني يف اتحادات الصحفيني األوروبية.

http://www.ifj.org/fileadmin/

images/Gender/Gender_docu-

ments/Gender_Equality_Best_

Practices_Handbook_-_En-

glish_version.pdf

يتضمن هذا الكتيب أمثلة عديدة من مبادرات اإلنجليزية

أفضل املامرسات خصوًصا للنقابات وأعضائها 

ليتعلموا من بعضهم ولتحسني مشاركة املرأة 

يف االتحادات.
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تحالف املثليني واملثليات ضد التشويه 

)2014( دليل املرجع اإلعالمي للتحالف – 

الطبعة التاسعة.

http://www.glaad.org/referenceيقدم هذا املرجع إرشادات للصحفيني اإلنجليزية

واملحررين واملنتجني من أجل التغطية النزيهة 

والدقيقة والشاملة لقضايا املثليني واملثليات 

لتوجيه الصحفيني واإلعالم الرتفيهي. يقدم 

املرجع أدوات يستطيع الصحفيون استخدامها 

لتغطية قضايا املثليني واملثليات ومزدوجي 

الهوية الجنسية واملتحولني جنسيًّا بطرق تثمر 

يف الصحافة بشكل أفضل. كام تتضمن أيضا 

مرسًدا ملصطلحات املثليني واملثليات ومزدوجي 

الهوية الجنسية.

االتحاد الدويل للصحفيني، معهد سالمة 

األخبار الدولية ومركز دارت للصحافة 

والصدمات )2005( تغطية الجبهة. السيدات 

العامالت يف مناطق الحرب. إرشادات 

للمراسلني واملديرين واملحررين.

http://www.ifj.org/fileadmin/

images/Gender/Gender_do-

cuments/Safety_Guidelines_

for_Women_working_in_War_

Zones_EN.pdf

تتضمن هذه النرشة معلومات عن قضايا هامة متيز اللغة العربية

موقف الصحفيات يف مناطق الحروب عن الصحفيني 

الرجال وتعطي توصيات عملية للصحفيات أنفسهن 

وكذلك للمديرين واملحررين.

منظمة العمل الدولية )2015( تغطية عن اإلعاقة: 

إرشادات لإلعالم.

http://www.ilo.org/skills/pubs/

WCMS_127002/lang--en/

index.htm

اإلنجليزية

التايالندية

الفيتنامية

الصينية

"تستهدف هذه اإلرشادات تقديم نصائح 

عملية إىل اإلعالم عن كيفية تحسني الصور 

اإليجابية والشاملة عن املرأة والرجال من ذوي 

اإلعاقات وإثارة مناخ من عدم التمييز والفرص 

املتساوية – عىل جميع مستويات االقتصاد 

واملجتمع – لألشخاص ذوي اإلعاقة. يقصد به 

األفراد العاملني كمحررين وصحفيني ومذيعني 

ومنتجني ومخرجني ومعلنني". 

إنرت برس سريفس، النوع االجتامعي وفريوس/

مرض اإليدز والحقوق: دليل تدريبي لإلعالم 

حررته باتريشيا ماد.

http://www.who.int/hiv/topics/

vct/sw_toolkit/gender_hivaids_

rights.pdf

دليل تدريبي ومرشد لتقوية مهارات الصحفيني اإلنجليزية

واملحررين عىل تحليل وتقرير الحقائق والقضايا 

والبيانات عن فريوس ومرض اإليدز من منظور النوع 

االجتامعي. هناك ثالث وحدات يف الدليل والتي ميكن 

استخدامها يف تطوير ندوات تدريبية للصحفيني. 

ميكن استخدام الوحدات أيًضا كمواد تدريبية منفصلة 

لدورات أخرى عن فريوس/ مرض اإليدز أو النوع 

االجتامعي.

لويس البريوين، قضايا النوع االجتامعي: املساواة يف 

اإلعالم، دليل الصحفيني.

الشبكة اإلعالمية األوروبية للتنوع والحوار بني 

الثقافات.

https://www.coe.int/t/

dghl/standardsetting/

equality/03themes/wo-

men_media/Gender%20

Issues_Guide%20for%20Jour-

nalists.pdf

يقدم هذا الدليل الصادر كجزء من برنامج املجلس اإلنجليزية

األورويب عن اإلعالم املناهض للعنرصية يف الرياضة 

أدوات تساعد الصحفيني عىل تحقيق التمثيل املتوازن 

والنزيه وغري النمطي للسيدات يف اإلعالم. 
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االتحاد الوطني للصحفيني )اململكة املتحدة( 

إرشادات االتحاد الوطني للصحفيني عن تغطية 

قضايا املثليني واملثليات واملتحولني ومزدوجي الهوية 

الجنسية. 

https://www.nuj.org.uk/docu-

ments/nuj-guidelines-on-lgbt-

/reporting

يقدم هذا الدليل الذي يستهدف جميع اإلنجليزية

العاملني يف اإلعالم البتكار وتناول املواد 

التحريرية، أدوات للتغطية العادلة والدقيقة 

والشاملة لقضايا املثليني واملثليات ومزدوجي 

الهوية الجنسية واملتحولني. وضعت هذه 

اإلرشادات بالتشاور مع ممثيل منظامت 

للمثليني واملثليات ومزدوجي الهوية الجنسية 

واملتحولني.
معهد جنوب أفريقيا للنهوض بالصحافة 

وعالقات النوع االجتامعي. النوع االجتامعي 

يف التدريب اإلعالمي: حقيبة أدوات جنوب 

أفريقية

http://bit.ly/1HdaxAs )shorte-

)ned URL

تهدف هذه الحقيبة إىل توفري تربويني يف اإلنجليزية

اإلعالم ذوي مهارة وآراء للتغلب عىل عقبات 

توجيه النوع االجتامعي وتتضمن أمثلة 

ومامرسات عديدة. 

Uks والصندوق الدويل للمرأة )2013(. 

تغطية الكوارث من خالل عدسة النوع 

االجتامعي. دليل إرشادي لإلعالم.

http://bit.ly/1k5xACG )shorte-

)ned URL

يهدف هذا الكتيب اإلرشادي إىل تشجيع اإلنجليزية

املامرسني اإلعالميني عىل أن يصبحوا رشكاء 

فاعلني يف مواقف الكوارث ويساعد عىل بدء 

املناظرات العامة عن الخطط والسياسات 

الحكومية ووكاالت اإلغاثة ومجموعات الدعم. 

يقصد بالدليل املساعدة يف إنتاج الرسائل 

اإلعالمية الخاصة بسالمة وأمن املرأة واألطفال 

يف مواقف األزمات خصوًصا العنف ضد 

السيدات ورفع الوعي عن تحقري واستغالق 

املرأة والتأكيد عىل موقفهم ودورهم يف 

املجتمع". )ص 8( يركز الكتيب عىل باكستان 

لكنه يتضمن أجزاء عديدة ميكن قراءتها دوليًّا. 

Uks والوكالة الدولية الكندية للتنمية 

)2001( حقيبة أدوات ذات حساسية للنوع 

االجتامعي. تسهيل تغطية األخبار عن 

فريوس/ مرض اإليدز. 

http://www.uksresearch.com/

PublicationsPDFs%5CGender-

sensitive%20media%20tool-

kit%20%28English%29.pdf

اإلنجليزية

األوردو 

تهدف حقيبة األدوات هذه إىل متكني 

الصحفيني من أن يصبحوا نشطني رئيسيني يف 

املحاربة ضد فريوس/ مرض اإليدز عن طريق 

إخبار الصحفيني عن كيفية عدم اإلسهام يف 

وصمة العار امللحقة مبرض/ فريوس اإليدز. 

