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تنفيذي ملخص 
ــات أدت إجــاال إىل الحــد مــن مشــاركتها يف ســوق العمــل،  ــا تحدي يواجــه حضــور املــرأة يف قطاعــات العمــل عــى تنوعه

ــد االقتصــاد  ــا يكب ــام ٢٠١6، م ــني لع ــن إجــايل عــدد املشــتغلني األردني ــث شــكلت النســاء املشــتغالت نســبة ١6.3% م حي

ــار(. ــار دين ــدى اإلســراتيجيات األردين بنحــو )١١ ملي ــا منت خســارة ســنوية قدره

يعــد اإلعــالم محــركا يعــول عليــه يف إحــداث تغيــر يســهم يف زيــادة املشــاركة اإلقتصاديــة للنســاء، لكنــه كقطــاع   

يعــاين بحــد ذاتــه مــن إشــكالية تــدين حضــور ودور املــرأة فيــه، ســواء عدديــا أو عــى مســتوى املواقــع القياديــة، وبصــورة 

أكرث حدة ما تشــهده عدة قطاعات عمل أخرى. 

ومــا يتضــح، فــإن التطــور الــذي حققتــه وســائل اإلعــالم خــالل العقــود األخــرة، مــن حيــث التنــوع واالنتشــار   

واملهنيــة، لكــن التطــور مل تواكبــه عمليــة إدمــاج النســاء يف هيكليتهــا. ال بــل توجــد معطيــات تشــر إىل أنهــا باتــت أقــرب 

ــرأة. ــة للم ــر صديق ــاردة وغ ــل ط ــة عم إىل بيئ

ويتجــى ذلــك مــن خــالل حقيقــة أن وســائل اإلعــالم ظلــت عــى مــدى الســنوات ســاحة شــبه حكــر عــى الرجــال   

الذيــن يشــكلون حاليــا نســبة )77%( مــن أعــداد العاملــني فيهــا، ويهيمنــون تقريبــا عــى كل قياداتهــا ومواقــع القــرار فيهــا.

وقــد هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف إىل واقــع وظــروف عمــل املــرأة يف وســائل اإلعــالم األردنيــة: املطبوعــة،   

ــدري  ــى أســاس جن ــا ع ــز ضده ــل التميي ــا، مث ــرض له ــي تتع ــاكات الت ــث: اإلنته ــن حي ــة واملســموعة، م ــة، املرئي اإللكروني

ــل مصــادر  ــن قب ــا م ــا جندري ــز ضده ــا، التميي ــا ومالي ــازات معنوي ــر األداء واإلنج ــة، وتقدي ــازات الوظيفي ــرص واالمتي يف الف

املعلومــات. وكذلــك مســتويات التحــرش الجنــيس بهــا لفظيــا وجســديا، ســواء يف مــكان العمــل، مــن قبــل مصــادر املعلومــات، 

وخــالل عملهــا خــارج املكتــب أو التنقــل مــن وإىل العمــل. ومــدى ثقتهــا بجــدوى التقــدم بشــكوى تحــرش أو متييــز جنــدري 

ومحاســبة مرتكبهــا. ومــن حيــث تقييمهــا الــذايت ألثــر كونهــا امــرأة عــى مســار تطورهــا مهنيــا ومــدى رضاهــا عــن واقعهــا 

ــة.  كإعالمي

ــة،  ــة عــى أســس جندري ــع متييزي ــات ذات دواف ــن معيق ــن وال يزل ــت الدراســة إىل أن النســاء واجه ــد توصل وق  

أدت إىل تحجيــم حضورهــن عدديــا ودورهــن نوعيــا كإعالميــات، وإىل الحــد مــن فــرص تقدمهــن وتطورهــن يف املهنــة، حيــث 

ــع القــرار  ــة ومواق ــرة عــن املناصــب القيادي أن نســبتهن يف وســائل اإلعــالم مل تتجــاوز )٢3%(، كــا أنهــن يغــن بدرجــة كب

ــا. ــال عليه ــن الرج ــي يهيم ــري واإلداري، الت التحري

 

وتتمثــل أبرز هذه املعيقات يف:
 

– عــدم مراعــاة مؤسســات إعالميــة الحتياجاتهــن كنســاء يف العمــل بفرضهــا ســاعات دوام ومهــام ال تناســب 

ظروفهــن االجتاعيــة، وعــدم توفــر مرافــق خاصــة أو حضانــات ألطفالهــن. وبذلــك ال تســاهم املؤسســة بدعمهــن 

ملواجهــة مواقــف داخــل أرسهــن ومجتمعاتهــن تقيــد وتعيــق أو ال تشــجع عملهــن كإعالميــات، كــا هــو حــال %4٠ 

مــن املشــاركات يف الدراســة.

– التمييــز ضدهــن يف العمــل مــن حيــث الفــرص واالمتيــازات، وتقديــر األداء واإلنجــاز معنويــا وماليــا، مــا يســاهم 

يف إعاقــة تطــور اإلعالميــات يف املهنــة والوظيفــة وهيمنــة الشــعور باإلحبــاط نتيجــة عــدم رضاهــن عــن واقعهــن 

كنســاء يف العمــل، كــا ظهــر يف إجابــات ٩٠% مــن املشــاركات يف اســتبيان الدراســة.

– التمييــز ضدهــن مــن قبــل مصــادر املعلومــات كالسياســيني وموظفــي الحكومــة، فتصبــح املنافســة املهنيــة بــني 

اإلعالميــات واإلعالميــني غــر متكافئــة يف مجــال الحصــول عــى املعلومــات.

ــالء  ــل زم ــن قب ــن، ســواء م ــا يطــال )45%( منه ــا، وجســديا، ومب ــن، لفظي ــيس به ــاع معــدالت التحــرش الجن – إرتف

ــي  ــل اإلعالم ــة العم ــك بيئ ــات. بذل ــادر املعلوم ــل مص ــن قب ــدان، أو م ــن يف املي ــالل عمله ــل، أو خ ــاء العم ورؤس

ــة. ــتمرارهن يف املهن ــددة إلس ــاء مه ــاردة للنس ط

– غيــاب ترشيعــات وأنظمــة رصيحــة ورادعــة تحميهــن مــن التمييــز والتحــرش وتحمــي حقوقهــن وتحقــق لهــن 

العدالــة باالقتصــاص مــن املتحرشــني، وبالتــايل الحــد مــن هــذه املضايقــات واالعتــداءات عليهــن.

 

وخلصت الدراســة إىل توصيات أهمها:
 

– تعديــل الترشيعــات املؤثــرة عــى عمــل املــرأة يف قطــاع اإلعــالم، مثــل تعديــل قانــون العمــل ليصبــح أكــرث مراعــاة 

الحتياجــات النســاء يف العمــل، وتعديــل قانــون العقوبــات لينــص رصاحــة عــى جرميــة التحــرش الجنــيس ويفــرض 

عقوبــات رادعــة بحــق مرتكبيهــا.

– تبنــي أنظمــة مؤسســاتية متنــع التمييــز الجنــدري يف العمــل ضــد اإلعالميــات، وأنظمــة وآليــات لحايــة 

اإلعالميــات مــن التحــرش ومحاســبة مرتكبيــه.

ــل  ــا يف كادر العم ــرأة بإيجــاد حصــص له ــز اإليجــايب تجــاه امل ــاج التميي ــة عــى انته ــز املؤسســات اإلعالمي – تحفي

ــة. ــع القيادي واملواق

ــز دور  ــات لتعزي ــمل آلي ــة لتش ــة النقاب ــل أنظم ــني، وتعدي ــني األردني ــة الصحفي ــات يف نقاب ــز دور اإلعالمي – تعزي

ــة. ــات اإلعالمي ــن يف املؤسس ــة حقوقه ــالم وحاي ــاع اإلع ــات يف قط اإلعالمي

البيئــة الترشيعية، االقتصادية، 
واملهنية السياسية 

الترشيعات

ــة  ــع أهــداف حاي ــة تتناقــض م ــات، نصــوص متييزي ــني أو أنظمــة أو تعلي ــة، ســواء مــن قوان تتضمــن الترشيعــات األردني

النســاء وحقوقهــن، ســواء االجتاعيــة أو االقتصاديــة، وهــي مــن شــأنها أن تنعكــس عــى أدائهــا يف ســوق العمــل وبالتــايل 

ــي. ــك مــن إرضار باالقتصــاد الوطن ــه ذل ــا، مــع مــا يتضمن ــة عموم عــى مشــاركتها االقتصادي

ويف مقدمــة تلــك الترشيعــات، قانــون العقوبــات األردين رقــم )١6( لعــام ١٩6٠، الــذي أقــرت تعديالتــه رقــم )٢7(   

يف العــام ٢٠١7، وفيهــا تــم تشــديد عقوبــة مرتكبــي جرائــم التحــرش الجنــيس، لكنــه مل يذكــر هــذه الجرائــم باالســم رصاحــة، 

بخــالف مــا تطالــب بــه كثــر مــن منظــات املجتمــع املــدين، ومــن أبرزهــا جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين "تضامــن".

ــت إىل  ــة، ودع ــر كافي ــا غ ــا اعتربته ــون، لكنه ــا القان ــي تضمنه ــالت الت ــت بالتعدي ــن" رحب ــت "تضام وإن كان  

ــم ســنها  ــة" يت ــح"، إن مل يكــن يف ترشيعــات "منفصل ــات بشــكل واضــح ورصي ــون العقوب ــم التحــرش الجنــيس يف قان "تجري

ــاً  ــاره عمــالً منافي ــيس باعتب ــم التحــرش الجن ــات ال تكفــي لتجري ــني العقوب ــب نصــوص قوان ــذا الغــرض. وأكــدت أن "أغل له

للحيــاء".

ــاين  ــن الث ــات املعــدل يف ترشي ــون العقوب ــان قان ــرار ورسي ــد إق ــا بعي ــق نرشته ــة حقائ ــت "تضامــن" يف ورق وقال  

٢٠١7، أن "التحــرش الجنــيس عبــارة عــن إيحــاءات جنســية غــر مرغــوب فيهــا، لفظيــة أو جســدية، أو القيــام بســلوك ذي 

ــد عــى  ــة تعتم ــددة ووســائل متنوع ــه أشــكال متع ــي. ول ــح أو ضمن ــيس ســواء أكان هــذا الســلوك بشــكل رصي ــع جن طاب

ــرش". ــا املتح ــع به ــذان يتمت ــوذ الل ــلطة والنف ــه والس ــارس في ــذي مي ــكان ال امل

ــحية  ــة مس ــن" إىل دراس ــة "تضام ــت ورق ــد لفت ــيس، فق ــرش الجن ــه "تفش"للتح ــه بأن ــا وصفت ــارة إىل م ويف إش  

أجريــت يف الجامعــة الهاشــمية يف األردن وأظهــرت تعــرض )١4%( مــن النســاء لتحرشــات جنســية يف أماكــن العمــل. وخلصــت 

الورقــة اىل أن "الحاجــة أصبحــت ملحــة إلصــدار ترشيعــات خاصــة بالتحــرش الجنــيس".

وكانــت تعديــالت قانــون العقوبــات املشــار إليهــا قــد متســكت بالتكييــف التقليــدي لجرائــم التحــرش الجنــيس،   

والــذي يدرجهــا تحــت عناويــن: "الجرائــم املخلــة باألخــالق واآلداب العامــة"، و"اإلعتــداء عــى العــرض"، و"األفعــال املنافيــة 

للحيــاء"، وانصبــت يف مجملهــا عــى املــواد: )3٠5( و)3٠6( و)3٢٠( مــن القانــون األصــي.

وجــاءت التعديالت عى الوجه التايل:

املــادة )3٠5(: ينــص البنــد األول مــن املــادة االصليــة عــى فــرض عقوبــة الحبــس مــن شــهر إىل ســنتني عــى مــن   

"داعــب بصــورة منافيــة للحيــاء: أ- شــخصا مل يكمــل الثامنــة عــرشة مــن عمــره ذكــرا كان أو انثــى، ب - امــرأة او فتــاة لهــا 

مــن العمــر مثــاين عــرشة ســنة أو اكــرث دون رضاهــا"، فيــا أكــد البنــد الثــاين عــى عــدم جــواز تحويــل عقوبــة الحبــس إىل 

الغرامــة يف حــال التكــرار. وجــاء التعديــل ليفــرض عقوبــة "الحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة" ملرتكــب هــذه الجرميــة، ولتغــر 

نــص البنــد الثــاين بحيــث أصبــح يشــر إىل الضحيــة بوصفــه "شــخصا ذكــرا كان او انثــى" بعدمــا كان "امــرأة او فتــاة" فحســب.
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املــادة )3٠6(: جــاء يف النــص األصــي أنــه "مــن عــرض عــى شــخص مل يكمــل الثامنــة عــرشة مــن عمــره أو عــى انثــى مهــا 

بلــغ عمرهــا عمــال منافيــا للحيــاء أو وجــه ألي منهــا كالمــا منافيــا للحيــاء عوقــب بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر أو 

بغرامــة مــن ثالثــني دينــارا إىل مائتــي دينــار". وقــد ألغــت التعديــالت هــذا النــص، واســتبدلته بنــص يعاقــب بالحبــس "مــدة 

ال تقــل عــن ســتة أشــهر كل مــن عــرض فعــال منافيــا للحيــاء أو وجــه أي عبــارات أو قــام بحــركات غــر أخالقيــة عــى وجــه 

ــداء عــى:  ــأي وســيلة كانــت متــى وقــع االعت ــاء بالقــول او الفعــل او الحركــة او اإلشــارة ترصيحــا أو تلميحــا ب منــاف للحي

١- شــخص مل يكمــل الثامنــة عــرشة مــن عمــره، ٢- شــخص ذكــرا كان أو انثــى أكمــل الثامنــة عــرشة مــن عمــره دون رضــا". 

وأكــدت التعديــالت عــدم جــواز تبديــل عقوبــة الحبــس بالغرامــة ملــن يكــرر اقــراف الجرائــم املشــار إليهــا يف النــص املعــدل.

وهنــاك أيضــا قانــون التقاعــد املــدين لســنة ١٩5٩، والــذي ينــص عــى إعطــاء املــرأة املوظفــة التــي تتقــاىض أكــرث   

مــن راتــب تقاعــد الراتــب األكــرث ويوقــف األخــر، علــا بــأن التقاعــد اآلخــر حــق لهــا. كــا يشــرط الســتفادة األم مــن راتــب 

ابنهــا املتــوىف أن تكــون أرملــة أو مطلقــة، وأيضــا يقطــع راتــب التقاعــد عــن الزوجــات أو البنــات أو األمهــات عنــد زواجهــن 

ــا. ــب نهائي ــة يقطــع الرات ــرة ثاني ــد زواجهــن م عــى أن يعــاد إليهــن إذا أصبحــن أرامــل أو مطلقــات وعن

ــاة  ــه املتوف ــب زوجت ــزوج لرات ــتحقاق ال ــنة ٢٠١4، الس ــي لس ــان االجتاع ــون الض ــرط قان ــه، يش ــن جهت وم  

واملؤمــن عليهــا، أن يكــون مصابــا بالعجــز الــكي وليــس لــه دخــل خــاص، ويف هــذا انتهــاك لحــق العاملــة التــي اقتطــع مــن 

راتبهــا طــوال فــرة عملهــا، ومــن حــق زوجهــا أن يرثهــا، بغــض النظــر عــن الحالــة الصحيــة واملاديــة لــه. وأيضــا، فــإن والــدة 

املؤمــن عليــه املتــويف إذا تزوجــت بغــر والــده ال تحصــل عــى راتــب ولدهــا، وكان يف ذلــك عقوبــة إذا تزوجــت مــرة أخــرى، 

ــا. ــاه ولده ــة تج ــة األموم ــي صف ــا ال ينف و زواجه

وعــى صعيــده، يلــزم قانــون العمــل رب العمــل عــى رضورة اســتحداث حضانــة ألطفــال العامــالت، إذا اســتخدم   

أكــرث مــن عرشيــن امــرأة متزوجــة، إال أن هنــاك نســاء مطلقــات لديهــن أطفــال، وأرامــل كذلــك، كــا أن مــن حــق الرجــال 

ــم. ــون أطفاله ــوا يحتضن ــو كان ــون ل ــذا القان ــملهم ه أن يش

ويف حــني يخــدم "نظــام العمــل املــرن لســنة ٢٠١7" املــرأة العاملــة بصــورة أساســية ويعــد إنجــازا لهــا، إال أنــه   

معيــب باشــراط تقديــر وموافقــة صاحــب العمــل وهــو يف الغالــب ذكــر. ويتيــح النظــام العمــل لبعــض الوقــت، أو ضمــن 

ــي  ــر أحــكام هــذا النظــام عــى أي حــق مــن الحقــوق الت ــواءم مــع احتياجــات العامــل، وال تؤث ــة وبشــكل يت ســاعات مرن

ــل. ــل للعام ــون العم ــا قان مينحه

وكذلــك، ينطــوي قانــون األحــوال الشــخصية يف نصوصــه املتعلقــة بالوصيــة الواجبــة، عــى حــرص حقــوق هــذه   

الوصيــة بأبنــاء األب الذكــر، بينــا تنــادي منظــات حقوقيــة بــأن يتــم إعطــاء الحــق بالوصيــة الواجبــة ألبنــاء وبنــات البنــت 

ــه. ــاة مورث ــويف يف حي ــن املت ــات االب ــاء وبن ــا أبن ــن اإلرث ك ــب م ــا نصي ــاة مورثه ــاة يف حي املتوف

ــوات  ــات العض ــق الصحفي ــا بح ــنة ٢٠٠١، إجحاف ــم ) ٩5 ( لس ــني رق ــي للصحفي ــني الصح ــام التأم ــن نظ ويتضم  

ــا. ــع زوج املشــركة وال عائلته ــا ال ينتف ــن هــذا النظــام، بين ــع م ــر تنتف ــث أن زوجــة املشــرك الذك ــن حي )املشــركات(، م

نظام الخدمة املدنية

ــب  ــات والروات ــات التعيين ــة شــفافة تنظــم عملي ــة وهيكلي ــة إداري ــة أنظم ــة املؤسســات اإلعالمي ــر يف غالبي ــا ال تتواف وبين

ــون  ــون االردين، يخضع ــا التلفزي ــرا"، وجزئي ــة "ب ــي وكال ــإن موظف ــة، ف ــور الوظيفي ــن األم ــا م ــات وغره ــادات والرقي والزي

ــام  ــن النظ ــازات. لك ــي واإلج ــلوك الوظيف ــد الس ــالوات وقواع ــائل الع ــم مس ــي تحك ــره الت ــة ومعاي ــة املدني ــام الخدم لنظ

ــا: ــن، ومنه ــة عمــل مالمئــة له ــر بيئ ــة لتوف ــة ضــد النســاء العامــالت وأخــرى غــر كافي ــواد التمييزي يتضمــن بعــض امل

 

– العــالوة العائلية: املادة ٢5

أ- يســتحق املوظــف املتــزوج عــالوة عائليــة شــهرية مقدارهــا )٢٠( دينــاراً مبــا يف ذلــك املوظــف األرمــل واملطلــق 

إذا كان لــه أوالد ال تزيــد أعارهــم عــن )١٨( ســنة. 

