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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

خمسة عرش عاًما

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

15 عاًمايذيع األخبار وميثلها: الجرائد واإلذاعة والتلفزيون

إ%

514949515347495149510% القصص املقدمة

0

1+5644574352485743التلفزيون

41594951455541590اإلذاعة

6+28723169376337633763% القصص املقدمة

2+3664425844563862التلفزيون

13+2872455537634159اإلذاعة

9+2674297133673565الجرائد

6+2773356538623367املشاهري، الفنون، الرياضية

39614060435739610االجتامعي والقانوين

4+2971336735653367الجرمية والعنف

4+4654386244565050العلوم والصحة

4+3565435740603961االقتصاد

5+2674326833673169السياسة والحكومة

محتوى األخبار

15 عاًما )% القصص(

% القصص مع سيدات باعتبارها البؤرة املركزية. األخبار، اإلذاعة، 
التلفزيون

101013100غري متاح

2-16171614املشاهري، الفنون، الرياضة

11-1917178االجتامعي والقانوين

7+10161617الجرمية والعنف

781370الحكومة والسياسة

3+1161114العلوم والصحة

1+4345االقتصاد

10 سنوات )% القصص(

% القصص التي تتحدى الصور النمطية الجندرية. األخبار، 
اإلذاعة، التلفزيون

1+364غري متاحغري متاح

% القصص التي تلقي الضوء عىل املساواة/ عدم املساواة 
الجندرية. األخبار، اإلذاعة، التلفزيون

5+469غري متاحغري متاح

5 سنوات )% القصص(

% القصص التي تذكر سياسات املساواة الجندرية أو السندات 
القانونية لحقوق اإلنسان أو حقوق املرأة. األخبار، اإلذاعة، 

التلفزيون
1-109غري متاحغري متاحغري متاح

م�شروع
    الر�شد          
         العالمي
2015             

واألكرث  األكرب  واملبادرة  البحث   )GMMP(العاملي اإلعالمي  الرصد  مرشوع  يَُعدُّ 

ومنذ  املختلفة.  اإلعالم  وسائل  عرب  الجندرية  للمساواة  الدعوة  مجال  يف  استمراريًة 

اإلعالمي  الرصد  مرشوع  شهد  املاضية،  الخمس  السنوات  وخالل   ،1995 عام  بدايته 

العاملي تغريات موثَّقة يف محتوى أخبار الجندر بوسائل اإلعالم.

يتيح مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي الفرصة لرصد اإلنجاز الذي تمَّ عىل مدار العقدين 

ة.  التقليدية واملستجدَّ التحديات  املنرصمني يف رؤية اإلعالم لقضايا املساواة، وتحديد 

بلًدا،  ِقبَل فرق املتطوعني يف 114  التي تمَّ جمُعها من  البيانات  النتائج عىل  وتستند 

الذين راقبوا 22136 قّصة من القصص املنشورة، سواء بالبث التليفزيوين واإلذاعي أو 

إعالمية متميزة، مكتوبة  والتي نرُشت من خالل 2030 مؤسسة  تويرت،  بالتغريد عرب 

أو  و/  مقابلتهم  وتحتوي عىل 45402 شخص متت  من 26010 صحفيني،  مة  ُمقدَّ أو 

موضوعات قصص تم نرشها.

من ضمن النتائج الرئيسية التي كشفها مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي يف 2015 أن 

معدل التقدم نحو املساواة بني الجندر/ النوع االجتامعي يف وسائل اإلعالم قد أفىض 

إىل الثبات عىل مدار السنوات الخمس املاضية.

األشخاص يف األخبار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرأة نسبة %24 فقط من األشخاص املسموعني واملقروء عنهم واملرئيني يف  شكَّلت 

أخبار الجرائد والتلفزيون واإلذاعة يف عام 2015 وهي نفس النسبة التي تحققت عام 

.2010

الفجوة الجندرية تكون يف أضيقها يف قصص العلوم والصحة وهي املوضوعات الرئيسية 

األخبار، بحيث تشغل نسبة %8 فقط من إجاميل  األقل يف أجندة  لها األهمية  التي 

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 ظهوًرا بنسبة ثالثة يف املائة يف األخبار 

السياسية عام كانت عليه منذ خمس سنوات مضت.

