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 شكر

 .تقدD مركز ,لمرA@ ,لعرب<ة للتد9.ب 7,لبحو4 "كوثر" بجز.ل ,لشكر (لى شركائ! : 

تمثل في توف<ر ,لT<ئة ,لعل<ا ,لمستقلة لإلعالD ,لسمعي ,لبصرO لما 7فرت! من Kعم لوجستي !-
,لتسج<الX ,لسمع<ة ,لبصر.ة ,لتي سTلت عمل فر.ق ,لرصد] 7كذلك (Y,عاX "موW,.<ك" 

 7"جوaر@" 7"قفصة" لتوف<رaا ,لتسج<الX ,لخاصة بTا.
فر.ق ,لر,صد,X 7,لر,صد.ن ,لذO ,نخرjو, بكل حماh 7شغف في aذe ,لتجربة ,لثان<ة] 7كذلك !-

 اa nذ, ,لعملمؤسساتTم ,إلعالم<ة ,لتي خولت لTم ,ستكم
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 تمF?د

Gلد3لي  (لس?ا)  

في tل تو,صل مما9ساX تTم<ش ,لمرA@ في 7سائل ,إلعالD 7ترس<خ عد.د ,لصو9 ,لنمط<ة عنTا ال !•
في باa @9Kي ,أل7لى  1995,نطلق منذ سنة  على ,لصع<د ,لمناjقي فحسب] بل كذلك على ,لصع<د ,لد7لي]

,لذO .دh9 حضو9 ,لنساء 7,لرجاn في ,ألخباGMMP  9مشرv7 ,لرصد ,إلعالمي ,لعالمي  ]من نوعTا
 .Dما في ,إلعالT7تمث<ل 

•! XAلمس<حي عندما بد, nلعالمي لالتصا, K9@ من ,التحاKمنذ خمسة عشر عاما ببا v7ذ, ,لمشرa نطلق,
7Kلة حوn ,لعالم Y7لك في  70عمل<ة 9صد 7سائل ,إلعالD ,لمكتوبة 7,لمرئ<ة 7,لمسموعة في Aكثر من 

 10تلتTا في  2005ف<فرO  16] ثم في 2000ف<فرO  01] 7بعد خمس سنو,X في 1995في جان 18تا9.خ 
 . ث<ل<ة ,لنساء 7,لرجاn في ,ألخبا9لتم 2015ماh9  25فالخامس في ,لرصد ,لدO97 ,لر,بع  2009نوفمبر 

7لعل ,لصو9@ ,لمنبثقة عن جم<ع aذe ,لتقا9.ر تف<د بأ} ,لنساء aن Aقل برW7, 7حضو9, في ,لتغط<ة !•
ند9@ ,ألصو,X ,لنسائ<ة في مضمو} 7سائل ,إلعالD  1995,إلخبا9.ة عن ,لرجاn 7بالتالي تسجل منذ سنة 

,إلخبا9.ة بالمقا9نة بأصو,X ,لرجاn] 7,لتوج! نحو ترس<خ صو9@ غ<ر متو,Wنة لمختلف مجاالX ,لح<ا@ 
 ح<ث تغ<ب ,لنساء غالبا عنTا بد9جة كب<ر@.

بالمائة فقط من ,ألشخا�  A24}  2010المي في تقر.رe لسنة فقد Aشا9 مشرv7 ,لرصد ,إلعالمي ,لع!•
"7بالرغم من ,لز.اK@ ,لبط<ئة 7,لثابتة في تو,جد ,لمرA@ في ,ألخبا9 على  .,لذ.ن تنا7لتTم ,ألخباa 9م نساء

 ."1مد,9 ,لعشر سنو,X ,لماض<ة] تبقى صو9@ ,لرجل aي ,لمT<منة على ,ألخبا9 في ,لعالم

سجلت جTوK متنام<ة في ,تجاe 9صد صو9@ ,لمرA@ ,لعرب<ة في 7سائل ,إلعالD على ,لصع<د ,لعربي] 7!•
 Çألحد,4] مع (.الء مسألتي حقو, Xا بكبر.اTفي عالقت D7 9صد 7سائل ,إلعالA [في عد.د ,لبلد,} ,لعرب<ة
 Dتماaبعض ,ال ÑخرA الجتماعي من ناح<ة, vمن ناح<ة] 7,لنو @Aإلنسان<ة للمر, Çالنسا} عامة 7,لحقو,

, X,ل<ة عد.د@ في ,لمنطقة ,لعرب<ة بمو,كبة تغ<رaA Xبحث<ة 7منظما Xل محتشما. كما قامت مؤسساt Oلذ
صو9@ ,لمرA@ في ,إلعالD] منجز@ تقا9.ر في ,لموضوv] عد, ,لد9,ساX ,لتي بحثت في aذe ,لمسألة من 

 7W,.ا شتى.

ق<ة Aساسا] خاصة خالn 7على مستوÑ ,لبلد,}] ,aتمت عد.د ,لمنظماX ,ألaل<ة X,Y ,لصبغة ,لحقو!•
,لسنو,X ,لثال4 ,لمنقض<ة برصد ما تنتج! 7تبث! 7سائل ,إلعالD حوn عد.د ,لمسائل 7,لقضا.ا ,لمتصلة على 

 [Üلشبا, [Xضد ,لحر.ا XاكاTالنت, [Xسب<ل ,لذكر ال ,لحصر: ,النتخابا [v,لنز, v7ضاA [Üاa9إل,
 ,ألخالق<اX ,لصحف<ة...

 

 

 

 

Gلو6ني  (لس?ا) 
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7لى ,لدn7 ,لعرب<ة Aتعتبر تونس نموYجا متم<ز, لبحث مسألة ",لمرA@ 7,العالD". فتونس كانت !•
 ]ا9.خ ,ستقالn ,لبالKت ]1956ة ح<ث تم منذ .ثمنظومة قانون<ة 7,جتماع<ة حدسالم<ة ,لتى ,عتمدX 7,إل

مجلة ,ألحو,n  من خالn  الÇ,لطلغاء تعدK ,لز7جاX (من خالn تمكن ,لمرA@ من منزلة قانون<ة متقدمة 
  ,لشخص<ة. 

منظومة ,النترناX  7لجت ,لتي7لى ,لدn7 ,لعرب<ة ] فإ} تونس كانت من Aلى مستوÑ ,لمشTد ,العالميع!•
تونس  بالبث في ,إل.طال<ة RAI ـبالسماà ل a1960ا AماD ,لقنو,X ,ألجنب<ة Y7لك منذ ءفضا ت7فتح

.... W,لفضاء ,إلعالمي ,تسم في مجمل! غ 7,ألحو, {A إلعالمي <ر, äبالمحاصر@ 7,لرقابة فكا} ,لمنتو
.@K7,لجو vفتقر (لى ,لتنو.  

قنا@  11ة من ب<نTا قنا@ تلفز. 13تونس  يعالم<ة فتعد ,لساحة ,إل ] 2015مبر لى حدK7 شTر نوف(!•
ما Y,ع<ة عموم<ة 7محطتا} مصا9Kتا}. ك(محطاX  9محطة ,Y,ع<ة خاصة 7 24ب لى جان(تلفز.ة خاصة 

@ نجاW ,لرصد عشر (لى حدY) K7,عاX جمع<ات<ة بلغ عدaKا (عالم<ة بعد ,لثو9@ ة ,إلبرXW على ,لساح
).Xعا,Y 
•!Ñ97.ة  16صح<فة .وم<ة 7 11على ,لساحة ,العالم<ة  ] تتوفر,لصحافة ,لمكتوبة 7على مستوK
Aد ,العالمي فTلمش, åيسبوع<ة . 7عر j فر@ من ,لمو,قع ,اللكتر7ن<ة غ<ر تونسAن nمكن ,لقو. !Aعد { K

 .مو,قع 10تعمل 7فق مو,صفاX ,لمؤسساX ,العالم<ة ,لمTن<ة ال .تجاW7  ي,لمو,قع ,لت

7سائل ,إلعالD ,لتونس<ة  حا7لت ي]سقوj نظاD بن عل7 2011جانفى  K2010- 14.سمبر  17ثو9@ ثر (!•
كانت  ية ,لتلغاء منظومة ,لرقاب(قتر,Ü من ,لرOA ,لعاD خاصة بعد تطو.ر jرÇ عملTا 7عملت على ,ال

 عالD 77كالة ,التصاn ,لخا9جي. W7,9@ ,إلي تحاصرaا 7,لمتمثلة ف

•!OW,قر  فيعرفت ,لمنظومة ,لتشر.ع<ة 7,لقانون<ة  ]بالتوA فقد .X,9تونس بعد ,لثو9@ ,لعد.د من ,لتطو
Kستو9, جد.د, للجمTو9.ة ,لتونس<ة .تضمن عدK, من  2014جانفي  26ي ف ,لمجلس ,لوjني ,لتأس<سي

 nلفصو,Dحر.ة ,لتعب<ر 7حر.ة ,العال Xحر.ة ,لصحافة تضمن قر,9 مر,س<م ((لى جانب  ,لمنظمة لمجاال
 Oلسمعي ,لبصر, Dاكل ,لعموم<ة ي(لى جانب ,لحق ف7حر.ة ,العال>T9.ة 7,ل,Kلى ,لوثائق ,إل) Yكما تم  .,لنفا

,لT<ئة ,لعل<ا ,لمستقلة لالتصاn ,لسمعي  ,لسمعي ,لبصرa7 Oي,لقطاv  لتنظ<مKستو9.ة ئة a<بعث 
O7,لبصر. 

7عدK Dخوn جو,نب منTا ح<ز ,لتنف<ذ بشكل عملي (لى جانب ما .تTدK ,لجد.د@ } ضباب<ة ,لنصو� (!•
7 Üاa9على ,إل Üمقا7مة ,لصحافة من تر,جع بسبب ما .سمي بالحرn,تب<<ض ,ألمو[  vجعل قطا

تا9.خ ,لصحافة  فيذ ,لصحف<و} ,لتونس<و}] ألn7 مر@ من تبعاa Xذ, ,لوضع A} نفّ  . 7كا}2,لصحافة aشا
 .A2012كتوبر  17تونس 7,لعالم ,لعربي] (ضر,با عاما .وD  في

مد7ناX سلوé 7مو,ث<ق لى (عاK@ تنظ<م غرå ,لتحر.ر 7,عتماK ((ثر ,لثو9@ عالم<ة ,لمؤسساX ,إلت سع!•
مو,ث<ق تحر.ر كل من Yلك A@ من ,العالم<ة لقضا.ا 7صو9@ ,لمر,لمعالجة منTا جو,نب في تضمنت  تحر.ر

 (Y,عة "موW,.<ك ,D, å" ,لخاصة] 7,لوكالة ,لرسم<ة "7كالة تونس (فر.ق<ا لألنباء".

•!Oلسمعي 7,لبصر, nئة ,لعل<ا ,لمستقلة لالتصا>Tل, X9كر,س 2014في سنة  7بلوXا  j7تتصلشر 
Wعلى (جا nبالحصوX,  nحد,4 7,ستغال)X,قن7 ة خاصةون<تلفز. قنوX,ة جمع<ات<ة خاصة.ونتلفز و> 

] Aلزمت خاللTا (Y,ع<ة جمع<ات<ة خاصة و,X(حد,4 7,ستغالn قنY)7,ع<ة خاصة  و,X(حد,4 7,ستغالn قن7
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

http://snjt.org/images/snjt/rapport2013.pdf2!



5"
"

"حما.ة حقوÇ ,لمرA@ 7,لقطع ,لحاصل على ,إلجاW@ بضر97@ ,حتر,D جملة من ,لمباêK ,ألساس<ة 7من ب<نTا 
 ."3,إلعالD مع ,لصو9@ ,لنمط<ة لTا في

",لدل<ل ,لصحفي من Aجل تغط<ة تمت بلوKA @9لة تد9.ب<ة حوn تغط<ة ,النتخاباX 7نذكر منTا كما !•
 "Xنة لالنتخاباW,لعرب<ة للتد9.ب 7,لبحو4 مركز لمتو, @A7برنامج ,ألمم ,لمتحد@ ,إلنمائي]  "كوثر",لمر

), XنتخاباA ل<ل ,7)  2014كتوبر /نوفمبرK Dبعنو,} ",إلعال Oلسمعي ,لبصر, Dئة ,لعل<ا ,لمستقلة لإلعال>Tل
 Xل<ل ,لصحف<<ن ,لتونس<<ن لتغط<ة ,لحملة ,النتخاب<ة :7,النتخاباK4  Ñحد فصول! للتغط<ة  صخص,لذA

 ,الجتماعي. على Aساh ,لنوv عالم<ة ,لمتو,Wنة ,إل

•! XرTtد ,إل فيTلرصد ,لمش Çعالمي مر,كز 7فر @Aلك مركز  فيصو9@ ,لمرY من D7سائل ,العال
من! لالنتTاكاX ,لتى jالت  خص جزء, aاماتقر.ر,  2013سنة صدA 9,لذÑ تونس لحر.ة ,لصحافة 

 . 5,لصحف<اX ,لتونس<اX خالKA n,ئTن للعمل ,لصحفي

 في  2014ت! منظمة "مر,سلو} بال حدK7"  لسنة ر,لتصن<ف ,لد7لي ,لذA Ñج فيجاءX مرتبة تونس !•
تونس في  مؤشر,X حر.ة ,العالD 7,لتعب<ر  في). 7سجل aذ, ,لتصن<ف تحسنا 38,69( 133,لمرتبة 

 . 138,لمرتبة  فيح<ث كانت  2013مقا9نة بسنة 

,ستعماn 7سائل ,العالD 7,التصاn ,لحد.ثة.  فيشTدX تونس jفر@ aامة  ]خالn ,لسنو,X ,ألخ<ر@!•
 43,8نسبة  2013تونس بلغ سنة  في7تش<ر ,حصائ<اX ,لبنك ,لد7لي (لى A} عدK مستخدمي ,النترنت 

تطو9 عدK مستخدمي كما  .20056لكل مائة ساكن سنة  9,7ح<ن كانت ,لنسبة  فيبالنسبة لكل مائة ساكن 
مل<و} مستخدما  4.3ما .عاnK  2014ل<صل سنة اصة منTا ",لفا.سبوé" شبكاX ,لتو,صل ,الجتماعي 7خ

 {A لسكا}. 7.ذكر, vكثر من ثلث مجموA OA75  م من بالمa لتو,صل ,الجتماعي, Xائة من مستخدمي شبكا
 Üكثر من ) 7سنة 34-18(,لشباA اT>ف @Aبالمائة. 40تمثل ,لمر 

A} ,لمشTد ,لسمعي ,لبصرO في تونس  7ف<د معاaد ,لتحال<ل ,الحصائ<ةت ]بخصو� نسب ,لمشاaد@!•
بالمائة)  29" (,لحو,9 ,لتونسيبالمائة) 7 " 34" (1",لوjن<ة a7ي  قنو,X تلفز.ون<ة ثال4تتقاسم! Aساسا 

 بالمائة).  2,4بالمائة) 7",لجز.ر@" ( 10,4بالمائة) 7"حنبعل" ( 726"نسمة" (

مختلف 7سائل  فيبالمائة من مجموv ,لصحف<<ن ,لعامل<ن  55تونس نسبة  فيتمثل ,لمرA@ ,لصحف<ة !•
 .Dإلعال,  Xسنة  في7بلغت نسبة ,لنساء ,لعامال v7فق  2011,لقطا), X,ن<ة للصحف<<ن حصاءjلنقابة ,لو

 Çن بالنقابة ( 51,لتونس<<ن ما .فو>jلمنخر, vصحفي) 1090بالمائة من مجمو[   Kفي ح<ن بلغ عد
 صحف<ة. 527صحفي من ب<نTم  979] 2014,لصحف<<ن ,لحاصل<ن على بطاقة ,لصحفي ,لمحترå سنة 

صحف<ة .رتفع بشكل خا� في غرA åخبا9 7سائل ,إلعالD ,ل(لى A} معدالX تو,جد ,لمرA@  شا9.!•
 eذa W7ا ,لسمع<ة ,لبصر.ة ح<ث تتجاTا. ,ل,لعمومي 7خاصة منTنسبة نصف ,لعامل<ن ب X7تش<ر (حصائ<ا

بالمائة في ,إلعالD ,لسمعي  55.30بالمائة في ,لصحافة ,لمكتوبة 7 50تو,جد ,لمرA@ بنسبة  ى(ل 2014سنة 
7 Oي ,لصحافة ,إللكتر7ن<ة. بالمائة ف 51.8,لبصر 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
http://haica.tn/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1;ك1'ساG!'لشF01!:!'ل9Eئة!'لعل9ا!'لمستقلة!لالتصاB!'لسمعي!'لبص1@!?ن<1!3"

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D
8%A7%D8%AA;%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7/!!
http://haica.tn/media/guide;arabe;final;pour;le;web;planche;2.pdf4!