ب- تدفــع العــالوة العائليــة للموظفــة إذا كان زوجهــا مقعــداً أو كانــت معيلــة ألوالدهــا أو مطلقــة تتقــاىض نفقــة 

رشعيــة عــن أوالدهــا وكانــت أعارهــم ال تزيــد عــن )١٨( ســنة. 

  

– إجازة األمومة وإجازة األبوة وســاعة الرضاعة : املادة ١٠5

أ- تســتحق املوظفــة الحامــل إجــازة أمومــة مدتهــا تســعون يومــاً متصلــة قبــل الوضــع وبعــده براتــب كامــل مــع 

العــالوات التــي تســتحقها وذلــك بنــاًء عــى تقريــر طبــي مــن طبيــب أو قابلــة قانونيــة، وال تٔوثــر إجــازة االمومــة 

عــى اســتحقاق املوظفــة لإلجــازة الســنوية. 

ــاء عــى  ــب كامــل مــع العــالوات ملــدة يومــني يف حــال والدة الزوجــة بن ــوة برات ــازة أب ب - يســتحق املوظــف إج

ــة.  ــة قانوني ــب أو قابل ــي مــن طبي ــر طب تقري

ج- تســتحق املوظفــة بعــد انتهــاء إجــازة االمومــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة وملــدة تســعة 

اشــهر ســاعة رضاعــة يف اليــوم الواحــد بقصــد إرضــاع مولودهــا الجديــد وال تٔوثــر عــى إجازتهــا الســنوية وراتبهــا 

وعالواتهــا. 

ــد عــن  ــازة االمومــة ملــدة ال تزي ــدون راتــب أو عــالوات : املــادة ١٠٨- 5- للموظفــة بعــد انتهــاء إج  – اإلجــازة ب

ــاء  ــخ انته ــد تاري ــا بع ــى رأس عمله ــا ع ــت فيه ــي كان ــدة الت ــا امل ــوماً منه ــع محس ــا الرضي ــة بطفله ــنتني للعناي س

ــة.  ــازة االموم إج

 

وليــس رسا أن أغلــب إنجــازات املــرأة، خاصــة التــي تحققــت العــام ٢٠١7 يف مجــال الترشيعــات، متكنــت مــن تطويــر خطــاب 

ــاة  ــع والحي ــتوى املجتم ــى مس ــع ع ــة يف الواق ــاركتها الفعلي ــا ومش ــى حضوره ــه ع ــس نفس ــرأة مل يعك ــوق امل ــارص لحق من

العامــة والدولــة، والــذي ال يــزال متدنيــا جــدا. 

ويتضــح ذلــك مــن خــالل مــؤرش الفجــوة الجندريــة الــذي يصــدره املنتــدى االقتصــادي العاملــي ســنوياً، ويقيــس   

ــم واملشــاركة والفــرص  ــة يف العــامل عــرب أربعــة محــاور رئيســية: الصحــة والتعلي ــني الرجــال والنســاء يف ١44 دول الفجــوة ب

االقتصاديــة والتمكــني الســيايس. حيــث بــني مــؤرش الفجــوة الجندريــة للعــام ٢٠١7، أن األردن احتــل املرتبــة ١35 مــن ١44 

وبتقييــم ٠.6 مــن ١. )يقيــس املــؤرش الدرجــة مــن١-٠ وتعنــي الدرجــة ١ املســاواة التامــة وانعــدام الفجــوة بــني الجنســني يف 

ــدم املســاواة وأن الفجــوة شاســعة(. ــي ع حــني أن الدرجــة ٠ تعن

املشاركة االقتصادية للمرأة
 

بلــغ عــدد اإلنــاث يف اململكــة 4.7 مليــون مــن مجمــوع الســكان الــكي لعــام ٢٠١7، وبنســبة بلغــت 47.١ باملائــة. يف حــني 

ــات معــدالت املشــاركة  ــة )٢٠٠7 – ٢٠١6(، اســتمرار ثب ــة للســنوات العــرش املاضي ــراءة بعــض املــؤرشات االقتصادي ــني ق تب

االقتصاديــة املنقحــة للمــرأة عــى انخفــاض يف األردن خــالل هــذه الفــرة. وقــد ســجل معــدل هــذه املشــاركة يف عــام ٢٠١6 

مــا نســبته ١3.4 باملائــة يف حــني كان يف عــام ٢٠٠7 عنــد مســتوى ١4.7 باملائــة.

ومــا زالــت معــدالت البطالــة عنــد النســاء يف األردن مرتفعــة إذ بلغــت يف عــام ٢٠١7 مــا نســبته 3١.٢ باملائــة،   

ــن  ــة ع ــدل البطال ــن مع ــر م ــكل كب ــى بش ــي أع ــك وه ــة، كذل ــبته ٢5.6 باملائ ــا نس ــام ٢٠٠7 م ــجلت يف ع ــد س ــت ق وكان

الذكــور، إذ بلغــت عندهــم ١4.4 باملائــة يف عــام ٢٠١7، بينــا كانــت ١٠.3 باملائــة يف عــام ٢٠٠7.

وميكــن كذلــك مالحظــة اتســاع فجــوة األجــور لصالــح الذكــور، حيــث أن متوســط األجــور الشــهرية يف القطاعــني   

ــح  ــارا لصال ــارق 4٩ دين ــارا بف ــالت 45٨ دين ــاء العام ــور النس ــط أج ــارا ومتوس ــور 5٠7 دين ــني الذك ــاص للعامل ــام والخ الع

الذكــور، حســب دائــرة اإلحصــاءات العامــة عــام ٢٠١6، وأن متوســط أجــور العاملــني الذكــور املشــركني لديهــا لــدى املؤسســة 

العامــة للضــان االجتاعــي يبلــغ 5١٢ دينــار بينــا عنــد اإلنــاث يبلــغ 44٢ دينــارا بفــارق 7٠ دينــارا لصالــح الذكــور. وهــذه 

ــام ٢٠١6. ــار ع ــار دين ــوايل ١١ ملي ــاد األردين بح ــة لالقتص ــارة صافي ــت خس ــة حقق ــة املتدني ــاركة االقتصادي املش

 

املرأة والتعليم
 

وعــى صعيــد التعليــم، والــذي هــو أحــد أبــرز مــؤرشات املســاواة بــني الرجــال والنســاء، فــإن البيانــات تشــر إىل أن نســبة 

األميــة بــني اإلنــاث ١5 ســنة فأكــرث بلغــت 6.٩ باملائــة، مقارنــة مــع الذكــور بنســبة 3 باملائــة لعــام ٢٠١6.

وبالنســبة للتعليــم العــايل، فقــد بلغــت نســبة التحــاق اإلنــاث يف الجامعــات االردنيــة 5١.6 باملائــة مقابــل 4.4٨   

ــل  ــة مقاب ــة 53.4 باملائ ــات النظري ــاث لاللتحــاق يف مجــال الكلي ــدى اإلن ــل ل ــع وجــود مي ــام ٢٠١6، م ــور يف ع ــة للذك باملائ

ــة  ــل 45 باملائ ــة مقاب ــبته 55 باملائ ــا نس ــايل م ــم الع ــن التعلي ــات م ــجلت الخريج ــا س ــة ك ــة 46.6. باملائ ــات العلمي الكلي

ــور. للذك
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الدراسة مجتمع 
 

اســتهدفت الدراســة ٢٣ مؤسســة إعالمية أردنية، وتتضمن:

)٥( الصحف: الرأي، الدســتور، الغد، الســبيل، األنباط، وكالة األنباء الرســمية "بترا".

)٢( قناتــا تلفزيــون: التلفزيون األردني ورؤيا.

)٩( محطــات إذاعيــة: اإلذاعــة األردنيــة، حيــاة إف إم، راديــو البلــد، صوت الكرك، صوت الجنوب، صوت الزرقاء، جي بي ســي،

فرح الناس، حســنى.

)٧( مواقــع إخباريــة: عمــون، هــال، خبرني، ســواليف، عمان نت، خبرني، حبر.

وذلــك مــن خــالل إجــراء اســتبيان بيــن ٤٣ إعالميــة عاملة في هذه المؤسســات، باإلضافة إلى ١٢ من خريجات كليــات إعالم حديثا، صحفيات 

مســتقالت وإعالميات تركن المهنة. وكذلك إجراء مقابالت نوعية مع ٨ من رؤســاء تحرير ومدراء في المؤسســات اإلعالمية المشــاركة، 

ومشــاركة ١٠ من مدراء مؤسســات إعالمية مســتهدفة في جلســة النقاش.  هذا باإلضافة إلى مشــاركة عضوتين في مجلس النواب، 

مســؤولة حكومية، وثالث أكاديميات في المقابالت النوعية وجلســة النقاش.

ــة مــن مجمــوع أعضــاء  ــر أن ٢5 باملائ ــات تظه ــإن البيان ــة، ف ــس يف الجامعــات األردني ــة التدري ــق بأعضــاء هيئ ــا يتعل وفي

ــة انخفضــت نســب  ــة األكادميي ــا ارتفعــت الرتب ــه كل ــاث يف عــام ٢٠١6. ومــن امللفــت أن ــة التدريســية هــن مــن اإلن الهيئ

تواجــد اإلنــاث فيهــا حيــث أشــارت البيانــات أن نســبة اإلنــاث يف رتبــة مــدرس مســاعد بلغــت 5٩.4 باملائــة بينــا ســجلت 

ــة. ــة أســتاذ لتصــل إىل 7.3 باملائ النســبة انخفاضــاً ملحوظــا يف رتب

 

اإلدارة والتمكني السيايس
 

يعتــرب نجــاح املــرأة يف الوصــول للمواقــع القياديــة ومســاهمتها الفعالــة يف الحيــاة العامــة ومؤسســات املجتمــع املــدين مــن 

أهــم مظاهــر العدالــة بــني الجنســني. فعــى صعيــد املشــاركة يف الحيــاة العامــة، فــإن البيانــات لعــام ٢٠١5 تظهــر أن نســبة 

اإلنــاث األعضــاء يف النقابــات املهنيــة بلغــت 34.5 باملائــة بينــا انخفضــت النســبة إىل ٨ باملائــة يف مجالــس النقابــات املهنيــة. 

كــا وســجلت اإلنــاث مــا نســبته ٢١ باملائــة يف عضويــة النقابــات العاليــة لنفــس الفــرة الزمنيــة.

أمــا يف مجــال املشــاركة والتمكــني الســيايس، فقــد شــهد عــام ١٩6٩ تعيــني أول امــرأة كســفرة، وحصلــت النســاء   

عــى حقوقهــن السياســية باالنتخــاب والرشــح عــام )١٩74(، وعينــت عــام ١٩7٩ أول وزيــرة أردنيــة، وشــهد عــام ١٩٩3 فــوز 

ــة. ــني أول قاضي ــم تعي ــام ١٩٩6 ت ــواب، وع ــس الن ــة مجل ــة بعضوي ــرأة أردني أول ام

وبــدأت النســاء بعــد ذلــك بأخــذ أدوارهــن يف مواقــع صنــع القــرار وإن كان دون الطمــوح وبإجــراءات التدابــر   

املؤقتــة يف بعــض األحيــان )التمييــز اإليجــايب/ الكوتــا(، ففــي عــام ٢٠١6 بلغــت نســبة النســاء يف مجلــس النــواب ١5.4باملائــة، 

ويف مجلــس الــوزراء 6.6 باملائــة، ويف القضــاء ١٨.5باملائــة، ويف األحــزاب السياســية 35.5باملائــة، ومجالــس النقابــات املهنيــة 

٨ باملائــة، ويف عضويــة املجالــس البلديــة 4١ ) باملائــة عــام ٢٠١7( و ١3.٨ باملائــة يف مجالــس املحافظــات )عــام ٢٠١7(، ويف 

النقابــات العاليــة ٢١ باملائــة، ويف الســلك الدبلومــايس ١٩.٩باملائــة، وكســفرات ١٠.٩باملائــة، ويف غــرف الصناعــة 7.٩ باملائــة، 

ــة. ويف غــرف التجــارة ٠.6باملائ

وحســب أرقــام اإلتحــاد الربملــاين الــدويل للعــام ٢٠١6، حــول مشــاركة النســاء يف الربملانــات العامليــة، فقــد إحتــل   

األردن املرتبــة ١4١ عــى مســتوى العــامل مــن بــني ١٩3 دولــة.

واقع اإلعالم يف األردن
 

يقــول نقيــب الصحفيــني األردنيــني راكان الســعايدة أن اإلعــالم االردين "ميــر بأزمــة حقيقيــة، تتنــوع باختــالف طبيعــة 

املؤسســات اإلعالميــة الرســمية و الخاصــة، وأن األزمــة معقــدة ومركبــة يف ســياقني، األول مرتبــط باألزمــة االقتصاديــة 

ــر املســتلزمات التشــغيلية،  ــب، وتوف ــع الروات ــي تواجــه أزمــات يف دف ــة، والت ــة الصحــف الورقي ــي متــس أغلبي ــة الت الطاحن

ــات". ــى إدارة األزم ــادرة ع ــر ق ــكلة اإلدارات الغ ــاين بـ"مش ــياق الث ــط الس ــا يرتب ــة"، في ــة الرضوري ــة التحتي والبني

ورغــم ذلــك، وأيضــا رغــم تقهقــر األردن عــام ٢٠١7 إىل املرتبــة ١3٨ عــى مقيــاس حريــة الصحافــة الــذي تصــدره   

منظمــة مراســلون بــال حــدود، مراجعــا بذلــك ثــالث درجــات عــن الســنة الســابقة، إال أن اململكــة ال تــزال تتوافــر عــى عــدد 

ــا. ــن وســائل اإلعــالم عــى تنوعه ــر نســبيا م كب

وفقــا لهيئــة اإلعــالم يف أيلــول ٢٠١٨، بلــغ عــدد املحطــات الفضائيــة املرخــص لهــا يف األردن 3٨ محطــة، ومنهــا   

هــة إىل األردنيــني، منهــا ١5 قنــاة خاصــة وثــالث قنــوات حكوميــة )الرياضيــة واملســتقلة  ١٨ قنــاة فقــط ميلكهــا أردنيــون وُمَوجَّ

ــود  ــة تع ــن هــذه املحطــات الفضائي ــاك 3٠ م ــاة األخــرى(. وهن ــام القن ــن الع ــك األم ــا ميل ــون األردين، بين ــا التلفزي ميلكه

ــة. ــيات عربي ــا لجنس ملكيته

فيــا يبلــغ عــدد املحطــات اإلذاعيــة 3٩، منهــا ٢٠ إذاعــة متلكهــا هيئــات حكوميــة؛ تتضمــن 6 محطــات متلكهــا   

ــة آل  ــة، جامع ــة الطفيل ــة، جامع ــة األردني ــرك، الجامع ــوت الك ــوب، ص ــوت الجن ــوك إف إم، ص ــة )يرم ــات حكومي جامع

ــربى  ــان الك ــة ع ــا أمان ــرى متلكه ــلحة، و3 أُخ ــوات املس ــا الق ــة، و3 متلكه ــة األردني ــا اإلذاع ــات متلكه ــت(، و4 محط البي

ــدوق  ــة األمــن العــام، الصن ــا كل مــن مديري ــة الخاصــة، وواحــدة متلكه ــة االقتصادي ــاء وســلطة منطقــة العقب ــة الزرق وبلدي

األردين الهاشــمي للتنميــة البرشيــة )جهــد(، مجمــع اللغــة العربيــة، ووزارة األوقــاف. 

ــُك كل واحــدة مــن الباقيــات مــن  ــُك أربــع رشكاٍت ٩ قنــوات إذاعيــة، بينــا مُتتَلَ ومــن بــني ٢3 محطــة إذاعيــة خاصــة، مَتتَلِ

ــة. ــل رشكات منفصل ِقب

وعــى صعيــد املطبوعــات الصحفيــة املرخصــة، فهنــاك 3٠ مطبوعــة ورقيــة، منهــا ١٠ يوميــات و١6 أســبوعية و3   

شــهرية و١ ســنوية. تســاهم الحكومــة يف ثــالث منهــا، وهــي صحيفتــا "الــرأي" و"الدســتور" اليوميتــان و"صحافــة الرمــوك" 

ــا  ــاع الخــاص. في ــك للقط ــة مل ــة، والبقي ــات حزبي ــا 3 مطبوع ــد، ومنه ــوك يف إرب ــة الرم ــي تصــدر يف جامع ــبوعية الت األس

ــاص. ــاع الخ ــك للقط ــا مل ــة، وجميعه ــة مرخص ــة إلكروني ــد ١7٨ مطبوع توج

الدراسة منهجية 
اعتمدت الدراســة عى أربعة أســاليب بحثية رئيسية تضمنت:

ــة  ــرأة اإلعالمي ــل امل ــة بعم ــات املتعلق ــة الترشيع ــلوب مراجع ــذا االس ــتهدف ه ــد اس ــات وق ــع املعلوم أوال: جم  

ــا  ــالت فيه ــات العام ــاء اإلعالمي ــداد النس ــق بأع ــا يتعل ــتهدفة في ــة املس ــات اإلعالمي ــة املؤسس ــن عين ــات ع ــع معلوم وجم

وأنظمــة املؤسســات التــي تحكــم أو تؤثــر عــى عملهــا، وأعــداد الطالبــات يف كليــات اإلعــالم والعضــوات يف نقابــة الصحفيــني. 

وكذلــك التعريــف بواقــع املــرأة االردنيــة يف املجتمــع والدولــة؛ حضورهــا يف االقتصــاد والسياســة ومنظــات املجتمــع املــدين 

ــالم. ــم واإلع والتعلي

وجرى أيضا بحث ومراجعة دراســات ســابقة عن واقع عمل النســاء يف مهنة اإلعالم.

ــة لبحــث ظــروف  ــة أردني ــة يف مؤسســات إعالمي ــة أو متدرب ــة عامل ــا: إجــراء اســتبيان اســتهدف 53 إعالمي ثاني  

ــع  ــم مجتم ــوح يف قس ــو موض ــا ه ــات ك ــن اإلعالمي ــايل م ــدد االج ــن الع ــي. ميثل ــوع االجتاع ــور الن ــن منظ ــن م عمله

الدراســة.

ثالثــا: إجــراء ١٠ مقابــالت نوعيــة مــع رؤســاء تحريــر أو مــدراء مؤسســات إعالميــة، باإلضافــة إىل خــرباء يف مجــال   

اإلعــالم والنــوع االجتاعــي.

رابعــا: عقــد جلســة نقــاش مــع عــدد مــن مــدراء وقيــادات املؤسســات اإلعالميــة املســتهدفة وباحثــات وصانعــات   

قــرار يف الحكومــة ومجلــس النــواب، بهــدف مناقشــة مخرجــات البحــث والخــروج بتوصيــات تضــاف إىل الدراســة.