وهي تتضمن قساًم عن عالقته بالنوع 

االجتامعي واإلعالم وفريوس/ مرض اإليدز 

إىل جانب النوع االجتامعي/ اإلعالم وقامئة 

مرجعية بالفريوس/ مرض اإليدز.

)Uks )2013 أبحاث

النوع االجتامعي– مدونة األخالقيات بالغة 

الدقة.

http://uksresearch.readyhos-

ting.com/PublicationsPDFs/

Code%20Of%20Ethics%20

Final.pdf

تصف هذه املدونة التطوعية "املعايري اإلنجليزية

والتوجهات والسلوك املتوقَّع من الصحفيني 

املذيعني ومقدمي الربامج والباحثني واملنتجني 

وكاتبي السيناريوهات واملصورين إىل جانب 

الفريق التحريري الذي يضع السياسة واإلدارة 

ك دور اإلعالم". العليا ومالَّ
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اليونسكو )2005(

النوع االجتامعي والرصاع والصحافة. كتيب 

لجنوب آسيا.

http://unesdoc.unesco.org/

images/0014/001439/143925E.

pdf

هذا الكتيب هو "مجموعة أفكار ناشئة وإسرتاتيجيات اإلنجليزية

ومهارات حرفية يستطيع الصحفيون االلتزام بها يف 

مقابل تراث عميق وتهديدات جديدة تكبح حرية 

التعبري وتحقيق املساواة بني النوعني وحل الرصاع" 

يف جنوب آسيا. وهي تتضمن تحليل ومهارات 

وإسرتاتيجيات وأمثلة ألفضل املامرسات.

اليونسكو )1999( إرشادات اللغة املحايدة للنوع 

االجتامعي.

http://unesdoc.unesco.org/إن هدف هذا الكتيب ليس إلغاء كتيب معنية اإلنجليزية

أو تبديل نصوص راسخة تاريخيا، وليس من 

املقرتح إتباع هذه اإلرشادات حرفيا. ألغراض 

تتعلق باملساواة، فإن الكتاب مطالبون يف كل 

حالة بالتوقف والنظر يف البدائل. 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

)النيجر( )2014( إرشادات عن إنتاج البث 

اإلذاعي املستجيب للنوع االجتامعي حرره 

أداموا مهامن، فطوما دال سيدي، اليس فان 

دير السرتاتني. 

http://www.fao.org/3/a-aq230e.

pdf

ه اإلنجليزية يقدم هذا املنشور إرشادات عن إنتاج بث إذاعي موجَّ

للنوعني يف املجتمع ومحطات الراديو الريفية. "والدليل 

مصمم ليساعد عىل تخطيط وإنتاج بث إذاعي 

اس للنوع االجتامعي  يتناول أفكار النوعني، وهو حسَّ

ويستهدف الرجال والسيدات".

الرابطة العاملية لالتصال املسيحي )20112( أدوات 

مصادر التعلم لصحافة أخالقية – تراعي النوع 

االجتامعي وسياسة دور اإلعالم. الكتاب-1 قضايا 

تصورية، الكتاب-2 مصادر عملية. تورنتو & براسيل: 

الرابطة العاملية لالتصال املسيحي والرابطة الدولية 

للصحفيني. حرره سارة متشاريا وباميال مورينريا.

http://whomakesthenews.org/

journalism-kit
اإلنجليزية

الفرنسية

اإلسبانية

العربية

الروسية

تهدف هذه األدوات إىل توفري حل للفجوة 

بني النوعني يف املحتوى اإلخباري ونقص آليات 

التنظيم الذايت- يف األماكن التي ال توجد 

فيها– ملواجهة التحيز الجندري. وتنتظم املادة 

يف كتابني ميكن قراءتهام بشكٍل مستقل عن 

بعضهام البعض يناقش الكتاب األول القضايا 

التصورية التي تتعلق بالنوع االجتامعي 

واإلعالم واألخالقيات املهنية.  ويقدم الكتاب 

الثاين إرشادات التغطية األخالقية– للنوع 

االجتامعي عىل املجاالت املوضوعية املختلفة. 

 AMARC-WIN(( شبكة املرأة العاملية

2008(( سياسة النوع االجتامعي لإلذاعة 

املجتمعية. 

http://www.amarc.org/do-

cuments/Gender_Policy/

GP4CR_English.pdf

مصدر عن كيفية تنفيذ لوائح سياسة املساواة اإلنجليزية

وسياساتها داخل محطات املجتمع اإلذاعي. 
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مصادر أبحاث ومواد مرجعية أخرى
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االتصاالت واملعلومات عن املرأة )2011(. العنف ضد 

الصحفيات يف املكسيك 2011-2010. 

http://www.cimac.org.mx/

secciones/publicaciones.html

يتضمن التقرير ملحًقا بتعريف األنواع واألشكال املختلفة اإلسبانية

من العنف ضد املرأة التي يغطيها القانون يف املكسيك. 

تظهر خريطة الدولة مقتل 11 صحفية ما بني 2005 

و2012. تتضمن الخالصة تأمالت ومقرتحات ذات أهمية 

أوىل للصحفيات وللوقاية من العنف ضد املرأة واستئصاله. 

تشكل املقرتحات أجندة سياسية يجب مراعاتها بجدية من 

ِقبَل صانعي القرار يف املؤسسات للدفاع عن الصحفيات 

ويف مؤسسات حقوق اإلنسان ومنظامت املرأة والحركات 

النسائية والحركات املؤيدة للدميقراطية. 

مجلس لجنة املساواة بني النوعني يف أوروبا )2015( 

كتيب عن تنفيذ توصيات املجلس )2013( عن لجنة 

وزراء املجلس األورويب. 

http://bit.ly/1BnwC61

رابط مخترص

اإلنجليزية

الفرنسية

يقدم التقرير نظرة عامة عن اإلعالم والنوع االجتامعي 

يف أوروبا مع تركيز خاص عىل تنفيذ مجموعة اإلجراءات 

الستة عرش يف مجلس التوصية األوربية رقم 1 )2013(. 

يقدم التقرير نظرة عامة عىل املجاالت الستة لتعزيز 

املساواة بني النوعني يف اإلعالم ويقدم عينة من املامرسات 

الجيدة لكل واحدة.

دميا دبوس- سينسنج )2002(. العامل العريب وتحدى 

تقديم سياسات اتصال تراعي النوع االجتامعي. دراسة 

مقدمة يف قسم األمم املتحدة للنهوض باملرأة، اجتامع 

مجموعة خرباء عن مشاركة املرأة ووصولها إىل اإلعالم 

وتأثري اإلعالم عليها واستخدامه كأداة للنهوض باملرأة 

وتقويتها"، بريوت، لبنان 12 إىل 15 نوفمرب 2002.

http://www.un.org/wo-

menwatch/daw/egm/

media2002/reports/OP5Dab-

bous.PDF

يتعرف الرشح عىل بعض املشاكل الرئيسية والقضايا التي اإلنجليزية

تفرس نقص سياسات اإلعالم الذي يراعي النوع االجتامعي 

والتمثيل يف العامل العريب. وهو يتضمن مجموعة من 

التوصيات التي تساعد عىل تطوير سياسات اتصال تراعي 

النوع االجتامعي وتناسب الخصائص الثقافية والدينية 

والسياسية لهذا الجزء من العامل النامي. 

