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سوزان  ومن خالل لجنة اإلعالم برئاسة أ.د قام المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي

القليني برصد األعمال التليفزيونية المقدمة في شهر رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في االنتاج 

او الدراما او االعالنات او الصحف وكذلك اإلذاعة  ،البرامجسواء على مستوى  2022االعالمي لرمضان 
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تحت إشراف أ.د/ سوزان القليني رئيسة لجنة اإلعالم بالمجلس بالبدء في  ، فقد قامت اللجنة اإلعالمية

فعاليات الرصد باالعتماد على معايير المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم والكود اإلعالمي للمرأة وقامت اللجنة 

 بالرصد من خالل :

 2022لرمضانية لهذا العام اعتماد استمارة تحليل مضمون التي تم تصميمها واختبارها لرصد األعمال ا1-   

د. ريهام يحي ود. لبني -د. أسماء عبد الشافي –أعضاء اللجنة دكتورة نادية النشار  ببعضاالستعانة  -2

بنخبة من خبراء وأساتذة االعالم بالجامعات ووسائل االعالم المختلفة المتطوعين خيري كما تم االستعانة 

صابر السيد ، د. مي مصطفى عبد الرازق ، د. أمنية رشاد عبد للعمل في الرصد والتحليل ومنهم د. سحر 

 الفتاح ،األستاذة صفاء عبد الفتاح .

طالب وطالبة بكلية اآلداب جامعة عين شمس وتدريبهم على  150تم تشكيل فرق بحثية مكونة من  -3

 استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة.

لته الصحف حول المسلسالت وموقف النقاد والمجتمع المحيط من االعمال الرمضانية الوقوف على ما تناو  -4

المعروضة لهذا العام ومراعاة مؤشرات المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم فيما يخص صورة المرأة وتوافق 

 األعمال مع الكود اإلعالمي الصادر عن لجنة االعالم بالمجلس القومي للمرأة 

للمسلسالت المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والتي تم عرضها مع بداية شهر  القيام بحصر شامل -5

فاتن أمل حربي  –مسلسل وتتمثل هذه المسلسالت فيما يلي :)أحالم سعيدة  27رمضان ، والبالغ عددها 

 شغل –وجوه  –رانيا وسكينة  –انحراف  –أزمة منتصف العمر  –جزيرة غمام  –بطلوع الروح  -يوتيرن  –

ملف  –راجعين ياهوى  –دايما عامر  -العائدون  -3االختيار  -المشوار –بيت الشدة  –دنيا تانية  –عالي 

في بيتنا روبوت ج  –بابلو  -6الكبير اوي ج – 2المداح ج –مين قال  -مكتوب عليا –سوتس  –سري 

ة علي  القنوات التالية  توبة (  وقد تم تحليل المسلسالت المنتجة محليا و المذاع –عودة االب الضال -2
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دبي  –أبو ظبي  -  MBCقنوات  -  ON E  - dmc -الحياة  -قنوات النهار -: قنوات سي بي سي 

 النيل للدراما (. -

 2022القيام بحصر شامل ثم رصد وتحليل صورة المرأة في معظم البرامج التليفزيونية خالل موسم رمضان  -6

 برنامج 26، وبلغ عددها 

لسلع تجارية وخدمية  2022إعالن من اإلعالنات المعروضة لموسم رمضان  58لبحصر شامل القيام  -7

 وحمالت خدمة عامة على كافة القنوات المصرية .

تم رصد وتحليل كل ما قدمته الصحف المصرية الورقية والمواقع االلكترونية عن صورة المرأة ،  خالل  -8

 –الجمهورية  –األخبار  –األهرام , تمثلت الصحف والمواقع االلكترونية العينة في 2022موسم رمضان 

 والوطن اليوم السابع –الشروق  –المصري اليوم  -الوفد

اإلذاعة المصرية المسموعة للتعرف على االتجاهات العامة في تناول صورة المرأة المقدمة في تم متابعة  -9

برنامج  ال على دراما اإلذاعيةرمضان من خاللها وتم الوقوف على بعض األشكال االذاعية كالبرامج وال

 .9090إذاعة الشباب والرياضة وراديو -العام 

 

 عمال المذاعة في رمضان حتى منتصف الشهر النتائج التالية: وقد أظهرت المؤشرات االولية لرصد اال

 2022أواًل : المؤشرات المبدئية العامة لتحليل صورة المرأة في االنتاج الدرامي لمنتصف شهر رمضان لعام 

 كما يلي :

مع  االلتزام بوجود التصنيف العمري للمشاهدة قبل بداية االعمال الرمضانية وإن كان معظمها ال يتناسب-

 الفئة العمرية المحدد لها من حيث مشاهد العنف او األلفاظ المستخدمة في اإلطار الدرامي .