ــة أ  ــر "الفئ ــالم: معاي ــائل اإلع ــي يف وس ــوع االجتاع ــاواة الن ــؤرشات مس ــى م ــة ع ــة الدراس ــتندت منهجي واس  

ــة  ــدة للربي ــم املتح ــة األم ــا منظم ــي حددته ــة"، الت ــات اإلعالمي ــي يف املؤسس ــوع االجتاع ــاواة الن ــز مس ــراءات تعزي إج

)يونســكو(. والعلــم  والثقافــة 
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تواجد النســاء يف املؤسسات اإلعالمية 
ومواقع صناعة القرار

تقــدر نســبة وجــود النســاء اإلعالميــات يف قطــاع اإلعــالم يف األردن الربــع. ويالحــظ عــدم وجــود وســيلة إعــالم أردنيــة متلكهــا 

ــف  ــة األوىل يف الصح ــع القيادي ــو املواق ــا خل ــدة. وأيض ــة واح ــاة فضائي ــة وقن ــات االلكروني ــن املطبوع ــة م ــدا قل ــرأة، ع ام

ــة غنيــات ألكــرث مــن ســت ســنوات  ــة التــي ترأســت تحريرهــا جان ــة مــن النســاء، باســتثناء صحيفــة الغــد اليومي اليومي

ــا يف  ــة متوســطة وعلي ــع إداري ــرزت النســاء يف مواق ــام ٢٠١٨. يف حــني ب ــالم يف ع ــة لشــؤون اإلع ــر دول ــح وزي ــل أن تصب قب

ــة. ــة والتلفزيوني بعــض املحطــات اإلذاعي

ــا  ــة، ومب ــم 444 إعالمي ــة ب ١٨73، منه ــر عضوي ــة وغ ــة نقاب ــات بعضوي ــني واإلعالمي ــوع اإلعالمي ــدر مجم يق  

ــة ١٢٢٩، منهــم ٢6٠ عضــوات،  ــغ مجمــوع األعضــاء والعضــوات يف النقاب ــا مــن املجتمــع اإلعالمــي. ويبل نســبته ٢3% تقريب

وبنســبة ٢١% تقريبــا، وفقــا للنقابــة لعــام ٢٠١7. يف حــني يبلــغ مجمــوع غــر األعضــاء والعضــوات 643، منهــم ١٨4 إعالميــة 

ــام ٢٠١٨. ــني لع ــة الصحفي ــة وحري ــز حاي ــب مرك ــبته ٢٨%، بحس ــا نس ومب

وقــد انعكســت هــذه األرقــام والنســب بالــرضورة، وبصــورة أو أخــرى، يف حجــم حضــور املــرأة كمنتجــة للمحتــوى   

اإلعالمــي، أي كمراســلة أو مذيعــة أو معــدة للمحتــوى اإلعالمــي أو ضيفــة عــى الربامــج الحواريــة أو كمصــدر تعــزى إليــه 

ــار. ــات يف األخب املعلوم

ــغ عــدد اإلعالميــني  ــات يف وســائل اإلعــالم عــى تنوعهــا وتعددهــا )يبل ــد تــدين عــدد اإلعالمي مل يقــف األمــر عن  

عمومــا ١٨73، منهــم 444 إعالميــة ميثلــن مــا نســبته ٢3%(، بــل شــمل أيضــا تواجدهــن يف املواقــع القياديــة واألوىل، وبالتــايل 

مســتوى تأثرهــن يف صنــع القــرار، وخصوصــا يف مــا يتعلــق باملضمــون واملحتــوى اإلعالمــي.

ويتضح واقع هامشــية تأثر املرأة يف الســاحة اإلعالمية من الحاالت التالية: 

– وكالــة األنباء األردنية )برا(

 تعمــل يف الوكالــة )54( ســيدة يشــكلن مــا نســبته )١٨%( مــن عــدد املوظفــني البالــغ )3٠4(. ومــا مجموعــه )4٠( 

مــن النســاء يف الوكالــة هــن إعالميــات بنســبة ١6%، مقابــل ٢٠6 رجــال إعالميــني. 

ــغل )١(  ــث تش ــال: حي ــل 35 رج ــة، مقاب ــب القيادي ــن املناص ــبة ١7% م ــة بنس ــب قيادي ــن مناص ــوىل )7( منه وتت

ــر  ــار للمدي ــب مستش ــان منص ــة، و)٢( إعالميت ــة والفني ــؤون اإلداري ــام للش ــر الع ــاعدا للمدي ــدة مس ــة واح إعالمي

ــرأة.  ــن أي إم ــس اإلدارة م ــو مجل ــني يخل ــر. يف ح ــكرتارية التحري ــام وس ــات األقس ــن رئاس ــان يف كل م ــام، واثنت الع

ويعمــل كمحــرر ومنــدوب ومصــور )36 امــرأة بنســبة ٢٢% مقابــل ١٢5 رجــال(. ومــن ال 36 إعالميــة، تعمــل )6( 

ــروين، و)٢( يف  ــالم اإللك ــر، و)3( يف اإلع ــار، و)١١( يف التحري ــة، و)6( يف األخب ــة املتخصص ــاع الصحاف ــن يف قط منه

التصويــر. تعمــل )١4( ســيدة يف أقســام املديريــات اإلداريــة بنســبة ١٨%، مقارنــة مبــا عــدده )64( رجــال. ويوجــد يف 

الوظائــف الهندســية )امرأتــان- 3 رجــال(، الوظائــف الفنيــة يف اإلعــالم اإللكــروين )٩ نســاء– ٩ رجــال(، وإمرأتــان 

يف املاليــة، وواحــدة مربمجــة، وواحــدة يف التصميــم الجرافيــي. و)6( يف التطويــر املؤســيس.  

– صحيفة "الرأي"

يعمــل يف أقســام التحريــر يف الصحيفــة )١٨7( موظفــا، وبواقــع )44 امــرأة مقابــل ١43 رجــال(. ويبلــغ عــدد أعضــاء 

ــة  ــة مناصــب قيادي ــات يف الصحيف ــن اإلعالمي ــوىل )١٨( م ــم رجــال. وتت ــة ٩ أعضــاء جميعه ــس إدارة الصحيف مجل

بنســبة ٢4%، مقابــل 57 رجــال، وبواقــع )٨( مديــرات تحريــر يف مقابــل )٢٩( رجــال يشــغلون منصبــا ماثــال، و)١٠( 

ســكرترات تحريــر مقابــل )٢٨( رجــال يف منصــب ماثــل. بينــا تتــوزع اإلعالميــات يف الصحيفــة ضمــن القطاعــات 

املختلفــة عــى الوجــه التــايل: )١7( إعالميــة بوظيفــة منــدوب بنســبة 4١% مقابــل )٢4( إعالميــا يف وظيفــة ماثلــة، 

و)٨( محــررات مقابــل )١٢( محــررا، و)١( كمصممــة ومخرجــة مقابــل )٩( بنفــس الوظيفــة.

 

– الدستور 

ــة  ــبني لنقاب ــني املنتس ــايل لإلعالمي ــدد اإلج ــل الع ــن أص ــة )٢6( م ــالت يف الصحيف ــات العام ــدد اإلعالمي ــغ ع يبل

ــال. ــن الرج ــم م ــس اإلدارة )٩( جميعه ــاء مجل ــدد أعض ــغ ع ــة. ويبل ــا وإعالمي ــغ )١٢4( إعالمي ــني والبال الصحفي

وتتــوىل )١3( إعالميــة مناصــب قياديــة يف الصحيفــة، وبواقــع )4( نائبــة مديــر تحريــر، و)4( مديــرات تحريــر، و)٢( 

رئيســتا قســم، و)3( ســكرترات تحريــر.

 – الغد 

ــة بنســبة %3٢.  ــم )3٠( إعالمي ــني )٩3( بينه ــة الصحفي ــة املنتســبني لنقاب ــن كادر الصحيف ــني م ــدد اإلعالمي ــغ ع يبل

وتشــغل )6( نســاء مناصــب قياديــة فيهــا، بواقــع )4( محــررات يف أربعــة أقســام، و)١( مديــرة قســم، و)١( ســكرترة 

تحريــر. 

 

– السبيل 

لغايــة منتصــف عــام ٢٠١٨، عمــل يف الصحيفــة )٢5( إعالميــا، )4( منهــم فقــط نســاء بنســبة ١6%، لكنهــن فقــدت 

وظائفهــن خــالل عمليــة إعــادة هيكلــة للمؤسســة وتقليــص كادرهــا بســبب صعوبــات ماليــة واجهتهــا الصحيفــة. 

وال يوجــد يف الصحيفــة عضوات مجلس إدارة أو مديرات تحرير أو مديرات أقســام. 

 

– األنباط

يعمل يف الصحيفة )٢5( إعالميا، منهم )6( إعالميات نســاء بنســبة ٢4%.

 

 JBC اذاعة –

تتــوىل إدارة اإلذاعــة امــرأة هــي شــياء الباشــا، ويعمــل فيهــا )١٩( إعالميــا وإداريــا بينهــم )7( نســاء بنســبة %37، 

منهــن مذيعتــان، بينــا كادر قســم اإلعــداد البالــغ عــدده )٨( معديــن، فأغلبــه مــن النســاء.

– إذاعة الرموك 

ــن)  ــرث م ــة. وأك ــة يف املســاقات اإلعالمي ــرب للطلب ــة ومخت ــا تجريبي ــة التطــوع، ألنه ــى ثقاف ــة ع ــوم هــذه االذاع تق

7٠%( مــن الطلبــة املقدمــني واملعديــن املتطوعــني مــن اإلنــاث. ومديــر االذاعــة حســب القانــون هــو نائــب العميــد 

ــديس  ــرشف الهن ــج، وامل ــرشف الربام ــمياً )م ــط رس ــان فق ــان اثن ــد موظف ــل(، ويوج ــه )رج ــا يفوض ــد أو م أو العمي

والتقنــي وهــا رجــالن(.

 

– التلفزيون األردين: 

يعمــل يف التلفزيــون )١٠7( إعالميــا يف أقســام التحريــر، بينهــم )١٢( امــرأة، وفقــا لقامئــة أعضــاء نقابــة الصحفيــني 

األردنيــني. ويوجــد يف مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون األردنيــة )١٢4٨( موظــف منهــم )4٠٠( موظفــة بنســبة %3٢، 

جميعهــم معينــون وفقــا لنظــام موظفــي مؤسســة التلفزيــون االردين، ونظــام الخدمــة املدنيــة، وبالتــايل يخضعــون 

ملعايــر وسياســات النظامــني.

– املواقع االخبارية والصحف األســبوعية

ــبوعية اىل  ــف االس ــدد الصح ــل ع ــني يص ــا، يف ح ــة يف األردن )١7٢( موقع ــة املرخص ــع اإلخباري ــدد املواق ــغ ع يبل

)3٠( صحيفــة، وبعضهــا ال يوجــد فيــه اي إعالميــة مثــل موقــع "خــربين"، والبعــض يوظــف إعالميــة واحــدة مثــل 

"عمــون"، يف حــني تــراوح اعــداد اإلعالميــات يف األســبوعيات بــني اثنتــني وثالثــة ال يزيــد. بينــا نجــد إعالميــات يف 

وكالــة "بــرا" مبســميات وظيفيــة تشــر إىل مواقعهــن القياديــة يف هيكليــة اإلدارة، لكنهــا مســميات ومواقــع تكــون 

يف كثــر مــن األحيــان خــارج مطبــخ القــرار التحريــري، وذات تأثــر محــدود عــى املضمــون اإلعالمــي. فمثــال، يتبــني 

ــب  ــذا املنص ــمى ه ــرد مس ــن مج ــة" م ــة والفني ــة واملالي ــؤون اإلداري ــام للش ــر ع ــاعد مدي ــات "مس ــاق صالحي نط

الــذي تتــواله امــرأة، بينــا تنحــرص مهمــة مستشــاريت املديــر يف تقديــم استشــارات غــر ملزمــة، وقــد يؤخــذ بهــا 

أو ال يؤخــذ بهــا.

 

ــة بنطــاق تحــدده  ــادة محكوم ــا تكــون ع ــرارات فيه ــإن الق ــني، ف ــا إعالميت ــي نجــد فيه ــد رئاســة األقســام الت وعــى صعي

رئاســة وإدارة التحريــر العليــا، ومبــا يــرك هامشــا محــدودا للمنــاورة أمــام مــن يتــوىل هــذا املنصــب. يف حــني أن ســكرتارية 

ــني  ــني املندوب ــرصف ب ــع اإلداري ال ــا الطاب ــب عليه ــي يغل ــيق الت ــات التنس ــى عملي ــب ع ــروف تنص ــو مع ــا ه ــر ك التحري

ــا  ــا. أم ــة ذاته ــني اإلعالمي ــق باملضام ــا يتعل ــب دورا يف م ــك، ال تلع ــر، وبذل ــامهم وإدارة التحري ــات أقس ــن ورئاس واملحرري

املندوبــات واملحــررات، فصفتهــن يف الغالــب تنفيذيــة ميدانيــة، ويكــون إطــار تحركهــم وتغطياتهــم متوافقــا مــع سياســات 

ــا. ــر العلي ــا اإلدارة وإدارة التحري ــي تحدده ــة الت الصحيف

وعــى صعيــد صحيفــة "الــرأي"، يالحــظ أن عــدد مــن يتولــني منصــب مديــر تحريــر مرتفــع نســبيا، لكــن عــى   

مــا أدلــت بــه املشــاركات يف االســتبيان فإنــه غالبــا يكــون موقعــا رشفيــا تجــري ترقيــة اإلعالمــي اليــه دون ان يكــون لــه ايــة 

ــه. ــط ل ــي أو التخطي ــوى اإلعالم ــى املحت ــف ع ــره ضعي ــإن أث ــايل ف ــات، وبالت صالحي

تقــول إعالميــة يف الصحيفــة تتــوىل منصــب مديــر تحريــر أن هــذا املســمى "فخــري وتكرميــي أكــرث منــه تنفيــذي،   

)فأنــا( غــر مســؤولة عــن أحــد مــن املوظفــني". والحــال ذاتــه مــع مــن يعملــن يف ســكرتاريا التحريــر، والتــي هــي وظيفــة 
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ذات طابــع إداري نــادرا مــا يتدخــل يف املضمــون، وحتــى لــو فعــل، فهــو غــر مخــول بتحديــد توجهاتــه او رســم سياســاته، 

حيــث ان ذلــك منــوط برئاســة التحريــر وإدارة التحريــر العليــا التــي يهيمــن عليهــا الرجــال. ويف اإلذاعــات عمومــا تتقــارب 

أعــداد النســاء والرجــال، وكذلــك يف بعــض القنــوات الفضائيــة، لكــن غالبيــة النســاء يعملــن كمذيعــات، ولهــن تأثــر محــدود 

ــة إدارة املضمــون. ــاح لهــن هــو يف عملي ــاورة املت ــوى اإلعالمــي، وهامــش املن يف تخطيــط الربامــج واملحت

االستبيان عينة 
 

شــملت عينــة االســتبيان )53 صحفيــة، طالبــة إعــالم، خريجــة حديثــا، متدربــة(، ميثلــن مجتمــع املــرأة يف اإلعــالم األردين، وقــد 

توزعــن عــى قطاعــات العمــل بواقــع )١4( إعالميــة يعملــن أو عملــن يف صحيفــة يوميــة أو وكالــة أنبــاء ومبــا نســبته )٢6 

%( مــن مجمــل العينــة، و)١٢( يف تلفزيــون وبنســبة )٢3 %(، و)٨( يف إذاعــة ومبــا نســبته )١5 %(، و)7( يف مواقــع إخباريــة 

وبنســبة )١3%(، و)٢( صحفيتــان مســتقلتان وبنســبة بلغــت )4%(، و)7( طالبــات إعــالم ومتدربــات ومبــا نســبته )١3%(، و)3( 

صحفيــات تركــن املهنــة وبنســبة )6 %(.

التغطية موضوعات 
 

بلــغ عــدد مــن يعملــن أو عملــن يف قطــاع الخدمــات )صحــة، تعليــم، ميــاه، طاقــة( مــا معدلــه )١( إعالميــة واحــدة  مــن 

مجمــل عــدد اإلعالميــات ومبــا نســبته )٢%(، ويف قطــاع حقــوق اإلنســان مــا معدلــه )7.5( إعالميــة وبنســبة )١4%(، أمــا يف 

قطــاع السياســة فبلــغ معــدل العــدد )صفــرا( وبنســبة )صفــر%(، ويف قطــاع االقتصــاد )٢( إعالميتــان ومبــا نســبته )4%(، ويف 

ــل  ــرأة والطف ــة واألرسة وامل ــا االجتاعي ــاع القضاي ــبة )٨%(، ويف قط ــات وبنس ــة )4( إعالمي ــون والرياض ــة والفن ــاع الثقاف قط

ــن )٢٨(  ــدل عدده ــغ مع ــامل( فبل ــات )ش ــة القطاع ــن يف كاف ــن أو عمل ــن يعمل ــا م ــبة )٢٠%(، بين ــة وبنس )١٠.5( إعالمي

ومبــا نســبته )%5٢.٨(.

يعكــس تركــز النســبة األعــى مــن الصحفيــات يف قطــاع التغطيــة الشــامل )5٢%(، ضعفــا يف التوجــه نحــو   

التخصــص بالنســبة للمــرأة اإلعالميــة، وهــذا بــدوره يكشــف عــن نقــص يف التدريــب عــى أمنــاط اإلعــالم املتخصصــة، ســواء 

العلــوم وغرهــا.  أو  أو االقتصــاد  السياســة  يف 

تبــني النســب تغييبــا تامــا لإلعالميــات عــن قطــاع السياســة، فيــا تتــدىن نســبتهن يف قطاعــات االقتصــاد والخدمــات والصحــة 

والطاقــة. كــا يتبــني أن النســبة األعــى مــن اإلعالميــات اتجهــت إىل قطــاع القضايــا االجتاعيــة التــي تتضمــن شــؤون املــرأة 

واألرسة والطفــل )٢٠%(.

ويــأيت يف املرتبــة الثالثــة ميــول اإلعالميــة إىل التخصــص يف قطــاع حقــوق اإلنســان، مــا قــد يفــره إهتــام منظــات   

ــة. ــل املختلف ــات العم ــز دور النســاء يف قطاع ــوق اإلنســان بتعزي ــة يف مجــال حق ــة العامل ــة والدولي ــدين املحلي ــع امل املجتم

وميكــن أن يكــون لقلــة عــدد اإلعالميــات أو لحرصهــن يف موضوعــات معينــة أو منطيــة تأثــر عــى حضــور املــرأة يف املحتــوى 

ــرأة يف  ــر يف حضــور امل ــدن كب ــن ت ــام ٢٠١6، ع ــالم األردين ع ــة اإلع ــج رصــد أجــراه مرصــد مصداقي ــي. تكشــف نتائ اإلعالم

وســائل اإلعــالم كمنتجــة للمحتــوى اإلعالمــي أو مصــدر لــه، حيــث حظيــت بالنســبة األدىن يف معظــم هــذه الوســائل )١١%( 

مقارنــة بالرجــل الــذي حصــل عــى الحصــة األعــى.