اللجنة االستشارية التابعة للمفوضية األوروبية عن 

تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء )2010(. رأي عن "كرس 

الصور النمطية بني النوعني يف اإلعالم". اللجنة االجتامعية 

األوروبية، املفوضية األوروبية، براسيل. 

http://ec.europa.eu/jus-

tice/gender-equality/files/

opinions_advisory_com-

mittee/2010_12_opinion_

on_breaking_gender_stereo-

types_in_the_media_en.pdf

يلقى التقرير الضوء عىل الفجوات بني واقع حياة النساء اإلنجليزية

والرجال يف أوروبا والتصوير اإلعالمي لهام. كام يقرتح 

"إجراءات للرتويج للتصوير املتزن غري النمطي للرجال 

والسيدات يف اإلعالم ويف التقنيات الحديثة عن االتصاالت". 

جنبًا إىل جنب مع هذا الهدف يقف هدف الرتويج 

"للفرص املتكافئة وأوضاع العمل للرجال والنساء يف جميع 

مجاالت القطاع اإلعالمي إىل جانب املشاركة الزائدة 

والوصول إىل حرية التعبري وصناعة القرار للسيدات يف 

اإلعالم وعربه".

املعهد األورويب للمساواة بني النوعني )2013( استعراض 

تنفيذ منهاج عمل بكني يف الدول األعضاء يف االتحاد 

األورويب: الرجال والنساء.

تطوير املساواة بني النوعني يف صناعة القرار يف 

املؤسسات اإلعالمية. 

http://eige.europa.eu/sites/

default/files/documents/

MH3113742ENC-Women-

and-Media-Report-EIGE.pdf

يقدم التقرير "بيانات قابلة للمقارنة عن عدد السيدات اإلنجليزية

يف مناصب صناعة القرار عرب مؤسسات اإلعالم الرئيسية يف 

الدول 27 األعضاء يف االتحاد األورويب وكرواتيا. أضف إىل 

ذلك أن التقرير يتعرف عىل مدى تطوير تلك املؤسسات 

لسياسات املساواة بني النوعني ومراقبة اآلليات واملبادرات 

الخاصة بدعم تطوير الحياة املهنية للمرأة. يقرتح التقرير 

املؤرشات األوىل يف مجال املرأة واإلعالم يف منهاج عمل 

بكني. 

من يصنع األحداث141 مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015



امللخصاللغةاملوقع اإللكرتويناملؤلف/املصدر وعنوان املصادر

االتحاد الدويل للصحفيني )2010(

دراسة حول املساواة بني النوعني يف وسائل اإلعالم يف 

موريتانيا.

http://www.ifj.org/fileadmin/

images/Gender/Gender_doc-

uments/Survey_on_wom-

en_in_media_in_Mauri-

tia_FR.pdf

يناقش التقرير حالة املرأة يف اإلعالم يف موريتانيا، الفرنسية

عمل النقابات، وصول املرأة إىل مناصب صناعة القرار 

وترشيعاتها. 

روابط النوع االجتامعي )2010( دراسة تقدم اإلعالم 

والنوع االجتامعي، جنوب أفريقيا.

http://www.genderlinks.org.

za/article/gender-and-media-

progress-study-southern-

africa-2010-10-06

إن هذا التقرير هو متابعة لدراسة أساسية عن اإلعالم اإلنجليزية

والنوع االجتامعي قامت بها رواب النوع االجتامعي 

ومنظامت مشاركة يف 2003. وهي تقدم نظرة عامة عن 

تغطية النوع االجتامعي والعنف القائم عىل النوع وفريوس 

اإليدز ومرض اإليدز يف اإلعالم يف 14 دولة تشكل مجموعة 

تنمية الجزء الجنويب من أفريقيا. تستهدف التوصيات 

الترشيع اإلعالمي والتدريب وكذلك املحتوى اإلعالمي. 

مجموعة الحامية الدولية )2013( إرشادات إعالمية 

لتغطية العنف القائم عىل النوعني يف السياق اإلنساين.

http://gbvaor.net/

just-released-gbv-aors-

media-guidelines-for-

reporting-on-gbv-in-huma-

/nitarian-contexts

اإلنجليزية

العربية

يتمثل الهدف من هذا الدليل يف "ضامن أن جميع العاملني 

هم الذين ميارسون دوًرا يف تسهيل أو املشاركة يف التغطية 

اإلعالمية عن مجموعة الحامية الدولية وعىل وعي وقدرة 

عىل إعطاء أولوية لالعتبارات األخالقية واعتبارات السالمة 

التي تحافظ عىل سالمة ورسية وكرامة الناجني من 

الكوارث وعائالتهم ومجتمعاتهم وهؤالء الذين يحاولون 

محاربتهم".

معهد البحوث والتدريب من أجل النهوض باملرأة 

)2005( تقرير سري العمل: املرأة واإلعالم. تحديات 

جديدة.

http://cdn.agilitycms.com/

who-makes-the-news/Re-

ports/instrawreport-1.pdf

يراجع هذا التقرير ويثني عىل تنفيذ القسم ج عن املرأة اإلنجليزية

واإلعالم يف إعالن بكني ومنهاج عمل بكني. وهو يتعرف 

عىل مجاالت العمل املستقبيل.

االتحادات الدولية لإلعالم وأبحاث واالتصاالت )2014( 

اإلعالم والنوع االجتامعي: أجندة بحثية للتحالف الدويل 

عن اإلعالم والنوع االجتامعي.

http://bit.ly/1Q7obrX

)رابط مخترص(

ترسم هذه األجندة الحالة الراهنة للبحث عن النوع اإلنجليزية

واإلعالم. يلقي املنشور الضوء عىل الفجوات ويقرتح 

التعليامت عىل األبحاث والعمل املستقبيل. يتضمن هذا 

اإلصدار البالغ 170 صفحة مقاالت من مساهمني يف 

أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشاملية 

تغطي تشكيلة من القضايا التي تشغل الباحثني والناشطني 

يف اإلعالم واالتصاالت املعنية باملرأة. 

املؤسسة اإلعالمية الدولية للمرأة )2011( تقرير عاملي 

عن حالة املرأة يف األخبار اإلعالمية. واشنطن العاصمة: 

املؤسسة اإلعالمية الدولية للمرأة.

http://www.iwmf.org/our-re-

/search/global-report

يقدم هذا التقرير الكبري بيانات عن مناصب النوع يف اإلنجليزية

املؤسسات اإلعالمية يف أنحاء العامل مبا فيها املوقف 

الوظيفي للرجال والسيدات والرواتب وسياسات التعيني 

والرتقية وبالتايل يقدم صورة شاملة عن حالة املرأة عامليًّا 

يف ملكية اإلعالم اإلخباري. وهو يغطي اإلعالم اإلخباري يف 

الرشق األوسط وأمريكا الشاملية وأفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى واألمريكتني وآسيا واملنطقة املطلة عىل املحيطات 

وأوروبا الرشقية وشامل أوروبا وغرب أوروبا.

املؤسسة اإلعالمية الدولية للمرأة ومعهد سالمة األخبار 

الدولية )2014( العنف والتحرش ضد املرأة يف األخبار 

اإلعالمية.

http://www.iwmf.org/our-

research/journalist-safety/

violence-and-harassment-

against-women-in-the-news-

/media-a-global-picture

هذا تقرير عن العنف والتهديدات التي تتعرض لها اإلنجليزية

الصحفيات يف سياق عملهن وآثار تلك املخاطر عىل عملها. 

وهي تقدم مقرتحات لألفراد واملؤسسات لتقديم بيئات 

عمل أكرث أمانًا. 
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االتحاد الدويل للمرأة يف الراديو والتليفزيون )2015(. 

