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ومن خالل لجنة اإلعالم برئاسة أ.د.سوزان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي قام 
 بمؤشرات حول صورة المرأة في للخروجرمضان األعمال التليفزيونية المقدمة في شهر برصد القليني 

فقد قامت اللجنة  ، سواء على مستوى البرامج او الدراما او االعالنات 2020االنتاج االعالمي لرمضان 
اإلعالمية تحت إشراف أ.د/ سوزان القليني رئيسة لجنة اإلعالم بالمجلس بالبدء في فعاليات الرصد 
باإلعتماد على معايير المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم والكود اإلعالمى للمرأة وقامت اللجنة بالرصد من 

 خالل :

ب بكيية ادآااب اامةة يين شم  وتاريبم  يي  طالب وطالبة من طال 270تشكيل فرق بحثية مكونة من  -1
 .المضمون  استمارة التحييل

شامل ليمسيسالت المقامة في القنوات الفضائية المصرية والتي ت  يرضما مع بااية شمر رمضان ،  رصا -2
وش  100ب – سيطانة المةز -خيانة يما مسيسل وتتمثل هذه المسيسالت فيما ييي :) 26والبالغ يااها 

مع ا -القمر آخر الانيا – لةبة النسيان –سكر زيااة  – فرصة تانية – ونحب تاني ليه –80 ليالينا –
 –شاها ييان  –لما كنا صغيرين  – النماية – راالة البيت –االختيار– البرن  – الفتوة – فالنتينو -سال 

 – 2واكيينما والةة ج  – اليةبة –حب يمري – والا امبابة – ونسني – يمر و اياب – اتنين في الصناوق
ي بي : قنوات س التالية  القنوات المذاية ييي المنتاة محييا و وقا ت  تحييل المسيسالت   ( يانا ياااو

النيل  -ابي  –أبو ظبي  -  MBCقنوات  - ON E  - dmc -قنوات النمار -قنوات الحياة  -سي 
 (.لياراما 

الةايا من خبراء اإليال  ومنم  االستاذة الاكتورة  الت  تض  ليمرأة قامت لانة اإليال  بالماي  القومي   -3
ل ، والاكتورة نةاي  سةا زغيو  والاكتورة نااية النشار ،  من  الحاياي ، واالستاذ الاكتور سامي الشريف ،

أت ، واألستاذة من  نشوالاكتورة لبن  خيري  ، والاكتورة ريما  يحيي ، ، الشافي  والاكتورة أسماء يبا
تاذ وسا  س، واألستاذة هبة باشا، واأل رشوانستاذة هاى واألستاذ سةا يبا  ، واألستاذة يصمت قاس  ، واأل

صا اراما ر ل واختبارهاالتي ت  تصميمما بايتماا استمارة تحييل مضمون الةوا  ، واالستاذ سيا الحراني 
 البرامج وااليالنات. اليباإلضافة  .رمضان

 



2 
 

 :لرصد االعمال المذاعة في رمضان حتي منتصف الشهر النتائج التاليةوقد أظهرت المؤشرات االولية 

  ب  – سيطانة المةز -خيانة يما) في المسيسالت 10ااء إامالي األيمال الارامية ليبطوالت النسائية
لانيا القمر اخر ا –لةبة النسيان  – سكر زيااة – فرصة تانية – ونحب تاني ليه – 80ليالينا  – وش 100

أة القوية صورة المر  ونحب تاني ليهلةبة النسيان و  خيانة يما مسيسالت صورة  يكست وقا  (امع سال   –
 100بظمرت اسوأ صورة ليمرأة في مسيسل و   كما يكست في الوقت نفسه صورة المرأة الخائنة والشريرة 

   والمتيونة  مامنةلالنصابة وامن بيما مرأة يل سيبية حيث يك  صور وش

 نيةاليمال الرمضاالوقوف يي  ما تناولته الصحف حول المسيسالت وموقف النقاا والماتمع المحيط من ا-4
ق وتوافلتنظي  اإليال  فيما يخص صورة المرأة  األيي ومراياة مؤشرات الماي  المةروضة لمذا الةا  

 االيال  بالماي  القومي ليمرأة األيمال مع الكوا اإليالمي الصاار ين لانة

ام لع لمنتصف شهر رمضاناالنتاج االعالمي في صورة المرأة وجاءت المؤشرات المبدئية العامة لتحليل 
 كما يلي : 2020

   ترااع الصورة السيبية ليمرأة المصرية المقامة في األيمال الرمضانية مقارنة باأليوا  أتضح بواه يا
السابقة حيث ت  التركيز هذا الةا  يي  صورة المرأة التي تتحاى الظروف التي تتةرض لما سواء 

ية إلياابوغيرها من األاوار ااو التةيي  استشماا االبن أو الزوج أو الطالق أو الظروف المااية الصةبة 
 التي ركزت يي  قوة المرأة المصرية وشاايتما .

  ن كان مةظمما ال يتناسب مع االلتزا  بواوا التصنيف الةمري ليمشاهاة قبل بااية االيمال الرمضانية وا 
 الفئة الةمرية المحاا لما .