IJت0ن!I!IK9KEلت'!Gلح91ة!'لصحافة!(2013)!صحافة!تح!Jت0ن!P5!م1ك"
data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P26 !

!7'لتق191!'لش1E@!لمعKE!"س9غما"!ف9ف1@!2015!!
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•! Dالعال, vتطو9 نسبة تأن<ث قطا Kد ,لصحافة  في.عوTمع Xخر.جا Kعد vلى ,9تفا) hتونس باألسا
 يف 2016-2015بلغ عدK ,لطلبة ,لمسجل<ن بمعTد ,لصحافة بالنسبة للسنة ,لجامع<ة فقد 7علوD ,الخبا9. 
 100,التصاn  يجاW@ ,لتطب<ق<ة ف,لصحافة 7,إل يجاW@ ,لتطب<ق<ة فجاW@ ,ألساس<ة 7,إل,ختصاصاX ,إل

مختلف في ر <,لماجست يخصو� ,لد9,ساX ,لمعمقة ف. 7في jالبة j198الب من ,لذكو9 مقابل 
 Xلطلبة ,لذك,الختصاصا, Kالب 57 و9فقد بلغ عدjالبة 116مقابل  اj .إل, Wتو,فد كما تبر Xحصائ<ا

سنة]  40-20نساء 97جاال ,لبالغة Aعماa9م ما ب<ن ,لشباÜ على مTنة ,لصحافة ح<ث A} عدK ,لصحف<<ن 
 سنة.  60-40لصحف<<ن ما ب<ن ى ,ل(بالمائة بالنسبة  52بالمائة مقابل  48فاقت 

مو,قع صنع ,لقر,9  فيتو,جد ,لمرA@ ,لصحف<ة بشكل قوO نسب<ا بتف<د ,أل9قاD ,لرسم<ة  ]2011قبل !•
aذ, ,لوضع بعد Yلك لنجد ,لصحف<اX نا9K, ما  7تغ<ر ,لوس<طة 7(} كا} aذ, ,لتو,جد تنقص! ,لفاعل<ة. 

مو,قع صنع ,لقر,9 خالn ,لتع<<ناX  في7سائل ,العالD. 7,قتصر تو,جد ,لمرA@  فيتتحملن t7ائف سام<ة 
,إلK,9@ ,لعامة K,9@ ,لعامة لوكالة تونس ,فر.ق<ا لألنباء 7,إل من YلكمؤسساX ,إلعالD ,لعمومي  في,ألخ<ر@ 

 ,لتلفز.ون<ة ,لثان<ة 97ئاسة تحر.ر ,إلY,عة ,لد7ل<ة ,لتونس<ة باللغة ,لفرنس<ة.للقنا@ 

لك<ة ن! نا9K, ما تعوK مإف ]7,لوصوn (لى مر,كز صنع ,لقر,9 بخصو� ملك<ة ,لمؤسساX ,العالم<ة!•
من  ضئ<ال ,عدKكما نجد  .لى ,لمرA@. 7نذكر من ب<ن aذe ,الستثناء,X جر.د@ ,لشرÇ7(عالم<ة ,لمؤسساX ,إل

 Tunisien.com,لنساء 9ئ<ساX تحر.ر من Yلك جر.د@ ,لشر7A Ç7 نماäY من ,لمو,قع ,اللكتر7ن<ة مثل   "
"  7  "joumhouria.com" 7  "arabesque.tn"7"jetsetmagazine.net".  7A @9,K) ما بخصو�A

7,مرA@ تد.ر قنا@ محطاY) X,ع<ة خاصة  4ملك<ة 7سائل ,إلعالD ,لسمع<ة ,لبصر.ة] توجد 9Aبع نساء .د9} 
 تلفز.ة خاصة.

عمل<ة ,لرصد ,لتى قامت بTا ,لT<ئة ,لعل<ا ,لمستقلة لالنتخاباX خالn ,نتخاباX ,لمجلس ,لوjني ب<نت !•
,لمجاn  فيتونس بالمرA@ ,لناشطة  فيضعف نسب ,aتماD 7سائل ,إلعالA2011  Dكتوبر  23 في,لتأس<سي 
تغط<ة على Aساh ,ل فيعدD ,عتماK مبدA ,النصاå  فيقى A} 7سائل ,إلعالD بكافة AصنافTا تلت,لس<اسي 7

 8,لنوv ,الجتماعي.

,العالD  فينجزتTا ,لمجموعة ,لعرب<ة لرصد ,العالD حوn صو9@ ,لمرA @A ,لتيجاء في ,لد9,سة !•
7سائل ,العالD ,لتونس<ة .بقى ضئ<ال جد,  فيTt {Aو9 ,لنساء  2012ماh9 -,لتونسي خالn ,لفتر@ جانفى

 nمعد W7722ال .تجا Dالعال, vقطا ä9من خا X7 ,لفاعالA Xعن نسب 7. 9بالمائة بالنسبة للصحف<ا
 ]مقاالX ,لصحافة ,لمكتوبة فيمضاء,7A X عند قر,ء@ ,ألخبا7A 9 عدK ,إل ,لظTو9 على شاشة ,لتلفز.و}

بالمائة من ,لظTوa 9و  756سائل ,العالD بما A}  فيفإ} ,لتقر.ر .ش<ر (لى 7جوK تكافؤ ب<ن ,لمحترف<ن 
,لقطاv ,لسمعي ,لبصرO .بقى ,ألكبر (  فيمع ,لتنص<ص على Tt {Aو9 مذ.عاX ,لنشر@ ,الخبا9.ة  ]نسائي

 بالمائة). 63

] 2014-2012خالn ,لفتر@  Dتقا9.ر مركز "كوثر" لرصد صو9@ 7حضو9 ,لمرA@ في ,إلعال خلصت!•
Aن! كلما تز,.دX ,لتجاYباX ,لس<اس<ة 7تنوعت ,لتحد.اX ,الجتماع<ة 7,القتصاK.ة 7,لتنمو.ة] تز,.د (لى 

تسقط aذe ,لقضا.ا من قائمة ,أل7لو.اX ,لمطر7حة 7تTم<ش 7سائل ,إلعالD لقضا.ا ,لمرA@ ,لحقوق<ة. 
Ñ7لم تتجل لد .Dلشأ} ,لعا, X,Y 7,لقضا.ا ,لحاسمة  @Aلقد9@ على 9بط قضا.ا ,لمر, [D7سائل ,إلعال

بالمستجد,X ,لس<اس<ة 7,الجتماع<ة 7,القتصاK.ة] 7نقل تد,ع<اتTا على مكانة ,لمر7A7 @AضاعTا في ,لفتر@ 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

!G9ئة!'لعل9ا!'لمستقلة!لالنتخاباE14!بتا91خ!21!ف9ف1@!!2012!تق191!'ل!KK910ة!'لت0نس9ة!عEل1سمي!للجم'!K8'ل1'ئ!
!.2013!J1إلعال)!(2013)!ص10\!'لم1?\!في!'العال)!'لت0نسي!جانفي–!ما'!K9!'لمجم0عة!'لع1ب9ة!ل1ص!
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,النتقال<ة. t7ل ,لتناn7 ,إلعالمي لقضا.ا ,لمرA@ في مجمل! بمعزn عن ,لس<اÇ ,لعاD لتطو9 ,ألحد,4 في 
  .10تونس

 

   (إلعال%(لنو2 (الجتماعي 33 "كوثرمركز "

•! @Aلثالث لسلسلة تقا9.ر تنم<ة ,لمر, eلعرب<ة للتد9.ب 7,لبحو4 "كوثر" في تقر.ر, @Aمركز ,لمر n7تنا
بالتحل<ل ل<قف على نتائج  2005-1995,لعرب<ة ",لمرA@ ,لعرب<ة 7,إلعالD"] ,لبحو4 ,لصا9K@ خالn ,لفتر@ 

Y7 Dلك ف<ما .تصل بعقلTا a9,7KA7ا 7سلوكTا Aكثر مما .تصل مفاaKا قتامة صو9@ ,لمرA@ في 7سائل ,إلعال
باستخد,D جسدaا] ,لترك<ز على ,لمطبوv 7على ,لد9,ما في ,لتلفز.و}] ,لتحد4 ن<ابة عن ,لجمTو9] ,لتعامل 
مع ,النترنت على AنTا 7س<لة نشر Aساسا] ,لترك<ز على ,لمرA@ موضوعا 7ل<س كمنتجة 7A مستTلكة] 

,لكمي 7تحل<ل ,لمضمو}] (aماn مقا9بة ,لنوv ,الجتماعي 7تقد.م توص<اX عامة عدK  ,إلفر,j في ,لبحث
 .11منTا مجTوn ,لوجTة

•! @Kبحث متعد Çلى ضر97@ تكو.ن فر) Xعت ,لتوص<اK [7بناء عما توصل (ل<! ,لتقر.ر من نتائج
,الختصاصاX 7من بلد,} عرب<ة مختلفة تكو} قا9K@ على ,إللماD بالتعق<د,X ,لتي Aفضى (ل<Tا ,لمشTد 

,7 @Aبحو4 قطر.ة عن ,لمر Wفقط] 7(نجا Oلعربي 7ل<س ,لقطر, Ñإلعالمي ,لمتغ<ر على ,لمستو, Dإلعال
7,التصاn] 7من ثمة ,لبحث في ,لظرå7 ,لتي تجعل 7سائل ,إلعالD تقدD صو9@ قاتمة 7غ<ر متو,Wنة عن 
 n,عن ,لسؤ Ü,ي عل<! 7ل<س بالجوa لمضام<ن على ما, Xجاء ,Yلما : n,عن ,لسؤ Ü,لك بالجوY7 @Aلمر,

 ك<ف جاءX ,لمضام<ن فقط؟.
",إلعالD ,لعربي 7,لنوv ,الجتماعي" موجTة لفائد@ ,لحق<بة ,لتد9.ب<ة حوA2012  nصد9 "كوثر" سنة !•

,إلعالم<اX 7,إلعالم<<ن ,لعرÜ قصد تمك<نTم من مTاX,9 ,لمعالجة ,إلعالم<ة لقضا.ا ,لمرA@ ,لعرب<ة 
7تتمثل aAم<ة ,لحق<بة في تفك<كTا للمجاالX,Y X  باالستناK (لى مقا9بتي حقوÇ ,إلنسا} 7,لنوv ,الجتماعي.

ى ,ستر,ت<ج<اX تمك<ن ,لمرK7 @Aفع مشا9كتTا في ,لشأ} ,لعاD 7تشمل ,لمشا9كة في ,أل7لو.ة بالنسبة (ل
 Xمختلف مكونا åدTة 7,لثقاف<ة 7,لب<ئ<ة 7,لمجتمع<ة... 7ت.Kلس<اس<ة 7,القتصا, eKلقر,9 ,النمائي بأبعا,

<اX ,لتم<<ز ,لحق<بة ,لتد9.ب<ة (لى 9فع مستوÑ ,لوعي لدÑ ,إلعالم<اX 7,إلعالم<<ن بقضا.ا ,لمرA@ 7(شكال
 .v7متنو {W,عالمي متو) äنتا) nر ,لتم<<ز من خالaمظا W7م على تجاTالجتماعي 7حث, vلمبني على ,لنو,

. ,إلjا9 ,لتشر.عي ,لد7لي 1تتكو} ,لحق<بة من (حدÑ عشر@ 7حد@ تد9.ب<ة تستTدa åذe ,لمجاالa7 Xي : 
 [@Aني ,لخا� بالمرjالجتماعي ف72,إلقل<مي 7,لو, vلنو, äماK) . [إلعالمي, äلحقوقي 3ي ,إلنتا, Dإلعال, .

 [@A74قضا.ا ,لمر [@Aلمر, Ç7حقو Dالجتماعي] 5. ,إلعال, v7,لصو9 ,لنمط<ة من منظو9 ,لنو D6. ,إلعال .
 [Dفي 7سائل ,إلعال @Aلمر, eلد.ني تجا, Ü7,لخطا [@A7,لمشا9كة ,لس<اس<ة للمر D7,لعنف 8. ,إلعال Dإلعال, .

. ,إلعالD 10. ,لمرA@ ,لعرب<ة 7,لب<ئة 7,لتصرå في ,لمو,K9 ,لمائ<ة] 9ماعي] ,لمبني على ,لنوv ,الجت
 [@Aة للمر.Kلصحف<ة. 711,لمشا9كة ,القتصا, X7,لم<د.ا ,لجد.د@ 7,ألخالق<ا @Aلمر, . 