املساواة بني النوعني والعدل االجتامعي يف اإلعالم العام: 

مراقبة البحث يف مثاين دول عرب أربع قارات.

http://www.iawrt.org/

sites/default/files/field/

pdf/2015/09/IAWRT%20

Gender%20Report_2015_fi-

nal.pdf

يتناول مرشوع البحث يف املراقبة اإلعالمية هذا الذي بدء اإلنجليزية

يف 2014-2015 كيف تنعكس مظاهر العدل االجتامعي 

والعدل بني النوعني يف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية العامة 

يف مثاين دول التي ميلك االتحاد الدويل للمرأة يف الراديو 

والتليفزيون فصاًل فيها. جمعت البيانات من جنوب 

أفريقيا وكينيا وتنزانيا والهند وكمبوديا وبولندا ومولدوفا 

والواليات املتحدة األمريكية. وبناًء عىل مهج مرشوع 

مراقبة اإلعالم العام، راقبت الدراسة التنوع يف الوقت 

األسايس يف اإلعالم العام. 

إنرت نيوز )2013( من إحصاء النساء إىل جعل النساء ذات 

قيمة. الرتكيز عىل النساء يف برامج تطوير اإلعالم. 

http://cdn.agilitycms.com/

who-makes-the-news/Re-

ports/Internews_MakingWo-

menCount2013-03.pdf

يركز هذا املنشور عىل السيدات يف برامج تطوير اإلعالم. اإلنجليزية

وهو يقدم نظرة عامة عن السياسات الرئيسية التاريخية 

واملعارصة إىل جانب دراسات التكامل بني النوعني وطرقه.

ماريجيانا ماتوفيتش )2013( )أبعاد النوع االجتامعي يف 

الصحافة يف رصبيا(. 

http://www.ceeol.

com/aspx/issuedetails.

aspx?issueid=f1a60310-54fe-

48f2-9275-

تناقش هذه الرسالة كيف يعكس اإلعالم الرصيب عدم البوسنة

املساواة بني النوعني يف املجتمع من خالل الرتكيب الوعي 

يف مستوى اإلنتاج. تعتمد الدراسة عىل بحث مجتمع 

الصحافة الرصيب املنفذ من يونية 2010 إىل يوليو 2012 

وتحليل ثانوي عن نتائج بحث مرشوع الرصد اإلعالمي 

العاملي. تشري النتائج إىل املشاكل الرئيسية واآلليات داخل 

ك واملديرين يف  املنظامت اإلعالمية. بدًءا من مناصب املالاَّ

املجالس التحريرية والرتكيب النوعي واختيار املوضوعات 

ومصادر األخبار إىل طريقة تغطية املوضوعات الخاصة 

بالصالح العام، يداوم اإلعالم عىل صورة األدوار النوعية. 

وهذا ينطبق بصفة خاصة عىل دور السيدات الاليت ال 

تتوافق صورتهن اإلعالمية مع أدوارهن وتحررهن يف الحياة 

الواقعية. وبالتايل تقترص املجتمعات عىل األمناط األبوية 

وإسهامها يف املجتمع محدود. 

سانجا سارنافاكا )2010( )من منظورك الخاص – كيف 

تفهم السياق اإلعالمي والثقافة اإلعالمية؟(

www.babe.hr/hr/put-do-vlas-

/titog-pogleda

تطبيق معدل لنموذج السويل لتحليل االتصاالت وضعه البوسنية

هارولد د – من يقول ماذا وإىل من وبأي قناة وما واألثر. 

يحلل املؤلف صناعة اإلعالم عىل املستوى القومي والعاملي. 

ينصب الرتكيز الخاص عىل التمثيل النوعي يف اإلعالم. من 

خالل أمثلة عديدة يقدم البحث طريقة تحليل النصوص 

اإلعالمية املختلفة. والجمهور املستهدف هو الطالب 

ومؤسسات تدريب الصحفيني.

سنجيزانا ميليفوجيفيك )2004( )النوع االجتامعي 

واإلعالم، قضية خاصة(.

http://www.ceeol.

com/aspx/issuedetails.

aspx?issueid=4b313fd2-7e5a-

4397-8943-d8dd0013c8bb

هذه الطبعة الخاصة من صحيفة جينريو، مخصصة لتمثيل البوسنية

املرأة يف االتصاالت العامة. وهذا هو أيًضا اإلصدار األول 

من مركز دراسات املرأة يف بلجراد الذي تُنرش فيه دراسات 

أبحاث الطالب. تقدم النصوص نتيجة الندوة العلمية 

البحثية، املنعقدة يف 2002. إن منهج البحث املطباَّق 

يشبه ذلك املستخَدم يف مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 

يف تحليل الصور والصفحات األوىل يف الجرائد. كام ميثل 

أيًضا نتائج تحليل األجناس البرشية للجمهور يف األشكال 

الشائعة مثل مسلسالت التليفزيون.

من يصنع األحداث143 مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015



امللخصاللغةاملوقع اإللكرتويناملؤلف/املصدر وعنوان املصادر

لجنة االتصاالت التي يختارها مجلس اللوردات يف برملان 

اململكة املتحدة )2015(.

لجنة االتصاالت – التقرير الثاين: املرأة يف األخبار وإذاعة 

الشئون الراهنة.

http://www.publications.

parliament.uk/pa/ld201415/

ldselect/ldcomuni/91/9102.

htm

تقرير يتساءل عن متثيل املرأة يف أخبار التليفزيون والراديو اإلنجليزية

وإذاعة الشئون الجارية يف اململكة املتحدة مركزة عىل 

التوظيف وتشكيل فريق العمل واملشاركة ومتثيل املرأة 

كخبرية يف األخبار وبرامج الشئون الراهنة. يتضمن التقرير 

توصيات العمل للمذيعني ومرشعي البث والحكومة.  

اليونسكو )2015( داخل األخبار: تحديات وطموحات 

للصحفيات يف آسيا والهادي. تايالند: اليونسكو.

http://asiapacific.unwomen.

org/en/digital-library/publi-

cations/2015/06/inside-the-

news---challenges-and-aspi-

rations-of-women-journa-

lists-in-asia-and-the-pacific

اإلنجليزية 

)التقرير(

توصيات 

التقرير متاحة 

بالصينية

اإلنجليزية

الخمري

الو

لغة املاليو

مينامار

تاميل

تايالندية

فيتنامية

بناء عىل دراسة مسحية عن الصحفيات يف سبع دول، 

يقدم التقرير صورة عن النوع االجتامعي واإلعالم يف 

آسيا والهادي. وهو يوثق توظيف املرأة يف مجال اإلعالم 

ومنصبها يف إنتاج األخبار وإدارة اإلعالم وأوضاع العمل 

وفرص تطوير الحياة العملية واملشاركة يف النقابات. 

يتعرف التقرير عىل التحديات التي تواجه السيدات 

يف اإلعالم يف املنطقة. تستهدف التوصيات مؤسسات 

اإلعالم القومي واإلقليمي والدويل واالتحادات والنقابات 

ومؤسسات التعليم والتدريب الصحفي واملؤسسات 

الحكومية وغري الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين 

املهتمة بالرتويج للمساواة بني النوعني والتوازن يف اإلعالم.

فريا فيريا وساندرا دواريت دي سوزا )2015( املرأة يف 

األخبار الربازيلية خالل بطولة كأس العامل 2014. 

http://www.mulherespaz.org.

br/publicacoes/a-mulher-

no-noticiario-brasileiro-

durante-a-copa-do-mun-

do-2014 ou https://portal.

metodista.br/posreligiao/

publicacoes/livros/a-mulher-

no-noticiario-brasileiro

يف الربازيل، تشكل املرأة 23% فقط من األفراد يف األخبار. الربتغالية

تظل املرأة غري ممثلة بشكل كبري يف التغطية اإلخبارية 

مقارنة بالرجال مام يصور عاملَا يغيبون عنه تقريبا. يتضمن 

هذا اإلصدار نتائج من أبحاث املراقبة اإلعالمية املنفذة 

خالل كأس العامل التي استضافتها الربازيل يف 2014. 