ــات للمســاواة  ــات العربي ــورة روىل  الحــروب، وهــي رئيســة شــبكة منتــدى الربملاني ــرى الدكت ويف هــذا اإلطــار ت  

ــاة "جوســات"، إن وجــود نســبة نســاء قليلــة يف وســائل اإلعــالم يؤثــر ســلبا عــى املحتــوى  ونائــب رئيــس مجلــس إدارة قن

ــة  ــث طريق ــن حي ــا أو م ــم تناوله ــي يت ــات الت ــث املوضوع ــن حي ــر ســواء م ــا إىل حــد كب ــزال ذكوري ــذي "ال ي ــي ال اإلعالم

تغطيــة تلــك املوضوعــات".

وتقــول الحــروب أن "هنــاك تنميطــا للمــرأة يف مــا يتعلــق بتغطيــة القطاعــات، وأن ذلــك يعــززه ســلوك إدارات   

التحريــر نفســها، فضــال عــن أن الواقــع يفــرض نفســه يف القطاعــات التــي تتطلــب خروجــا يف ســاعات متأخــرة وبنــاء عالقــات 

ــة". ــاع السياس ــل قط ــخصية، مث ش

وتضيــف إن "هنــاك متييــزا جندريــا يف الفــرص، خاصــة املتاحــة للمــرأة يف تغطياتهــا، فمعظــم املندوبــني الصحافيــني   

ــات  ــة بالعالق ــرق املتعلق ــض الط ــتخدام بع ــرارا الس ــك اضط ــه هنال ــال، ألن ــم رج ــي( ه ــوان )املل ــوزراء والدي ــة ال يف رئاس

ــوان  ــة يف الدي ــات املتعلق ــة التغطي ــرأة، فقضي ــدى امل ــرة ل ــر متوف ــفر غ ــة يف الس ــر إىل أن "املرون ــفر". وتش ــهر والس والس

ــرأة". ــل للم ــة التفضي ــا االجتاعي ــا القضاي ــال، بين ــا( للرج ــل )فيه ــوزراء التفضي ــة ال ورئاس

وأيضــا تقــول إميــان العكــور مــن وزارة العمــل إن ملــف قطــاع قضايــا املــرأة أصبــح منطيــا "مجــرا للنســاء وذلــك   

ألن الرجــال مل يشــعروا بعــد بــأن هنالــك مشــكلة حقيقيــة يف قضايــا املــرأة".

ــاء يف  ــدين للنس ــل املت ــبيل"، أن التمثي ــدة "الس ــر جري ــس تحري ــوالين، رئي ــف الج ــرى عاط ــا، ي ــه أيض ــن جانب وم  

املؤسســات اإلعالميــة ال يؤثــر عــى املحتــوى ومعالجــة املقــاالت، رابطــا بــني نســبة هــذا التمثيــل ونســبة النســاء عمومــا يف 

املجتمــع.

ويؤكــد الجــوالين بــدوره أن "أخبــار رئاســة الــوزراء والديــوان تذهــب للصحافيــني، لكــون اإلشــكالية أن اللقــاءات   

املســائية". لألخبــار  تغطيتهــا  تحــول دون  املــرأة  تكــون مســائية وطبيعــة ظــروف 

ويقــول فيصــل الشــبول، مديــر عــام وكالــة األنبــاء األردنيــة "بــرا": "املــرأة ارتباطهــا بالعمــل املهنــي أفضــل خــالل   

ــرأة  ــا أن وجــود امل ــل"، مضيف ــرث يف العم ــت أك ــن الرجــل، فالرجــل يقــي وق ــى م ــع أق ــا يف املجتم ــن ظروفه ــدوام، لك ال

بنســب مرتفعــة يف وســائل اإلعــالم قــد يؤثــر يف مضمــون القضايــا االجتاعيــة "لكــون نظرتهــن مختلفــة عــن الرجــل، لكــن 

ــا  ــن القضاي ــر م ــة، يف كث ــة العربي ــا يف املنطق ــف: "نحــن اعتدن ــية". ويضي ــا السياس ــن يف القضاي ــر له ــد بوجــود تأث ال اعتق

ــة". ــا االجتاعي ــة يف القضاي ــرث عاطفي ــرأة أك ــا، وامل ــل( عاطفي )نتعام

ومــن جانبــه، يقــر نائــب عميــد كليــة اإلعــالم يف جامعــة الرمــوك الدكتــور خلــف الطاهــات بــأن "وجــود املــرأة   

يف مواقــع املســؤولية والقياديــة اإلعالميــة ســينعكس بشــكل أو بآخــر عــى تبنــي القضايــا واملوضوعــات ذات الصلــة باملــرأة 

ــام". ــكل ع ــا بش ــا وقضاياه وحقوقه

أمــا طــارق املومنــي، رئيــس تحريــر جريــدة "الــرأي"، فيعــرب عــن اعتقــاده بعــدم وجــود تأثــر لغيــاب املــرأة   

ــاء  ــام إىل والبق ــابات باالنض ــاء الش ــام النس ــي، أو اهت ــوى اإلعالم ــى املحت ــالم ع ــائل اإلع ــة يف وس ــب القيادي ــن املناص ع

ــا  ــاول القضاي ــة تن ــون وطريق ــإن مضم ــايل ف ــدى الجنســني"، وبالت ــة )موجــودة( ل ــف إن "العاطف ــة. ويضي ــة الصحاف يف مهن

ــه". ــن عدم ــرأة م ــود امل ــران "بوج ــة ال يتأث االجتاعي

ــب  ــة يف املناص ــرأة املتدني ــود امل ــب وج ــذري" لنس ــر "ج ــرا"، أي تأث ــام "ب ــر ع ــبول، مدي ــرى الش ــك ال ي وكذل  

اإلعــالم. مضمــون  عــى  اإلعــالم  وســائل  يف  القياديــة 

الهيكل اإلداري جندريا
 

ــدد  ــل ع ــن مجم ــه )٢٨.5( م ــا معدل ــة م ــائل اإلعالمي ــة الوس ــرث يف كاف ــل فأك ــن رج ــات م ــات املرؤوس ــدد اإلعالمي ــغ ع بل

اإلعالميــات ومبــا نســبته )54%(، يف حــني بلــغ عــدد املرؤوســات مــن امــرأة يرأســها رجــل مــا معدلــه ) ٢.5( إعالميــة وبنســبة 

ــدد  ــغ ع ــبته )١6%(، وبل ــا نس ــة ومب ــه )٨.5( إعالمي ــا معدل ــرأة م ــه ام ــل ترأس ــن رج ــات م ــدد املرؤوس ــغ ع )4.7%(، وبل

ــه )3.5(  ــا معدل ــرث م ــن يرأســن رجــال فأك ــدد م ــغ ع ــه )٠.5%( وبنســبة )١%(، وبل ــا معدل ــرث م ــرأة فأك ــن ام املرؤوســات م

ــه  إعالميــة ومبــا نســبته )6.6%(، أمــا رئيســة المــرأة ورجــل مــا معدلــه )٠.5( إعالميــة وبنســبة )١%( فيــا بقيــت مــا معدل

ــت )١7%(. ــبة بلغ ــكل اإلداري وبنس ــارج الهي ــات خ )٩( إعالمي

"هنــاك تنميطا للمــرأة يف ما يتعلق بتغطية 
القطاعات، وأن ذلك يعززه ســلوك إدارات التحرير 

نفســها، فضال عن أن الواقع يفرض نفســه يف 
القطاعات التي تتطلب خروجا يف ســاعات متأخرة 

وبناء عالقات شــخصية، مثل قطاع السياسة."
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أمــا النائــب الســابق واإلعالميــة روال الحــروب، فــرى أن مســألة قيــادة املــرأة مــا زالــت مســألة صعبــة ومرفوضــة، إن مل تكــن 

علنــا فهــي ضمنــا. "عندمــا كنــت أقــود مجلــس التحريــر وأعقــد إجتاعــا وأوجــه إنتقــادا أو مالحظــة لزميــل، يشــعر فــورا 

بامتعــاض وذلــك يعــود لكــوين إمــراة، فالصــورة املنطبعــة يف عقولهــم أن املــرأة كائــن لطيــف ووديــع وال يجــوز أن متــارس 

ــع  ــام الجمي ــرأة أم ــد مــن امل ــون النق ــرأة ال يقبل ــم مــع امل ــن يدعــون أنه ــى املثقفــني الذي دور الســيطرة عــى الرجــال، حت

ويقبلونــه مــن الرجــل. هــذا مــا ملســته يف معظــم مواقعــي القياديــة".

ــر  ــة غ ــة إال بطريق ــيلة إعالمي ــة يف أي وس ــع القيادي ــي يف املواق ــتطيع أن ترتق ــرأة ال تس ــروب: "امل ــول الح وتق  

الرقيــة". قــرار  يأخــذون  مــن  هــم  الرجــال  ألن  ســليمة 

وتــرى إميــان العكــور، رئيســة قســم التمكــني االقتصــادي يف وزارة العمــل، أن "تــرؤس املــرأة للمواقــع القياديــة   

املــرأة". بشــخصية  متعلقــة  وأســباب  ثقافيــة،  اجتاعيــة،  اقتصاديــة،  أســباب:  لعــدة  الســهل  باألمــر  ليــس 

وتلفــت إىل أن "هنالــك خصوصيــة لعمــل املــرأة ووصولهــا للمناصــب القياديــة يف قطــاع اإلعــالم، فإثبــات   

شــخصيتها مــن إثبــات قيادتهــا، أي أنهــا عندمــا تــرأس منصبــا قياديــا فهــذا سيشــكل لهــا تحديــا كبــرا جــدا، والســؤال هــو: 

هــل لدينــا منهجيــات محــددة لوصــول املــرأة للمناصــب القياديــة، ســواء كان يف اإلعــالم أو القطاعــات االخــرى؟".

ــة اإلعــالم يف جامعــة الرمــوك، يــرى أن "وجودهــا يف مواقــع  لكــن الدكتــور خلــف الطاهــات، نائــب عميــد كلي  

ــا أن  ــا أحيان ــع املســؤولية ميكنه ــة يف غــر مواق ــرأة الصحافي ــا؛ ألن امل ــة بحــد ذاته ــا ليســت هــي القضي املســؤولية أو غيابه

تثــر قضايــا املــرأة .. ويكــون لهــا وزن وتأثــر يف الــرأي العــام".

االستبيانات مخرجات 
موقــف املجتمع من مهنة اإلعالم

 

ــة اإلعــالم،  ــا يشــكل نســبة )57%(، أن املجتمــع مشــجع وداعــم ملهن ــن املشــاركات يف االســتبيان، ومب ــة م ــرى )3٠( إعالمي ت

ــر  ــول ٢٢ مشــاركة، بنســبة )4١%( أن املجتمــع غ ــا تق ــا نســبته )٢%(. بين ــر ومب ــر مؤث ــه غ ــة واحــدة ان ــرى )١( إعالمي وت

ــه غــر مشــجع )ســواء  ــة ان ــربت )١5( إعالمي ــة اعت ــا يف مجــال اإلعــالم. ومــن ال٢٢ إعالمي ــق لعمله ــد ومعي مشــجع أو مقي

ــات  ــق )7( إعالمي ــد ومعي ــه مقي ــربن أن ــغ عــدد مــن إعت ــب احــد أعضــاء األرسة أو املجتمــع( وبنســبة )٢٨%(، وبل مــن جان

ــبة )١3%(.  وبنس

أدى انتشــار وتطــور وســائل اإلعــالم عــى تنوعهــا خــالل العقديــن املاضيــني، إضافــة إىل تنامــي أعــداد الجامعــات   

والكليــات التــي تــدرس اإلعــالم، إىل مزيــد مــن انفتــاح املجتمــع وبالتــايل تغــر نظرتــه إىل املهنــة عمومــا واىل حضــور املــرأة 

ــز  ــد إىل متي ــه عائ ــا. وهــذا يف جــزء من ــه أحيان ــل واستحســان ل ــدور، ب ــل لهــذا ال ــاد وتقب ــاك اعتي ــح هن ــا، وبحيــث أصب فيه

قطــاع مــن اإلعالميــات الرياديــات، واللــوايت أســهمن يف إقنــاع املجتمــع بــأن إمكانــات املــرأة اإلعالميــة ال تقــل عــا يتمتــع 

ــه نظرهــا الرجــل. ب

ولعــل كل ذلــك حــدا باملجتمــع بصــورة أو اخــرى إىل أن يصبــح قطــاع واســع منــه يتمثــل يف )57%( يف الدراســة،   

إىل االنتقــال إىل موقــع املشــجع والداعــم للمــرأة كإعالميــة، وترتفــع النســبة إىل أكــرث مــن )٨3%( حيــال عملهــا يف التلفزيــون 

خصوصــا. وال يفــوت أن قطاعــا واســعا مــن املجتمــع املحافــظ بطبيعتــه ال يــزال ينظــر بســلبية أو توجــس حيــال عمــل املــرأة 

يف اإلعــالم، وتحديــدا إذا مــا كانــت مــن األرسة واألقربــاء، وهــو مــا يتضــح يف املوقــف غــر املشــجع الــذي ال يــزال يبديــه عضــو 

ــغ نســبته )٢٨%(. ــة يف اإلعــالم والبال أو أكــرث يف األرسة لعمــل القريب

هــذا األمــر تؤكــده النائــب الســابق روىل الحــروب، والتــي تــرأس "شــبكة منتــدى الربملانيــات العربيــات   

ــون  ــت التلفزي ــا دخل ــخصية "عندم ــا الش ــوء تجربته ــروب يف ض ــول الح ــر". وتق ــع تغ ــد أن "املجتم ــث تؤك ــاواة"، حي للمس

الكويتــي يف عــام ١٩٨5 كانــت هنالــك مقاومــة شــنيعة مــن أقــاريب وتــربأوا مــن عائلتــي ..واتهمــوا والــديت بأنهــا جلبــت لهــم 

ــورات  ــات ومص ــوا مخرج ــة أن يكون ــس درج ــس بنف ــن لي ــات، لك ــم مذيع ــح بناته ــتميتون الن تصب ــل يس ــار، اآلن األه الع

وصحافيــات". غــر أنهــا تقــر بأنــه يف الوقــت نفســه بــان "هنــاك فئــة محافظــة ترفــض ظهــور بناتهــا عــى الشاشــة وترفــض 

عملهــا يف اإلعــالم، لكــن حصلــت بالتأكيــد نقلــة نوعيــة يف اإلعــالم". مضيفــة ان "املهــن االخــرى يف الوســائل اإلعالميــة غــر 

ــون". ــايل يتغاض ــل األه ــا ( يجع ــو م ــهرة )وه ــود الش ــتثناء لوج ــة اس ــل، فاملذيع ــة التفضي ــت بدرج ــة ليس ــة مذيع مهن

وأيضــا يعــرب رئيــس تحريــر "الــرأي" طــارق املومنــي عــن اعتقــاده بــأن "املجتمــع ال ميلــك نظــرة ســلبية تجــاه   

عمــل املــرأة الصحافيــة وهــو مــا نــراه يف تــويل العديــد مــن الصحافيــات يف املناصــب القياديــة، وهنالــك تشــجيع، وأصبحنــا 

ــز". ــاز دون متيي ــرب التلف ــة ع ــر املحجب ــة وغ ــة املحجب ــرى اإلعالمي ن

 

تتضــح يف املجمــل هيمنــة الرجــل ورئاســته للمــرأة يف الهيكليــة اإلداريــة ضمــن وســائل اإلعــالم، حيــث تبلــغ نســبة النســاء 

اللــوايت يرأســهن رجــل )7٠%(، وهــي صــورة أخــرى تعكــس النســبة املتدنيــة لحضــور املــرأة يف املواقــع القياديــة، ومبــا يحــايك 

وضعهــا عمومــا يف مختلــف قطاعــات العمــل األخــرى.

وبينــا تصــل نســب حضــور املــرأة كقياديــة يف مجمــل القطاعــات االقتصاديــة إىل نحــو )٢7%(، لكنهــا تنخفــض يف   

وســائل اإلعــالم إىل مــا هــو أدىن بكثــر، حتــى أن منصــب رئاســة التحريــر ال تتــواله ســوى امــرأة واحــدة يف الصحــف اليوميــة.

ــع  ــن املواق ــن ع ــؤولية غيابه ــهن مس ــات أنفس ــل اإلعالمي ــي، يحم ــارق املومن ــرأي ط ــة ال ــر صحيف ــس تحري رئي  

القياديــة وغيــاب تأثرهــن أيضــا مــن خــالل هــذه املواقــع قائــال أنــه "ال يوجــد كــوادر مــن النســاء لديهــن خــربة ومارســة 

طويلــة لتــويل مناصــب قياديــة وتحريريــة"، مضيفــا أنــه عــرض "يف أكــرث مــن مــرة عــى صحافيــات بتــويل مناصــب قياديــة 

ــن". ــن رفض ــال( وه ــني مث ــرة مندوب ــر دائ )مدي

ــا  ــا إىل أن "لديه ــدا جزئي ــون عائ ــا يك ــا، رمب ــة خصوص ــة املتزوج ــدى اإلعالمي ــض ل ــذا الرف ــي أن ه ــدر املومن وق  

ــه، كــا هــي  ــات تتطلب ــال إن بعــض التغطي ــالً" وهــو األمــر مــا ق ــة.. وال تســتطيع البقــاء لوقــت متأخــر لي التزامــات عائلي

الحــال مــع اجتاعــات مجلــس الــوزراء مثــال، والتــي يغلــب أن تكــون ليليــة.

ويؤكــد عاطــف الجــوالين، رئيــس تحريــر جريــدة "الســبيل"، انــه "ليــس هنالــك .. داخــل املؤسســات اإلعالميــة   

أنفســهن. الصحفيــات  إىل  املشــكلة  ســبب  وارجــع  قياديــة"،  مناصــب  إىل  املــرأة  وصــول  مينــع  مــا 

وقــال "نحــن يف جريــدة الســبيل عرضنــا عــى إحــدى الصحفيــات اســتالم منصــب إدارة قســم الشــؤون املحليــة   

وهــي رفضــت ذلــك، وقــد يعــود ألســباب مختلفــة منهــا رغبــة الصحفيــات يف عــدم تــويل منصــب إداري، والرغبــة مبارســة 

ــات يف  ــكاليات وتبع ــك إش ــدن أن هنال ــن يعتق ــك م ــني، وهنال ــع الصحافي ــي م ــة يف التعاط ــدم الرغب ــايف، ع ــل الصح العم

اإلداري". املنصــب 

كــا اســتبعد الجــوالين أي تأثــر لتــدين نســبة القياديــات يف وســائل اإلعــالم عــى حضــور الصحفيــات يف هــذه الوســائل. لكنــه 

أقــر بــأن صحيفتــه ليــس لديهــا "سياســة لتمكــني املــرأة يف مناصــب عليــا وسياســة عامــة متعلقــة بالنــوع االجتاعــي"،  ألن 

ذلــك عــى حــد قولــه "يفــرض عمليــة التمييــز بدايــة، ولدينــا ال يوجــد متييــز".

