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1. االستنتاجات الرئیسیة
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في 0 من 17 بلد، تجاوزت نسبة النساء اللواتي یشغلن مناصب علي ●
في المؤسسةا 25%. وكانت الفلبین صاحبة أعلى أداء بنسبة %22.

في بلدین من أصل 17 بلد، مالت النسبة المئویة للنساء اللواتي یشغلن ●
مناصب تحریریة علیا لصالح المرأة. وفي الفلبین، شغلت النساء %78 

من مناصب رئیسات التحریر، تلتھا زامبیا حیث شغلت النساء %57 
من المناصب التحریریة العلیا.

في 5 بلدان من بین 17 بلداً، بلغ عدد النساء اللواتي یشغلن ●
المنصب األعلى في لمؤسسة صفراً: الصومال ورواندا وكینیا 

وفلسطین واألردن.

في الصومال، لم تشغل أي امرأة أعلى منصب تحریري بدءاً بعام ●
2022، وتلتھا مصر، حیث شغلت النساء 9% فقط من المناصب 

التحریریة العلیا.

تؤكد البیانات نتائج دراسة أصدرھا معھد رویترز لمتابعة النساء في المناصب التحریریة العلیا في أھم المنشورات اإلخباریة عبر اإلنترنت ●
والمطبوعة  في 12 دولة (تطابقت أبحاث "النساء في األخبار" مع أبحاث رویترز في سوق واحدة). وعند جمع ھذه النتائج نجد أن النساء یشغلن 

26% فقط من المناصب التحریریة العلیا في 28 بلداً شملھا االستطالع.

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/women-and-leadership-news-media-2022-evidence-12-markets
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2. رصد النساء في األخبار للقیادة عام 2022
عام 2022، حلل برنامج "النساء في األخبار" للمنظمة العالمیة للصحف وناشري األنباء بیانات واردة من 192 شركة إعالمیة داخل 17 بلداً نعمل فیھا لتوثیق من یشغل 
ط لھا  أعلى منصب تحریري وأعلى منصب تجاري في كل شركة، وفق الجندر. واختیرت الشركات استناداً إلى حجمھا وجمھورھا. وھذه أول دراسة معیاریة سنویة ُیخطَّ

لمتابعة التغیر.

تظھر النتائج وجود فجوة جندریة كبیرة داخل أعلى مستویات السلطة في وسائل اإلعالم.

ومن خالل لفت االنتباه إلى ھذا الخلل، نھدف إلى تشجیع وسائل اإلعالم على إعادة النظر في شؤونھا الداخلیة في شأن الكیفیة التي یمكن بھا #كسر_التحیز.



 .3
المنھجیة
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أُجِریت األبحاث في 17 بلداً وثالث مناطق حیث یعمل برنامج "النساء في األخبار" ودرست 192 مؤسسة إعالمیة.

وضمت الشركات شركات إعالمیة شریكة للبرنامج في كل بلد.

وكان المنصبان اللذان استھدفتھما األبحاث المنصب المؤسسي األعلى (مثالً، الرئیس/ة التنفیذي/ة، رئیس/ة مجلس اإلدارة) والمنصب التحریري 

األعلى (مثالً، رئیس/ة التحریر أو المحرر/ة التنفیذي). بعبارة أخرى، تنظر األبحاث في المسؤول/ة عن األعمال والعملیات، والمسؤول/ة عن األجندة 

التحریریة. وفي بعض الحاالت، والسیما في المنطقة العربیة، ُتمَأل المناصب المؤسسیة العلیا من قبل الحكومة وقد ال یتدخل المعین/ة في العمل أو 

یكون لھ/ھا دور إشرافي. ومع ذلك، أدرجنا أشخاصاً كھؤالء ألنھم/ّن في نھایة المطاف المتخذون/ات األبرز للقرارات.

وفي الحاالت التي یكون فیھا أكثر من شخص واحد/ة في المنصب نفسھ، ُیدَرج كال الشخصین في النتائج.