استخدمت الطريقة التحليلية املرتابطة بهدف تعميق 

التحقيق عن األفراد يف األخبار من زوايا الصور النمطية 

عن النوع االجتامعي والعرق والجنسية وهوية النوع. 

نُفذ البحث بالتعاون مع مراقبني إعالميني متطوعني من 

املجتمع البحثي والناشطني. يستهدف التقرير املجتمع 

املدين واإلعالم ومؤسسات تدريب الصحفيني والنشطني يف 

حركات املرأة والباحثني.

الرابطة العاملية لالتصال املسيحي، اإلعالم ورصد النوع 

االجتامعي. 

http://www.waccglobal.org/

resources/media-and-gen-

der-monitor

اإلنجليزية 

)بعض 

اإلسهامات 

باإلسبانية 

والفرنسية

إصدار نصف سنوي من الرابطة العاملية لالتصال املسيحي 

عن مبادرة النوع االجتامعي واالتصال التي تهدف إىل 

إعالن قضايا النوع االجتامعي واملرأة واإلعالم والصحافة 

واالتصاالت من منظور إقليمي ومحيل. 

الرابطة العاملية لالتصال املسيحي )2013( التنمية 

اإلعالمية، بناء التحالفات للنوع االجتامعي واإلعالم. 

القضية رقم 3. 

http://cdn.agilitycms.com/

who-makes-the-news/

Resources/Media-Develop-

ment-2013-Vol-4_Building-

alliances-for-gender-and-

media.pdf

اإلنجليزية 

)بعض 

اإلسهامات 

باإلسبانية(

إن التنمية اإلعالمية هي جريدة دولية ربع سنوية 

مخصصة لنظريات ومامرسات التطبيق يف أرجاء العامل من 

منظورات مختلفة عن الجنوب، تلقي الضوء عىل القيم 

االجتامعية والثقافية والروحانية. إن اهتامم القضية هنا 

هو التنمية اإلعالمية يف املساواة بني النوعني وعربها. 

من يصنع األحداث144 مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015



امللخصاللغةاملوقع اإللكرتويناملؤلف/املصدر وعنوان املصادر

الرابطة العاملية لالتصال املسيحي )2010(. دليل "ال 

للبذاءة" لتوصيل صوت املرأة والسالم واألمن.

http://cdn.agilitycms.com/

who-makes-the-news/

Resources/NNG-Women-

Peace.pdf

بناًء عىل قرار مجلس األمن 1325 الذي يعرتف بأهمية اإلنجليزية

مشاركة املرأة وإدراجها لوجهة نظر النوع االجتامعي يف 

جميع مجاالت بناء السالم، فهو يناقش كيف أن مشاركة 

املرأة يف مستويات صناعة القرار يف عمليات السالم ميكن 

تقويتها، كيف ميكن زيادة عدد السيدات يف مستويات 

صناعة القرار يف املؤسسات القومية واإلقليمية والعاملية 

املشاركة يف منع الرصاعات وإدارتها وحلها وما هو دور 

االتصاالت واإلعالم يف هذه العمليات. يخاطب دليل "ال 

للبذاءة" الصادر عن الرابطة العاملية لالتصال املسيحي 

العاملني يف اإلعالم واالتصاالت والناشطني. 

الرابطة العاملية لالتصال املسيحي )2010(. دليل 

"مناهضة البذاءة" لفريوس/ مرض اإليدز، املساواة بني 

النوعني واالتصاالت. 

http://cdn.agilitycms.

com/wacc-global/Images/

Galleries/RESOURCES/e-

pubs/No-nonsense-guides/

PDFS/12hiv_aids.2.pdf

يركز هذا الدليل عىل دور املساواة بني النوعني واإلعالم اإلنجليزية

يف محاربة انتشار فريوس/مرض اإليدز بسبب أن عالقات 

السلطة تقع يف قلب هذا الوباء الذي يؤثر بشكل غري 

متناسب عىل السيدات والبنات. 

املرأة يف الصحافة )2012(. مرئية لكن غري مسموعة: 

كيف تشكل املرأة أخبار الغالف.

http://womeninjourna-

lism.co.uk/wp-content/

uploads/2012/10/Seen_but_

not_heard.pdf

نظر هذا التحليل عن أخبار الغالف يف الصحف الربيطانية اإلنجليزية

فيام يتعلق بتصوير ومتثيل السيدات، إىل نوع هؤالء 

الذين كتبوا األخبار، من املكتوب عنهم، وكذلك املصورين 

يف صفحات الغالف يف الصحف الربيطانية يف فرتة أربعة 

أسابيع يف أبريل إىل مايو 2012. 

املركز اإلعالمي للمرأة ورضورة أن تتوىل املرأة اإلدارة 

)2014(. املركز اإلعالمي للمرأة: حالة السيدات يف اإلعالم 

األمرييك 2014.

http://www.womensmedia-

center.com/pages/2014-sta-

tistics

يجمع هذا التقرير بيانات وأبحاث عن متثيل املرأة يف اإلنجليزية

جميع أنواع اإلعالم يف الواليات املتحدة األمريكية مبا فيها 

السيدات يف مجال الرياضة والصحافة واأللعاب وشبكات 

التواصل االجتامعي والتكنولوجيا. كام يتضمن أيًضا 

معلومات عامة عن املساواة يف اإلعالم عموًما واملؤسسات 

اإلخبارية والرتفيه والعمل ومستهليك اإلعالم.

املركز اإلعالمي للمرأة ورضورة أن تتوىل املرأة اإلدارة 

)2015( املركز اإلعالمي للمرأة قسم عام 2015: الفجوة 

اإلعالمية بني النوعني.

http://www.womensmedia-

center.com/pages/2015-wmc-

divided-media-gender-gap

يقدم هذا التقرير صورة عن املرأة يف غرف األخبار يف اإلنجليزية

منصات إعالمية متنوعة من األخبار واألدب والبث واألفالم 

والتليفزيون والراديو واإلنرتنت إىل التقنية واأللعاب 

وشبكات التواصل االجتامعي. كام يكشف أن اإلعالم ال 

يزال يسيطر عليه أصوات ذكورية ووجهات نظر ذكورية.
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امللحق 12
مصادر وثائق سياسة اإلعالم والنوع االجتامعي

امللخصاللغةاملوقع اإللكرتويناملؤلف/املصدر وعنوان املصادر

/http://cdn.agilitycms.comإعالن بانكوك )1994(
who-makes-the-news/
Imported/documents/ban-
gkok%20declaration.pdf

اإلنجليزية

الفرنسية

اإلسبانية

صدر هذا اإلعالن يف مؤمتر متكني املرأة واالتصاالت يف 
فرباير 1994 يف تايالند. عقد املؤمتر بواسطة الرابطة 

العاملية لالتصاالت املسيحي، مركز املنرب الدويل للدفاع عن 
املرأة وISIS مانيال

القسم J عن املرأة واإلعالم يف إعالن بكني ومنهاج العمل 
)1995( صدر يف املؤمتر الرابع لألمم املتحدة عن املرأة، 

بكني. 

http://cdn.agilitycms.com/
who-makes-the-news/
Imported/documents/sec-
tion%20j%20of%20the%20
beijing%20platform%20
for%20action.pdf

اإلنجليزية

الفرنسية

يتضمن هذا القسم عن املجال املوضوعي "J" عن املرأة 
واإلعالم هدفني إسرتاتيجيني: 

الهدف األول هو زيادة املشاركة ووصل املرأة إىل التعبري 
وصناعة القرار يف اإلعالم وخالله والتقنيات الجديدة يف 

االتصال. 