 األيوا  رنة بترااع نسب ظمور التاخين والمخارات والمالب  الخااشة ليحياء إال في مسيسالت قييية مقا
 الماضية .

  اهتمت اراما هذا الةا  بالمستوى االاتمايي المتوسط ث  المستوى االاتمايي األيي  وااءت في المرتبة
 األخيرة الاراما التي اهتمت باألحياء الشةبية .

 يبر سيبرانيةال والارائ  االلكترونية االنتماكات قضية رمضان مسيسالت في تةالج الةا  هذا االولي وليمرة 
 وقا السريةا المشاكل من يييما يترتب وما االشخاص خصوصيات تنتمك والتي االاتمايي التواصل مواقع

 النسيان لةبة و وش 100ب و يما خيانة مسيسالت في القضية هذه تناول ت 
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  بالكوا األخالقي لمةالاة قضايا المرأة في الاراما الذي وضةته لانة االيال  بالماي  إل  حا كبير  االلتزا
 نمكان هذا  ووكذلك في االيالنات و البرامج لتنظي  اإليال   األيي القومي ليمرأة مةتما من الماي  

 : ومن ابرزها ما ييي لمذا الةا المؤشرات اإلياابية 

لفئات ا المرأة في بتقاي مةظ  المسيسالت  وأهتمتظمور الفئات الةمرية المختيفة ليمرأة هذا الةا   -
مثل مسيسل سكر زيااة الذي يناقش اهتمامات وقضايا المرأة في الفئة الةمرية التي  المختيفة الةمرية

خيانة يما ومسيسل لةبة  يومسيسيالمراهقات الواييات شكل الذي أظمر  80ومسيسل ليالينا يستمافما 
 المرأة ضا ما تتةرض لهالنفسي في اي  والطب واور مراكز الاي   القي الضوء يييالذي  النسيان

 .نفسيةمن أزمات 

ة القضايا التي توااه المرأة والطريق منماالبطوالت النسائية  ذات مةظ  األيمال الارامية خاصة ناقشت -
ذلك  ق و يتوافامع سال  وسيطانة المةز األمثل لمةالاتما مثل مسيسل نحب تاني ليه وخيانة يما و 

 ةومناقشة كافة قضايا المرأة بموضوييمع الكوا اإليالمي الذي شاا يي  تقاي  النماذج اإلياابية ليمرأة 

بشخصية الزواة المساناة لزواما أو خطيبما ليتغيب   سالتفي بةض اامسي االياابية ظمرت المرأة -
استغالل مشايرها وتؤمن بقاراتما الشخصية وتتحاى  اساليبتقاو  يي  الصةاب المااية والمرأة التي 

نظرة الماتمع لما يي  كونما شخص ضةيف وااءت هذه الصور في مسيسالت سكر زيااة ولةبة 
 الختيار النسيان وسيطانة المةز والنماية وا

 التجاوزات التي سيرد ذكرها تفصيالا فيما يلي :  بعضهناك وعلى الرغم من ظهور اإليجابيات إال أن 

 وراالة البيت و اتنين في الصناوق اليةبة بشكل كبير في مسيسل  استخاا  االيحاءات الانسية -

وش   100مثل مسيسل ب  في بةض المسيسالت الئقة من السيااتالغير  البذيئة و استخاا  األلفاظ  -
إل  أختما و يا " ابن الكيب  " ليبطل ومسيسل  موامةحيث ااء يي  لسان بطية الةمل " يابنت الكيب " 

ك ميط ،احطك في كرشي ،شغل لبط وغيرها الكثير يخرى اقيةأاتنين في الصناوق ااء يي  لسان ممثية 
 . االلفاظ التي استخامت من 

ن قبل الرال أو المرأة يي  حا سواء بشكل كبير هذا الةا  كما ظمر في الخيانة الزواية مظمور قضية  -
 وخيانة يما ونحب تاني ليه، فالنتينو ، البرن  ، لةبة النسيان  80مسيسل شاها ييان ، ليالينا 

السياات بشكل المرأة اليةوب التي تتاليب بالرال ليحصول يييه حت  اذا كان متزوج او خاطب ظمور  -
 ، فالنتينو .مثل مسيسل لما كنا صغيرين ، فرصة تانية ، خيانة يما 
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كمةايرة األخت ألختما أو الزواة لزواما  بةض المسيسالتفي  هذا الةا   ر الكثير من أشكال التنمرو ظم -
، راالة  اتنين في الصناوق البرن  ، واأل  البنتما والنظرة الاونية ليممن األقل مثل مسيسل والا إمبابة ،

 .ويمر و اياب ويانا ياااو ووالا إمبابة ، حب يمري سكر زيااة البيت ، 

ية الةنف تصارت قضفرصة تانية والبرن  المرتبة األول  في الةنف حيث خيانة يما و سايت مسيسالت  -
ة خاصة حت  ادآن بنسبة كبير هذا الةا   مسيسالتفي القضايا التي يرضت في المرتبة األول  ضا المرأة 

خيانة و الةنف المةنوي والمااي من الرال ليمرأة كما ظمر في مسيسل البرن  وفرصة تانية وشاها ييان 
، كما حمل مسيسل اليةبة الةايا من مشاها الةنف المواه من المرأة لمن حولما ع سال  والفتوة واميما 

 ي .مايرها في الةمل وطبيبما النفسلالئقة وكذلك الخاصة الزوج والتةاي يييه بالضرب واأللفاظ غير 

ضية الطالق مثل قبشكل كبير في أكثر من مسيسل ظمرت بةض القضايا التي اهتمت بما الاراما هذا الةا   -
و من مشكالت نفسية لألطفال والمراهقين مثل مسيسل فالنتين يييهاالنفصال بين االب واأل  وما يترتب  او

 ومسيسل شاها ييان وليالينا وحب يمري والفتوة .