انصّب التركیز على الشركات اإلعالمیة – ولیس على المنافذ الفردیة – بغرض احتساب المنصب المؤسسي األبرز إلى جانب المنصب التحریري األبرز. ونظراً إلى عدد 

الشركات المملوكة للدولة المشمولة في العینة، ال ُتعرَّف الشركة وفق الملكیة بل وفق اإلدارة (أي أن لكل منھا فریق إداري خاص بھا وفریق قیادة تحریریة). ویجب أن 

تكون أي شركة مسجلة لدى اللجنة أو النقابة أو الجمعیة اإلعالمیة أو أي ھیئة حاكمة أخرى في البالد لضمان تسجیلھا على النحو الواجب لتعمل. واختیر نطاق واسع من 

المنافذ اإلعالمیة لتعكس تنوع وجھات النظر في البالد، وأن تكون ذات صفة تمثیلیة قدر اإلمكان. واستند التحدید إلى واحد أو أكثر من العوامل التالیة:

الوصول إلى وسائل التواصل االجتماعي•

أرقام التوزیع•

عدد الموظفین•

شمول وجھات النظر السیاسیة•

تنوع الوسیلة اإلعالمیة (الطباعة، عبر اإلنترنت، البث)•

المنافذ ذات الصلة األخرى مثل المنظمات غیر الحكومیة الواعدة•

أجرت ھذه األبحاث منّسقات برنامج "النساء في األخبار" المحلیات المقیمات في كل بلد من البلدان. وأُجِریت األبحاث أساساً كأبحاث مكتبیة باستخدام المعلومات المتاحة 

ً والمعرفة المحلیة للمنسقة، وجرى التحقق من صحة األبحاث من خالل تلقي تأكید من األفراد العاملین/ات في كل منفذ بأن األسماء والمواقف المقدمة دقیقة. یدرك  علنا

برنامج "النساء في األخبار" التحوالت التي ربما حدثت في بعض الشركات ویمكن االستشھاد بھا بوصفھا قیداً عانت منھ الدراسة.
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ً 4. النتائج - عالمیا

النسبة المئویة للقیادات 
المؤسسیة النسائیة

النسبة المئویة للقیادات 
التحریریة النسائیة

وفقط

31%
من القیادات 

التحریریة

النساء تشكل فقط

10%
من القیادات المؤسسیة 
في البلدان التي قیمتھا 

النساء في األخبار 7% المنطقة العربیة22%

9% أفریقیا33%

16%

5

جنوب شرق 36%
آسیا



5. النتائج - منطقة أفریقیا

النسبة المئویة للقیادات 
المؤسسیة النسائیة

النسبة المئویة للقیادات 
التحریریة النسائیة

8%
0%

10%
0%
0%

10%
10%
20%
12%

بوتسوانا17%

33%
42%
20%
0%

56%
30%
57%
18%
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6. النتائج - المنطقة العربیة

النسبة المئویة للقیادات 
المؤسسیة النسائیة

النسبة المئویة للقیادات 
التحریریة النسائیة

9%
0%

22%
0%

مصر9%

30%
31%
17%

5

األردن

لبنان

فلسطین



7. النتائج - جنوب شرق آسیا

النسبة المئویة للقیادات 
المؤسسیة النسائیة

النسبة المئویة للقیادات 
التحریریة النسائیة

10%
22%
22%
11%

إندونیسیا20%

33%
78%
13%

5

میانمار

الفلبین

فیتنام



6. ما ھي أسباب ذلك؟ تحلیل النتائج
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في نھایة المطاف، ال تزال المرأة، على رغم حضورھا، ممثلة تمثیالً ناقصاً. وال تزال الخطوات نحو تحقیق المساواة الجندریة في المناصب 

القیادیة بطیئة.

وتشیر األدلة إلى أن المرأة ال تتلقى تطویراً كافیاً، وأن الفوارق الجندریة بین الرجل والمرأة تؤدي دوراً، وأن التحیز ضد المرأة یؤكد عدم 

التقدم. وینشأ كثیر من ھذه العوامل عن طریق الجوانب المنھجیة والعمالنیة للمؤسسات ویتعزز بھا.

لذلك السؤال ھو – ھل تدرج المؤسسات النساء في تخطیطھا للتعاقب الوظیفي؟ ولماذا ُیَعد ھذا األمر مھماً؟

أثبتت أبحاث مختلفة أنھ الشركات حیثما تكون المرأة في مناصب قیادیة علیا تحقق ما یلي: تحسین األداء المالي؛ وتعزیز المناخات المؤسسیة؛ 

وزیادة المسؤولیة االجتماعیة والسمعة المؤسسیة؛ وزیادة كفاءة المواھب؛ وتعزیز االبتكار والذكاء الجماعي. ال جدال في الحجة األخالقیة 

والمثالیة لصالح نسب متكافئة من النساء والرجال في القیادة – وینطبق األمر نفسھ على الحجة المؤسسیة.