والهدف الثاين هو تعزيز التصوير املتوازن غري النمطي 
للمرأة يف اإلعالم. 

-http://www.un.org/woميثاق القضاء عىل جميع أشكال التمييز بني السيدات. 
menwatch/daw/cedaw/
cedaw.htm

العربية

الصينية

اإلنجليزية

الفرنسية

الروسية

اإلسبانية

صدر امليثاق وفُِتح للتوقيع عليه وتعديله واالطالع عليه 
بقرار الجمعية العمومية لألمم املتحدة رقم 34/180 

بتاريخ 18 ديسمرب 1979. 

سياسية االتحاد األورويب للصحفيني عن التحرش الجنيس. 
االتحاد األورويب للصحفيني 2012. 

http://www.ifj.org/fileadmin/
images/Gender/Gender_do-
cuments/EFJ_Policy_on_
Sexual_Harassment.pdf

اإلنجليزية

الفرنسية

تريس هذه الدراسة إرشادات سلوك االتحاد يف حالة 
التحرش أو اللغة غري املناسبة أو السلوك غري املناسب.

امليثاق الدويل عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية. 

http://cdn.agilitycms.com/
who-makes-the-news/
Imported/documents/inter-
national%20covenant%20
on%20economic%20so-
cial%20and%20cultural%20
rights.pdf

صدر عن املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة يف 
22 مايو 2009، جنيف. 

سياسة النوع االجتامعي يف اإلذاعة املجتمعية 2008 
الشبكة الدولية للمرأة. 

http://www.amarc.org/
documents/Gender_Policy/
GP4CR_English.pdf

العربية

بهاسا

بنغالية

بيسايا

الصينية

داري

أملاين

إنجليزية

إسبانية

فرنسية

إيطالية

الو

نيبالية

باشتو

تجالوج

تغطي هذه السياسية قضايا مثل وصول املرأة إىل برامج 
الراديو، ومتثيل املرأة عىل الهواء، واالحتياجات الخاصة 

للمرأة يف األقليات، ومتويل بناء القدرات يف اإلذاعة 
النسائية. 
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امللحق 13
عينة من املامرسات الجيدة

قاعدة بيانات للمصادر اإلخبارية من السيدات
النطاقاملوقع اإللكرتويناالسم والوصف

أكادمييا نت:

هي قاعدة بيانات بها ملفات تعريفية للباحثات من جميع فروع املعرفة. أنُشئت هذه البوابة 

يف 2010 مبلفات تعريفية من أكادمييات أملانيات يف األصل، ومنذ 2012 تزداد البوابة تدريجيا 

من جنسيات مختلفة. 

/http://www.academia-net.orgأملانيا وأوروبا

عيد املرأة الخبرية يف يب يب يس

كانت مبادرة املرأة الخبرية يف أكادميية يب يب يس هي مبادرة من أيام التدريب للخبريات من 

ذوي املعرفة املتخصصة يف مجاالت متيل املرأة فيها إىل ضعف التمثيل يف البث اإلعالمي. وهي 

تتضمن املوضوعات مثل التاريخ والسياسات والعلوم والتكنولوجيا والرياضة واألعامل والطب. 

كان إجاميل السيدات املشاركات هو 164 سيدة يف سبع فعاليات حدثت يف أرجاء الدولة. من 

بني هؤالء السيدات، 73 حققت الحًقا 374 ظهوًرا عىل الراديو والتليفزيون )اعتباًرا من ديسمرب 

 .)2013

http://www.bbc.co.uk/aca-

demy/work-in-broadcast/

events/expert-women/article/

art20130801163338487

اململكة املتحدة

كونتاكت بوك

تهدف حملة املرأة الخبرية من كونتاك بوك إىل زيادة مساحة السيدات الخبريات من 

الصحفيات لالختيار بينهم. 

http://broadcastready.co.uk/

/expert-women

اململكة املتحدة

بنك بيانات الخرباء

وهي قاعة بيانات فلمنكية من الخرباء من مجموعات غري ممثلة تاريخيًّا يف تغطية وسائل 

اإلعالم مثل )السيدات واألقليات العرقية وذوي اإلعاقة واملتحولني جنسيًّا(.

www.expertendatabank.beبلجيكا

جيم كوميونتي

إن شبكة جيم كوميونتي هي جزء من روابط النوع االجتامعي يف جنوب أفريقيا، يتضمن 

املوقع قاعدة بيانات ميكن البحث فيها عن مسئويل االتصال يف مجال اإلعالم والنوع االجتامعي 

داخل جنوب أفريقيا. 

http://gemcommunity.gender-

/links.org.za

جنوب أفريقيا

يش سورس

وهي مجموعة ذكية إلكرتونية من الخبريات يف موضوعات متنوعة مخصصة لخدمة الصحفيات 

واملنتجات وكاتبات الكتب ممن يحتجن إىل ضيوف أو مصادر من السيدات. 

/http://www.shesource.org الواليات املتحدة

األمريكية

قاعدة بيانات "هو إز يش"

هذا جزء من مركز دمناريك للنوع االجتامعي واملساواة والتنوع. تتضمن قاعدة البيانات تشكيلة 

كبرية من الخبريات يف عدة دول عربية يف قاعدة بيانات إلكرتونية مجانية ومطرقة ألي شخص 

عىل اإلنرتنت

Who Is She in Jordan

Who Is She in Lebanon

Who Is She in Egypt

Who Is She in Palestine

الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا

املرأة يف اإلعالم )أسرتاليا(

إن املرأة يف اإلعالم هي قاعدة بيانات إلكرتونية ألكرث من 170 زعيمة يف قطاع األعامل 

والتمويل والحكومة والقطاعات غري الربحية. هي تقدم إىل الصحفيني مسئويل اتصال مبارشين 

من السيدات رفيعي املستوى للمقابلة أو التعليق. يستطيع الصحفيون إرسال رسائل مجانية 

إىل الزعيمة يطلبون تعليق ما. 

http://www.wlia.org.au/women-

/for-media

أسرتاليا 

املرأة يف إعالم اململكة املتحدة

إن املرأة يف إعالم اململكة املتحدة هي قاعدة بيانات للزعيامت يف قطاع األعامل والتمويل 

والحكومة والقطاعات غري املرتبحة املتوافرات للتعليق اإلعالمي عىل املوضوعات الرئيسية 

اليومية. تتصل قاعدة البيانات بالصحفيني واملتحدثني الرسميني والهدف هو زيادة إظهار املرأة 

ورؤيتها داخل اإلعالم وخارجه.

http://

womenformedia.30percentclub.

/org

اململكة املتحدة 

من يصنع األحداث147 مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015



أخبار املرأة ووجهات نظرها ومنظورها
النطاقاملوقع اإللكرتويناالسم والوصف

"عىل العكس" يف إذاعة يب يب إس

إن مسلسل "عىل العكس" هو سلسلة تحليل إخباري جميعها من النساء عىل يب يب إس. 