في ,لمشرv7 ,لعالمي لرصد ,إلعالD باعتباe9 شر.كا j7ن<ا] ,نطلق "كوثر"  2009بعد ,نخر,j! سنة !•
ضو9 7صو9@ ,لمرA@ في ع<نة من 7سائل ,إلعالD ,لتونس<ة ,لمرئ<ة 7,لمقر7ء@ في 9صد ح 2012سنة 

7,لسمع<ة. قدمت نتائج ,لرصد في (jا9 ,الجتماv ,لسنوO للشبكة ,لعرب<ة لرصد 7تغ<<ر صو9@ ,لمرA@ في 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

I!م1كP!"ك0ث1"!0م1كP!0سائB!'إلتصاB!'لمالئمة!2013لت0نسيI!مش01/!حق0[!'لم1?\!'لع1ب9ة!0'إلعال)I!قضا9ا!0حق0[!'لم1?\!في!'إلعال)!'!10"
!?كG.!–م:!?جB!'لتنم9ة!

. مركز ,لمرA@ 72005 1995تقر.ر تنم<ة ,لمرA@ ,لعرب<ة 7,إلعالD ",لمرA@ 7,إلعال9K : D,سة تحل<ل<ة للبحو4 ,لصد,9@ ما ب<ن  11
 .2006,لعرب<ة للتدÜ9 7,لبحو4 "كوثر" 
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,إلعالD ,لذO .شرå عل<! مركز 7سائل ,التصاn ,لحد.ثة من Aجل ,لتنم<ة "îكت" بمصر بمشا9كة مر,صد 
ة من n7K عرب<ة] كما تم تقد.م ,لنتائج في ,لمنتدÑ ,لد7لي حوn ",لنوv ,الجتماعي 7,إلعالD" ,لذj7 Oن<

نظمت! ,ل<ونسكو بمشا9كة منظماj7 Xن<ة 7(قل<م<ة 7K7ل<ة من مختلف Aنحاء ,لعالم. 7تم على (ثر Yلك 
jا9 تجر.بي ,خت<ا9 "كوثر" كعضو مؤسس للتحالف ,لد7لي حوn ,لموضوv. كما قاD ",لمركز" 7في (

 .,لتونس<ة 7سائل ,إلعالDع<نة من للمنTج<ة برصد صو9@ ,لمرA@ 7,لرجل في ,لخطاÜ ,لد.ني عبر 
9K,سة جد.د@ حوn ",لمرA@ ,لعرب<ة في ,لنقاï ,الفتر,ضي : 9K,سة في  A2015صد9 "كوثر" سنة !•

."éلم<د.ا ,لتقل<د.ة في ,لفا.سبو, Xفي صفحا @Aلمر, Xدفت ,لد9,سة (لى  تمثّالa مبتكر Oا9 نظرj) 7ضع
فTم 9,7KA ] 77مقا9بة منTج<ة مجّدK@ لبلو9@ منظومة 9صد ,لمضام<ن عن ,لمرA@ في ,لم<د.ا ,الجتماع<ة

 X,Y م مع مضام<ن ,لم<د.اT7تفاعل hتلقي ,لنا nشكاA 7مقا9بة @Aلم<د.ا ,الجتماع<ة في تشك<ل صو9@ ,لمر,
كما تمثل جانب ,البتكا9 في ,لد9,سة في فتحTا مسلكا ,لعالقة بالمرA@ في ,لس<اقاX ,لتو,صل<ة ,لجد.د@. 

معرف<ا جد.د, في 9K,ساX ,لم<د.ا 7,لمرA@ من خال9K n,سة خطاÜ ,لجمTو9 نساء 97جاال عن مضام<ن 
,لم<د.ا ,لتقل<د.ة ,لمتصلة بالمرA@ في فضاء,X ,لم<د.ا ,لجد.د@] 7تحل<ل حالة ,لتفاعل ,لناتجة عن تقاjع 

 د.ة عن ,لمرA7 @Aنشطة ,لناh حولTا.مضام<ن ,لم<د.ا ,لتقل<

7قد خلصت ,لد9,سة (لى A} ,لرجاa nم Aكثر ,aتماما من ,لنساء بقضا.ا ,لمرa {A7 [@Aذ, ,الaتماD ال .عكس 
@Aلفظ<ة عن<فة  ]مناصر@ لقضا.ا ,لمر Xز,ء 7شتم 7سلوكاTكم 7,ستTح<ا} كث<ر@ في شكل تA بل .تجسد في

ما تتج! ,لمستخدماX في ,لنقاï ,الفتر,ضي الستعماA nسماء مستعا9@ تحقّر ,لمرA@ 7تبخس من مكانتTا.  ك
قصد ,لتمتع بقد9 من ,لحر.ة .ت<ح لTن ,لتعب<ر عن 9î,ئTن 7بناء عالقاX ,فتر,ض<ة مع ,لمستخدم<ن 
7,لتو,صل معTم. 7عاK@ ما تعكس تعل<قاX ,لمستخدم<ن على قضا.ا ,لمرA@ تمثالX تقل<د.ة 7نمط<ة لمكانتTا 

خاصة لدÑ ,لمستخدم<ن ,لشباÜ] ح<ث .نظر للمرA@ غالبا على AنTا مظلومة Aح<انا 7مبجلة Aح<انا a9,7KA7ا 
غالبا ما تكو} ,لمرA @Aقل فAخرA .Ñما على مستوÑ تفاعل ,لمرA@ مع مضام<ن ,لمستخدم<ن 7تعل<قاتTم ] 
 ,نخر,jا في ,التصاn ,لعد,ئي A7كثر جد.ة في تفاعلTا مع (9K,جاX ,لمستخدم<ن. 

خلصت ,لد9,سة A.ضا (لى A} ,لم<د.ا ,الجتماع<ة .مكن A} تمثل فضاء تتكو} ف<! Aشكاn جد.د@ من  كما
,لT<منة 7,لصمت 7,الحجاD 7,لتغ<<ب. 7 .وtف ,لمستخدمو} 7,لمستخدماX مو,K9 ثقاف<ة متنوعة 7مختلفة 

ة 7A س<اس<ة 7A مذaب< jر K.ن<ةAلم<د.ا ,لمتصلة بالمرA@ من K,خل في عمل<ة ,لتأ7.ل] (Y .ؤ7لو} مضام<ن ,
. a7ذ, .ؤكد A} ,لتحد.ث ,لتكنولوجي 7(تاحة فر� ,لتفاعل 7,التصاn 7ما .رمز فضاء 7A ثقاف<ة تقل<د.ة

,لم<د.ا ,الجتماع<ة من حد,ثة] ال .ؤOK ضر97@ (لى تعز.ز 9غبة ,لتو,صل 7,النفتاà على ,آلخر] 7قد 
 A@..فسح ,لمجاA nماD مما9سة Aنو,v جد.د@ من ,الساء@ للمر

 

 (لملخص 

 Dل<و Dفضت عمل<ة 9صد ,إلعالA25  h92015ما  {A لتونس<ة (لى, Dج ,لتم<<ز تو,صل 7سائل ,إلعالTن
(Y تر,جع بالمقا9نة مع ,لمرA@  ,لمرصوK@وسائل ,لتجاe ,لمرA@ ح<ث كا} حضو9 ,لرجل jاغ<ا في Aغلب 

بالمائة في 7سائل  19نسبة  (لىبالمائة  27نسبة من  2009حضوa9ا بالمقا9نة مع نتائج ,لرصد لسنة 
,ألخبا9 بنسبة ي تأتي ,لمرA@ كموضوv 9ئ<سي ف7 لكتر7ن<ة.بالمائة في ,لصحف ,إل 23قل<د.ة 7 ,إلعالD ,لت

 W7ساسي بنسبة  4(جمال<ة ال تتجاA 27بالمائة مع تو,جد  Dم ,لعلوTفي ,ألخبا9 ,لتي ت vبالمائة كموضو
 7,لصحة.
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 ماCساS (لتم??ز7ةحضوC ملفت للصحف?اS 3ترس?خ للم

عTا كافة 7سائل ,إلعالD ,لتقل<د.ة. فبرW توق< يقعا متقدما بالمقا9نة مع ,لرجل ف,حتلت ,لمرA@ ,لصحف<ة مو
Y,عة. 7كا} بالمائة باإل 71قدمة Aخبا9 بنسبة ,لصحافة ,لمكتوبة 7 كم يبالمائة ف 61للمقاالX بنسبة 

aذ, ,لحضو9 ,لTاD على  في ,لمقابل] لم .ترجم بالمائة. 89,لحضو9 ,ألaم  للمرA@ بالتلفز.و} ح<ث بلغ نسبة 
خباA 9ر عند تغط<ة كبA} ,لصحف<اX .تو,جد} بنسبة Aتف<د نتائج ,لرصد مستوÑ تغط<ة ,ألخبا9 ح<ث 

خبا9 ,أل ين ,لرجاn ف<تو,جد ,لصحف< ن .تركزح< يبالمائة) ف 55ماع<ة 7,لقانون<ة (,لشؤ7} ,الجت
  بالمائة). 22ا9 ,لمشاa<ر (خبAبالمائة) 7 31,القتصاK.ة (

 (لحقوقي 3(لجندC:لوعي باجلي  ضعف

ماW,لت ,لمرA@ ,لصحف<ة غ<ر  متفطنة (لى aAم<ة (ä,9K منظوO9 ,لحقوÇ 7,لنوv ,الجتماعي في معالجتTا 
{A ب<نت عمل<ة ,لرصد Y) 9لألخبا  @Aلمر, Dتماa,ظل صحف<ة ,ل. Çم ,لحقوTضع<فا عند تغط<ة ,لمسائل ,لتي ت

 vعموما نسبة  ],الجتماعي7,لنو W73ح<ث لم .تجا  nلصحف<<ن ,لرجا, Ñلد nبالمائة في ح<ن كا} ,لمعد
سو,ء ,لمسا7,@  مسائلتتناn7  ية من ح<ث تناn7 ,لر.بو9تاجاX ,لتسبق<,أللصحف<<ن ,لرجاn فل ة.بالمائ 14

,لمسائل 7مو,ض<ع ,لتنظ<م ,لعائلي  تTم ي,لت7A تلك v ,لمرA@ وتتناn7 موض يلر.بو9تاجاX ,لتمن ح<ث ,
شا9@ (غلب ,لمو,ض<ع مع A@ ,لصحف<ة عند تناA n7ما لدÑ ,لمراح<ن .غ<ب aذ, ,لجانب تم يف ...,القتصاK.ة

 ,لمو,ض<ع ,لمتعلقة بالد.ن. يjف<فة لTذ ,لجانب ف

_C3دFلفر` (لم) 

 vتعد.ل<ة 7كذلك من ,تسا X,9K7مبا àفي تونس بعد ,لثو9@ من ثر,ء 7,نفتا Dإلعال, nمجا eدT9غم ما ش
 [@Aامش حر.ة ,لتعب<ر] فإن! 7ف<ما .تعلق بالمسائل ,لمتصلة بالمرaألخبا9 لم تتحد, {A نتائج ,لرصد XKفاAÑ 

,لصو9 ,لنمط<ة (ال في بعض ,لحاالX في ,لمو,ض<ع ,لمتصلة بأخبا9 ,لمشاa<ر A 7Aخبا9 ,لعلوD 7,لصحة. 
7لم تسع  Aغلب ,لقصص ,لمنشو9@. يسا7,@ ب<ن ,لجنس<ن فلم تتم مالحظة ,aتماD خا� بمسألة ,لمكما 

aامة ر� ,لمTد97@ نسبة ,لفما .جعل  لى تناn7 مسألة ,لمسا7,@ ب<ن ,لرجل 7,لمرA)@Aغلب ,لمو,ض<ع 
,لمرA@ تحظى ف<Tا بمكانة متم<ز@ من Yلك ,لترب<ة 7 ,لعنا.ة  تتقل<د.ة كان مو,ض<ع تTم مسائل7شاملة ل
nفاjكو}  ]باأل. {A {كا} باإلمكا ÑخرA 7 مو,ض<عA 7,لمسائل ,لمتعلقة بالح<ا@ ,ل<وم<ة مثل ,لنقل 7,لد.ن
 @Aا مكانة متم<ز@ كالمو,ض<ع ,لتللمرT>يف T>مستثنا@ مثل ,لس<اسة ,لد,خل<ة 7شؤ7} تكو} ف @Kعا @Aا ,لمر

 ..,لحكم 7,ألحد,4 ,لعالم<ة 7A ,لتظاaر,X 7,لتحركاX ,لشعب<ة.

  

 2015ماdC  25:  (ألخباC (لتونس?ة في7و% 

,لتي ,ستTدفت على ,ألحد,4 ما بعد ,لعمل<ة ,الa9اب<ة ,لتونس<ة  ةحافص,ل في,لصحف<ة  ة تركزX ,لتغط<
7K9متحف با .D18 .و  h92015ما [ .@A7لم .تم ,لترك<ز بشكل مم<ز على مسألة ,لمر 

7خصت . فقد تز,من .وD ,لرصد مع عدK من ,ألحد,4 ,لد7ل<ة 7,لوjن<ة ,ألخرÑ ,لتي جدX في تونس
 9Kا ,لصاaK25,لصحافة ,لتونس<ة] 7خاصة ,لصحافة ,لمكتوبة] عد h9يلتغط<ة ,لمس<ر@ ,لعالم<ة ,لت ما 

 Dالجتماعي ,لعالمي .و, Ñلمنتد, àللسنة ,لثان<ة في تونس .  24,نتظمت بمناسبة ,فتتا Dقا. Oلذ, h9ما
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7حضرa Xذe ,لمس<ر@ ,لTامة ,لعد.د من ,لشخص<اX ,لد7ل<ة ,لتى جاءX للتعب<ر عن ,لتضامن مع تونس 
 .,ثر ,لTجماX ,إلa9اب<ة

 ,لمعالممن  وa7 متحف با7K9] علىماh9  18 .وDكما تنا7لت ,لصحف  تد,ع<اX ,لTجوD ,إلa9ابي 
 àشخصا 7جر 22عن مقتل ,لTجوD ,إلa9ابي Aسفر ,لثقاف<ة ,ألكثر شTر@ في تونس 7في ,لعالم . 7قد 

لى تونس لز.ا9@ ,لمتحف فضال عن ,لمو,jن<ن ,لتونس<<ن (من جنس<اX مختلفة Aتو,  <اà,لعشر,X من ,لس
 .من ب<ن 9جاn  ,ألمن

 

 fمثلة مFمة 

 g)لعالم (لمقا= عنو, Üال .خ<فنا .توحد: ,لشبا Üاa9في تونس: ,إل 

 g)لتونس<ة :  صح?فة(لعنو,  

  2015ماh9  25 : (لتا7Cخ

 تونس  : (لبلد

  Oخبا9( : نو2 (لمقا=

 (لتحل?ل

 لى ,لمو,jن<ن من ,لرجاn 7,لنساء بنفس ,لطر.قة. (.توج!  : }(لعنو(

Ciلمصا) :  {W,وجد شب! تو. OKلعد, Ñفلد.نا شاب<ن 7فتا@ مع  فيعلى ,لمستو X,KاT7ال,لشA عطاء ,لكلمة) 
في ح<ن تم  ]جمع<ةرئ<س ل 7كانت ,لشTاK@ ,أل7لى O.تقد.مTم   كقاA9 @Kبتم تفض<ل ,لرجاn  كماللفت<ا}. 