 -يوتيرن  –فاتن أمل حربي  –عمل درامي )أحالم سعيدة  13جاء إجمالي األعمال الدرامية للبطوالت النسائية -

ازمة  –بيت الشدة  –ا تانية دني –شغل عالي  –وجوه  –رانيا وسكينة  –مين قال  –انحراف  –جزيرة غمام 
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بطلوع الروح ( وقد عكست مسلسالت البطوالت النسائية هذا العام اكثر من ظاهرة إيجابية منها  -منتصف العمر

اشتراك اكثر من بطلة في عمل واحد مثل رانيا وسكينة وشغل عالي وأحالم سعيدة وبيت الشدة وبطلوع الروح ، 

 في القضايا التي تخدم المجتمع في شتى المجاالت .  كذلك عكست صورة المرأة التي تشارك

هتمام مسلسالت هذا العام بالقضايا التي تهم الدولة وتضعها في استراتيجية اإلصالح التي تتبناها لبناء ا -

ومثلت فيها المرأة المصرية الدور الداعم للقضية المصرية كما كشفت المسلسالت كواليس الجمهورية الجديدة 

نسانية واألسرية للضباط أمام المسؤولية الملقاة على عاتقهم .مثل قضية اإلرهاب وملفات التخابر الحياة اإل

 والعائدون  3والجاسوسية والتآمر في مسلسل االختيار

 

حملت مسلسالت هذا العام الكثير من الرسائل الصريحة والضمنية التي تخدم قضايا المرأة ومن الجدير -

الرئيس عبد  فخامة خدمة قضايا المشروع القومي لتنمية األسرة المصرية الذي يتبناه بالذكر أن أغلبها جاء في

صانعة مجد  وأنهاالفتاح السيسي مؤكدا على ضرورة مشاركة المرأة المصرية في تنمية األسرة المصرية 

 الوطن واألساس المتين لبنائه ونهضته ومن هذه الرسائل :

 
تسأله عن ظهرت الفنانة التي تؤدي شخصية ابنة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي  3مسلسل االختيار  -

وأشار في رسالة  والدتها في أعمال المنزل، حرصه علي تحضير اإلفطار كل يوم جمعة ومساعدة 

وهو رعاية أسرتها .في  الزوجة وتفانيهامشيرا إلى تعب والتقدير لدور المرأة  واالحترامإنسانية تحمل الود 

دور المرأة واهميتها في بناء األسرة المصرية وضرورة مشاركتها وإبراز ل القيادة السياسية  ما يعكس تقدير

  ةالمبذولجهودها مشاعر االمتنان والحب على 

 مسلسل العائدون ظهور بطلة العمل وهي تتحدث بشكل صريح عن الصورة النمطية السلبية عن المرأة  -

التي صنعتها الدراما وصعوبة مشاركتها في عمل االستخبارات وانها أعمال ذكورية مؤكدة على ان نسبة 
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السيدات في مجال المخابرات أكثر من الثلث وتحتل مناصب قيادية ألن المعيار هو الكفاءة ، شهد هذا 

المرأة الناجحة في  كما ظهرت,   لمرأة في جهاز المخابراتلأدوار  3ل وأيضا مسلسل االختيارالمسلس

ولكنها تفتقد تكوين األسرة وهي رسالة ضمنية عن انتماء المرأة في المقام األول إلى  في العائدون  عملها

أسرتها واحساسها باالحتياج الدائم إلى تكوين أسرة وليس كما يتهم البعض أن المرأة أصبحت تهتم فقط 

 .عايتها بمفاهيم تحقيق الذات وليس بناء األسرة المصرية ور 

رسائل صريحة تحدثت عن قضايا التعليم وتمكين المرأة ومشاركتها مع الزوج في األعباء والمسئوليات  -

المالية واالجتماعية واهتمام المرأة بأسرتها وقضايا تربية األبناء في مسلسل مين قال ودايما عامر كاألم 

لتي تقوم بتوعية ابنها وتحاول مساندته بجانب ابنتها واألم ا ةفترة ممكن أكبرالتي لغت سفرها لتمكث 

 وتشجيعه .  