وتعتــرب األســتاذة يف جامعــة "البــرا" ســهر الســوداين أن النســاء "غــر مؤهــالت الســتالم مناصــب صنــع القــرار".   
وتضيــف أن غالبيــة اإلعالميــات اليــوم يفتقــدن للثقافــة. "وعندمــا تكــون هنالــك إعالميــة مثقفــة وواعيــة ستتســلل للمناصــب 

ــة".  القيادي

وبدورهــا أيضــا، تقــول كوثــر صوالحــة، رئيســة لجنــة املــرأة يف نقابــة الصحفيــني األردنيــني ونائــب مديــر تحريــر   

ليســت مرضيــة". القــرار  املــرأة لصناعــة  إن "نســبة وصــول  "الدســتور"  املحليــات يف جريــدة  يف قســم 

ــا ال  ــة أنه ــكلة الصحافي ــة إن "مش ــها قائل ــرأة نفس ــى امل ــك ع ــؤولية يف ذل ــن املس ــب م ــة بجان ــت صوالح وأنح  

ــر  ــتالم مدي ــتطيع اس ــتور تس ــة يف الدس ــا صحافي ــد لدين ــال يوج ــة، ف ــوم املؤسس ــا ال أل ــار، وهن ــع األخب ــخ صن ــارك مبطب تش

محليــات". مديــر  أو  مندوبــني 

ــة ١٢  ــر ولغاي ــد الظه ــاعة 3 بع ــن الس ــدأ م ــار يب ــخ األخب ــرأة، ألن مطب ــا امل ــة وإمن ــوم املؤسس ــت "ال أل وتابع  

ليــال، واملــرأة غــر قــادرة عــى ذلــك، وبالتــايل هــذا ليــس ذنــب املؤسســة، املشــكلة يف البيئــة واملجتمــع، وليســت مشــكلة 

مؤسســة، وتغيــر ثقافــة املجتمــع تحتــاج لســنوات". 

"ال ألوم املؤسســة وإمنا املرأة، ألن مطبخ األخبار 
يبدأ من الســاعة 3 بعد الظهر ولغاية ١٢ ليال، 
واملــرأة غر قادرة عى ذلك، وبالتايل هذا ليس 

ذنب املؤسسة، املشــكلة يف البيئة واملجتمع، 
وليســت مشكلة مؤسســة، وتغير ثقافة املجتمع 

تحتاج لسنوات".
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توزيــع منطي لألدوار ومهام خارج املهنة
 

)ويقصــد بذلــك أن يفــرض أو يطلــب مــن اإلعالميــة أو مــن زميــالت إعالميــات القيــام مبهــام يعتربنهــا خــارج مهنــة اإلعــالم، 

وال تطلــب مــن الزمــالء الذكــور، مثــل تقديــم الضيافــة يف املكتــب أو جلــب إعالنــات وغــر ذلــك(.

قالــت )45( مــن مجمــل عــدد اإلعالميــات إنهــن مل يطلــب منهــن أداء مهــام خــارج املهنــة ألنهــن نســاء، ومبــا   

األمــور. هــذه  مثــل  منهــن  طلــب  أنــه   )%١5( نســبتهن  بلغــت  إعالميــات   )٨( قالــت  حــني  يف   ،)%٨5( نســبته 

رغــم أن غالبيــة عظمــى )٨5%( مــن اإلعالميــات نفــني أن يكــون قــد تــم الطلــب منهــن أداء مهــات خــارج إطــار   

ــزال قامئــة وبصــور متعــددة. ــن رؤســاء العمــل ال ت ــة تشــر إىل أن هــذه املارســة م ــي، إال أن النســبة الباقي ــن املهن عمله

ــا نســبته  ــة والصحــف االســبوعية حيــث نجــد أن م ــع االلكروني ــدى هــذه املارســة بصــورة أكــرب يف املواق وتتب  

)37.5%( مــن اإلعالميــات العامــالت فيهــا تحدثــن عــن تلقيهــن طلبــات تقــع خــارج إطــار دورهــن املهنــي، يليهــن يف الرتيــب 

ــن. ــن أعداده ــبته )٢٩%( م ــا نس ــات ومب ــالم واملتدرب ــات اإلع طالب

ومــن األمثلــة عــى مــا يطلــب مــن اإلعالميــات وتــرى فيــه كثــر منهــم اهانــات وانتهــاكا لكراماتهــن مــا تذكــره   

إحــدى اإلعالميــات )رانيــا الرصايــرة( والتــي تقــول "اشــتغلت يف صحيفــة مــا كان فيهــا شــخص يقــدم شــاي وقهــوة للضيــوف، 

فــكان يطلــب منــي اغســل الكاســات واعمــل شــاي وقهــوة لضيــوف املديــر، مــع انــه كان هنــاك ذكــور معــي يف العمــل لكــن 

مــا كان يطلــب منهــم ذلــك، فقــط أنــا ألين امــرأة، عــى أســاس أن هــذا دوري". وأيضــا تقــول طالبــة إن احــد املدرســني كان 

ــة تســتغرب وغــر  ــت الطالب ــور الشــعب - فكان ــع معــه أم ــه - لتتاب ــس معــه يف مكتب ــة أن تحــرض لتجل ــب مــن طالب "يطل

مرتاحــة".

ــن  ــة م ــدوام يف الســاعة الثامن ــدا ال ــاث تحدي ــن اإلن ــون م ــوا يطلب ــة "كان ــة جامعي ــة يف إذاع ــول متدرب ــا تق ك  

الذكــور". مــن  ذلــك  يطلــب  يكــن  مل  بينــا  اإلذاعــة  يف  الصبــاح 

 

متييــز جندري يف الفرص واالمتيازات
 

ــات،  ــرات، الرقي ــور املؤمت ــل، حض ــات العم ــب، ورش ــرص التدري ــق بف ــا يتعل ــاء يف م ــد النس ــدري ض ــز جن ــود متيي )املقص

ــي(. ــن املهن ــات وتطوره ــرص اإلعالمي ــى ف ــلبا ع ــر س ــا يؤث ــا، ومب ــدة، وغره ــة أو الجدي ــات الخاص امله

أفــادت ٢٨ إعالميــة مــن أصــل 53 مشــاركة يف االســتبيان، وبنســبة )53%( أنهــن تعرضــن لتمييــز جنــدري عــى   

ــه ال  ــة مــن أصــل 53 مشــاركة يف االســتبيان، أن ــت )٢5( إعالمي ــة. يف حــني قال ــازات الوظيفي ــة واالمتي ــد الفــرص املهني صعي

يوجــد متييــز مــن أي نــوع يف إطــار الفــرص واالمتيــازات وبلغــت نســبتهن )٢.%47(.

ــد  ــى صعي ــا ع ــزا جندري ــاك متيي ــبة )١١.3%( إن هن ــن نس ــات، وميثل ــت )6( إعالمي ــاركة، قال ــن ال ٢٨ مش وم  

فــرص التدريــب وورشــات العمــل، بينــا قالــت )٩( إعالميــات يشــكلن مــا نســبته )١7%( إن هنــاك متييــزا يف فــرص حضــور 

املؤمتــرات والســفر، وقالــت )١3( إعالميــة نســبتهن )٢4.5%( إن هنــاك متييــزا يف املهــات الخاصــة.

ــح أساســية  ــدة وغرهــا، مفاتي ــب وورشــات العمــل واملؤمتــرات واملهــات الخاصــة أو الجدي ــرص التدري تعــد ف  

لتطــور اإلعالميــات مهنيــا، ومــا يتضــح مــن البيانــات، فــإن أكــرث مــن نصفهــن يف وســائل اإلعــالم عــى تنوعهــا يتحدثــن عــن 

مواجهــة مســتويات مــن التمييــز ضدهــن عــى هــذا الصعيــد. تكليفــات املهــات الخاصــة والجديــدة شــكلت النســبة األكــرب 

ــز، وقــد ظهــرت بجــالء أكــرث لــدى اإلعالميــات يف مجــايل التلفــزة واإلذاعــة وبنســب بلغــت  مــن الشــكوى مــن هــذا التميي

ــوايل. ــى الت )46%( و)3١%( ع

وبينــا جــاءت الشــكوى مــن مســألة التدريــب وورشــات العمــل يف املرتبــة الثالثــة عــى صعيــد الشــكوى مــن   

التمييــز يف الفــرص واالمتيــازات بالنســبة لإلعالميــات يف مختلــف وســائل اإلعــالم )١١.3%(، إال أن املالحــظ أنهــا كانــت األعــى 

يف مجــال الصحــف اليوميــة ووكالــة األنبــاء )٢5%(، مــع أنــه يفــرض فيهــا أنهــا األنشــط بــني الوســائل األخــرى مــن حيــث 

ــات. ــدورات والورش ــر ال توف

ــة  ــز لجهــة حضــور املؤمتــرات والســفر تركــزت يف املواقــع األلكروني كــا يالحــظ أن الشــكوى األكــرب مــن التميي  

والصحــف األســبوعية وبنســبة )٢5%(، والتــي مــن املعــروف أنــه ليســت يف غالبيتهــا أنظمــة مؤسســية تحكــم عمليــة انتقــاء 

ــات. ــذه الفعالي ــل ه ــاده إىل مث ــم إيف ــن يت م

ومــن أمثلــة التمييــز خــالل الدراســة تقــول طالبــة جامعيــة "كان هنــاك مدرســون مييــزون عــى أســاس الشــكل   

ــورش  ــم اختيارهــن عــى هــذا األســاس ل ــات يت واملظهــر الخارجــي، وليــس عــى الكفــاءة واألداء، ونســبة كبــرة مــن الطالب

العمــل والــدورات"

وتقــول إعالميــة يف إذاعــة أنــه إذا كان هنــاك مــردود مــايل عــن عمــل اضــايف "عــى إحــدى الزيــارات الخارجيــة عــى األغلــب 

)يختــارون( شــابا حتــى يســتفيد مــن اإلضــايف، خاصــة ممــن عالقتهــم بــاإلدارة قويــة. أنــا كنــت مهمشــة يف هــذه املواضيــع، 

ــة مــع  ــة وتربطهــا عالقــة قوي ــة حفــل لإلذاعــة ألنهــا فايعــة وغــر محجب ــات لتغطي وأذكــر أنهــم اســتدعوا إحــدى الصحفي

ــة  ــاك دورة تدريبي ــول "إذا كان هن ــرى تق ــة اخ ــي". إعالمي ــل الصحف ــيئا يف العم ــه ش ــا يسء وال تفق ــم أن أداءه ــر رغ املدي

وســفر فهــم يكونــون قــد خططــوا مســبقا مــن الصحفــي الــذي ســيحصل عليهــا.. طبعــا كلهــا صحفيــني ومل أســمع وال مــرة 

أن صحفيــة ســافرت، والســفرات بتطلــع للصحفيــني الذكــور".

ــك  ــدورات، فهنال ــز يف الســفرات وال ــا متيي ــة لديه ــإن "املؤسســات الصحافي وحســب مــا تؤكــده روىل الحــروب ف  

الذكــور". هــم  املؤسســات  يف  القــرار  يصنــع  مــن  أن  الرجل..حيــث  للصحفــي  إيجــايب  متييــز 

ــل  ــة، ب ــع املهــام الصحافي ــز ضــد املــرأة يف توزي ــاك متيي ــه ال يوجــد هن ــرى طــارق املومنــي أن وعــى النقيــض، ي  

يعــرب عــن اعتقــاده بــأن هنــاك متييــزا لصالــح املــرأة، مــن حيــث أن "مجتمعنــا يحــب التعامــل مــع الصحافيــات يف منــح 

املعلومــات )وهــذا( متعلــق بالطبيعــة البرشيــة".

 

متييــز جنــدري يف تقدير األداء واإلنجازات معنويا وماليا
 

"يقصــد بذلــك وجــود متييــز مــن قبــل املــدراء أو الزمــالء عــى صعيــد تقديــر األداء الجيــد واإلنجــازات يف العمــل، معنويــا 

ــة  ــية واالجتاعي ــة النفس ــى البيئ ــلبا ع ــك س ــر ذل ــث يؤث ــآت(، وبحي ــنوية، مكاف ــادات س ــفاف، زي ــور ش ــام أج ــا )نظ ومالي

ــل." ــكان العم ــات يف م ــة باإلعالمي املحيط

ــدري يف  ــز جن ــن لتميي ــن تعرض ــبة )57%( أنه ــتبيان، وبنس ــاركة يف االس ــل 53 مش ــن أص ــة م ــادت 3٠ إعالمي أف  

تقديــر األداء واإلنجــازات، معنويــا وماليــا. يف حــني قالــت )٢3( إعالميــة مــن أصــل 53 مشــاركة يف االســتبيان، أنــه ال يوجــد 

متييــز مــن أي نــوع يف إطــار تقديــر األداء واإلنجــازات، معنويــا وماليــا وبلغــت نســبتهن )%43(.

ومــن ال 3٠ مشــاركة قالــت مــا معدلــه )١4.5( إعالميــة أن هنــاك متييــزا يف الرقيــات، التقييــم أو العــالوات ومبــا   

نســبتهن )٢7%( بينــا قالــت مــا معدلــه )١5.5( إعالميــة ميثلــن مــا نســبته )٢٩%( إن هنــاك متييــزا يف مجــال التقديــر املــايل 

)نظــام أجــور شــفاف، زيــادات ســنوية، مكافــآت(، يف حــني نفــت مــا معدلــه )٢3( إعالميــة بلغــت نســبتهن )43%( وجــود 

ــز عــى هــذه األصعــدة. متيي

نحــو )56%( مــن اإلعالميــات يؤكــدن أن هنــاك متييــزا ضــد املــرأة يف وســائل اإلعــالم، وخصوصــا غــر الرســمية،   

ــادات  ــور والزي ــألة األج ــم مس ــفاف يحك ــام ش ــد نظ ــه ال يوج ــا، وأن ــا ومالي ــازات معنوي ــر األداء واإلنج ــد تقدي ــى صعي ع

واملكافــآت. الســنوية 

ــز  ــر املــايل. إىل أن نســبة التميي ــم، والتقدي ــة والتقيي ــي الرقي ــني عمليت ــا ب ــوزع هــذه النســبة مناصفــة تقريب وتت  

ــة  ــة أو وكال ــه اإلعالميــات ضمــن وســائل اإلعــالم ترتفــع كثــرا يف تصنيفــي إذاعــة )5٠%( وصحيفــة يومي ــذي تتحــدث عن ال

ــر  ــي تحكــم تقدي ــل هــذه األنظمــة املؤسســية الت ــا كامــال ملث ــاب أنظمــة شــفافة، إن مل غياب ــا يشــر إىل غي ــاء )44%(، م أنب

األداء معنويــا وماليــا.

مــع أنــه يســتثنى مــن ذلــك املؤسســات اإلعالميــة الرســمية مثــل وكالــة األنبــاء "بــرا" التــي تتوافــر عــى نظــام   

راســخ يســتند إىل أســس "نظــام الخدمــة املدنيــة" ويقلــل بدرجــة مقبولــة مــن املزاجيــة يف التعامــل اإلداري مــع اإلعالميــني يف 

هــذا الصــدد. ويثــر هــذا النــوع مــن التمييــز شــكاوى كثــرة بــني اإلعالميــات، حيــث تقــول إعالميــة "مل يعطــوين مكافــأة أو 

)جائــزة( موظــف الشــهر رغــم أين داومــت وأنــا رجــي مكســورة ومل آخــذ إجــازة، وذهبــت ملوظــف أعطــوه مكافــأة موظــف 

ــه مل يفعــل شــيئا". الشــهر مــع أن

وتضيــف أن "هــذا املوظــف لألســف ليــس لديــه كفــاءة ولكــن تــم تدريبــه ومــن ثــم تعيينــه مديــر برامــج ألن   

املديــرة معجبــة بــه وتعتــرب أن عنــده إمكانيــات، ونحــن املذيعــات خربتنــا أكــر منــه )ومــع ذلــك( ال يريــدون تعيــني مذيعــة 

مديــرة برامــج". وتقــول إعالميــة أخــرى "ال يوجــد نظــام خــاص للدعــم املــادي واملعنــوي، والدليــل أننــي خريجــة صحافــة 

ــت بتحســني  ــي، وإذا طالب ــى من ــب أع ــة ويتقاضــون روات ــة عام ــى ثانوي ــني ع ــر حاصل ــون غ ــاك صحفي ــوس، وهن بكالوري

ــة". ــا وعائل ــدي بيت ــع ألن عن ــذا الوض ــل ه ــرين إىل أن أقب ــا يضط ــتجابة م ــد اس ــرويف ال يوج ظ
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متييز يف عدم مراعاة اإلدارة الحتياجات النســاء يف العمل
 

أفــادت ٩ إعالميــات، مــن أصــل 53 مشــاركة يف االســتبيان، وبنســبة )١7%( أنهــن تعرضــن لتمييــز جنــدري يف عــدم مراعــاة 

اإلدارة الحتياجــات النســاء يف العمــل. يف حــني قالــت )36( إعالميــة مــن أصــل 53 مشــاركة يف االســتبيان، أنــه ال يوجــد متييــز 

مــن أي نــوع يف عــدم مراعــاة اإلدارة الحتياجــات النســاء يف العمــل، وبلغــت نســبتهن )6٨%(. هــذا باســتثناء )٨( مشــاركات 

مــن اإلعالميــات املســتقالت واملتدربــات غــر امللتزمــات بســاعات عمــل محــددة، بنســبة )١5%(.

قالــت مــا معدلــه )4( مــن مجمــل عــدد اإلعالميــات يشــكلن مــا نســبته )7.5%( أنــه يفــرض عليهــا ســاعات عمــل   

غــر مالمئــة للنســاء، بينــا بلــغ عــدد مــن قلــن انــه تــوكل إليهــن مهــام غــر مالمئــة للنســاء مــا معدلــه )١( إعالميــة ومبــا 

نســبته )٢%(، وقالــت مــا معدلــه )4( إعالميــات ومبــا نســبته )7.5%( انــه ال توجــد مرافــق أو ظــروف عمــل مالمئــة للنســاء، 

ــاك )٨(  ــز يف هــذه النواحــي، وكانــت هن ــه ال يوجــد متيي ــن نســبة )6٨%( ان ــة ميثل ــه )36( إعالمي يف حــني اعتــربت مــا معدل

ــبته )١5%(. ــا نس ــات ومب ــي أو طالب ــر مكتب ــل غ ــتقالت أو يف عم ــات مس صحفي

رغــم أن نحــو ثلثــي اإلعالميــات يؤكــدن أنهــن ال يواجهــن معضلــة أو إشــكاالت عــى صعيــد مراعــاة إحتياجاتهــن كنســاء يف 

ــة والصحــف األســبوعية يف مــا يتعلــق بفــرض ســاعات عمــل غــر  ــاك شــكوى تتصدرهــا املواقــع اإلخباري العمــل، إال أن هن

مالمئــة للمــرأة وتكليفهــا مبهــام ال تتناســب مــع طبيعتهــا وغيــاب املرافــق املالمئــة لهــا داخــل املؤسســة.