 Dر ل,خت<ا9 ,لفتا@ من ب<ن ,لمضرب<ن عن ,لطعاT97 ,لضح<ةبالتالي تظK في. 

,لمنتدÑ ,لعالمي 7تأك<د  في7ل<ن عن جمع<اX مشا9كة ؤلشTاX,K مس ,.تضمن ,لنص سرK: لغة (لمقا= 
 Ñلذ, Dعن ,لطعا Ü,فقط لفتا@ في (شا9@ جانب<ة لإلضر @KاTلنص ,قتصر على ش, .Üاa9ا ضد ,إلTلموقف

 تحل<ل 7A تفس<ر. ,تحاK ,لطالÜ  للمطالبة بتسو.ة ملفاتTم 7K}  مناضليقامت ب! مجموعة  من ,لشباÜ من 

Cد شاب<ن 7فتات<ن:  (لرسو% 3(لصوaم ].ر,فق ,لنص صو9تا}. في ,لصو9@ ,لرئ<س<ة نشاAلصو9@  ا,
 Aحدaم ب<دeفTي للفتا@ ,لمضربة عن ,لطعاD. 7.تو,جد ,أل9بعة شبا} على منصة في حالة ,ستماv  ],لثان<ة

 ,لم<كر7فو}.

} ,لمنتدÑ 7قض<ة ,إلa9اa Üي Aفي ح<ن  ],لرجل.T<من على ,لز,7.ة خطاÜ :  (لز(73ة 3منظوC (لقصة
في aذe ,لمقالة تظTر ,لمرA@ كضح<ة فTي تمثل ,لمضرب<ن عن ,لطعاD  .مسائل  تTم كل من ,لمرA@ 7,لرجل

 }.فالمرA@ ح<ن .كو} لTا 97K س<اسي فTي تلعب 97K, ثانو.ا a7ي تمثل ق<م ,لضح<ة 7ق<م في ح<ن .كو
OA9 @K97, (.جاب<ا كقاK {للشبا.  

 خبا9 ,لمحل<ة صفحاX ,أل:  (لمكاg 3(لموضع
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 صو9@ نمط<ة ضمن<ة  : تصن?ف (لجندC 3(العال%  

 

 تم Cصدnا  (لتي3سائل (العال% تقد7م 

 مقدمة عامة للمشFد (إلعالمي

 (لصحافة (لمكتوبة

1.!Ç7باللغة ,لعرب<ة صح<فة .وم<ة مستقلة جامعة:  ,لشر / 
2.!Üباللغة ,لعرب<ة صح<فة .وم<ة مستقلة جامعة:  ,لمغر / 
 / باللغة ,لعرب<ة صح<فة .وم<ة مستقلة جامعة:  ,لتونس<ة!.3
4.!àباللغة ,لعرب<ة صح<فة .وم<ة مستقلة جامعة:  ,لصبا / 
5.!h,لفرنس<ة/ باللغة  جامعة عموم<ةصح<فة .وم<ة :  البر, 
 ,لفرنس<ة/ باللغة  جامعة مستقلةصح<فة .وم<ة :  لوjو}!.6

Cالخت?ا) oسباf 

 .,للغة ,لملك<ة]عدK ,لسحب] 7فقا للمعا.<ر ,لتال<ة :  تم ,خت<اa9ا متنوعة صحفا تتضمن ,لع<نة 

Sعا)pإل) 

 X,Y تغط<ة j7ن<ة عموم<ةمحطة :  ,إلY,عة ,لوjن<ة!.1
 X,Y تغط<ة جTو.ةعموم<ة محطة  :  (Y,عة قفصة!.2
3.!åعة ,لكا,Y)  : و.ةعموم<ة محطةTتغط<ة ج X,Y 
4.!D, å, ن<ة:  شمسj7 تغط<ة X,Y محطة خاصة 
5.!D, å, ك>.,Wن<ة:  موj7 تغط<ة X,Y محطة خاصة 
6.!D, å, @رaو.ة:  جوTتغط<ة ج X,Y (محل<ة) محطة خاصة 

تتضمن ,لع<نة محطاY) X,ع<ة متنوعة تم ,خت<اa9ا 7فقا للمعا.<ر ,لتال<ة :  مجاn ,لتغط<ة] :  AسباÜ ,الخت<ا9
vلملك<ة] نسب ,الستما,. 

 

S)لتلفز) 

  عموم<ةمحطة :  ,لوjن<ة ,أل7لى!.1
 محطة خاصة :  نسمة تي في!.2
 محطة خاصة :  حنبعل!.3
 محطة خاصة :  تي ,} ,}!.4
 محطة خاصة :  تلفز@ تي في!.5
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تتضمن ,لع<نة قنو,X تلفز.ة متنوعة تم ,خت<اa9ا 7فقا للمعا.<ر ,لتال<ة :  ,لملك<ة] نسب :  AسباÜ ,الخت<ا9
 ,لمشاaد@.

 

 (إلخبا7Cة(لمو(قع (إللكتر3ن?ة 

 African Manager موقع ",فر.كا} ماناج<ر"!.1
 Hakaekonline موقع حقائق 7A} ال.ن!.2
 Webmanagercenter موقع ,لمصد9!.3

 ÜسباA9ا 7فقا للمعا.<ر ,لتال<ة : :   ,الخت<اa9نسب ,لمتابعة  تتضمن ,لع<نة مو,قع (لكتر7ن<ة متنوعة تم ,خت<ا
.X7,إلعجابا X,97,لز.ا 

 

 فر7ق (لرصد

 9,صد, 97,صد@ على ,لنحو ,لتالي :  13شمل 

 4لصحافة ,لمكتوبة : ,!-
-! : Xعا,Y4,إل 
-! : X,2,لتلفز 
 3:  ,إلخبا9.ة,لمو,قع !-

 
 

Cا (ألخباFلتي تنا3لت) C3لمحا) 

•! Cلمو(ض?ع في (ألخبا) 

ح<ث تركز ,aتماD 7سائل ,إلعالD ,لتقل<د.ة على ,لمو,ض<ع ,لس<اس<ة  2009خالفا لنتائج ,لرصد لسنة 
لوسائل ,إلعالD  2015} نتائج عمل<ة ,لرصد لسنة إف ]7خاصة منTا ,ألخبا9 ,لمتعلقة بالنشاj ,لحكومي

خبر,)  343,لتونس<ة ,لتقل<د.ة بمختلف محاملTا ب<نت A} ,الaتماD تركز على مو,ض<ع ,لمجتمع 7,لصحة (
فقد تركز  ]بخصو� ,لصحف ,اللكتر7ن<ة7خبر,).  132خبر,) 7,لجر,ئم 7,لعنف ( 7143,لمشاa<ر (

 ] على ,لمسائل ,لس<اس<ة.,لصحة,الaتماD (لى جانب مو,ض<ع ,لمشاa<ر 7مسائل ,لمجتمع 7

تونس ما شTدت! ,لساحة ,إلعالم<ة 7,لس<اس<ة  ي7.عكس ,لتحوn ,لذj OرA على ,aتماماX 7سائل ,إلعالD ف
 يبعد ,لثو9@ ح<ث حا7لت 7سائل ,إلعالD ,القتر,A Üكثر من مشاغل ,لمو,jن بTدå تجاW7 ,لقط<عة ,لت

Aنشطة  يكانت تقتصر على ترK.د 9سائل تنحصر ف يب<ن ,لمو,jن 77سائل ,إلعالD ,لت موجوK@كانت 
 سي ,لقائم îنذ,é.,لشخص<اX ,لس<اس<ة ,لتابعة للنظاD ,لس<ا
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7@Aلمر, vا لموضوTبمختلف محامل D7سائل ,إلعال n7ا تر,جع بالمقا9نة مع إف ]من ح<ث تناa9حضو {
 2015بالمائة في ح<ن ,قتصر خالn عمل<ة ,لرصد لسنة  27ح<ث كا} بنسبة  2009نتائج ,لرصد لسنة 

 لصحف ,اللكتر7ن<ة.بالمائة في , 23بالمائة في 7سائل ,إلعالD ,لتقل<د.ة 7  19على نسبة 

 722بنسبة بالمائة  23ح<ث لم .تجاW7  ],لمو,ض<ع ,لس<اس<ة 7,القتصاK.ة ي7بقي حضو9 ,لمرA@ ضع<فا ف
 . علوD 7,لصحةبالمائة ضمن مو,ض<ع ,ل 29ح<ن تركز بنسبة  يف,لشؤ7} ,الجتماع<ة 7,لقانون<ة  يبالمائة ف

 

 

 
 2015 

      
 

Print, Radio, Television 
 

Internet, Twitter 

 
Female Male 

  
Female Male 

 
 

% % N 
 

% % N 
Politics and 

Government 23% 77% 62 
 

0% 100% 8 
Economy 23% 77% 56 

 
0% 100% 2 

Science and Health 29% 71% 17 
 

0% 0% 0 
Social and Legal 22% 78% 343 

 
29% 71% 7 

Crime and Violence 13% 87% 132 
 

33% 67% 3 
Celebrity, Arts and 

Media, Sports 15% 85% 143 
 

44% 56% 9 
Other 0% 100% 2 

 
0% 100% 1 

        
        Overall F 19% 

   
23% 

   

 

جتماع<ة 7,لقانون<ة aي } ,لمو,ض<ع ,لمTتمة بالشؤ7} ,الYA, ما علمنا (7تعتبر aذe ,لنسب ضع<فة خاصة 
خباA 9,ض<ع ,لخاصة بالجر,ئم 7,لعنف ثم تل<Tا ,لمو ],لصحافة ,لمكتوبة على سب<ل ,لمثاn ي,لطاغ<ة ف
,القتصاK.ة Aقل ,ستقطابا الaتماD ,لصحف ,لمكتوبة كما كا} ,لس<اس<ة 7ح<ن تكو} ,لمو,ض<ع  يف ,لمشاa<ر

 .2009,لحاn خالn عمل<ة ,لرصد لسنة 

 

  
2015 

     

  

Full 
page 

Half 
page 

One third 
page 

Quarter 
page 

Less than 
quarter page 

 
  

% % % % % 
 

 
Politics and 0% 11% 16% 0% 6% 
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Government 

 
Economy 0% 11% 5% 19% 16% 

 
 

Science and Health 0% 0% 5% 6% 6% 
 

 
Social and Legal 0% 44% 47% 44% 32% 

 
 

Crime and Violence 0% 11% 21% 6% 14% 
 

 

Celebrity, Arts and 
Media, Sports 0% 22% 5% 25% 24% 

 
 

Other 0% 0% 0% 0% 2% 
 

  
0% 100% 100% 100% 100% 

  

 يجماال 7تركزX بالخصو� ف(بالمائة  76لم تتجاW7 ,إلشا9@ (لى ,لحقوÇ 7,لمسا7,@ ب<ن ,لجنس<ن نسبة 
 A11خبا9 ,لس<اساX 7,لحكوماX ( يف قلAبالمائة) 7بد9جة  18لوD 7,لصحة (,aتمت بالع ي,لمو,ض<ع ,لت

 بالمائة) .

Breakdown by major topic by reference to gender 
equality/human rights/policy 

 
         
  

2015 
      

  
Yes No 

     
  

% % N 
    

 
Politics and Government 11% 89% 37 

    
 

Economy 8% 92% 39 
    

 
Science and Health 18% 82% 11 

    
 

Social and Legal 7% 93% 149 
    

 
Crime and Violence 3% 97% 70 

    
 

Celebrity, Arts and Media, Sports 0% 100% 36 
    

 
Other 0% 100% 1 

    
         
         
 

OVERALL 6% 
      

بالمائة عند ,لتطرÇ للقو,ن<ن 7,لتشر.عاX  14تناn7 ,ألخبا9 من منظو9 ,لنوv ,الجتماعي بنسبة  جاء          
بالمائة عند تناn7 ,ألخبا9 ,لعالم<ة 7مو,ض<ع ,لترب<ة  10,ألسر.ة 7قانو} ,لو9,ثة 7,لملك<ة 7بنسبة 

 تجمعاX 7مظاaر,X.  يلنساء خالn مشا9كتTن ف7,لمسائل ,لمتعلقة با

 Xبنسبة 7,عتمد Xالجتماعي عند بال 20,لصحف<ا, vلقصص ,لت(مائة منظو9 ,لنو, Wتنا7لت مشا9كة  ينجا
بالمائة عند تناn7 ,لصحف<<ن  100ح<ن كا} aذ, ,لخ<ا9 بنسبة  ي,لمرA@ في ,لتظاaر,X ,الحتجاج<ة ف

ئة عند تناn7 بالما 33,لرجاn لموضوv ,لتنظ<م ,لعائلي 7مشا9كة ,لمرA@ في ,لتحركاX ,الحتجاج<ة 7بنسبة 
.OKلشأ} ,القتصا, 
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Cتحل?ل (ألخبا 

 حضوC (لمرf_ 3(لرجل في (ألخباC كموضو2!•

7سائل ,إلعالD ,لتونس<ة نTج ,لتم<<ز تجاe ,لمرA@ ح<ث كا} حضو9 ,لرجل jاغ<ا في Aغلب 7سائل  7,صلت
 للرجل. 84بالمائة مقابل  16,إلعالD ,لتقل<د.ة بالمقا9نة مع ,لمرA@ ,لتي لم .تجاW7 حضوa9ا في ,إلY,عة 

للرجل 7كذلك ,لتلفز.و} بالمائة  80بالمائة مقابل  A @20نسبة حضو9 ,لمر شكلت,لصحافة ,لمكتوبة  يف7
 بالمائة للرجل. 78بالمائة مقابل  22ح<ث كا} حضوa9ا ,لمرA@ بنسبة 

 

Breakdown by sex of all 
mediums 

 
  

2015 
  

  
Print Radio Television 

  
% % % 

 
Female 20% 16% 22% 

 
Male 80% 84% 78% 

  
100% 100% 100% 

 

 7),Y لجغر,في للقصة, Çخذنا بع<ن ,العتبا9 ,لنطاA تبقى 9جال<ة عموما على إف ]ما X9 ,لمعلوماKمصا {
على X2009 .7 كذلك خالn 9صد برW يبالمائة a7و من ,لمؤشر,X ,لت 80 ,لمستوÑ ,لوjني بنسبة

بالمائة    24بالمائة فقط 7على ,لمستوÑ ,إلقل<مي بنسبة  19,لمرA@ ,لمصد9 بنسبة تكو}  ],لمستوÑ ,لمحلي
} aذe ,لمؤشر,X قد سجلت إ] ف2009بالمائة على ,لمستوÑ ,لعالمي. 7باعتبا9 نتائج ,لرصد سنة  717

 14بما .عاnK  2009تر,جعا باستثناء ,لبعد ,لعالمي ح<ث كانت ,لمرA@ مصد9, لألخبا9 ,لعالم<ة  سنة 
 بالمائة.  