يف  كبرية  األخبار برسعة  يف  الجندرية  الفجوة  األخريين، ضاقت  العقدين  مدار  وعىل 

عام  يف   16% من  املائة  يف   13 إىل  وصلت  بنسبة  الالتينية  أمريكا 

1995 إىل %29 يف عام 2015. 

يف األنواع الستة من مهام مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي – أو أدواره التي تظهر الناس 

الناس  تكمن يف  النوعني  بني  الفجوة  تضييق  الكربى يف  القفزة  األخبار-كانت  فيها يف 

الذين متّت مقابلتهم بناء عىل الخربة الشخصية.

الخربة الشخصية حاليًا مقارنة بنسبة %31 يف  املرأة نسبة %38 من مقدمي  تشكل 

املالحظة  عىل  بناًء  دلياًل  يقدمن  أشخاًصا  باعتبارهن  النساء  نسبة  ظلت   .2005 عام 

املبارشة دون تغري عند %30 عىل مدار السنوات العرش املاضية. حققت املرأة زيادة 

غري كبرية قدرها %2 باعتبارها شخصية خبرية خالل تلك الفرتة، لتصبح النسبة الحالية 

%19 وهي تقريبًا متاثل نصيب املرأة من األشخاص الذين متت مقابلتهم باعتبارهم 

متحدثني )20%(. 

تتضمن أخبار أمريكا الشاملية أعىل نسب من الخرباء الذين يظهرون يف األخبار من 

السيدات )%32( تليها منطقة الكاريبي )%29( وأمريكا الالتينية )27%(.

أهــم النتــائـج
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عدم الم�شاواة 
ة  في الأخبار الجندريَّ

1995-2015
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20 سنة )% إناث(األشخاص يف األخبار

7+17831882217924762476الجرائد والتلفزيون واإلذاعة

10+16841783217924762674الجرائد

3+21792278227824762476التلفزيون

6+15851387178322782179اإلذاعة

2674املواقع اإلخبارية والتغريدات اإلعالمية

772575 )رائدة(23 )رائدة(املواقع اإلخبارية

2872تغريدات الوسائل اإلعالمية

نطاق القصة: الجرائد، التلفزيون، اإلذاعة

5+22782377277326742773محيل

9+14861783198123772377وطني

178315851882208وطني/ وغريه

2476إقليمي/ شبه إقليمي

7+17831486208026742476دويل/ أجنبي

موضوعات القصة الرئيسية: الجرائد، التلفزيون، اإلذاعة

8+27732179227832683565العلوم والصحة

9+19812179287230702872االجتامعي/ القانوين

7+21791882227824762872الجرمية والعنف

النتائج الرئيسية: 1995-2015 
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يف عام 2015 يظل التقدم نحو التمثيل اإلخباري الذي يعرتف مبشاركة املرأة يف الحياة 

ا. االقتصادية ضعيًفا جدًّ

متثل املرأة نسبة %40 من العمل بأجر عىل مستوى العامل بينام توجد نسبة كبرية من 

العامل؛ ففي الصورة  الجنوبية من  الرسمي خصوًصا يف املناطق  القطاع غري  العمل يف 

العاملية التي تصورها األخبار، تصل نسبة السيدات إىل %20 فقط من العامل يف القوى 

املنازل من  واملقيمني يف  املوظفني  األمور غري  أولياء  بينام %67 من  الرسمية  العاملة 

السيدات.

إن الرتكيز الجندري عند الصحفيني يف اختيار املصدر ليس متمركزًا فقط عىل الذكور 

لكنه أيًضا مائل تجاه نوع معني من الذكور عند اختيار األشخاص الذين سيتم مقابلتهم 

الشخص  شهادات  "الخرباء" وحتى  نظر  من وجهة  بدًءا  النظر  أنواع وجهات  لجميع 

"العادي".