وتذهــب إحــدى اإلعالميــات إىل حــد اعتبــار أن مؤسســتها تضيــق عليهــا يف هــذا الخصــوص مــن أجــل إجبارهــا   

ــرب  ــات ع ــش الصحفي ــون تطفي ــوا يحاول ــبة، كان ــل مناس ــة عم ــر بيئ ــود لتوف ــا يف جه ــدا م ــول " أب ــل، وتق ــرك العم ــى ت ع

الضغــط عليهــن للعمــل يف الليــل او بالنهــار، وكانــوا يتذمــرون مــن زميلــة لنــا ألنهــا كانــت إجازاتهــا كتــرة ومتطلباتهــا كثــرة 

ــع-" . ــل بهالوض ــك ح ــا -القيل ــون له ويقول

ــي، مؤسســة  ــر جــدا يف قطــاع اإلعــالم الحكوم ــذا الخصــوص تراجــع بشــكل كب ولكــن يالحــظ أن الشــكوى به  

اإلذاعــة والتلفزيــون ووكالــة األنبــاء األردنيــة، حيــث أن األمــور محكومــة بنظــام الخدمــة املدنيــة الــذي يراعــي بنســبة جيــدة 

ــا. ــى اختالفه ــازات ع ــل واإلج ــاعات العم ــروف وس ــات وظ ــث متطلب ــن حي ــرأة م ــات امل إحتياج

ــو مــن بعــض الحــاالت الصارخــة التــي ال يراعــى فيهــا وضــع املــرأة واحتياجاتهــا يف هــذا  عــى أن األمــر ال يخل  

القطــاع، ومــن ذلــك مــا تــرده إعالميــة قائلــة "كتــاب تكليــف عمــي يف التلفزيــون وصلنــي وأنــا حامــل، وملــا علمــت إدارة 

ــى  ــر ع ــوز أن أظه ــه ال يج ــد والديت، ألن ــم إال بع ــل معه ــارشة العم ــتطيع مب ــي ال أس ــي أنن ــل أخربتن ــأين حام ــون ب التلفزي

ــل". ــا حام ــة وأن الشاش

ويف هــذا الصــدد، تقــول كوثــر صوالحــة، نائــب مديــر تحريــر يف قســم املحليــات يف جريــدة الدســتور، أن "مهنــة   

ــة  ــا غــر محكوم ــة أنه ــرأة"، مضيف ــة للم ــة صديق ــدا بيئ ــن تكــون أب ــة ل ــرأة، والصحاف ــة للم ــة صديق ــة ليســت بيئ الصحاف

ــون أي حــدث  ــن أن يك ــن املمك ــة "م ــاال قائل ــرضب مث ــرأة. وت ــي احتياجــات امل ــة لراع بســاعات عمــل محــددة أو مصمم

طــارئ ســأضطر لتغطيتــه يف أي وقــت.. ال يوجــد صحافيــة تذهــب لبيتهــا ملارســة األعــال املنزليــة.. إال الصحافيــات اللــوايت 

ــف".  ــرب الهات ــات ع ــراء التغطي ــى إج ــدن ع يعت

 

"كتــاب تكليــف عمي يف التلفزيون وصلني وأنا 
حامل، وملــا علمت إدارة التلفزيون بأين حامل 

أخربتني أنني ال أســتطيع مبارشة العمل معهم إال 
بعد والديت، ألنه ال يجوز أن أظهر عى الشاشــة 

وأنا حامل".
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متييــز من قبل مصادر املعلومات
 

ــل الشــخصيات العامــة مــن  ــل مصــادر املعلومــات، مث ــز يف مجــال الحصــول عــى املعلومــات مــن قب ــك التميي )يقصــد بذل

مســؤولني/ أكادمييــني وخــرباء/ رجــال أعــال/ أو عامــة النــاس(. 

أفــادت )٢6( إعالميــة، مــن أصــل 53 مشــاركة يف االســتبيان، وبنســبة )4٩%( أنهــن تعرضــن لتمييــز جنــدري مــن   

ــة مــن أصــل 53 مشــاركة يف  ــت )٢7( إعالمي ــدا سياســيني وموظفــي حكومــة. يف حــني قال ــل مصــادر املعلومــات، وتحدي قب

االســتبيان، أنــه ال يوجــد متييــز مــن أي نــوع مــن مصــادر املعلومــات )الشــخصيات العامــة مــن مســؤولني/ أكادمييــني وخــرباء/ 

ــبتهن )%5١(.  ــت نس ــاس(، وبلغ ــة الن ــال/ أو عام ــال أع رج

تقــول نحــو نصــف اإلعالميــات )4٩%( أنهــن يواجهــن متييــزا ضدهــن عــى صعيــد الحصــول عــى املعلومــات مــن   

الحكومــة. وموظفــي  السياســيني 

وكــا توضــح إعالميــات كثــرات، فــإن عمليــة الحصــول عــى املعلومــات تتطلــب عالقــات وتواصــال مــع املســؤولني   

ــاورة فيهــا عــى اإلعالميــني الرجــال بحكــم  ــكاد يقتــرص هامــش املن ــة وشــخصية وغرهــا، وهــي أمــور ي عــى أصعــدة مهني

ــدور،  ــد أن تقــوم املــرأة بهــذا ال ــل إىل حــد بعي ــي ال تتقب ــة الت ــر الوقــت لديهــم فضــال عــن طبيعــة املجتمــع الذكوري تواف

ناهيــك عــن أن املــراة نفســها ال تتقبــل ذلــك يف معظــم األحيــان. تقــول إحــدى اإلعالميــات "هنــاك متييــز يف الحصــول عــى 

ــرث". ــور أك ــع الذك ــث م ــون للحدي ــم يرتاح ــور فه ــم يف األردن ذك ــؤولني أغلبه ــار املس ــة، باعتب ــة وصعوب املعلوم

وتقــول أخــرى أن "الحصــول عــى املعلومــة ليــس أمــرا ســهال يف مجتمعنــا، واملؤسســات الكبــرة تخصــص صحفيــني   

ــرش، وهــذا بضعــف  ــبة للن ــا مناس ــرون أنه ــار.. ي ــات وأخب ــى يعطــوا معلوم ــة حت ــات معني ــني لجه ــني إعالم ــني كناطق معين

ــات يف املؤسســات". ــا نجــد ناطقــات إعالمي ــال م ــدور، قلي ــات لهــذا ال ــارون صحفي ــا. ونالحــظ أنهــم ال يخت اإلعــالم نوعــا م

ويف اإلطــار نفســه، تقــول النائــب الســابق روىل الحــروب "نحــن مجتمــع ذكــوري، املــرأة ال تســتطيع أن تحصــل   

ــور  ــن األم ــر م ــه يف كث ــه ومجارات ــوم بالســهر مع ــا لصحــايف رجــل يق ــن مســؤول يســتطيع.. منحه ــة م ــة رسي عــى معلوم

وتربطــه معــه عالقــة )وطيــدة(".

وتضيــف الحــروب إن هــذه األمــور "ال تســتطيع املــرأة فعلهــا، فكثــر مــن املواقــف اإلجتاعيــة مــا زال وجــود   

املــرأة فيهــا مســتهجنا، فالسياســيون لدينــا يفضلــون، مــن خــالل العالقــات اإلجتاعيــة، الصحــايف الرجــل عــن املــرأة، وبالتــايل 

ــرأة". ــة امل ــن فرص ــى م ــورة أع ــر منش ــدة وغ ــة جدي ــة رسي ــى معلوم ــايف ع ــول الصح ــة حص ــتكون فرص س

التحرش الجنيس يف مكان العمل: لفظي، جســدي
 

التعريــف القانــوين، املقــرح مــن جامعــة جــون هوبكنــز، للتحــرش الجنــيس يف مــكان العمــل أنــه "القيــام بإيحــاءات جنســية 

ــا  ــاءات الجنســية أنه ــى هــذه اإليح ــذي يتلق ــرب الطــرف ال ــا يعت ــة أو عندم ــل عدائي ــة عم ــؤدي إىل بيئ ــا ت ــر مرحــب به غ

منافيــة لألخــالق أو أن رفضهــا ســينعكس ســلباً أو قــد يُعتــرب أنــه ســينعكس ســلباً عــى ظــروف العمــل الحاليــة أو املحتملــة". 

وتشــمل اإليحــاءات الجنســية يف مــكان العمــل الســلوك واإليحــاءات الجســدية ، وطلــب إســداء معــروف جنــيس   

أو فــرض إســداء مثــل هــذا املعــروف، وإبــداء مالحظــات ذات طابــع جنــيس، وعــرض ملصقــات أو صــور أو رســومات جنســية 

واضحــة، واإلشــارة إىل شــخص بطريقــة مهينــة أو مذلّــة إســتناداً إىل تعميــات عــى أســاس النــوع االجتاعــي، والقيــام بــأي 

ــة.  ــارشة أو ضمني ــة مب ــاً أو غــر كالمــي ذات طبيعــة جنســية بطريق ــه ســواء كان جســدياً أو كالمي إيحــاء غــر مرحــب ب

دة، وتدخــل غــر منطقــي يف  ومــن شــأن كل مــا ذكــر أن يخلــق بيئــة عمــل مرهبــة أو معاديــة أو مهينــة أو مهــدِّ  

األداء العمــي للشــخص الــذي يتعــرّض للتحــرّش، وتعــاين ضحيــة التحــرش الجنــيس مــن أي شــكل مــن أشــكال الــرضر املقــرون 

ــع ســلبي عــى  ــة، ويكــون لرفــض اإليحــاءات الجنســية وق ــف أو إســتمرارية الوظيف ــة أو إعــادة التوظي ــة أو الرقي بالوظيف

ظــروف العمــل عندمــا يصبــح عــرض العمــل أو رشوط العمــل أو الرقيــة أو إعــادة التوظيــف أو اســتمرارية الوظيفــة رهنــاً 

ــا. ــه له ــة أو مبــدى إحتال ــذه اإليحــاءات الجنســية غــر املرغوب ــول الشــخص له بقب

ــل،  ــارش، الزمي ــر املب ــر، املدي ــس التحري ــر، رئي ــك، املدي ــل املال ــا أن يكــون مــن قب والتحــرش يف مــكان العمــل إم  

املــرؤوس.

قالــت ٢3 إعالميــة مــن أصــل 53 مشــاركة يف االســتبيان، وبنســبة )43%( أنهــن تعرضــن لتحــرش لفظــي وجســدي    

يف أماكــن عملهــن، ٨ منهــن تعرضــن لتحــرش جســدي. يف حــني بلــغ معــدل عــدد مــن نفــني تعرضهــن لتحــرش )3٠( إعالميــة 

ــبته )%57(. ــا نس ومب

ــكان  ــيس يف م ــرش جن ــت إىل تح ــا تعرض ــرش، إنه ــن لتح ــاليت تعرض ــة ال ــن ال ٢3 إعالمي ــة م ــت )١( إعالمي قال  

العمــل مــن قبــل رئيــس التحريــر ومبــا تشــكل نســبته )٢%(، بينــا قالــت مــا معدلــه )5.5( إعالميــة ومبــا نســبته )١٠%( إنهــن 

تعرضــن لتحــرش مــن قبــل املديــر املبــارش وبواقــع )3( حــاالت تضمنــت تحرشــا جســديا، وقالــت مــا معــدل عددهــن )١٠( 

إعالميــات ومبــا نســبته )١٩%( إنهــن تعرضــن لتحــرش مــن قبــل زميــل وبواقــع )4( حــاالت تضمنــت تحرشــا جســديا، فيــا 

قالــت مــا معدلــه )6.5( إعالميــة ومبــا نســبته )١٢%( إنهــن تعرضــن لتحــرش مــن قبــل مــدرس اإلعــالم يف الجامعــة أو املديــر 

ــة واحــدة اشــتملت عــى تحــرش جســدي. ــا حال ــة ومــن ضمنه يف إذاعــة جامعي

تكشــف نحــو )4٢%( مــن اإلعالميــات عــن أنهــن تعرضــن لنــوع أو أكــرث مــن التحــرش الجنــيس يف مــكان العمــل،   

ــة. ــة يف الجامع ــر اإلذاع ــل، أو املــدرس ومدي ــارش، أو الزمي ــر املب ــل املدي ــن قب وبالدرجــة األوىل -بحســب أعــى النســب- م

يف حــني تراجــع نســب التحــرش بحــدة يف مــا يتعلــق برئيــس التحريــر )٢%(، وهــذا يرجــع كــا هــو واضــح إىل   

ــالء  ــن والزم ــدراء املبارشي ــع امل ــي م ــبه يوم ــر وش ــس التحري ــع رئي ــال م ــا قلي ــكاك خالله ــون اإلحت ــي يك ــل الت ــة العم طبيع

ــي تشــر إىل التحــرش الجنــيس  ــات والواقعــات املزعومــة الت ــه اإلعالمي ــذي تتحــدث عن ــدو نســب التحــرش ال وغرهــم. وتب

الجســدي، ملفتــة، حيــث تحدثــت إعالميــات عــن تعرضهــن لــه مــن قبــل املديــر املبــارش يف ثــالث حــاالت، ومــن قبــل الزميــل 

ــع حــاالت. يف أرب

ترتفــع نســب حــاالت التحــرش التــي تكشــف عنهــا اإلعالميــات يف مجــال العمــل التلفزيــوين )5٨%(، يليــه بدرجــة   

أقــل نســبيا يف اليوميــات ووكالــة أنبــاء، ثــم اإلذاعــة واملواقــع اإللكرونيــة.
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ــر  ــة "كان مدي ــة عــن تجربتهــا قائل ــة إذاعي ــة عــى حــاالت التحــرش الجنــيس يف مــكان العمــل، تتحــدث إعالمي ومــن األمثل

ــب اقامــة  ــوم طل ــرك العمــل. وذات ي ــف مــرة يف ت ــوم أل ــي أفكــر كل ي ــه الســيئة، ويجعلن ــا بنظرات ــي دوم اإلذاعــة يضايقن

عالقــة معــي، فرفضــت. وفوجئــت يف اليــوم التــايل بوقفــي عــن العمــل وبإيــكال مهمــة قــراءة األخبــار التــي كنــت أتوالهــا 

إىل زميلــة متدربــة مل ميــض عــى عملهــا يف اإلذاعــة ســوى يومــني".

إعالميــة إذاعيــة ثانيــة تــروي قصتهــا وتقــول "كنــت أســريح يف املكتــب وقــد أســندت رأيس عــى الطاولــة، فــإذا   

بشــاب )زميــل( يدخــل وظننــت أنــه يريــد تأديــة الصــالة، لكنــي فوجئــت بــه يقرصنــي يف خــارصيت، شــعرت بالصدمــة ومل 

أعــرف كيــف أتــرصف، وإكتفيــت باإلنســحاب والبــكاء، وأمضيــت أســبوعني وأنــا ال أداوم يف اإلذاعــة، وملــا رجعــت -بهدلتــه- 

ــه شــكوى".  ــت في ــا مل أســكت وقدم ــا وقته ــه، وأن ــل أخت ــي مث ــه كان ميــزح وأنن ــول يل أن ــه صــار يق لكن

وتتحــدث إعالميــة أخــرى عــن حالــة تحــرش حصــل معهــا بينــا كانــت يف بدايــات إنخراطهــا يف العمــل، وتقــول:   

"كنــت خريجــة جديــدة، وبــدأ رئيــس التحريــر يتحــدث معــي يف أمــور جنســية، وقــال يل أنــه قــد تحصــل مالمســة ولكــن 

ــك املؤسســة". ــريك العمــل يف تل ــك ســببا يف ت ــداء. وكان ذل ــاول الغ ــاين لتن ــرة دع ــكارة. ويف م ــن دون أن ميــس غشــاء الب م

ــي أو  ــى كتف ــم ع ــوا أيديه ــرددون يف أن "يضع ــوا ي ــا مل يكون ــض زمالئه ــات أن بع ــدى اإلعالمي ــول إح ــا تق ك  

وجهــي". يلمســوا 

ــاين إىل رشب  ــا دع ــدان منه ــن عائ ــا نح ــة، وفي ــة صحفي ــل يف مهم ــع زمي ــت م ــرى: "خرج ــة أخ ــول إعالمي وتق  

ــه". ــت مبقاطعت ــيئا واكتفي ــه ش ــل ل ــا مل أفع ــه- طبع ــك تضيعي ــرام إن ــكلك.. ح ــمك وش ــول يل: كس ــدأ يق ــم ب ــوة، ث القه

ــفت  ــل يف الش ــرت للعم ــي إضط ــول: "زميلت ــا، وتق ــة له ــارش بزميل ــا املب ــرش مديره ــة تح ــة قص ــرد إعالمي وت  

ــتغال  ــا مس ــاج لظهره ــل مس ــوم بعم ــا أن يق ــرض مديره ــرة ع ــار، وذات م ــدرس يف النه ــا ت ــبب أنه ــائية بس ــة( املس )النوب

وجودهــا وحيديــن يف املكتــب تلــك الليلــة، فــا كان منهــا إال أن انهــارت مــن هــول املوقــف وتركــت العمــل مبــارشة. وكان 

جزاؤهــا الحرمــان مــن مســتحقاتها املاليــة".