    
  

     Breakdown by sex local,national,sub-regional/regional, intnl news 

    
  

   
  

2015 
 

  
   

  
Female 

 
  

 
MALE  

 
  

% N   
   

 
Local 19% 252   

 
81 % 

 
National 20% 366   

 
80% 

 
 

Sub-Regional 24% 17   
 

76% 
 

 
Foreign/International 17% 120   

 
83% 
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لرجل ى ,ل(بالمائة بالنسبة  46من ح<ث ,عتماK ,لمرA@ 7,لرجل كمصد9 لألخبا9 بنسبة  جماال نالحظ تو,Wنا(
.@A7 ,لمرA 

مع غ<اÜ ,ألخبا9  يتم Yكرaا ف ي.برW من خالn نتائج عمل<ة ,لرصد ,لتنوv من ح<ث ,لشخص<اX ,لت
جد.د@ من Yلك رW شخص<اX بح<ن ت يف ]7 ,لموtفة ,لحكوم<ة7A,لعاD ,لس<اسي  ,لمجاn ي,لمرA@ ,لعاملة ف

 يتونس 7كذلك ,لمرA@ ,لطالبة ,لت يعلى نسب ,لبطالة فA تحتلنTا A,لمرA@ كعاjلة عن ,لعمل باعتبا9 
 بالمائة.  60تجاXW7 نسبة تو,جدaا بالجامعة ,لتونس<ة 

بالمائة) 7A  100ماع<ة (كما .مكن ,لمالحظة A} عمل<ة ,لرصد AبرXW ,لمرA@ ,لعاملة كأخصائ<ة ,جت
 7100 متقاعد@ (Aبالمائة)   7100 شابة (j 7Aفلة Aبالمائة)  100لوD 7,لتكنولوج<ا (,لع يمتخصصة ف

بالمائة) A 7Aخصائ<ة في  767 قر7.ة (Aبالمائة)  67ا كربة ب<ت 7A كأD (بالمائة)  7كا} حضوa9ا aام
بالمائة)  7A  40( اjلة عن ,لعملكع7بالمائة)  744 تلم<ذ@ (Aبالمائة) 7كذلك jالبة  44,إلعال7A D صحف<ة  (

A ر>aحد ,لمشاA) بالمائة). 729 ,لفنان<ن 

بالمائة) 7A  733 ,لمحلل (Aفقد كا} غالبا 97K ,لخب<ر  ]جماال(@ AتؤK.! ,لمر Oح<ث نوع<ة ,لد97 ,لذمن 7
 731 للتعب<ر عن ,لرOA ,لعاD (Aبالمائة)  733 كشاaد ع<ا} (Aبالمائة)  33(لإلKالء بتجربة ,لشخص<ة 

 بالمائة).

 

Breakdown by sex and function 

    
  

2015 
 

  
Female 

 
  

% N 

 
Do not know 21% 14 

 
Subject 18% 303 

 
Spokesperson 11% 242 

 

Expert or 
commentator 33% 82 

 
Personal Experience 33% 40 

 
Eye Witness 33% 15 

 
Popular Opinion 31% 39 

 
Other 20% 20 

 

 OK7تؤtلو, eذa @Aفة ,لت,لمر>tيائف بشكل متما.ز 7فق ,لو  Kتر hي باألساTا فTساسA فكعلى vيموضو 
ح<ن  يبالمائة) ف a14ل<ة (Aجمع<ة  ي7 عاملة ف7A كناشطة Aبالمائة)  21رaا كأحد ,لمشاa<ر (حالة Y K797ك

A, {عضاء ,لحكومة ألحد أمر  بلرجل .كو} موضوعا عندما .تعلق ,ألA 7A>بالمائة) 28<ن (حد ,لس<اس. 

 27بالمائة مع تو,جد Aساسي بنسبة  4,ألخبا9 بنسبة (جمال<ة ال تتجاW7 ي 7تأتي ,لمرA@ كموضوv 9ئ<سي ف
 بالمائة كموضوv في ,ألخبا9 ,لتي تTم ,لعلوD 7,لصحة.
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Breakdown of Stories with Women as a 
central Focus by major topic 

Stories with Women as a central Focus 
by major topic 

 
 

  

 

201
5 

    

 

Ye
s No 

   
 

% % N 
  Politics 

and 
Governm

ent 3% 
97
% 37 

  
Economy 3% 

97
% 39 

  Science 
and 

Health 
27
% 

73
% 11 

  Social 
and 

Legal 3% 
97
% 149 

  Crime 
and 

Violence 4% 
96
% 70 

  Celebrity
, Arts 

and 
Media, 
Sports 6% 

94
% 36 

  
Other 0% 

100
% 1 

  
      
      OVERA

LL 4% 
     

 14,لم<اK.ن ,لمتصلة بالتشر.عاX ( يتو,جد ,لمرA @Aكثر نسب<ا فب يبعدaا ,لكم ي7تف<د نتائج ,لرصد ف
,ألخبا9 ,لعالم<ة 7,لترب<ة 7شؤ7} ,لمرA@ 7,لمو,ض<ع ,لمتصلة بالحرÜ  يبالمائة ف 10بالمائة) 7بنسبة 

 7,لسلم.



18"
"

 

•!Cلألخبا C3(لرجل كمصد _fلمر) 

O77,لرجل بالتسا @Aلمر, Kما (بالمائة  41كمتحد4 9سمي بنسبة   تر ,Y تعلق ,ألمر بالحكومة 7,لس<اس<<ن
A7 كناشط جمع<اتي. ) @A9فع بالنسبة للمرA بالمائة للرجل)  20ائة مقابل بالم 737تكو} ,لنسبة 

 @A7تكو} نسبة تو,جد ,لمرAف حكومي بنسبة  يضعف فtا كمتحد4 9سمي كموaكرY @9بالمائة  15صو
 بالمائة للرجل. 22مقابل 

)7 ,Y تكو} غائبة فإ,عتمدنا معطى ,لد97 7فقا للفئة ,لعمر.ة] فما @A9,7 بالنسبة للفئة  ي} ,لمرKكافة ,أل
 سنة.  65سنة 7كذلك بالنسبة للفئة ما فوÇ  18-12,لعمر.ة 

سنة (  K19-34الء بتجربة شخص<ة بالنسبة للفئة ,لعمر.ة } تو,جدaا .كو} غالبا لإلإ7بالمقا9نة مع ,لرجل ف
 36بالمائة مقابل  42( 49-35بالمائة للرجل) 7كناjق 9سمي بالنسبة للفئة ,لعمر.ة  18بالمائة مقابل  41

 بالمائة للرجل). 39بالمائة مقابل  43سنة ( 64-50لفئة ,لعمر.ة ى ,ل(بالمائة للرجل) 7كموضوv بالنسبة 

 

 (لمرf_ 3(لرجل كضح?ة!•

بالمائة 7تتغ<ر aذe ,لنسب  74 3تبرW صو9@ ,لمرA@ 7,لرجل كضح<ة ,لحرÜ7 7,إلa9اÜ بنسب متقا9بة 
بالمائة) 7A حا7A 4K كا9ثة  8رA @Aساسا كضح<ة ,لعنف ,لمنزلي (7AضاA vخرÑ مغا.ر@ لتبرW ,لم يف

 بالمائة). j6ب<ع<ة (

بالمائة  73لئن الحظنا تدني نسبة ,إلشا9@ (لى ,لمرA@ من منطلق ,لعالقاX ,ألسر.ة ح<ث لم تتجاW7 ,لنسبة 
 .غ<ب,لمعطى ] فإ} aذ, لمرA@ى ,ل(بالمائة بالنسبة  21,لتي بلغت  2009بالمقا9نة مع نتائج ,لرصد لسنة 

 لرجل.ى ,ل(ا بالنسبة مامت

7) @Aلصو9@ سو,ء تعلق ,ألمر بالمر, nفي ,ستعما {W,ضا بعض ,لتو.A نتائج ,لرصد nمن خال W29.بر 
صو9@ ح<ث كانت ,ل 2009بالمائة) Y7لك خالفا لما جاء خالn عمل<ة ,لرصد سنة  33بالمائة) 7A ,لرجل (

 بالمائة. 75,لرجل كموضوv بنسبة  تعتمد يتر,فق ,لمنتجاX ,لصحف<ة ,لت

Breakdown of News subjects 
photographed, by sex 

News subjects photographed, by sex 
 

     
  

2015 
  

  
Female Male 

 
  

% % 
 

 
Yes 29% 33% 

 
 

No 69% 67% 
 

 
Do not know 2% 1% 
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100% 100% 

 
      

 

 Cم مقدمو (ألخباn من 

 55ماع<ة 7,لقانون<ة (خبا9 ,لشؤ7} ,الجتAر عند تغط<ة كبA} ,لصحف<اX .تو,جد} بنسبة Aتف<د نتائج ,لرصد 
خبا9 ,لمشاa<ر Aبالمائة) 7 31خبا9 ,القتصاK.ة (,أل ين ,لرجاn ف<ن .تركز تو,جد ,لصحف<ح< يبالمائة) ف

 . بالمائة) 22(

Breakdown of female reporters, by major topic, by 
region 

 Reporters, by sex on major topics, by region 
  

       
  

2015 
    

  
Tunisia 

 
  

Female Male 
 

  
% N % N 

 
 

Politics and Government 4% 3 7% 3 
 

 
Economy 6% 4 13% 6 

 
 

Science and Health 4% 3 11% 5 
 

 
Social and Legal 55% 38 31% 14 

 
 

Crime and Violence 14% 10 16% 7 
 

 

Celebrity, Arts and Media, 
Sports 14% 10 22% 10 

 
 

Other 1% 1 0% 0 
 

  
100% 

 
100% 

  
كا} ,aتماD ,لمرA@ صحف<ة ضع<فا بالمقا9نة مع ,لرجل عند تغط<ة ,لمسائل ,لتي تTم ,لحقوÇ 7,لنوv  كما       

 بالمائة. 14بالمائة في ح<ن كا} ,لمعدn لدÑ ,لصحف<<ن ,لرجاn  3,الجتماعي ح<ث لم .تجاW7 عموما نسبة 

7 ,لعلو7A D,لحكومة  ن Yلك مو,ض<ع ,لس<اسا7Xكا} ,aتمامTا منعدما عند تغط<ة ,ألخبا9 ,لرئ<س<ة م
a,7تمت بشكل ضئ<ل نسب<ا باألخبا9 ,القتصاK.ة 7,لشؤ7} ,الجتماع<ة  . A 7خبا9 ,لمشاa<ر7A,لصحة 

 بالمائة بأخبا9 ,لجر.مة 7,لعنف. 2بالمائة) 7بنسبة  74,لقانون<ة (

B.down by major topic by sex of reporter by reference to gender equality/human 
rights/policy 

          
  

2015 
       

  
Female Male 

  
  

Yes No 
 

Yes No 
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% % N % % N 

  
 

Politics and Government 0% 100% 23 31% 69% 13 
  

 
Economy 4% 96% 26 10% 90% 10 

  
 

Science and Health 0% 100% 7 29% 71% 7 
  

 
Social and Legal 4% 96% 135 14% 86% 37 

  
 

Crime and Violence 2% 98% 60 6% 94% 16 
  

 
Celebrity, Arts and Media, Sports 0% 100% 27 0% 100% 13 

  
 

Other 0% 100% 1 0% 0% 0 
  

          
          
 

OVERALL 3% 
  

14% 
    

             

عTا كافة 7سائل ,إلعالD ,لتقل<د.ة. فبرW توق< يقعا متقدما بالمقا9نة مع ,لرجل ف,حتلت ,لمرA@ ,لصحف<ة مو7
Y,عة. 7كا} بالمائة باإل 71قدمة Aخبا9 بنسبة ,لصحافة ,لمكتوبة 7 كم يبالمائة ف 61للمقاالX بنسبة 

 بالمائة. 89 ,لحضو9 ,ألaم  للمرA@ بالتلفز.و} ح<ث بلغ نسبة

جماال (} aذe ,لنسبة لم تتجاA W7فإننا نالحظ  ]7بالنظر (لى مدÑ حضو9 ,لصحف<<ن لدÑ معالجة ,ألخبا9
,لغالب على مصاA 9KخرÑ لألخبا9 من aAمTا  يلى ,عتماK ,لصحف<<ن ف(بالمائة مما .ش<ر  61نسبة  

 7كاالX ,ألنباء.