 االعالنـــــــــات 
وجاءت مالحظات لجنة  قطونيلاعالن غير الئق إال جاءت معظمها مقبول ولم تتناول المرأة المصرية بشكل 

 الرصد 

يقامه من إسفاف ويا  احترا  ليةااات والتقاليا المصرية في اختيار كيمات االغنية او االستةراضات  حول ما
وتمت االستاابة من شركة قطونيل يي  وقف االيالن الخاص بم   بناءًا يي  الطيبات المقامة  الحركية ،

 .مصريلشركة بايتذار رسمي ليشةب اللضرورة وقف بثه في القنوات لما كان يتضمنه من اسفاف وتقامت ا

مرأة ي ظمرت فيه الالذ من اإلعالنات اإليجابية لتناول صورة المرأة ومساندتها في المجتمع اعالن بنك مصر
الطبيبة والممرضة واأل  المرايية ألبنائما وكذلك المرأة الرحيمة بالحيوانات وكذلك المرأة المريضة بالبماق 
وهي ميكة متواة مبتسمة وكذلك المرأة المنطيقة المحبة ليحياة والمرأة المتفممة لمن حولما حت  الطفل 

 ليحوار . المةاق تتحاث مةه بيغة اإلشارة وتخيق وسيية

 

 البرامــــــــــــج :
: الذي يقامه رامز االل ألنه ينشر محتوي به شكل من اشكال الةنف  برنامج  " رامز مجنون رسمي " •

والقسوة واالستمتاع بذل ادآخر مما يؤثر ييي أذهان االطفال ووييم  ويؤاي إلي حاوث مشكالت في 
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ألفاظ وايحاءات خااشة ليحياء ويحمل الكثير من أشكال حياتم  المستقبيية كما يحتوي البرنامج يي  
 التنمر ليشخصيات التي يستضيفما مذيع البرنامج .

:  نظرا لواوا شكل من اشكال االستمزاء والةنصرية ييي السياة صاحبة برنامج " خالي بالك من فيفي " •
ان أهالينا في النوبة أو اسو  البشرة السمراء مما يشاع ييي التنمر ضا اصحاب البشرة السمراء سواء من

وبةض األماكن في الصةيا وأيضا أشقائنا السواانيين واألفارقة المتواااين في مصر باإلضافة إلي نشر 
ة أأشكال ليسحر و الشةوذة و التشايع ييي استخاامما وهذا تةاي صريح وتنمر مباشر ضا حقوق المر 

ظماىم  بصبمرضي الصرع االستمزاء باإلضافة الي .  ورة غير الئقةوا 

 

االعمال الرمضانية لهذا العام  لتأتي بعضها بشكل سلبي  بعض ظهرت المرأة ذات اإلعاقة  ضمن -
  والبعض االخر إيجابي كالتالي :

o  مرت وظفي سن المراهقة  بصرية نتياة حااث تةرضت له الفتاة وكانت نوع اإلياقة  80ليالينا مسيسل
   متقبية ليوضع الاايا الذي فرض يييما . بشكل إياابي

o  ايالن لشركة االتصاالت اهت  بتوااا المرأة  بنموذاين احاهما ألمرأة متقامة في السن بإياقة حركية
 واألخرى لطفية صغير بإياقة ذهنية .

 لغة اإلشارة ليص  والبك  .استخاا   برنامج الاايية مصطف  حسني اابيات فيكان من االي 

 

 رمضان فجاء كالتالي : شهر النصف األول من  حتيأما عن رأي النقاد فيما تم تقديمه 

 نموكان االسوأ حتي االن هو مسلسل البرنس  بإجماع اراء النقاد المسلسل األفضل واألكثر تأثيراا االختيار:
 عظمم أتفق رأي كما  جودة في الحياةز علي كل السلبيات الم تركيزهحيث القصة المكررة المواقف المفتعلة 

 وش ١00ب-نحب تاني ليه-سلطانة المعز -انقاد علي جودة بعض االعمال مثل خيانة عهد 

  برنامج رامز جالل وبرنامج خلي بالك من فيفياما بالنسة للبرامج فكانت االسوأ 

قيم و للسيدات ضيوف البرنامج يتنافي تماما مع االصول مقدم الربنامج رامز جالل  تقديمخاصة ان اسلوب 
 المجتمع التي تقدر وتحترم المرأة  

 