إعالميــة يف موقــع إلكــروين تتحــدث عــن أنهــا كانــت أيضــا شــاهدة عــى حادثــة تحــرش حصلــت مــع زميلــة لهــا،   

وتقــول "عــرض عليهــا املديــر أن يزيــد راتبهــا ١٠٠ دينــار يف مقابــل موافقتهــا عــى الخــروج معــه يف ســهرات ليليــة. فــا كان 

ــتقالت". ــا إال أن اس منه

وتــروي طالبــة إعــالم جامعيــة واقعــة تحــرش بهــا مــن قبــل أســتاذها، وتقــول "جذبنــي إليــه واحتضننــي بقــوة   

رغــا عنــي، وكنــت حينهــا يف ســنتي األوىل. خلصــت نفــيس منــه وخرجــت باكيــة، وأخــربت صديقــة يل وذهبــت معهــا إىل 

أســتاذ آخــر نثــق بــه. وحــني أبلغتــه مبــا حصــل.. طلــب منــي عــدم التقــدم بشــكوى وقــال يل أنــه لــن يحــدث شــئ لألســتاذ 

)املتحــرش(. وأيضــا أخــربت أمــي فقالــت يل هــي األخــرى أن ال أفعــل شــيئا. وقــد علمــت ان حــاالت مشــابهة حصلــت مــع 

ــع نفــس األســتاذ". ــالت يل م زمي

غــر أن ســهر الســوداين األســتاذة يف جامعــة البــرا اعتــربت إن "التحــرش الجنــيس ليــس لــه عالقــة مبــكان العمــل،   

وأكــرثه )يحــدث( يف البيئــات املغلقــة"، وحملــت اإلعالميــة نفســها مســؤولية تعرضهــا للتحــرش. يف الغالــب يتحــرش الرجــل 

ــرش". ــذا التح ــاة به ــب الفت ــا ترغ عندم

وأيضــا فــإن الدكتــور خلــف الطاهــات نائــب عميــد كليــة اإلعــالم يف الرمــوك، يقلــل مــن شــأن ونســبة التحــرش   

ــى نحــن الرجــال نتعــرض لتحــرش  ــا مقصــودا أو غــر مقصــود، حت ــة، وإذا كان التحــرش لفظي ــال " نســبة التحــرش ضئيل قائ

ــع". ــة مجتم ــي ثقاف ــة وه ــبة ضئيل ــث، والنس ــليطة يف الحدي ــرأة س ــاث، وامل ــى اإلن ــود ع ــس مقص ــو لي ــي فه لفظ

ومــن جانبهــا تــرى النائــب الســابقة روىل الحــروب أن "التحــرش موجــود يف كل املجــاالت وليــس فقــط اإلعــالم،   

ــا  ــرأة وبشــخصيتها وقدرته ــق بامل ــر متعل ــف أن "األم ــن". وتضي ــي أو معل ــرش ضمن ــة لتح ــت معرض ــرأة فأن ــت ام ــا أن طامل

عــى الصمــود يف وجــه التحــرش -وبهدلــة مــن يقــوم بفعــل التحــرش- قــد تكــون شــخصية املــرأة قويــة لكــن ظرفهــا املــادي 

ــت".  ــى الصم ــا ع ــر يجربه القاه
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قالــت ٢3 إعالميــة مــن أصــل 53 مشــاركة يف االســتبيان، وبنســبة )43%( أنهــن تعرضــن لتحــرش لفظــي وجســدي مــن قبــل 

مصــادر املعلومــات، يف حــني بلــغ معــدل عــدد مــن نفــني تعرضهــن لتحــرش )3٠( إعالميــة ومبــا نســبته )%57(.

وقالــت مــا معدلــه )١5.5( مــن مجمــل عــدد اإلعالميــات ومبــا نســبته )٢٩%( إنهــن تعرضــن لتحــرش جنــيس مــن   

قبــل سياســيني أو مســؤول حكومــي وبواقــع )4( حــاالت تضمنــت تحرشــا جســديا، بينــا قالــت مــا معدلــه )٠.5( إعالميــة 

ومبــا نســبته )١%( إنهــا تعرضــت لتحــرش جنــيس مــن قبــل أكادمييــني، فيــا قالــت مــا معدلــه )٢.5( إعالميــة وبنســبة )%5( 

ــن إنهــن تعرضــن لتحــرش جنــيس  ــل خــرباء، وذات معــدل العــدد والنســبة ملــن قل إنهــن تعرضــن لتحــرش جنــيس مــن قب

ــل  ــن قب ــيس م ــرش جن ــا لتح ــا تعرضت ــبته )4%( إنه ــا نس ــان ومب ــه )٢( إعالميت ــا معدل ــت م ــال، وقال ــال أع ــل رج ــن قب م

عامــة النــاس، يف حــني نفــت مــا معدلــه )3٠( إعالميــة بلغــت نســبتهن )57%( تعرضهــن لتحــرش جنــيس مــن قبــل مصــادر 

ــات. املعلوم

التحــرش عــى صعيــد مصــادر املعلومــات عــى تنوعهــا، وكــا توصلــت إليــه الدراســة، يقــرب يف نســبة شــيوعه   

ــيني  ــإن السياس ــح، ف ــا يتض ــل. وك ــكان العم ــني يف م ــبة لإلعالمي ــكلة بالنس ــيوع املش ــبة ش ــن نس ــو )44%( م ــة نح البالغ

واملســؤولني الحكوميــني ياتــون يف املرتبــة األوىل، حيــث تحدثــت مــا نســبته )٢٩%( مــن اإلعالميــات عــن تعرضهــن لتحــرش 

ــم. ــن قبله م

ويبــدو واضحــا أن ارتفــاع النســبة يعــود إىل اإلحتــكاك الدائــم لإلعالميــني عمومــا مبصــادر املعلومــات الرســمية   

ــات  ــا إعالمي ــي أوردته ــواع التحــرش الت ــن الحــاالت ألن ــا م ــن املصــادر األخــرى، لكــن املالحــظ أن أربع ــرث مــن غرهــا م أك

تضمنــت تحرشــا جنســيا جســديا. ومــا يلفــت أيضــا إشــارة إعالميــات إىل تعرضهــن لتحــرش مــن قبــل خــرباء ورجــال أعــال، 

ــدي. ــيس جس ــرش جن ــاك تح ــاالت كان هن ــدى الح ــم، ويف إح ــكل منه ــاوية )5%( ل ــب متس وبنس
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تــروي إعالميــة قصــة تعرضهــا للتحــرش مــن قبــل أحــد رؤســاء النقابــات: "هاتفتــه ألطلــب معلومــة، فطلــب منــي زيارتــه 

يف املكتــب، وحــني وصلــت كان معــه ســكرتره، فأمــره أن يعــد لنــا القهــوة ويركنــا وحدنــا، وعندهــا أخــذ يتحــدث يف أمــور 

ــايت وأنبســط وأتحــرر وأبتعــد عــن  ــي أن أعيــش حي ــه. وراح ينصحن ــت مــن أجل ــذي جئ ــدة عــن املوضــوع ال شــخصية بعي

ــه أننــي مل أعــد أريــد منــه أي معلومــات".  التزمــت. فأســمعته كلمتــني وقلــت ل

ــل  ــف قب ــى الهات ــي ع ــذ يطلبن ــة فأخ ــة تلفزيوني ــؤولني ملقابل ــد املس ــع أح ــقت م ــة: "نس ــة ثاني ــول إعالمي وتق  

املقابلــة بيــوم ويدعــوين لتنــاول القهــوة وتبــادل الحديــث، ثــم صــار يبعــت يل مســجات عــى الوتســاب مــع عبــارات: إيــش 

يــا حلــو، وليــش بطلــت تتواصــل معنــا وال بطلــت بــدك منــا ترصيــح". وتضيــف يف حادثــة أخــرى أن "أحــد املســؤولني أخــذ 

يبعــث يل صــوره عــى الوتســاب، وحــني مل أرد عليــه، أصبــح يســألني ملــاذا ال أرد.. ثــم أخــذ يرســل يل شــتائم: ملــاذا ال ترديــن 

ــن نفســك". ــاذا تعتربي ــن وم ــاذا تتكربي ــب، ومل ــت الكل ــا بن ي

وتقــول إحــدى اإلعالميــات أن "بعــض املســؤولني يتحرشــون بالصحفيــات إلعتقادهــم أنهــن ســهالت ورخيصــات،   

فقــد يعرضــون عليهــن الســفر وتنــاول الغــداء معهــم. وأذكــر أن أحــد املصــادر حــاول اإلمســاك بيــدي، فإرتبكــت وغــادرت 

ــه. وأيضــا كان  ــرة أتصــل ب ــزل يف كل م ــارات الغ ــادرين بعب ــة أخــرى: "كان أحــد املســؤولني يب ــول إعالمي ــور". وتق ــى الف ع

ــرب  ــت أته ــه. وكن ــئ أطلب ــل أي ش ــتعداد لفع ــى اس ــه ع ــربين أن ــروض ويخ ــدم يل الع ــب راح يق ــخص يف منص ــاك ش هن

ــة".  ــة مؤدب ــحب بطريق وأنس

وتتحــدث طالبــة إعــالم عــن قصــة تحــرش حصلــت لهــا أثنــاء إعدادهــا تقريــرا تــم تكليفهــا بــه، وتقــول: "أجريــت   

مقابلــة مــع شــاب مــن املهتمــني باملوضــوع. وبعدهــا صــار يزعجنــي عــرب اإلتصــال يب وإرســال الرســائل. ويف مــرة بعــث يل 

ــا". ــه نهائي ــايل ب ــع إتص ــتمه وأقط ــي أش ــا جعلن ــو م ــك. وه ــي أعض ــدي آج ــا: ب ــول فيه ــالة يق برس

وتقــول طالبــة إعــالم أخــرى أن خبــرا لجــأت إليــه للحصــول عــى معلومــات يف إطــار مهمــة صحفيــة "طلــب أن   

يضــع يديــه حــول خــرصي، فرفضــت وأنهيــت املقابلــة برعــة بســبب نظراتــه املســتمرة إىل صــدري".

ــا  ــي أظهرته ــب الت ــبيل" أن النس ــدة "الس ــر جري ــس تحري ــوالين رئي ــف الج ــرب عاط ــد اعت ــدد فق ــذا الص ويف ه  

الدراســة حــول التحــرش الجنــيس باإلعالميــات مــن قبــل مصــادر املعلومــات "مرتفعــة جــداً وصادمــة جــداً وخطــرة ومزعجــة، 

ويفــرض أن املســؤولني مثقفــني".

ــني 5-١٠%، ال  ــا ب ــي م ــالم فه ــائل اإلع ــع أو وس ــرش يف املجتم ــبة التح ــن نس ــئلت ع ــو س ــا "ل ــه عموم ــال أن وق  

ــة بحاجــة إىل  ــام مشــكلة إجتاعي ــة، فنحــن أم ــا الدراســة( حقيقي ــت إليه ــي توصل ــت النســبة )الت ــرث. وإذا كان ــا أك أتوقعه

عــالج، وأنــا ال أعتقــد أنهــا موجــودة بهــذه النســبة يف مجتمــع محافــظ كاألردن".

الدكتــورة إميــان العكــور، رئيســة قســم التمكــني اإلقتصــادي يف وزارة العمــل، قالــت أن التحــرش الجنــيس   

باإلعالميــات مــن قبــل مصــادر املعلومــات أمــر متوقــع "فعندمــا أرغــب بتقديــم معلومــة وكان املســؤول والشــخص ال ميلــك 

ــل املعلومــة  ــي ســيجنيها مقاب ــدة الت ــا عــن الفائ ــة يتســاءل فيه ــة وال مســتوى مــن الثقافــة ســيصل ملرحل ــات ومهني أخالقي

التــي ســيقدمها، ولألســف هنالــك الكثــر ممــن يســتغل املهنــة ومنصبــه".

تحــرش خالل أداء العمل خارج املكتب

ــن تعرضــن لتحــرش لفظــي وجســدي خــالل  ــن أصــل 53 مشــاركة يف االســتبيان، وبنســبة )47%( أنه ــة م ــت ٢5 إعالمي  قال

أداء العمــل خــارج املكتــب أو التنقــل مــن وإىل العمــل أو الدراســة، 4 منهــن تعرضــن لتحــرش جســدي. يف حــني بلــغ معــدل 

عــدد مــن نفــني تعرضهــن لتحــرش )٢٨( إعالميــة ومبــا نســبته )%53(.

وقالــت مــا معدلــه )١( مــن مجمــل عــدد اإلعالميــات ومبــا نســبته )٢%( إنهــا تعرضــت لتحــرش جنــيس مــن قبــل   

زمــالء مرافقــني خــالل التغطيــات الخارجيــة، بينــا قالــت مــا معدلــه )١.5( إعالميــة ومبــا نســبته )٢%( إنهــن تعرضــن لتحــرش 

ــن  ــن تعرض ــت )4١%( إنه ــبة بلغ ــة وبنس ــه )٢١.5( إعالمي ــا معدل ــت م ــتطالعات، وقال ــاركني يف اس ــل املش ــن قب ــيس م جن

لتحــرش جنــيس مــن قبــل املشــاة يف الشــارع والراكبــني يف وســائل النقــل، وقالــت مــا معدلــه )١( إعالميــة ومبــا نســبته )٢%( 

ــه )٢٨(  ــا معدل ــني العامــني يف الشــارع، يف حــني نفــت م ــن أو املوظف ــل رجــال األم ــن قب ــيس م ــن تعرضــن لتحــرش جن إنه

ــن التحــرش. ــواع م ــذا األن ــن له ــة بلغــت نســبتهن )53%( تعرضه إعالمي

ــى  ــود ع ــو موج ــا ه ــات )47%( م ــه اإلعالمي ــرض ل ــذي تتع ــيس ال ــرش الجن ــوع التح ــب وق ــرب نس ــا، تق هن  

صعيــد  مصــادر املعلومــات ويف أماكــن العمــل. عــى أن الحجــم األكــرب مــن هــذه النســبة يكــون مصــدره املشــاة يف الشــارع 

والراكبــون يف وســائل النقــل )4١%(، وهــذا أيضــا متوقــع بحكــم عمــل اإلعالميــات يف امليــدان. علــا أن هنــاك ثــالث حــاالت 

قالــت إعالميــات أنهــا ترافقــت مــع اعتــداء ورضب. ومل يخــل األمــر مــن تحرشــات جنســية حتــى مــن الزمــالء املرافقــني يف 

ــدودة )٢%(. ــة ومح ــبة متدني ــة وإن بنس ــات الصحفي امله

ــال  ــالت يف مج ــن العام ــت ضم ــرش كان ــن للتح ــن تعرض ــن أنه ــوايت قل ــات الل ــى لإلعالمي ــبة األع ــك أن النس ــدى كذل ويتب

التلفزيــون، حيــث أن )5٠%( ممــن قلــن أنهــن تعرضــن لتحــرش، أرشن إىل أنــه حصــل خــالل أداء العمــل خــارج املكتــب أو 

ــن وإىل العمــل أو الدراســة. ــل م التنق

تقــول إحــدى اإلعالميــات: "كنــت أركــب الرفيــس أنــا وزميلــة يف طريقنــا إىل وســط البلــد حتــى نعــد تقريــرا،   

وكان يركــب معنــا شــاب. وملــا نــزل مــن الرفيــس وضــع يــده عــى مــكان حســاس مــن جســمي، وشــعرت وقتهــا بإحســاس 

يسء وكان موقفــا محرجــا".

وتقــول إعالميــة ثانيــة: "يف امليــدان كنــا نســمع كالمــا وتحرشــا لفظيــا عندمــا يتجمهــر املواطنــون حولنــا ونحــن   

نصــور، متــل: إيــش يــا حلــو.. ياريــت تصورينــي معــك، وأعطينــي الكامــرا وأنــا بصــورك. ومــرة قــال شــاب: إطلعــي معــي 

ــاه". ــدك إي ــي ب ــوع إل ــة باملوض ــك مقابل ــل مع ــيارة وبعم بالس

وإعالميــة أخــرى تتحــدث يف ذات األمــر وتقــول: "تعرضــت يف مهرجــان جــرش لتحــرش، لألســف حصــل تدافــع   

عنــد املدخــل وقــام شــخص بالتحــرش يب جســديا، وأنــا عرفتــه وقدمــت شــكوى لألمــن وتــم حــل املوضــوع بنفــس الوقــت، 

ــط". ــذر فق ــا إعت وقته

ويف مــا يبــدو إشــارة اىل تحــرش جاعــي، تقــول إحــدى اإلعالميــات: "أذكــر ان زميلــة يل قالــت أنهــا نزلــت إىل   

برقبتهــا". وآخــرون  بشــعرها  ميســك  بعضهــم  وأخــذ  حولهــا  تجمهــروا  النــاس  وأن  امليــدان 

وتشــكو إحــدى اإلعالميــات قائلــة: "حــني أنــزل إىل الشــارع )يف مهمــة( يتجمهــر الشــبان حــويل وقــد يحصــل أن   

يقــرب منــي أحدهــم ويلمســني. وخــالل تغطيــايت للتظاهــرات يف وســط البلــد تحصــل مالمســات رغــم حــريص عــى تجنــب 

ــك".  ذل

بينــا تشــر طالبــة إعــالم إىل تعرضهــا لتحــرش مــن قبــل رجــل أمــن وتقــول: "كنــت أركــب يف ســيارة وإذ برشطــي   

بجانبــي يغمــزين بعينــه ويشــر إيل بيــده". وتضيــف: "وذات مــرة قصــدت املركــز األمنــي ألشــكو شــابا حصلــت بينــي وبينــه 

مشــكلة، فكانــت نظــرات رجــال الرشطــة يف املركــز يل ســيئة جــدا، مبعنــى أن نظراتهــم كانــت جنســية رغــم تواجــد والــدي 

معــي". وكــا تــرى كوثــر صوالحــة، فــإن وجــود "التحــرش يعــود لثقافــة مجتمــع، فآليــة التعامــل مــع املــرأة مــا زالــت عــى 

أنهــا جســد وشــكل ومنظــر، وهــذا أمــر موجــود لــدى الرجــل.. والتحــرش دامئــا مســكوت عنــه، ..وعــى الصحفيــة أن تتحــرر 

مــن خوفهــا اتجــاه التبليــغ حــول التحــرش".

اإلبــالغ عن تحرش أو متييز
 

قالــت )٢( مــن مجمــل عــدد اإلعالميــات ومبــا نســبته )4%( أنــه يف حــال تعرضهــا لتحــرش أو متييــز فإنهــا تخــربان املالــك أو 

املديــر العــام لوســيلة اإلعــالم، بينــا قالــت )٩( إعالميــات بلغــت نســبتهن )١7%( إنهــن يخــربن رئيــس التحريــر، وقالــت )7( 

إعالميــات ومبــا نســبته )١3%( إنهــن يخــربن املديــر املبــارش أو مدرســا يف كليــة اإلعــالم، بينــا قالــت )3( إعالميــات وبنســبة 

)6%( إنهــن يخــربن صديقــة أو زميلــة، وذات العــدد والنســبة ملــن قلــن إنهــن يخــربن فــردا مــن األرسة، بينــا قالــت )١٩( 

إعالميــة بلغــت نســبتهن )١٩( إعالميــة ومبــا نســبته )36%( إنهــن يخــربن نقابــة أو منظمــة أو دائــرة حكوميــة، يف حــني قالــت 

)١٠( إعالميــات وبنســبة )١٩%( إنهــن ال يخــربن أحــدا.