سنة  34-19خبا9 من فئة فا} مقدمي ,أل ]ن! خالفا للمرA@Aتف<د نتائج ,لرصد  ]مقدمي ,ألخبا9ى ل(بالنسبة 7
aذe ,لنسبة  7تكو} .Yلك ,ف<ما عد ملرجاn 7تختفى صو9تTى ,ل(بالمائة بالنسبة  a100م بنسبة تظTر صو9

 بالمائة.  57بنسبة  نسنة فتظTر صوa9 49-35ة ,لعمر.ة لنساء من ,لفئى ,ل(بالمائة بالنسبة  42

اء Aكثر Ttو9, عموما عند تقد.م ,ألخبا9 ,لوjن<ة 7,لمحل<ة ف<ما كا} Ttو9 كا} ,لصحف<و} 9جاال 7نس7
A7قل حضو9, بالمائة للرجل)  33بالمائة مقابل  65,لمرA@ ,لصحف<ة Aكثر تد,7ال عند تقد.م ,ألخبا9 ,لوjن<ة (

 بالمائة للرجل). 49بالمائة مقابل  26عند معالجة ,ألخبا9 ,لمحل<ة (

ح<ن Aن! كا} منعدما تماما  يبالمائة) ف 9كا} ضع<فا ( فإ} Ttو9 ,لرجل ],ألخبا9 ,لعالم<ة 7 بخصو�
 2009تدن<ا بالمقا9نة مع نتائج 9صد  ت7.شا9 (لى A} معالجة ,ألخبا9 ,لعالم<ة سجل لمرA@.ى ,ل(بالنسبة 

<ة ,لتي Aصبحت تول<Tا بالمائة للنساء. 7.فسر aذ, ,لتر,جع باألaم 14بالمائة للرجاn 7 86ح<ث كا} بنسبة 
 .2011جانفي  714سائل ,إلعالD للشأ} ,لوjني بعد ثو9@ 

Breakdown of female reporters in domestic & foreign stories, by 
region 

 Reporters in domestic & foreign stories (scope) , by region, by sex of 
reporter region 

         
  

2015 
      

  
Tunisia 

   
  

Female Male 
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% N % N 

   
 

Local 26% 18 49% 22 
   

 
National 65% 45 33% 15 

   
 

Sub-Regional 9% 6 9% 4 
   

 
Foreign/International 0% 0 9% 4 

   
  

100% 
 

100% 
    

         
         
         
 

OVERALL 
 

61% 
     

} ,لمرA @Aننا نالحظ إف ]بع<ن ,العتبا9 حضو9 ,لمرA@ 7,لرجل عند تناn7 ,لمو,ض<ع ,لرئ<س<ة Y)7, ما Aخذنا         
قل Aح<ن توvW حضو9 ,لرجل بشكل  يبالمائة) ف 55,لمجتمع 7,لصحة  ( برW حضوa9ا في مو,ض<ع 
 @Aم<ة بالمقا9نة مع ,لمرaAسجل O13مو,ض<ع ,لمجتمع 7,لصحة 7 يبالمائة ف 31بنسبة  حضو9, ,لذ 

 .,لس<اسة يبالمائة ف 7,القتصاK 7 يالمائة فب

تو,جد  .كو} ]شؤ7} ,لمرA@ باألساh ثم ,لد.ن تTم ي,لمو,ض<ع ,لت يتناn7 ,لمرA@ ,لصحف<ة ف 7لئن .رتكز 
 100بالمائة) 7شؤ7} ,لمرA@ ( 100,لصحفي ,لرجل مكثفا عند ,لتطرÇ لموضوعاX ,لتنظ<م ,لعائلي (

 بة aامة بالمقا9نة مع ,لمرA@ عندما .تعلق ,ألمر بالمو,ض<ع ,القتصاK.ة.بالمائة) 7بصفة Aقل 7لكن .بقى بنس

 

 (ألخباC من منظوC (لنو2 (الجتماعي 

تTم ,لمرA@ كموضوv نسب<ا Aقل من ,لرجل Y7لك بنسبة  يمرA@ ,لصحف<ة تتناn7 ,لمسائل ,لتن ,لرصد A} ,لب<ّ 
,ألمر معكوسا عند تناn7 ,لمرA@  7.كو} aذ,لصحف<<ن من ,لرجاn. ى ,ل(ة بالنسبة بالمائ 8بالمائة مقابل  7

ح<ن a {Aذe ,لنسبة تكو} Aقل عند تناn7 ,لرجل  يبالمائة ف 5ضوv ح<ث تكو} ,لنسبة ,لصحف<ة للرجل كمو
 بالمائة. 2,لصحفي للرجل كموضوv ح<ث تكو} ,لنسبة 

7Xفإ} ,لصحف<<ن سو,ء  ]بخصو� ,لر.بو9تاجاA لة (كانو, من ,لنساءKفإ} ,لنسبة كانت متعا n7 ,لرجاA7 
 .بر,W ,لمرA@ كموضوA vساسي(ن ح<ث ) مةبالمائ

,لمسا7,@  مسائلتتناn7  ية من ح<ث تناn7 ,لر.بو9تاجاX ,لتسبق<} ,لصحف<<ن ,لرجاn لTم ,ألAكما نالحظ 
aذe  ال تتجاW7 ب<نما ]v ,لمرA@وتتناn7 موض يلر.بو9تاجاX ,لت(لى ,مائة بالنسبة الب 100ح<ث نجد نسبة 

لجانب عند } ,لصحف<<ن من ,لرجاT. nتمو} بTذ, ,AلمرA@ ,لصحف<ة. كما ى ,ل(بة بالمائة بالنس 20,لنسبة 
ح<ن .غ<ب aذ,  ي,لمسائل ,القتصاK.ة ف يقل فAمو,ض<ع ,لتنظ<م ,لعائلي 7بنسبة  تTم يتناn7 ,لر.بوتاجاX ,لت

,لمو,ض<ع  يشاj @9ف<فة لTذ ,لجانب ف(غلب ,لمو,ض<ع مع A@ ,لصحف<ة عند تناA n7ما لدÑ ,لمرا,لجانب تم
 ,لمتعلقة بالد.ن.

 (لصوC (لنمط?ة!•
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} عمل<ة ,لرصد ب<نت A} ,لقصص تتناn7 بشكل ضع<ف إف ]7بخصو� ,لمسائل ,لمتعلقة بالصو9 ,لنمط<ة
تTم  يا9 ,لتبالمائة عند ,لتطرÇ (لى ,ألخب a9ذe ,لجو,نب ح<ث لم تتم ,إلشا9@ (لى aذe ,لجو,نب (ال بنسبة 

 ,ألخبا9 ,القتصاK.ة 7قضا.ا ,لجر.مة 7,لعنف. يما ف,لجانب تماaذ, ح<ن غاÜ  ي,لعلوD 7,لصحة ف

Story clearly challenges gender stereotypes by major topic 
 Stories where stereotypes are challenged/ supported by topic 

       
  

2015 
    

  

Agre
e 

Disagre
e 

Neither agree nor 
disagree 

Do not 
know 

 
  

% % % % N 

 

Politics and 
Government 3% 97% 0% 0% 37 

 
Economy 0% 100% 0% 0% 39 

 
Science and Health 9% 91% 0% 0% 11 

 
Social and Legal 4% 95% 1% 0% 149 

 
Crime and Violence 0% 99% 0% 1% 70 

 

Celebrity, Arts and 
Media, Sports 6% 94% 0% 0% 36 

 
Other 0% 100% 0% 0% 1 

 

 ي} ,الخبا9 ,لتaAم من نتائج ,لرصد تف<د } ,لنسبة ,ألإف ]Ñ تحدO ,ألخبا9 للصو9@ ,لنمط<ةبخصو� مد7
 يخبا9 ,لمشاa<ر فAبالمائة تTم  10نسبة  ,X ال تتحدÑ ,لصو9@ ,لنمط<ة ما عدعد,aKا من قبل صحف<ا(تم 

Xيبالمائة من ,الخبا9 ,لت 20نسبة  ح<ن جاء A9لصو, Ñتتحد nا صحف<و} 9جاTلنمط<ة 7قد تركز نتج, @
 خبا9 ,لعلوD 7,لصحة.AمضمونTا على 

 

 ت تحل?ل (النترن

,لعنف  بالمائة) .ل<Tا 29تونس باألساh على ,لمو,ض<ع ,لس<اس<ة ( يلكتر7ن<ة ف.تركز ,aتماD ,لصحافة ,إل
بالمائة)  29كما تمثل ,لمسائل ,لس<اس<ة (. بالمائة) بالمقا9نة مع بق<ة ,لمو,ض<ع ,ألخرÑ 727,لجر.مة (
.تم تناقلTا عبر شبكاX ,لتو,صل  يبالمائة) AبرW ,لمو,ض<ع ,لت 27تتعلق بالجر.مة 7,لعنف ( ي7,ألخبا9 ,لت

.éالجتماعي ,لفا.س بو, 

 ي) 7تأتى فةبالمائ 50عالD (ضة 7,إلض<ع ,لمTتمة بالثقافة 7,لر.ا@ ,لصحف<ة معالجة ,لمو,7Aتفضل ,لمر
 بالمائة). 25مرتبة ثالثة ( يبالمائة) 7,لس<اسة ف 9K33جة ثان<ة ,لمو,ض<ع ,الجتماع<ة 7,لحقوق<ة (

بالمائة 7,لمتحد4 ,لرسمي  32لكتر7ن<ة على ,لموضوv بنسبة 7تتركز ,ألخبا9 ,لمنقولة عبر ,لصحافة ,إل
ح<ن .ستقطب ,لرجل  ي,لمو,K ,لمعلومات<ة ف يكموضوv ف بالمائة 14تأتي ,لمرA@ بنسبة 7 ,لنسبة.7بنفس 

68 .K,لمو, eذa بالمائة من 
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 ]لى ,لعالقاX ,ألسر.ة(شا9@ بالمائة) بالشخص<اX باإل 100ح<ن .تم ,لتعر.ف بشكل متو,صل ( ين! فAكما 
 23ال بنسبة (سر.ة  تعرå من خالn ,لعالقاX ,ألال يللمرA@ ,لت لدa {Ñذ, ,ألمر .كو} منحصر, نسب<ا إف

 بالمائة.

Internet&'&News&subjects&who&are&identified&by&family&status&
"Internet&'&News&subjects&who&are&identified&by&family&status&
"

" " " " " " "
" "

2015&
" " " "

" "
Female! Male!

Other!(transgender,!
etc.)!

Do!not!
know!

"
" "

%" %" %" %"
"Tunisia& Yes! 0%! 100%! 0%! 0%! 1!

"
No! 23%! 73%! 0%! 3%! 30!

" " " " " " "
" " " " " " "  

 32بالمائة للرجاn مقابل  63عموما نالحظ غ<اÜ ,لتعر.ف بالشخص<اX من خالn ,لفئة ,لعر.ة بنسبة 7
بالمائة  100بنسبة } ,لتعر.ف بالرجل .كو} إف ]تحد.د ,لفئة ,لعمر.ةY)7, ما قمنا بلمرA@. ى ,ل(بالمائة بالنسبة 

 (Y, تعلق7سنة.  65سنة 7A ,لذ.ن .تجاW7,  34-19<ن (Y, ما تعلق ,ألمر بالرجاn ,لذ.ن .تر,à7 سنTم ما ب
@Aذ, ,لمؤشر . ],ألمر بالمرa {لتغ<ب بالنسبة لفإ, @Aلمر, Ñا ما ب<ن  يغالب<ة ,لنساء ما عدTسن à7,35.تر-

 بالمائة.  25سنة  Y7لك بنسبة  49

 يبالمائة من ,لحاالX ف 79 يبشكل مباشر ف تعتمد تصر.حات! بشكل 7,ضح ح<ث,لرجل  Ttو9 .كو}كما 
 W7لنسبة ال تتجا, eذa {A ى ,ل(بالمائة بالنسبة  14ح<ن.@Aلمر 

Internet&'&News&subjects&who&are&directly&quoted&
" "Internet&'&News&subjects&who&are&directly&quoted&
" "

" " " " " " "
" "

2015&
" " " "

" "
Female! Male! Other!(transgender,!etc.)!

Do!not!
know!

"
" "

%" %" %" %"
"Tunisia& Yes! 14%! 79%! 0%! 7%! 14!

"
No! 29%! 71%! 0%! 0%! 17!

" " " " " " "  

nلرئ<س<ة 7في مجا, Xلصحف<ة للر.بو9تاجا, @Aلمر, n7إف ]تناÜ {حالة  يبالمائة ف 55} ,لنسبة تكو
,الجتماع<ة  بالمائة بخصو� ,لمو,ض<ع  33} ,لثقافي a7ي بنسبة أتTم ,لمشاa<ر 7,لش ي,لمو,ض<ع ,لت

 ,لمو,K ,لس<اس<ة. يبالمائة ف 725بنسبة 

,لصحافة ,لتقل<د.ة ح<ث تولى ,لمرA@  يتناn7 ,ألخبا9 فإننا نجد نفس ,لتوج! ,لذÑ الحظناe فف<ما .تعلق ب7
بالمائة مقابل ,aتمامTا بالمرA@  75ة ,لصحف<ة ,لعاملة بالصحافة ,اللكتر7ن<ة ,aتماما للرجل كموضوv بنسب
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 88كموضوv جاء بنسبة بالمائة فقط. Aما ,لصحف<و} ,لرجاn فإ} ,الaتماD بالرجل  25كموضوv بنسبة 
 ح<ن غاa, ÜتمامTم تماما بالمرA@ كموضوv. يبالمائة ف

Internet&'&Selection&of&News&Subjects&
" " " " "Internet&'&Selection&of&News&Subjects&by&sex&of&reporter&(columns)&and&sex&of&subject&(rows)&

" " " " " " " " "
" "

2015&
" " " " " "

"
Sex!of!reporter! Female! Male!

Other!(transgender,!
etc.)!

Do!not!
know!

" " "
" "

%! %! %! %!
" " "

"
Female! 25%! 0%! 0%! 20%!

" " "
"
Male! 75%! 88%! 0%! 80%!

" " "

"

Other!(transgender,!
etc.)! 0%! 0%! 0%! 0%!

" " "
"
Do!not!know! 0%! 13%! 0%! 0%!

" " "
" "

100%! 100%! 0%! 100%!
" " "

" " " " " " " " " 

,لصحافة  يAغلب ,لقصص ,لمنشو9@ ف يسا7,@ ب<ن ,لجنس<ن ف7لم تتم مالحظة ,aتماD خا� بمسألة ,لم
 يAغلب ,لمو,ض<ع ,لمنشو9@ ف7لم تسع  ,لمو,ض<ع ,لمTتمة بالجر.مة 7,لعنف. ,ما عد ي,اللكتر7ن<ة ف

 يلى تناn7 مسألة ,لمسا7,@ ب<ن ,لرجل 7,لمرA@ باستثناء حالة 7,حد@ تمثلت ف(,لصحافة ,اللكتر7ن<ة 
 موضوv حوn ,لجر.مة 7,لعنف.

تركزX معالجة aذe ,لظاaر@ عند ,لتطرÇ بنفس ] تناaض ,لصو9 ,لنمط<ة يبخصو� ,لمو,ض<ع ,لت
كما كا} حضوa 9ذ,  .نشطة ,لجمع<ات<ة,لمظاaر,X 7,أل يلى مشا9كة ,لمرA@ ف(بالمائة)  17,لنسبة (

الحتقا} من a9اÜ 7,لفوضى. 7بقد9 ما .عبر Yلك على حالة ,د تناn7 مسألة ,لعنف ,لمرتبط باإل,لمعطى عن
مشا9كة ,لمرA@  عننTا كذلك تعبر إف ]شTدتTا يAعقاÜ ,لثو9@ ,لت يتع<شTا ,لبالK ف يجTة 7,لد.نام<ك<ة ,لت

تTم ,لثقافة 7,لترف<!  يXW نسبة مقا9بة لTذ, ,لجانب عند تناn7 ,لقصص ,لتكما بر مسا9 ,لثو9@. ي,لفاعلة ف
 7كذلك Aخبا9 ,لمشاa<ر.