وهي اآلن يف موسمها الثاين عىل الهواء. انطلق الربنامج يف 1992 لُقب "عام املرأة يف السياسة 

األمريكية"؛ حيث إن متثيل املرأة يف الكونجرس قد انتعش. ومع وجود املرأة يف مقدمة السياسة 

ويف حافة األجندة الوطنية، استمر مسلسل "وعىل العكس" باعتباره منتًدى رضوريًّا ملناقشة 

القضايا والسياسات الدولية والقومية.  يغطي الربنامج األخبار ويوفر منصبة لوجهات النظر 

النادرة، املتاحة يف أماكن أخرى عىل التليفزيون إن وجدت. يتوفر مسلسل عىل العكس يف %91 

من األسواق التلفزيونية وهو رائد يف أخبار املرأة ووجهات نظرها يف الواليات املتحدة. 

http://www.pbs.org/to-the-

/contrary

الواليات املتحدة 

األمريكية

ه النوع االجتامعي املامرسات الجيدة التي توجِّ

هذه البوابة من املعهد األوريب للمساواة بني النوعني تهدف إىل "تعزيز التنفيذ الفعال 

إلسرتاتيجيات توجيه النوع االجتامعي يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب من خالل تدعم 

تطوير الكفاءات حول املساواة بني النوعني. إن املامرسات الجيدة من برنامج EIGE تستجيب 

الحتياجات أصحاب املصلحة يف االتحاد األورويب املشاركني يف تصميم إسرتاتيجيات توجيه النوع 

االجتامعي وتنفيذها داخل القطاعات واملؤسسات والرشكات واإلدارات يف الدول األعضاء من 

أجل تسهيل الوصول إىل املعلومات العملية".

ابحث يف قاعدة البيانات عن املامرسات الجيدة ذات الصلة باإلعالم

http://eige.europa.eu/gender-

mainstreaming/good-practices

االتحاد األورويب

جندرات

إن جندرات أورج هو مرشوع برنامج حقوق املرأة يف اتحاد االتصاالت التقدمية.

واملوقع يقصد به أن يكون وعاًء فكريًّا لحقوق املرأة والحقوق الجنسية وحقوق الناشطني عىل 

اإلنرتنت واألكادمييني والصحفيني واملنارصين من تشكيلة من الفروع املعرفية واملجاالت. يقدم 

جندرات مساحًة للتكفري والتأثري واملنارصة عن سياسة اإلنرتنت وثقافته لتساعد عىل ضامن 

تلبية احتياجات السيدات وعدم انتهاك حقوقهم.

/http://www.genderit.org دويل

ميديان. اإلعالم يف أوروبا للشمول املتنوع

هذه املبادرة من االتحاد األورويب ومجلس أوروبا تجلب عرض املامرسات الجيدة عن النوع 

االجتامعي واإلعالم، ُمشكَّلة من أنحاء أوروبا.

http://www.mediane-box.eu/en/

Guide-Practices

أوروبا

ومين إي نيوز

إن "ومين إي نيوز" هي خدم إخبارية غري ربحية فائزة بجوائز تغطي قضايا االهتامم الخاص 

للسيدات وتقدم وجهة نظرها عن السياسة العامة. 

/http://womensenews.orgدولية

ومين فيترش سريفيس

وهي نقابة تعمل مع الصحفيني يف الهند ويف الخارج لتوليد الخصائص وملفات التعريف 

والتحليالت عن تشكيلة واسعة من الشخصيات والقضايا التي ال تصب عادًة يف اإلعالم العام. 

وهي تهدف إىل ضامن االستامع إىل صوت املرأة يف اإلعالم عن طريق توليد مقاالت يف الجرائد 

واملجالت والصحف واملواقع اإللكرتونية يف الهند والخارج. 

http://www.wfsnews.org/الهند

ومين نيوز نتوورك

إن شبكات أخبار املرأة هي شبكة أخبار غري ربحية تجلب مقابالت عميقة ألكرث من 600 وكالة 

أمم متحدة ومنظامت غري حكومية تابعة لها ومكتب قانوين دويل وجامعات من أرجاء العامل 

ومدارس قانون إىل جانب كونها شبكة عامة مشاركة يف حقوق اإلنسان واملساعدات اإلنسانية. 

http://womennewsnetwork.net/دولية

ومين فيوز أون نيوز

إن "ومين فيوز أون نيوز" هي مدونة غري ربحية تقدم وجهات نظر املرأة عىل األخبار. 

http://www.womensviewson-

/news.org

اململكة املتحدة. 
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امللحق 14
النوع االجتامعي يف األخبار

رؤية خاصة عن أخبار السالم واألمن 

أُصِدر قرار مجلس األمن يف األمم املتحدة رقم 1325 )2000( عن املرأة والسالم واألمن منذ خمسة عرش عاًما. يؤكد القرار عىل "الدور الهام الذي تؤديه املرأة يف الوقاية من الرصاعات 

وحلها ومفاوضات السالم وصنع السالم وحفظ السالم واالستجابات اإلنسانية وإعادة اإلعامر فيام بعد الرصاعات ويؤكد عىل أهمية مشاركتهم العادلة وانخراطهم الكامل يف جميع جهود 

صيانة السالم واألمن وتعزيزهام". 

نفذت ِفرَق العمل املوجودة يف 15 دولة يف مرحلة انتقالية أو تشهد رصاعات، أبحاث رصد اإلعالم لجمع أدلة عن النوع االجتامعي يف األخبار مام له عالقة بالسالم واألمن. صدر 876 

خربًا عىل مدار الفرتة من 20-22 أبريل 2015 يف 83 صحيفة محلية كبرية يف الدول الخمس عرشة املكوَّدة. أرسلت األخبار بواسطة 347 صحفيًّا وتتضمن 1865 موضوًعا خربيًّا– أو مصادر 

وشخصيات تدور حولهم األخبار. وفيام ييل بعض أهم النتائج.

أهم النتائج  

النسبة املئوية )%(املوضوعات الرئيسية

الجرمية والعنفاالجتامعي والقانوينالسياسة والحكومةالتوزيع

59%18%23%
الناس يف األخبار املتعلقة بالسالم واألمن

%13املرأة يف األخبار

الجرمية والعنفاالجتامعي والقانوينالسياسة والحكومة

%18%22%7تقسيم املرأة يف األخبار حسب املوضوع الرئييس

%12األفراد الذين ميثلون موضوع الخرب، % املرأة

%11األفراد الذين متت مقابلتهم كمتحدثني رسميني، % املرأة 

%14األفراد الذين متت مقابلتهم كخرباء أو معلقني % املرأة

%24األفراد الذين يقدمون وجهات نظرهم بناء عىل الخربة الشخصية % املرأة

%6األفراد الذين يقدمون دلياًل أو تعليًقا بناًء عىل قصص شهدوها عيانًا % املرأة

%18األفراد الذين يقدمون الرأي العام املفرتض أنه يعكس رأي املواطن العادي %املرأة 

الرجلاملرأة

%60%39األفراد يف األخبار الذين تقتبس أقوالهم مبارشة

%7%20األفراد يف األخبار املوصوفون أو املصوَّرون باعتبارهم ضحايا

%3%8األفراد يف األخبار املوصوفون أو املصوَّرون باعتبارهم ناجني من كوارث

%16%11األفراد يف األخبار املوصوفون أو املصوَّرون باعتبارهم جناة

النسبة املئوية )%(
التغطية اإلخبارية

%41األخبار التي تغطيها املرأة

الجرمية والعنفاالجتامعي والقانوينالسياسة والحكومة
%25%39%46تقسيم األخبار التي تغطيها املرأة حسب املوضوع الرئييس

األخبار التي تغطيها املرأة، احتاملية أن يتضمن املرأة كموضوع الخرب أو من متت 

مقابلتهم
23%

من يصنع األحداث149 مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015



األخبار التي يغطيها الرجال، احتامل أن يتضمن املرأة كموضوع للخرب أو من متت 
%16مقابلتهم