ــرش  ــوادث التح ــع ح ــات م ــارب اإلعالمي ــد بتج ــد بعي ــب إىل ح ــذا الجان ــت يف ه ــي تحصل ــب الت ــط النس ترتب  

ــة )%36(،  ــرة حكومي ــة، منظمــة، دائ ــك يتجــه إىل ان يكــون: نقاب ــاره عــن ذل ــث نجــد أن خيارهــن األول الخب الجنــيس، حي

وليــس إىل أطــراف يف املؤسســة التــي تعمــل بهــا. وميكــن تفســر ذلــك مــن شــهادات املشــاركات يف االســتبيان، بأنــه ال يوجــد 

يف املؤسســات أنظمــة، آليــات أو جهــات مختصــة بتلقــي هــذا النــوع مــن الشــكاوى وحايتهــا مــن تبعــات تقديــم الشــكوى، 

فهــي تخــى مــن فقدانهــا لعملهــا أو التأثــر عــى مكانتهــا يف العمــل أو حتــى ســمعتها بــني مــن قــد يلقــون الالمئــة عــى 

ــرش. ــول التح ــها يف حص ــرأة نفس امل

أمــا الخيــار الثــاين، فــكان رئيــس التحريــر )١7%(، والــذي تظهــر النســب الســابقة أنــه األقــل مارســة للتحــرش   

يف مــكان العمــل، وبالتــايل فقــد يريــن فيــه شــخصا محايــدا إىل حــد مــا، إىل جانــب أن ســلطته رمبــا تســهم يف حايتهــن مــن 

ــرش. املتح

وكــا هــو مالحــظ، تراجــع النســبة كثــرا يف مــا يتعلــق بخيــار إخبــار أحــد أفــراد األرسة، والســبب هــو خوفهــا   

مــن أن متــارس األرسة، وبخاصــة الــزوج، ضغوطــا عليهــا لــرك العمــل. وهــذه املخــاوف هــي التــي تدفــع بنســبة منهــن تصــل 

ــة. ــا كإعالمي ــار عمله ــه يف إط ــد من ــا رشا ال ب ــكلة باعتباره ــع املش ــش م ــا التعاي ــم، ورمب إىل )١٩%(، إىل التكت

وتؤكــد الدكتــور إميــان العكــور عــى هــذا املنحــى قائلــة أن "املــرأة يف مجتمعنــا تخــاف الحديــث عــن التحــرش"،   

وتــرضب نفســها مثــال "نحــن يف وزارة العمــل نتعــرض للتحــرش وال أتجــرأ عــى الحديــث عــن ذلــك، ألن املجتمــع دامئــا ضــد 
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املــرأة". وأضافــت "لــو أنــا قلــت أننــي تعرضــت للتحــرش.. فإنهــم لــن يلومــوا الرجــل، بــل فــورا ســيقولون أنــت املســؤولة، 

ألنــك مثــال ال ترتديــن مالبــس الئقــة أو تحدثــت بطريقــة غــر الئقــة.. وأنــت فتحــت املجــال )للمتحــرش( وأنــت مــن هــو 

ــا هــو فمــالك ال يخطــئ".   ــم أم الشــيطان الرجي

الثقة بجدوى شــكوى التحــرش أو التمييز الجندري يف العمل
 

قالــت )7( مــن مجمــل عــدد اإلعالميــات ميثلــن مــا نســبته )١3%( إنهــن يثقــن دامئــا بجــدوى شــكوى التحــرش أو التمييــز 

ــت )١٢(  ــا، يف حــني قال ــك إطالق ــة ومبــا نســبته )64%( إنهــن ال يثقــن يف ذل ــت )34( إعالمي ــا قال ــدري يف العمــل، بين الجن

ــل املؤسســة. ــل التحــرش الجســدي فقــط، أو مــن قب ــة مث ــة بلغــت نســبتهن )٢3%( إنهــن يثقــن يف حــاالت معين إعالمي

تتــدىن النســبة العامــة لإلعالميــات اللــوايت يثقــن بجــدوى مثــل هــذه الشــكاوى بصــورة كبــرة )١3%( قياســا مبــن   

ال يثقــن بجدواهــا باملطلــق )64%(، وتظهــر عــدم الثقــة يف أوســاط العامــالت يف الحقــل اإلذاعــي هــي األعــى حيــث تشــمل 

ــايل. ــن اإلج ــاع عدده ــة أرب ثالث

ــع  ــامح م ــكان التس ــبق بإم ــن املس ــة إعتقاده ــا لجه ــرش، رمب ــكاوى التح ــال ش ــككا حي ــات تش ــدي اإلعالمي تب  

الفاعــل أو إفالتــه مــن العقــاب نتيجــة صعوبــة إثبــات الواقعــة، مــع إحتــال تــرضر عملهــا أو ســمعتها مــن الشــكوى. لكــن 

نســبة ال بــأس بهــا )3١%( تــرى أن هــذا التســامح رمبــا يتــالىش حــني تبلــغ الجــرأة باملتحــرش إىل اإلعتــداء الجســدي، وبالتــايل 

ــدوى. ــال ج ــود ب ــا ال تع ــا رمب ــكاواهن حينه ــن أن ش ــن يتوقع فه

تقــول إعالميــة كانــت ضمــن مــن ال يثقــن بجــدوى الشــكوى يف حــاالت التحــرش أن املجتمــع ينظــر للمــرأة عــى   

أنهــا "هــي املخطئــة دامئــا"، مضيفــة أنهــا يف حــال شــكت فــإن "الشــكوى ســتصل إىل القــايض وهــو ذكــر، وســوف يغطــي 

عــى املوضــوع، ونــادرا مــا نجــد منصفــني". وأضافــت: "الغالبيــة تلقــي اللــوم عــى املــرأة، وســوف يقولــون أن الســبب هــو 

ــف". ــيخطئونها لألس ــة. س ــر مؤدب ــا غ ــا، أو أنه ــلوكها، مكياجه ــها، س لباس

ــي  ــم من ــوري، وأخــى أيضــا أن ينتق ــع ذك ــق بجــدوى الشــكوى "ألن املجتم ــا ال تث ــة أخــرى أنه ــول إعالمي وتق  

عليــه". بالشــكوى  قمــت  الــذي  الشــخص 

وكــا يــرى الدكتــور خلــف الطاهــات، فــإن العــزوف عــن التقــدم بشــكوى يف حــاالت التحــرش "دليــل عــى قلــة   

الثقــة باإلجــراءات املتبعــة حــول التحــرش، وقلــة وعــي بحقــوق الطــرف املتحــرش فيــه، ســواء ذكــرا أو أنثــى".

ــا  ــدر، أن "قضاي ــة يف الجن ــا والباحث ــة يف مادب ــة األمركي ــاء الخــرضاء، األســتاذة يف الجامع ــول وف ــا، تق ــن جهته م  

التحــرش مــن القضايــا التــي يحاولــون دامئــا تغطيتهــا لكونهــا تــؤذي الهويــة القوميــة يف البلــد، فعندمــا )تشــكو امــرأة مــن 

ــد". ــيئني للبل ــك تس ــة بأن ــم اإلجاب ــرش( تت التح

ــن  ــارة ع ــه عب ــدها بأن ــى جس ــول ع ــق بالتغ ــا يتعل ــرأة في ــوت امل ــط دالالت ص ــب رب ــك جان ــف "هنال وتضي  

خطــاب خيانــة للمجتمــع والهويــة"، مؤكــدة أن "هنــاك مجموعــة مــن النســاء ال يرغــن يف الحديــث عــن )التحــرش( حتــى 

ال يتــم تخوينهــن أو أن يتــم إتهامهــن بأنهــن عامــل مثــر متنقل...وهــو مــا يجعــل املــرأة تصمــت".

"قضايــا التحرش مــن القضايا التي يحاولون دامئا 
تغطيتهــا لكونها تــؤذي الهوية القومية يف البلد، 
فعندما )تشــكو امرأة من التحرش( تتم اإلجابة 

بأنك تسيئني للبلد".
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واستنتاجات خالصة 
ــة عــى صعيــد  ــا املــرأة اإلعالمي ــي تواجهه ــات الت ــب أساســية مــن التحدي ــج هــذه الدراســة الضــوء عــى جوان تســلط نتائ

عملهــا، وإنعكاســات هــذه التحديــات عليهــا ســواء مــن النواحــي املاديــة واملعنويــة، وأيضــا مــن حيــث حقوقهــا األساســية 

ــا. إنســانيا وإجتاعي

ومــا تظهــره النتائــج أن املــرأة واجهــت وال تــزال جملــة معيقــات أدت إىل تحجيــم دورهــا كإعالميــة عــى مــر   

الســنوات، وكذلــك إىل الحــد مــن فــرص تقدمهــا وتطورهــا عــى الصعيــد املهنــي. هــذه املعيقــات التــي تنبثــق أساســا مــن 

دوافــع متييزيــة عــى أســس جندريــة ضــد املــرأة اإلعالميــة، وتكــون رصيحــة حينــا، ومبطنــة يف أحيــان كثــرة، ميكــن إجالهــا 

كاآليت:

– عــدم مراعــاة احتياجــات اإلعالميــات يف العمــل، مــن حيــث أنــه تفــرض عليهــن ســاعات عمــل ال تالئــم النســاء، 

وأيضــا تــوكل إليهــن مهــام ال تناســب طبيعتهــن، كــا تفتقــر أماكــن العمــل يف أحيــان كثــرة إىل حضانــات ألطفالهــن.

– كــا أن التعيينــات والرواتــب والزيــادات والرقيــات وغرهــا مــن األمــور الوظيفيــة يف مؤسســات اإلعــالم الخاصــة 

ــز. وإن  ــن متيي ــو م ــي ال تخل ــات، والت ــك املؤسس ــة إدارات تل ــا مزاجي ــل تحكمه ــفافة، ب ــة ش ــع إىل أنظم ال تخض

كانــت هــذه املســائل مناطــة بنظــام الخدمــة املدنيــة يف مؤسســات اإلعــالم الرســمية التــي توظــف عــددا كبــرا مــن 

اإلعالميــات، لكــن النظــام بحــد ذاتــه مســتهدف بالنقــد مــن قبــل هيئــات حقوقيــة لجهــة عــدم مراعاتــه متطلبــات 

املــرأة واحتياجاتهــا بالشــكل الــكايف.

– كل هــذا أســهم بالــرضورة يف جعــل املهنــة أقــل جذبــا للمــرأة، بــل ورمبــا طــاردة لهــا، وهــو مــا يتبــني مــن الفجــوة 

الواســعة بــني أعــداد خريجــات كليــات وأقســام اإلعــالم يف الجامعــات األردنيــة والتــي تتجــاوز 5٠% مــن مجمــوع 

الطــالب والطالبــات، وبــني أعــداد اإلعالميــات العامــالت يف املؤسســات اإلعالميــة األردنيــة.

– تخلــو أدبيــات وأنظمــة املؤسســات اإلعالميــة مــن أيــة مواثيــق تضــع يف الحســبان خلــق نــوع مــن التــوازن بــني 

أعــداد اإلعالميــات النســاء واإلعالميــني الرجــال، ولــو حتــى قياســا بحجــم حضــور كل منهــا يف ســوق العمــل، وهــي 

عــى مــا يبــدو تعــارض إن مل نقــل ترفــض وضــع مثــل هــذه األنظمــة بداعــي أنهــا ال متيــز بــني النوعــني، وأن الحكــم 

يف التعيــني هــو الكفــاءة فقــط.

ــرص  ــدة، كف ــتويات ع ــى مس ــا وع ــن فيه ــي يعمل ــات الت ــار املؤسس ــن يف إط ــزا ضده ــات متيي ــه اإلعالمي – تواج

ــح أساســية لتطورهــن  ــي تعــد مفاتي ــدة، والت التدريــب وورشــات العمــل واملؤمتــرات واملهــات الخاصــة أو الجدي

ــا. ــا ومالي ــازات معنوي ــر األداء واإلنج ــد تقدي ــى صعي ــه ع ــن ل ــذي يتعرضه ــز ال ــب التميي ــذا إىل جان ــا. ه مهني

– يســهم غيــاب ترشيعــات عامــة وانظمــة واضحــة ومحــددة ضمــن املؤسســات تجــرم التحــرش الجنــيس وتفــرض 

ــل أو  ــكان العم ــواء يف م ــرش، س ــة للتح ــا بالجمل ــات ضحاي ــوع اإلعالمي ــه، يف وق ــق مرتكبي ــة بح ــات رادع عقوب

ــؤولني  ــيني ومس ــن سياس ــات م ــادر املعلوم ــالء، ومص ــل والزم ــاء العم ــراف: رؤس ــف األط ــن مختل ــدان، وم يف املي

ــارع. ــني يف الش ــاس العادي ــى الن ــرباء، وحت ــني وخ حكومي

– فيــا قــد تبــدو صادمــة النســب التــي توصلــت إليهــا الدراســة وتشــر إىل وقــوع نحــو )45%( مــن اإلعالميــات 

ضحايــا ملختلــف أنــواع التحــرش الجنــيس، ومنهــا الجســدي الفــج، فقــد أدت ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب اىل افقــاد 

رشيحــة طاغيــة منهــن الثقــة بجــدوى مالحقــة الفاعلــني ســواء قضائيــا، وحتــى إداريــا حــني يكــون مصــدره رئيــس 

أو زميــل يف مــكان العمــل.

ــأن  ــن ب ــن نتيجــة قناعته ــع عمله ــات عــن واق ــات غــر راضي ــرة مــن اإلعالمي ــح نســبة كب – هــذا أدى إىل أن تصب

البيئــة املؤثــرة عــى عملهــن كإعالميــات ليســت مشــجعة لعمــل املــرأة ولتطورهــا مهنيــا، بــل ومحبطــة أو طــاردة 

ــني  ــة تجــاه العامل ــي مســؤولية املؤسســات اإلعالمي ــا تقت ــال. وهن ــات ألطف ــن كأمه ــات يف مراحــل حياته لإلعالمي

ــة وغــر  ــي تحمــل املــرأة، العامل ــة الت ــة اإلجتاعي ــا طبيعــة البني ــي تفرضه ــا مراعــاة االحتياجــات الخاصــة الت فيه

ــزل. ــر شــؤون املن ــة األرسة وتدب ــئ األكــرب لتنشــئة األطفــال ورعاي ــة، العب العامل

الدراسة توصيات 
ــث  ــن حي ــا، م ــرأة فيه ــبات امل ــز مكتس ــل تعزي ــا يكف ــة"، ومب ــة املدني ــام الخدم ــل و"نظ ــون العم ــل قان – تعدي

زيــادة مــدة إجــازة االمومــة وعــدد ســاعات الرضاعــة، واســتحداث املرافــق املالمئــة، وخفــض الحــدود الدنيــا لعــدد 

العامــالت الــذي يتطلبــه إنشــاء حضانــات، وكذلــك تعديــل "نظــام العمــل املــرن" بتضمينــه محــددات إلزاميــة تنفــي 

ــرات وأمزجــة مســؤويل اإلدارات. ــة لتقدي ــه الحالي ــة إرتهان حال

– تشــجيع وســائل اإلعــالم الخاصــة عــى اإلنضــام إىل جهــد جاعــي يهــدف إىل وضــع أنظمــة مؤسســية شــفافة 

للحــد مــن التمييــز ضــد اإلعالميــات وتحقيــق العدالــة وقــدر مــن اإلنصــاف بينهــن وزمالئهــن اإلعالميــني مــن حيــث 

الرواتــب، والرقيــات، والزيــادات، وفــرص التدريــب، وحضــور املؤمتــرات، وتكليفــات املهــام الخاصــة، ومنــح الحوافــز 

وتقديــرات األداء واإلنجــازات ماديــا ومعنويــا.

ــل،  ــات العم ــف قطاع ــرأة يف مختل ــزز حضــور امل ــا يع ــزا إيجابي ــج متيي ــات تنته ــى الترشيع ــالت ع ــال تعدي – إدخ

ومــن ضمنهــا وســائل اإلعــالم، ويســتحدث لهــا حصــة )كوتــا( تشــمل األعــداد واملواقــع القياديــة، ومبــا يتناســب مــع 

مســتوى مشــاركتها يف ســوق العمــل.

– تعديــل أنظمــة العضويــة يف نقابــة الصحفيــني إليجــاد آليــات تدعــم اإلعالميــات وتعــزز دورهــن وتحمــي 

حقوقهــن يف املؤسســات اإلعالميــة. وتشــكيل آليــات لتلقــي شــكاوى التحــرش والتمييــز ضدهــن.

ــميات  ــورة مبس ــت مذك ــرش، وإن كان ــرم التح ــة بج ــات املتعلق ــون العقوب ــالت قان ــات بتعدي ــف اإلعالمي – تعري

أخــرى يف القانــون، وتشــجيعهن عــى االســتفادة مــن القانــون واللجــوء للقضــاء عنــد تعرضهــن للتحــرش وإحجــام 

ــني. ــبة املتحرش ــن محاس ــاتهن ع مؤسس

ــي شــكاوى التحــرش  ــات لتلق ــر الدعــم وآلي ــن التحــرش، وتوف ــات م ــة اإلعالمي ــر أنظمــة مؤسســية لحاي – تطوي

ــة. ــات اإلعالمي ــن يف املؤسس ــز ضده والتميي

ــف  ــون مختل ــي ميثل ــة وإعالم ــا ١5 إعالمي ــارك به ــل ش ــة عم ــد ورش ــى عق ــا ع ــن منهجيته ــا ضم ــة أيض ــدت الدراس واعتم

ــث عرضــت مخرجــات الدراســة للنقــاش وتوصــل  ــخ ٢6 شــباط ٢٠١٨، حي قطاعــات اإلعــالم املحــي. عقــدت الورشــة بتاري

ــة: ــات التالي ــاركون اىل التوصي املش

أوال، تعزيز حضور النســاء يف املواقع القيادية لضان متثيل أفضل للنســاء يف املحتوى اإلعالمي.

ثانيــا، إجــراء دراســات منوذجيــة شــمولية داخــل مؤسســات إعالميــة، ملعرفــة أيــن تكمــن اإلشــكالية يف عــدم توفــر 

عنــرص عدالــة النــوع االجتاعــي بــني الذكــور واإلنــاث، ومعرفــة نقــاط القــوة والضعــف ومــا الــذي يســمح بتلــك 

التجــاوزات، وذلــك بهــدف دعــم وصــول املــرأة اإلعالميــة إىل املواقــع القياديــة يف املؤسســات اإلعالميــة.

ــس  ــور ولي ــني الذك ــال اإلعالمي ــي تضــم أطف ــة والت ــال يف املؤسســات اإلعالمي ــات لألطف ــادة إنشــاء حضان ــا، زي ثالث

فقــط اإلعالميــات األمهــات. فذلــك يســاهم بدعــم التطــور املهنــي للنســاء اإلعالميــات مــن خــالل مســاعدتها عــى 

ــر  ــن دون التأث ــم م ــة أطفاله ــاء يف رعاي ــإرشاك اآلب ــك ب ــة وكأم يف آن. ويســاهم كذل ــني دورهــا كإعالمي ــق ب التوفي

عــى أدائهــم املهنــي.

ــاء  ــرن وإنش ــل امل ــاعات العم ــة بس ــل األردين املتعلق ــون العم ــل قان ــات لتعدي ــر مقرح ــى تطوي ــل ع ــا، العم رابع

ــواب يف هــذا  ــس الن ــا يف مجل ــي يجــري نقاشــها حالي ــالت الت ــن العمــل، ودعــم التعدي ــال يف أماك ــات لألطف حضان

ــوص. الخص

خامســا، تطويــر السياســات واألنظمــة اإلداريــة يف املؤسســات اإلعالميــة بحيــث تســاهم يف تعزيــز التــوازن الجنــدري 

بــني العاملــني فيهــا عــى كافــة املســتويات، مبــا فيهــا املواقــع القياديــة.
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