لمشاa<ر تTم Aخبا9 , يبالمائة ,لت 33ن ,لمو,ض<ع بنسبة كانت ,لمرA@ ,لمحو9 ,لرئ<سي عند تناn7 عدK م
شملت بنسب متفا7تة مو,ض<ع Y (} نسبة ,لفر� ,لمTد97@ كانت aAم عالD. غ<ر 7A,لثقافة 7,لترف<! 7A ,إل
,لمرA@ تحظى ف<Tا بمكانة متم<ز@ من Yلك ,لترب<ة 7 ,لعنا.ة باألjفاn 7,لمسائل  تتTم مسائلة تقل<د.ة كان

 @Aكو} للمر. {A {كا} باإلمكا ÑخرA 7 مو,ض<عA ا مكانة ,لمتعلقة بالح<ا@ ,ل<وم<ة مثل ,لنقل 7,لد.نT>ف
تكو} ف<Tا ,لمرA@ عاK@ مستثنا@ مثل ,لس<اسة ,لد,خل<ة 7شؤ7} ,لحكم 7,ألحد,4  يمتم<ز@ كالمو,ض<ع ,لت

 ,لعالم<ة 7A ,لتظاaر,X 7,لتحركاX ,لشعب<ة.
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 Ci(سة حالة 

 كاgf Si 7جعلو( منFا جالi( يمر7م (لضح?ة (لت

,حدÑ ,لمناjق  يمن قبل عوني Aمن ف 2012ة من سنة "مر.م" a7و ,السم ,لمستعا9 لفتا@ ,غتصبت X,Y ل<ل
 ,لو,قعة بالضاح<ة ,لشمال<ة لتونس ,لعاصمة.  

شغلت ,لرOA ,لعاD ,لتونسي 7,ألجنبي خالn ,لسنو,X ,لثال4 ,ألخ<ر@ ح<ث  يaي من AبرW ,لقضا.ا ,لت
حق  يصد97 ,لحكم بالسجن ف تناقلت 7سائل ,العالD ,لتونس<ة 7,ألجنب<ة تطو9,تTا بد7} ,نقطاv (لى غا.ة

 عمل<ة ,الغتصاÜ. ي.ن شا9كو, فAعو,} ,المن ,لذ

ح<ن تلقت ,الK,9@ ,لفرع<ة للتنس<ق  2012سبتمبر  74  3بدjA XAو,9 ,لقض<ة خالn ,لل<لة ,لفاصلة ما ب<ن 
 O7,فتا@ للتد Dعن تقد Dاتف<ة من قبل مصحة خاصة تضمنت ,العالa مكالمة äاj9@ ,قل<م قر,K7,لمتابعة بإ

قبل Aعو,} 97K.ة Aمن<ة بجTة ع<ن Wغو,} بحد,ئق قرjاä بالمصحة ,ثر تعرضTا لعمل<ة ,غتصاÜ من 
 .O9,K, لك فتح بحثY بالضاح<ة ,لشمال<ة للعاصمة. 7تم ,ثر 

كا}  يAعو,} Aمن ح<ث توجد ,لس<ا9@ ,لت كانت ,لساعة ,لو,حد@ صباحا ح<ن حلت س<ا9@ .ركبTا ثالثة
. j7الب Aعو,} ,المن ,لشاب<ن بالترجل بد,خلTا ,لفتا@ "مر.م بنت محمد" 7صد.قTا A.ن كا} .تباKال} ,لحد.ث

ح<ن jالبا عوني ,ألمن مر.م بامتطاء  ي,} (لى 7ضع ,ألغالn ب<دO ,لشاÜ فمن ,لس<ا9@ 7عمد Aحد ,ألعو
.قاå 7,لسجن ,ال ,نTا من نفسTا 7عمد, ,لى تTد.دaا باإل ,لس<ا9@ ,الK,9.ة ح<ث ,نفرK, بTا j7البا تمك<نTما

 بالقو@ 7تحت ,لتTد.د.  9فضت فتم ,جباa9ا على فعل Yلك

7قد شTدX ,لقض<ة تصع<د, كب<ر, ,ثر ,العال} عن ,حتماn مثوn ,لفتا@ ,لمغتصبة 97ف<قTا AماD ,لمحكمة من 
",لمجاaر@ بما .نافي ,ألخالÇ ,لحم<د@" a7ي تTمة تصل عقوبتTا 7فقا للقانو} ,لتونسي (لى Aجل تTمة 

,لمتTم<ن خالn جلسة محاكمتTم (لى جانب ,نكاA 9 9شTر 7غر,مة مال<ة قدa9ا Aلف K.نا 6,لسجن لمد@ 
 ,ال7لى ,لتTم ,لمنسوبة ,ل<Tم بل ,نTم ,تTمو, بالمقابل ,لشابة بأنTا باX9K بالق<اD بأعماn جنس<ة معTم.

7قد 9,فق ,لتصع<د ,العالمي حر,é جمع<اتي مكثف ح<ث كا} لمنظماX ,لمجتمع ,لمدني حضو9 باW9 (لى 
محام<ا 7محام<ة للدفاv عن ,لشابة ,لمغتصبة] 7من ب<نTم محام<اX من ,لجمع<ة  20تطوv ما .فوÇ جانب 

عدK من Aعضاء ,لمجلس ,لتأس<سي 7كذلك ,لمثقف<ن ,لذ.ن 7,كبو, ,لتونس<ة للنساء ,لد.مقر,j<اX (لى جانب 
<د مثولTا AماD تم تنظ<مTا لمؤ,9W@ ,لفتا@ خاصة عند مو,ع يX ,لتكافة تطوX,9 ,لقض<ة 7,لتظاaر,

 ,لمحكمة.

Yلك  يكما كا} للقض<ة حضو9 على ,لمستوO ,لس<اسي ح<ث عبرX عد.د ,الحز,Ü عن مو,قفTا بما ف
قصر قرjاä ح<ث قدD  يجمTو9.ة ,لمؤقت منصف ,لمر7Wقي ,لذÑ قاD باستقباn ,لفتا@ ,لمغتصبة فس ,ل9ئ<

 لTا ,العتذ,9 باسم ,لشعب ,لتونسي.

 (للباd 3(لتنقل 3(لحرمة (لجسد7ة يiفاعا عن حق (لتونس?اS ف

,عتبرX ,لمنظماX ,لتونس<ة ,لمد,فعة عن حقوÇ ,النسا} 7حقوÇ ,لمرA@  قض<ة مر.م مسألة في غا.ة 
 Xشد ,لعقوباA البو, بتطب<قj7 .ا ,لجسد.ةT7َتََعٍد على حرمت @Aلمر, Çاكا لحقوTا تجسد ,نتa9لخطو9@ باعتبا,

 حتى .كو} Aعو,} ,ألمن عبر@ لغ<رaم.
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7 7A سو,ء ,للفظي @Aر@ ,لعنف ,لموج! ضد ,لمرaاt "{A [ب<نت ,لخب<ر@ ,لقانون<ة ,لتونس<ة] من<ة بوسالمي
,لما7A OK ,لمعنوO تضاعفت ثال4 مر,X على ما كانت عل<! في tل ,لنظاD ,لسابق"] 7علَّلَت Yلك بما 

رتكب كل مر@ ضد حقوÇ 7صفت! "س<اسة صمت 7ال مباال@ من قبل AجTز@ ,لد7لة على ,النتTاكاX ,لتي تُ 
 12,لمرA@ 7حر.اتTا".

7قالت AحالD بالحاä 9ئ<سة منظمة ,لنساء ,لد.مقر,j<اA X} تر,جع 7Aضاv ,لمرA@ ,لتونس<ة .عوK (لى 
 ."X,العتد,ء, eذa لمسؤ7لة عن, Xلجماعا, eتجا n9تا ,لد,خل<ة 7,لعد,W7 !.تبد Oل ,لذaلتسامح 7,لتسا,"

X ,لد7لة تحاn7 ",لتض<<ق على حر.اX ,لنساء تحت غطاء ,لحفاt 7ب<نت ,لناشطة ,لحقوق<ة A} مؤسسا
على ,ألخالÇ ,لحم<د@" في (jا9 خطة تTدå (لى تدم<ر ",لمكاسب ,لحد,ث<ة" 7 تستTدå حر.اX ,لنساء 

 خاصة حر.ة ,للباh 7,لتنقل. 
 

تما9س! A7كدA X} حر.اX ,لمرA@ 7حقوقTا "باتت مTدK@ ,ل<وA Dكثر ألنTا Aصبحت تعاني عنفا Aخطر] 
 Xماa,في بعض ,ألح<ا} (لى حملة مد n ,لسلطة ,لتنف<ذ.ة 7خاصة ,لبول<س] ضد ,لنساء ,لمتحرX,9 تحوَّ

 "7,عتقاالX] 7غالباً بسبب jر.قة لباسTن.
ب<ا} بتا9.خ ... (K,نة ",لعنف ,لمسلّط على ,لنساء"  يف 7جاء فى ب<ا} للفد9,ل<ة ,لد7ل<ة لحقوÇ ,النسا}

من ,لدستو9 ,لتونسي ,لجد.د ,لذO .نّص على ضرA @97} تتخذ ,لد7لة  46خاصة بعد ما K97 في ,لفصل 
م<ع ,لمؤسساX للتعامل مع قضا.ا ,لعنف ,لتد,ب<ر ,لالWّمة لحما.ة ,لنساء من ,لعنف. K7عت ,لمنظمة  ج

Tاé صاû9 للحقوÇ ,إلنسان<ة للنساء 7,عتد,ء سافر على كر,متTن 7حرمتTن ,لجنسي على Aساh ,ن! ",نت
 . 13,لجسد.ة 7,لمعنو.ة 7,لنفس<ة"

 

 C3i (العال% 

ÇKA تطو9,ت!. 9,7تفع ,لنسق ,العالمي للحاKثة  يالعالD تطوX,9 ملف قض<ة "مر.م" ف7,كبت 7سائل ,
تا9.خ ,لمالبساX ,ال7لى للقض<ة. 7تو,صل نسق ,لتغط<ة  2012ل<بلغ 7Aج! على مدÑ كامل شTر سبتمبر 

 nنة ألعو,} ,ألمن خال,Kلى غا.ة صد97 ,لحكم ,إل) Dكتوبر  يف,لصحف<ة فى مختلف 7سائل ,العالA رTش
2014. 

حة خاصة بالقض<ة على شبكاX <, ح<ث تم ,نجاW صجتماعي حضو9, باW9كما كا} لشبكاX ,لتو,صل ,ال
77صفت بعض صفحاX ف<سبوW7 é,9@ ,الå متابع.   5.قل عن  ,لتو,صل ,الجتماعي جمعت ما ال

,لد,خل<ة بِـ "W7,9@ ,الغتصاÜ ,لشرعي". 7تعدK ,لتعل<قاX على صفحاX من Yلك: "aي ,غتصبوaا ثم 
jا"] 7",ُصمتو,!] ,لشرaموTلصحف<ة من ,ت, X7,لتغط<ا Xكما 9,فق نشر ,لمقاال .Xة تغتصب ,لتونس<ا

 خالn ,العالD ,اللكتر7ني مئاX ,لتعل<قاX ,لمساند@ لمر.م 7A ,لناقد@ 7,لمتTجمة عل<Tا بشكل عن<ف.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!Gلت0نس9ا'!Å0م91)"!مخا"!Çي!'غتصاE9ن!BÑ!!12!

http://ar.qantara.de/content/qdy;lft;lmgtsb;mrym;fy;twns;hl;ynhy;gtsb;mrym;mkhwf;ltwnsyt"!

!قا)!بت0ق9ع!'لب9ا:!كB!م:!'لجمع9ة!'لت0نس9ة!للنساء!'ل9Kمق9F'1اG!0'ل1'بFة!'لت0نس9ة!للKفا/!ع:!حق0[!'إلنسا:!0'لف1K9'ل9ة!'ل0Kل9ة!لحق0[!!13
G0'لجمع9ة!'لت0نس9ة!للنساء!'لحق0ق9ا!Ç9Üضة!'لتعÑإلنسا:!0'لمن<مة!'لت0نس9ة!لمنا'!"!
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كما ,تخذX ,لقض<ة Aبعا7K ,Kل<ة ح<ث ,aتمت 7سائل ,العالD ,لعالم<ة بالموضوv. 7تد,7لت ,لمسالة فى 
صد,9 إ.ل<زO ببا9.س بصر ,إلسباX. 7كا} A} قامت W7.ر@ ,لمرA@ ,لفرنس<ة 7,لناjق ,لرسمي لقعد.د ,لمنا

 ب<ا} 9سمي .ندK بعمل<ة ,الغتصاÜ مد,فعا عن حرمة ,لمرA@ ,لتونس<ة.

ما9سTا ,العالD 7مكوناX ,لمجتمع ,لمدني في تونس 7على ,لمستوÑ ,لد7لي  يلموجة ,لضغط ,لت 7كا}
jر.قة تعاj ق تأث<ر, علىj9@ ,لد,خل<ة على لسا} ,لنا,W7 علنتA {A ذ, ,لملف. فبعدTي ,لحكومة ,لتونس<ة ل

 XاTنجد ,} ,لج "Dللح<اء ,لعا ïمة في قض<ة خدTلفتا@ مت, {A" لقض<ة, eذTال7لى ل, Dلرسمي في ,ال.ا,
اOK ,لحكوم<ة قد غ<رX في لTجتTا. 7جاء في تصر.حاX لوW.ر ,لعدn ,لتونسي نو9 ,لد.ن ,لبح<رO] ,لق<

في حركة ,لنTضة ,السالم<ة ,لحاكمة îنذ,é تأك<د, بأ} ,لشرj<<ن ",لمتوj9<ن" في ,غتصاÜ ,لفتا@ 
 س<عاقبا} 7فق ,لقانو}". 

 

 3fلو7اS (لعمل للمرحلة (لقاiمة

,9تبطت قض<ة ,لمرA@ 7/في ,إلعالD بعد.د ,آل9,ء 7,لمو,قف ,لتي تؤكد A} 7سائل ,إلعالD 7,لقائم<ن عل<Tا 
7مTن<اa Xذ, ,لقطاv لم .بذلو, بعد ,لجTد ,لالDW سو,ء في ,تجاe ,لتعاjي مع قضا.ا ,لمرA@ 7كذلك مTن<و 

 à7بالتالي ضر97@ (فسا Xفي كافة ,لمجاال @Aلمر, K7 في ,ألخذ في ,العتبا9 لوجوA لو,قع, Xحسب مقتض<ا
تضطلع بTا حق<قة في ,لمجاA nمامTا للتعب<ر عن كل ,ألحد,4 مثلTا مثل ,لرجل 7لتبرW في كل ,أل9,7K ,لتي 

 ,لح<ا@.