أو  الرجال  الرسميني والخرباء يف األخبار، سواء من  إن معظم املوضوعات واملتحدثني 

السيدات، يوصفون بأنهم مسئولون حكوميون رفيعو املستوى وسياسيون. ينطبق هذا 

النمط عىل الرجال يف جميع أنواع املهام: %12 من الرجال يقدمون رأيهم بناًء عىل 

آراءهم  يطرحون  الذكور  من  و10%  الذكور  من  عيان  شهود  و16%  شخصية  خربة 

يندرج تحتها  التي  للرجال  األكرث شيوًعا  الوظيفية  الفئة  الشخصية كسياسيني– وهي 

أنواع األشخاص الذين تتم مقابلتهم. 

اللوايت  السيدات  إن  متبقية:  أمناط وظيفيَّة  ثالثة  للسيدات يف  بالنسبة  التغيري  مناذج 

يقدمن خرباتهن الشخصية من املحتمل أن يتم تصويرهن كأمهات/ ربات منزل )13%( 

وشاهدات العيان الاليت يقدمن قصصهن يف الغالب يتم تصويرهن باعتبارهن ساكنات/ 

قرويات )%22( والسيدات مقدمات الرأي العام من املحتمل أن يوصفن باعتبارهن 

طالبات )17%(.

إن الفئة الوحيدة التي ارتفعت فيها صورة املرأة باعتبارها ناجية من كارثة ما خالل 

الفرتة ما بني 2015-2005 هي فئة الناجني من العنف األرسي بأكرث من أربعة أضعاف.

زاد احتامل تصوير املرأة باعتبارها ناجية من العنف األرسي مبقدار أربعة أضعاف )27%( 

أكرث من النسبة التي كانت عليها منذ 10 سنوات مضت عندما كانت اإلحصائية 6%. 

املراسلون الصحفيون واملذيعون
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بواسطة  والراديو  والتلفزيون  الجرائد  القصص يف نرشات  نسبة %37 فقط من  تذاع 

السيدات.

املتوسطات  يف  التذبذب  رغم  سنوات،  عرش  منذ  الشاملة  اإلحصائية  هذه  تتغري  مل 

انخفاض ست  إىل  أفريقيا  يف  نقاط  سبع  قدرها  زيادة  بني  ما  ترتاوح  التي  اإلقليمية 

نقاط يف آسيا عىل مدار العقد املايض. وخالل خمسة عرش عاًما منذ عام 2000، تضيق 

تليها أفريقيا )%11+(. شهد بقية  الالتينية )+ 14%(  الفجوة عىل أشدها يف أمريكا 

العامل تغريات بأرقام أحادية بغض النظر عن آسيا التي حافظت عىل وضعها الراهن. 

اإلحصائية  فإن  ذلك  قليالً ومع  الرجال  أقرانهن من  يتجاوزن  التلفزيون  إن مذيعات 

الشاملة عن املذيعني يف الراديو والتلفزيون أقل من متساوية عند 49%. 

إن %41 من نرشات اإلذاعة و%57 من نرشات التلفزيون يقدمها سيدات. إن املتوسط 

أقل  املائة  يف  اثنني  بنسبة  انخفاض  وهناك   2000 عام  إىل  عودة  هو  الحايل  العاملي 

من نتيجة عام 1995. تتفوق املذيعات قليالً عىل الرجال يف آسيا )%58( ويف الرشق 

األوسط )%57( ويف مناطق املحيط الهادي )%52( بينام يف بقية املناطق فإن األرقام 

عند حد التساوي أو أقل منه بغض النظر عن شامل أفريقيا. عىل مدار مدة 15 عاًما 

بدًءا من عام 2000، ظلت األرقام ثابتة يف معظم املناطق مع بعض التذبذب. ظهرت 

أمريكا الالتينية بسبب صعودها البارز والهام من %29 للمذيعات يف عام 2000 إىل 

%44 حاليًا وهي متثل نسبة ٪15 يف انخفاض الفجوة بني النوعني يف 15 عاًما.