املحتوى اإلخباري

ال أوافق وال أرفضأرفضأوافق
%13%83%4الخرب يصور املرأة كقائدة

%16%81%2الخرب يلقي الضوء عىل قضايا املساواة/ عدم املساواة الجندرية
%15%82%3الخرب يتحدى الصور النمطية للجندر

األخبار التي تتمحور حول املرأة

األخبار التي تشري إىل سندات قانونية أو متعلقة بحقوق اإلنسان

ح املعدل املرجَّ

% الرجل% املرأةالجناة
%5%17مرتكب عنف مبارش عىل رشيك أو اغتصاب أو اعتداء جنيس أو قتل... إلخ

%8%38مرتكب عنف غري مبارش أو اغتصاب أو اعتداء جنيس... إلخ
%14%17مرتكب عنف غري أرسي أو سطو مسلح... إلخ

%3%7مرتكب عنف مستند إىل الدين أو الرتاث
%61%0مرتكب أعامل حرب أو إرهاب أو تخريب أو عنف دويل

%2%7مرتكب متييز مستند إىل الجندر أو العرق أو العمر أو الدين أو القدرة... الخ
%8%14جناة آخرون

% الرجل%املرأةالضحايا
%10%7ضحية حادث أو كارثة طبيعة أو الفقر أو املرض 

ضحية عنف أرسي )من الزوج/ الزوجة/ الرشيك/ أعضاء آخرين يف األرسة( أو 
%6%13العنف النفيس أو االعتداء البدين أو االغتصاب أو القتل

ضحية العنف الجنيس غري األرسي أو االستغالل أو التحرش الجنيس أو االغتصاب 
)العنف الجنيس فقط(

15%1%

%11%5ضحية الجرمية غري العنيفة أو السطو املسلح... إلخ
%3%3ضحية االنتهاك القائم عىل الدين أو الرتاث أو املعتقد الثقايف أو الختان أو اإلذالل 

%49%43ضحية الحرب أو اإلرهاب أو التخريب أو العنف الدويل
%4%7ضحية التمييز املستند إىل النوع االجتامعي أو العرق أو السن أو الدين 

%17%7ضحايا آخرون
% الرجل% املرأةالناجون من الكوارث

%16%17الناجون من حادثة أو كارثة طبيعية أو فقر أو مرض
الناجون من عنف أرسي )من الزوج/ الزوجة/ الرشيك/ أعضاء آخرين يف األرسة( 

%6%9أو العنف النفيس أو االعتداء البدين أو االغتصاب أو القتل

ناجون من العنف الجنيس غري األرسي أو االستغالل أو التحرش الجنيس أو 
%2%22االغتصاب )العنف الجنيس فقط(

%8%0ناجون من الجرمية غري العنيفة أو السطو املسلح... إلخ
ناجون من االنتهاك القائم عىل الدين أو الرتاث أو املعتقد الثقايف أو الختان أو 

%6%0اإلذالل 

%43%48ناجون من الحرب أو اإلرهاب أو التخريب أو العنف الدويل
%4%4ناجون من التمييز املستند إىل النوع االجتامعي أو العرق أو العمر أو الدين

%16%0ناجون آخرون

املالحظات

UN Security Council, Security Council resolution 1325 )2000( [on women and peace and security],

October 2000, S/RES/1325 )2000(, available at: http://www.refworld.org/docid/3b00f4672e. html [accessed 11 November 2015]
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الفرق املشاركة

البوسنة والهرسك، نويف بت

قربص، الفريق االستشاري للنوع االجتامعي، واملعهد املتوسطي لدراسات النوع االجتامعي.

جمهورية الكونغو الدميقراطية، يس جوانيس سافيت

جواتيامال، مركز الدراسات اإلنجيلية الرعوية يف أمريكا الوسطى

غينيا، شبكة البلدان األفريقية للنساء

ليربيبا، شبكة غرب أفريقيا لصنع السالم 

مايل، شبكة غرب أفريقيا لصنع السالم

نيبال، دار نرش آسميتا للمرأة واإلعالم وتنظيم املوارد

فلسطني، املرأة واإلعالم والتنمية

بابو غينيا الجديدة، تيليكوم بابو غينيا الجديدة/ الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية يف بابو غينيا الجديدة

الفلبني، مؤسسة إيبون

سرياليون، مبادرات النهوض باإلعالم

جنوب السودان، اتحاد اإلعالم النسايئ يف جنوب السودان

توجو، شبكة غرب أفريقيا لصنع السالم
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قامئة املوضوعات

املوضوع الرئييس: السياسة والحكومة

الرسمية  السالم  مفاوضات  يف  النسايئ  القرار  وصناعة  املرأة  مشاركة   .1

ومعاهداته.

2. اتفاقيات السالم العام ومعاهداته والعمل الدبلومايس.

3. حفظ السالم وتدريب املرأة و/أو أبعاد صناعة السالم املرتبطة بالجندر.

4. حفظ السالم، التدريب العام

5. خطط العمل الوطنية عن املرأة والسالم واألمن

6. قصص أخرى عن املرأة والسالم واألمن

7. خطط العمل الوطني عن السالم واألمن العام

8. إعادة اإلعامر بعد الرصاع

9. الوقاية من الرصاع ونزع السالح

10. قصص أخرى عن األبعاد السياسية للسالم واألمن

املوضوع الرئييس: األخبار االجتامعية والقانونية

11. محاكم التعويضات والعدل االنتقايل واملحاكم املتنقلة

12. حامية املرأة وسالمتها واألمن البدين

13. الحامية والسالم واألمن البدين للعامة

14. الترشد واالستجابات اإلنسانية

15. حقوق اإلنسان والعدل وحكم القانون وقطاع األمن

16. قرار مجلس األمن رقم 1325 )فقط إذا كان مذكوًرا رصاحًة(

غري  السالم  عمليات  يف  املرأة  ومشاركة  السالم  يف  النسايئ  النشاط   .17

الرسمية

18. التوظيف والتعايف االقتصادي

الرصاع  وبعد  الرصاع  أماكن  يف  الصحية  الخدمات  إىل  املرأة  وصول   .19

والالجئني واملرشَّدين

والالجئني  الرصاع  وبعد  الرصاع  أماكن  يف  التعليم  إىل  املرأة  وصول   .20

واملرشدين

21. وصول املرأة إىل الدعم النفيس يف أماكن الرصاع وبعد الرصاع والالجئني 

واملرشدين

22. وصول الجمهور العام إىل الصحة والتعليم والدعم النفيس يف أماكن 

الرصاع وبعد الرصاع والالجئني واملرشدين

23. أخبار أخرى ذات أبعاد اجتامعية وقانونية عن السالم واألمن.

املوضوع الرئييس: الجرمية والعنف

اغتصاب  أو  اغتصاب  حميم:  رشيك  من  املرأة  ضد  الجنيس  العنف   .24

زواجي

25. العنف الجنيس ضد املرأة من آخرين: االغتصاب واالعتداء الجنيس

26. العنف البدين ضد املرأة: االعتداء البدين

27. العنف الوجداين والنفيس ضد املرأة: االستغالل/ والتحقري

من  الحرمان  و/أو  التمييز  املرأة:  االجتامعي-االقتصادي ضد  العنف   .28

الفرص

29. الحرب والحرب األهلية واإلرهاب والرصاع

30. أخبار أخرى عن العنف بني الجنسني )حدد يف التعليقات(

31. جرائم أخرى.

خالف ذلك

32. تستخدم فقط كمالذ أخري.
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