 @Aفي تونس 7لم تستفد ,لمر àنطالقا من فتر@ ما بعد ,لثو9@ ح<ث لم .كن ,لطر, Dمن ,لد97 ,لجد.د لإلعال
,إلعالمي لمختلف ,لقضا.ا ,لمجتمع<ة منصفا للمرA@ 7,لرجل على حد ,لسو,ء 7لم توفق ,لمعالجة ,إلعالم<ة 

 v7ضاA7 9,7KA Ñعلى مستو vصانعي في 9سم ,لتنو é,9K) Dلك (لى عدY Kلمجتمع. 7.عو, Xمختلف فئا
,لمؤسساX ,إلعالم<ة A} قض<ة ,لمرA@ ل<ست قض<ة فئو.ة 7مناسبات<ة بل تندä9 في خضم ,لقر,9 في 

(لى مظاaر ,لتم<<ز ,لمتعدK@ منتجي ,لمضام<ن ,إلعالم<ة ,لحر,é ,لس<اسي 7,لمجتمعي] 7كذلك عدD تفطن 
 لتي ال تحظى باaتماD كب<ر. الس<ما غ<ر ,لمعلنة منTا 7,

ما بعد ,لثو9@ 7,لد.نام<ك<ة  الX ,لس<اس<ة 7,الجتماع<ة لمجتمع(} 7سائل ,إلعالD ,لتي 7,كبت ,لتحو
 {A ا] .ؤكدa9,7KA7 @Aعن مكانة ,لمر nبمعز Çلحقو, Ñعلى مستو é,لثقافة ,لمؤسس<ة تمثل حاجز, 7,لحر,

Y) .لتغ<<ر, Xعمل<ا DماA من<عا .قف  X,9Kلتي توفر مبا, Xخل ,لمؤسسا,K ن! حتىA لى) Xتش<ر عد.د ,لد9,سا
نتاä ,لتقس<م عالم<ة (,إل,لمؤسساX  تع<د7فرصا عاKلة] فإ} ,لثقافة ,لسائد@ تظل صامد@ 7مقا7مة. كما 

,لتقل<دO لألK 9,7K,خل ,لمؤسسة ح<ث .وجد ,لرجاn في Aعلى ,لTرD 7,لنساء في قاعدت!] a7ي حتما 
اn ,لمؤسساX ,إلعالم<ة ,لتي 9غم ,9تفاv عدK ,إلنا4 ف<Tا خاصة على مستوÑ فر.ق مما9ساX تط

 ,لتحر.ر] لم .نعكس Yلك على مستوÑ ,لمضام<ن ,لمنشو9@. 

A7ماa Dذ, ,لوضع] فإ} 7سائل ,إلعالD مدعو@ (لى (ä,9K ,لتد9.ب على (Kماä ,لنوv ,الجتماعي في ,لعمل 
.ستف<د منTا كاa9Kا ,إلعالمي] 7تفع<ل ,لبنوK ,لخاصة بصو9@ ,إلعالمي ضمن ,لبر,مج ,لتد9.ب<ة ,لتي 

كما A} ,لمنظماX  .,لمرA@ ضمن مو,ث<ق ,لشرå ,إلعالمي K7فع كاa9Kا ,إلعالمي على ,حتر,مTا 7تطب<قTا
7مر,كز ,لبحث ,لعاملة في مجاn ,لمرA@] مدعو@ بدa97ا (لى مز.د ,النفتاà على 7سائل ,إلعالD 7,لعمل 

  اX ,لتعا7} 7,لعمل ,لمشترé معTا.على ترس<خ عالق
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 2015فر7ق (لرصد حق : مل

خطة مسؤ7لة ,إلعالD 7,التصاn بمركز ,لمرA@ ,لعرب<ة للتد9.ب  1999تشغل منذ سنة t (عتد(= (لمجبر:
سنو,X من ,لعمل في ,إلعالD ,لسمعي ,لبصرO  710,لبحو4 7مد.ر@ تحر.ر مجلت! ,لد97.ة] بعد 

7,لمنظماX ,لوjن<ة 7,لد7ل<ة كمكلفة باإلعالD 7,التصاn. تولت (نتاä بر,مج حو,9.ة تلفز.ة j X,Yابع 
 عي. ,جتما

قامت بإعد,K ,لعد.د من ,ستر,ت<ج<اX ,إلعالD 7,التصاn لمؤسساX عملت بTا كمد9بة] تشرå على تصم<م 
X,97K تد9.ب<ة 7تأم<ن ,لتد9.ب لفائد@ ,إلعالم<<ن حوK) nماä ,لنوv ,الجتماعي في ,إلنتاä ,لصحفي 7في 

Aنجز9K X,ساX حوn ",إلعالم<ة  مجاn ,لتعامل مع 7سائل ,إلعالD 7,لمناtر,X بالنسبة (لى فئاX ق<اK.ة.
7,لوصوn (لى مر,كز ,لقر,9" 7",لمر,aقاX 7,لمر,aقو} 7تلفز.و} ,لو,قع" "7,لمرA@ ,لعرب<ة 77سائل 

 .  Women action,إلعالD" لفائد@ ,ل<ونسكو 7,ألكاK.م<ة ,لد7ل<ة لعلوD ,إلعالD بمصر 7

 tC7,التصالبنى (لنجا Dإلعال, Dسنة حاصلة على ,لماجست<ر في علو n2014 . @Aصحاف<ة بمركز ,لمر
] ,لمشرفة على مسابقاX مركز "كوثر" ,لد97.ة لفائد@ 2000,لعرب<ة للتد9.ب 7,لبحو4 "كوثر"] منذ سنة 

 Çحقو" v7لعرب<ة] 7كذلك على مشر, @Aقضا.ا ,لمر nصحفي حو nفضل مقاA 9الخت<ا Üلصحاف<<ن ,لعر,
  ائل ,إلعالD مع حقوÇ ,لمرA@ في تونس.,لمرA@ ,لعرب<ة 7,إلعالD" ,لخا� برصد تعاjي 7س

ح<ث عملت لمد@ jو.لة بقسم ,ألخبا9  1988صحف<ة بوكالة تونس ,فر.ق<ا لألنباء منذ سنة t منى (لمط?بع
,لخطط ,لوt<ف<ة فشغلت خطة سكرت<ر تحر.ر بد,ئر@ ,ألخبا9 ,لعالم<ة بوكالة ,ألنباء  ,لس<اس<ة.  تد9جت فى

 ثم 9ئ<س قسم بد,ئر@ ,ألخبا9 ,لس<اس<ة. 7تتولى حال<ا خطة 9ئ<س K,ئر@ ,ألخبا9 ,الجتماع<ة.

9شاX تكو.ن 7,لعمل "كأستاY خب<ر" في معTد ,لصحافة 7علوD ,إلخبا9 إلK,9@ 7تنش<ط  2009بدXA منذ 
شا9كت في نطاÇ برنامج ,ألمم ,لمتحد@ للتنم<ة . باعتباa9ا مد9بة] ,لصحافة ,لم<د,ن<ة لطلبة ,لمعTد في 

,لTاåK لدعم 7سائل ,العالD ,لتونس<ة خالn ,النتخاباX حوn موضوä,9K, " v مفTوD ,لنوv ,الجتماعي 
,لخاصة بمجموعة من  تنش<ط 97شاX برنامج ,ألمم ,لمتحد@ للتنم<ة ] 7في "في ,لكتابة 7,لعمل ,لصحفي

97شة حوn موضوv ",النتاجاX  7كذلك ضمن,لنساء ,لمترشحاX النتخاباX ,لمجلس ,لتأس<سي. 
 مجاn ,لمشا9كة ,القتصاK.ة للمرA@ باعتماK مقا9بة ,لنوv ,الجتماعي".  في,العالم<ة 

 t=ل<وم<ة متحصلة على ,لماج<ست<ر في ,لصحافة (بتسا% جما, Ç7صحف<ة بجر.د@ ,لشر nالتصا, D7علو
في مجاn ,لصحافة  تعمل 7باحثة في Kكتوe,9 ,لم<د.ا 7علوD ,التصاn حوn ,لعنف 7,إلa9اÜ خالn ,لثو9@.

سنة... 7عملت باختصاصاX متنوعة مقل ,لقسم ,لس<اسي] 7,لشؤ7} ,لوjن<ة  12,لمكتوبة منذ 
 ة ,لمرئ<ة 7كتابة ,لس<نا9.و.7,الجتماع<ة] 7,القتصاK.ة 7كذلك ,لثقاف<ة. كما كانت لي تجاÜ9 مع ,لصحاف

tحمد (لبحر7نيf  9ئ<س تحر.ر [Oلسمعي ,لبصر, nئة ,لعل<ا ,لمستقلة لالتصا>Tصحفي 7محلل سابق بال
جر.د@ 9†.ا ن<وW ,إللكتر7ن<ة] لي بعض ,لتجاÜ9 في مجاn ,لرصد مثاn تقر.ر نقابة ,لصحف<<ن ,لذAK Oبت 

كانت لي تجاÜ9 سابقة في مجاn ,لصحافة 7,إلعالD من خالل! على 9صد ,النتماء,X بالصحف ,لتونس<ة. 
 @KاTقنا@ ,لحو,9 ,لتونسي... متحصل على ش [DA åA h,و (كسبر.K,9 [خر خبرî [جر.د@ ,لتونس<ة nمثا

 ,لماج<ست<ر في ,لصحافة ,لمكتوبة 7,إللكتر7ن<ة.
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تصا� صحافة jالبة بالماج<ست<ر ,تصاn س<اسي 7متحصلة على ,إلجاW@ ,لتطب<ق<ة ,خ مو(nب (لماجر:
بمشرv7 ,لتخرä مع مركز ,لمرA@ ,لعرب<ة للتد9.ب 7,لبحو4]  قامت من معTد ,لصحافة 7علوD ,ألخبا9.

عملت في صحف تونس<ة "جر.د@  تحت عنو,} "مدخل ,تصالي لالنتTاكاX لو,قع ,لمرA@ ,لصحف<ة بتونس".
لفز@ ,لوjن<ة كمنسق صحفي] Aخبا9 ,لجمTو9.ة"] ",لخب<ر"] "جر.د@ ,لتونس<ة" 7برنامج ,لمقابلة بالت

 ناشطة في ,لمجتمع ,لمدني للدفاv عن حقوÇ ,إلنسا}.

jالبة سنة ثان<ة ماج<ست<ر مTني في ,لصحافة ,إللكتر7ن<ة 7,لمكتوبة. متحصلة على ,ألستاY.ة  3فاء iعاسة
تجربة في ,لصحافة ,لمكتوبة مع صحف  لTاكانت  تونس. -في ,لصحافة 7علوD ,إلخبا9 جامعة منوبة

ونس<ة 7كذلك في ,لصحافة ,إللكتر7ن<ة مع مو,قع عرب<ة (شبكة ,ألحد,4 (موقع مصرO) 7موقع فر.ز.ا ت
شا9كت في (عد,9K K,سة حوn "صو9@ ,لمرA@ ,لعرب<ة على . (موقع خا� بالمرA@ في ,لوjن ,لعربي)

<ة للتد9.ب مو,قع ,لشبكاX ,الجتماع<ة "فا.سبوé" مع ,لدكتو9 ",لصاÇK ,لحمامي" بمركز ,لمرA@ ,لعرب
 7,لبحو4.

من خر.جي معTد ,لصحافة 7علوD ,ألخبا9 ماج<ست<ر  IMGصحف<ة بموقع ,لمصد9  صبر7ن (لمطما6ي
,شتغلت بمو,قع (لكتر7ن<ة منTا ,لمصد9 7,إلخبا9.ة ,لتونس<ة 7مؤسسة (نتاä  (عالD مكتوÜ 7(لكتر7ني.

,لمرA@ ,لعرب<ة في مو,قع ,لتو,صل Aجنب<ة (برنامج (خباO9)] لي تجربة في 9K,سة حالة متعلقة بصو9@ 
 .,الجتماعي مع مركز ,لمرA@ ,لعرب<ة للتد9.ب 7,لبحو4 "كوثر"

t7م قاسمC  ألخبا9] متحصلة, Dد ,لصحافة 7علوTصحف<ة بوكالة تونس (فر.ق<ا لألنباء] متخرجة من مع
9سالة ختم  في Tابحث على ,لماج<ست<ر ,لمTني في ,لتكنولوج<اX ,لحد.ثة لإلعالD 7,التصاn. خصصت

 تشتغل ,لدh79 ,لجامع<ة لرصد صو9@ ,لمرA@ في ,لصحف ,لتونس<ة من خالn 9صد 9Aبع صحف.
شتغل ت] حال<ا 72011(لى غا.ة  2005سنة سنة] Aشرفت على موقع ,لوكالة منذ (jالق!  17بالصحافة منذ 

ي عمل ,لT<ئة شا9كت ف بالقسم ,لثقافي. تعا7نت مع عد@ a<ئاX 7مؤسساX (عالم<ة عرب<ة A7جنب<ة.
,لمستقلة إلصالà ,إلعالD 7,التصاA7 [nشرفت على تأj<ر صحف<<ن تونس<<ن ضمن ,لموقع ,أللماني 

 سنو,X. 3"مر,سلو}" لمد@ 

] مسؤ7لة عن ,أل9ش<ف 2009متحصلة على ,لماجست<ر في علوD ,إلعالD 7,التصاn سنة  كوثر حامد
بمؤسسة ,لتلفز@ ,لتونس<ة] AستاY@ بالمعTد ,لعالي للتوث<ق بتونس. عملت صحاف<ة بالمكتب ,إلعالمي للT<ئة 

,إلعالمي . بصدK (عد,jA Kر7حة ,لدكتوe,9 حوn ,لنساء 7,لظTو9 2011,لعل<ا ,لمستقلة لالنتخاباX سنة 
 Xنتخابا, nبتونس. 2014-2011خال 

 

jالب سنة ثان<ة ماجست<ر ,ختصا� (عالD مكتوÜ 7(لكتر7ني. حاصل على ,الجاW@ في  علي بوشوشة
,لتجا9@ ,لد7ل<ة من ,لمعTد ,لعالي للد9,ساX ,النسان<ة بتونس. بصدK ,لق<اD بتربص ,ختتاh79K D ,لمرحلة 

.D, å, hعة ,كسبر,Y) لثالثة مع, 

متحصلة على ,ألستاY.ة في ,لصحافة 7,لماجست<ر في علوD ,التصاn. مسؤ7لة عن 7حد@ ر_ بن عماC_ سم?
Oلسمعي 7,لبصر, nئة ,لعل<ا ,لمستقلة لالتصا>Tلرصد بال,. 
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. ,شتغلت في ,لصحافة ,لمكتوبة (لى 2001متحصلة على ,ألستاY.ة في ,لصحافة سنة مر7م كاi_ بن 7ح?ى 
. îخر 2013ثم ,نتقلت (لى ,لعمل بالتلفز.و} ((نتاä 97ئاسة تحر.ر) (لى حدK7 سنة  2008حدK7 سنة 

 ).2014محطة كانت (Y,عة ,كسبرD, å, h كرئ<سة تحر.ر لألخبا9 7موقع ,لو,Ü (من ماO (لى Aكتوبر 

 

"

 

 