إن املذيعني األصغر سًنا عىل الشاشة هم يف الغالب من السيدات لكن املقاييس ترتاجع 
فجأة عند سن الخمسني، حيث يبدأ الرجال يف السيطرة عىل مشهد األخبار. 

التساوي بني املذيعني يف كل فئة عمرية موثق يف عام 2010 قد حل محله  إن شبه 
زيادة شاملة يف التمثيل لدى صغار املذيعات وضعف شديد يف التمثيل يف السيدات 
الذين يف عمر 65  للسيدات  كامل  واختفاء  ما بني 50-64 )29%(  العمرية  الفئة  يف 
من   28% و  سنة  من 19 إىل 34  الذين عمرهم  املراسلني  نصف  من  قليالً  عاًما. أقل 
املراسلني ما بني 35 إىل 49 سنة هم من النساء. عند سن 65 سنة وأكرب، تختفي النساء 

أيًضا من عىل الشاشة كمراسلني.

السيدات باعتبارهن مذيعات أخبار أكرث حضوًرا يف اإلذاعة بنسبة %41 وهي أقلها يف 
الصحافة املطبوعة بنسبة 35%. 

يف 10 سنوات تراجع نصيب املرأة باعتبارها مذيعة أخبار يف اإلذاعة والتلفزيون بنسبة 
أربعة يف املائة يف كال املجالني.  

املساواة يف جميع  اإلخبارية عن حد  القصص  السيدات يف  املذيعات  نسبة  تراجعت 
املوضوعات باستثناء العلوم والصحة، حيث تظل النسبة عند خط املنتصف. إن 31% 

فقط من القصص السياسية و%39من األخبار االقتصادية تذيعها السيدات. 

إن أخبار السياسة والجرمية هام أقل موضوعني تذيعهام السيدات يف معظم املناطق 
أفريقيا  يف  السياسية  األخبار  من   30% املرأة  تذيع  الالتينية.  وأمريكا  آسيا  باستثناء 
وأوروبا )%30( والرشق األوسط )%27( وأمريكا الشاملية )%28( – إن أكرب فجوات 
إن  الكاريبي،  منطقة  ويف  األربع.  املناطق  هذه  يف  تكمن  التقارير  يف  النوعني  بني 
الجرمية؛  أخبار  اإلناث هي  من  أقرانهم  الذكور  املراسلون  فيه  تجاوز  الذي  املوضوع 
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%(. 

الرجال  املذيعني  بواسطة  املصدر  اختيار  يف  النوعني  بني  كبري  إحصايئ  فارق  هناك 
والسيدات.

إن نسبة %29 من املوضوعات اإلخبارية القصصية تذيعها الصحفيات مقارنة بنسبة 
%26 من املراسلني الذكور. ويظل هذا منطًا سائًدا لوحظ يف املرة األوىل يف عام 2000 

عندما كانت النسبة هي %24 و%18 عىل التوايل.

ا،  يكشف التحليل اإلحصايئ أن الفارق الجندري يف اختيار املصدر ذو داللة هامة جدًّ

مشريًا ضمنيًّا إىل أنه ميكن إحراز تقدم تجاه تضييق 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 
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

فقط %9 من القصص تتضمن إشارة إىل اإلطار القانوين أو الحقوقي أو السيايس

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

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. 

ظلت النسبة الشاملة للقصص التي تركز عىل املرأة ثابتة نسبيًّا عند %10 منذ عام 2000 .

واألخبار االقتصادية يليها األخبار السياسية هي األقل احتاماًل بالرتكيز عىل املرأة وهي 
حاليًا عند نسبة %5 و%7 من القصص يف تلك املوضوعات عىل التوايل. 

%14 من القصص التي تذيعها مراسالت تركز أساًسا عىل املرأة مقارنًة بنسبة %9 من 
القصص التي يذيعها أقرانهم.

أصبح الفارق الجندري أكرث بروزًا عىل مدار عرش سنوات متتابعة من املراقبة.

%9 من القصص تدور حول قضايا املساواة )أو عدم املساواة( الجندرية وهي نسبة 
أكرث من ضعفي النسبة املوثقة منذ 10 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.

الكاريبي عىل قضايا  تؤكد 4 من كل 10 قصص اجتامعية/ قانونية تقريبًا يف منطقة 
نفس  الشاملية حول  أمريكا  أخبار  كل 10 قصص يف  3 من  بينام  الجندريّة  املساواة 

املوضوع تثري تلك القضايا. 

حول  التكامل  إحداث  يف  القفزات  أكرب  كانت  املاضية  العرش  السنوات  مدار  وعىل 
القصص  تليها   )%+7( والصحية  العلمية  األخبار  يف  كانت  الجنسني  بني  املساواة 

اإلخبارية االقتصادية والجرمية/ العنف )6+%(.

من  االجتامعي  النوع  أساس  عىل  للتفرقة  أكرب  ميل  عن  اإلقليمية  التفاصيل  تكشف 
حيث إلقاء الضوء عىل قضايا املساواة يف أمريكا الشاملية والرشق األوسط.

 ففي كلتا املنطقتني فإن القصص التي تذيعها املراسالت تزيد احتامليتها مبقدار 2 إىل 
2.5 أن تطرح قضايا املساواة الجندرية )أو عدمها( أكرث من تلك التي يذيعها أقرانهم. 

نسبته 1%  بتغري  بوضوح،  الجندرية  النمطية  الصور  تتحدى  القصص  من  فقط   4%
منذ 2005. 

تظل الصور النمطية الجندرية مطمورة بثبات يف مخرجات وسائل اإلعالم عىل مدار 

العقد املايض. 

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.

األخبار الرقمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املنشورة  القصص  يلعبونه يف  الذي  الدور  الجندر وحسب  األشخاص حسب  تصنيف 
عىل املواقع اإللكرتونية يكشف عن أوجه التشابه الهائلة وكذلك عن اختالفات ما بني 

األخبار املطبوعة واملذاعة.

عىل  بناء  مستضافني  وكأشخاص  كموضوع  الظهور  يف  متساٍو  باحتامل  املرأة  تحظى 
اإلخبارية  القصص  مثل  مثلها  املنشورة  اإللكرتونية  القصص  يف  الشخصية  الخربة 
واملطبوعة واملذاعة. كام أن احتاملها يقل اثنني يف املائة بأن تظهر كمتحدثات رسميات 
وبنسبة اثنني يف املائة أكرث كخبريات وبنسبة %18 و%21 من الشخصيات التي تظهر 

يف تلك األدوار عىل التوايل.

التقليدية مجتمعة:  الوسائل  بزيادة قدرها %5 عن  إلكرتونية  السيدات قصًصا  تنقل 
%42 من األخبار املنشورة إلكرتونيًّا تنقلها السيدات. 

الفارق الجندري يف اختيار املصدر بواسطة املراسلني الرجال والسيدات يصبح أكرب يف 
األخبار اإللكرتونية.

ثالثة  من  أكرث  يزداد  واملصادر  السيدات  موضوعات  اختيار  يف   10% البالغ  الفارق 
أضعاف عن الوسائط التقليدية. إن السيدات ميثلن %33 من املصادر يف القصص التي 
تنرشها مراسالت إخباريات عرب اإلنرتنت مقارنة بنسبة %23 يف القصص التي ينرشها 

الرجال. 

%4 فقط من التغريدات اإلخبارية تتحدى الصور النمطية بني الجنسني، وهو تحديًدا 
يشبه النسبة اإلجاملية للقصص اإلخبارية يف التلفزيون واإلذاعة والصحف املطبوعة.

من يصنع األحداثمرشوع الرصد اإلعالمي العاملي 2015