 

حيث تم التركيز هذا العام على صورة   تزايد الصورة اإليجابية  للمرأة المصرية المقدمة في األعمال الرمضانية

التي ال تستسلم للزوج والضغوط  المرأة التي تتماسك في الظروف القهرية التي تعيش فيها وصحوة المرأة المعنفة

التي يمارسها عليها بجميع األشكال الممكنة إلخضاعها لسيطرته وأنانيته المفرطة وجاء ذلك في مسلسل فاتن 

أمل حربي الذي أشادت به كافة الجهات المعنية ليعد مثاال رائعًا لضرورة تطويع الدراما في خدمة قضايا 

يعية ومنها قانون األحوال الشخصية وقضايا الرؤية والوالية التعليمية وأثار المجتمع خاصة قضايا المرأة والتشر 

المسلسل الكثير من الرسائل الضمنية والصريحة ألهمية صحوة المجتمع  والظلم الذي تتعرض له المطلقات 

أة في وهو مؤشر قوي على االلتزام بالكود األخالقي لمعالجة قضايا المر قانون األحوال الشخصية  خاصة في

 الدراما الذي وضعته لجنة االعالم بالمجلس القومي للمرأة معتمد من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم .
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جاءت بعض القضايا الجديدة في مسلسالت هذا العام مثل قضية االتجار بالبشر في مسلسل بابلو وقضية -

مت بها الدراما هذا العام في أكثر من الزنا في مسلسل توبة ودنيا تانية ، كما جاءت بعض القضايا التي اهت

عمل درامي وأبرزت فيه الدور الهام الذي تلعبه المرأة من خاللها مثل قضايا التعليم و الفساد والتنمر واالبتزاز 

االلكتروني في مسلسل مين قال ودايما عامر ودنيا تانية ، وقضية السرقة في مسلسل توبة  والمشوار ، 

كما ظهرت قضية الخوف من العنوسة بشكل ضمني في  سري مسلسل ملف  وقضية غسيل األموال في

مسلسل مكتوب عليا حينما قامت البطلة بتلبية مطالب خطيبها وشرائها واهلها لكل ما يحبه ويحتاجه خوًفا من 

 االنفصال .

 

فة لتسليط الضوء ركزت دراما هذا العام على قوة شخصية المرأة وقدرتها على إدارة العمل بجانب زوجها ، باإلضا

ومكتوب عليا ومين  2على قضية تعليم المرأة بالرغم من اي ظروف تمر بها وظهرت في مسلسل المداح ج 

حداث مسلسل راجعين يا هوى ومكتوب أالضوء على قضايا المساواة بين الرجل والمرأة من خالل  ألقتقال ، و 

كالسوق والحياة التي تجمعها مع الرجال  ى في األماكن والمرأة صاحبة القرار حت-عليا ومشاركة المرأة في الرأي 

 الغجرية في مسلسل جزيرة غمام 

 
ركزت دارما هذا العام على بعض السمات اإليجابية للمرأة واألدوار التي لعبتها على الصعيد الوطني واإلنساني -

مثل شخصية األم الحنون من خالل خوفها على االبناء وذلك من خالل مسلسل )مكتوب عليا ، مين قال ، 

ة لصديقتها او زميلها في العمل مسلسل ، بيت الشدة ، دنيا تانية ، ديما عامر( ومساندة الصديق 3االختيار 

 من حولها)ملف سري ، سوتس ، المشوار ، فاتن أمل حربي ، العائدون ( المرأة خفيفة الظل التي يعتمد عليها 

 (  6كمسلسل ) الكبير أوي ج 
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المرتبة اهتمت دراما هذا العام بالمستوى االجتماعي المتوسط ثم المستوى االجتماعي األعلى وجاءت في -

 .2021و 2020األخيرة الدراما التي اهتمت باألحياء الشعبية وهي نفس نسب تركيز دراما رمضان العام الماضي 

 
مسلسل  شغل عالي حيث تقوم البطلتان الرئيسيتان بالنصب علي الرجال في جاءت بعض الصور السلبية للمرأة 

يا وماديا ونفسيا والتنمر عليها وواستغاللها معنوفي بعض المشاهد يتم التعامل مع المرأة  بصورة السلعة 

كما ظهرت شخصية األم الطماعة   ومغازلتها والتحرش بها لفظيا واالعتداء عليها بالضرب والمعاملة السيئة 

التي ال تبالي بمصلحة أبنائها في مسلسل ملف سري ودايما عامر ، وبرزت الصورة السلبية أيًضا في التعامل 

الزوج في مسلسل ملف سري، و االبنة التي تتعامل مع والدها وأخيها بشكل غير الئق وسرقت مع الزوج وأخو 

أوراق من خزانة والدها، واالبنة التي هربت من أهلها وتحدتهم من أجل الزواج من شخص تحبه في مسلسل 

رة المرأة المتزوجة بابلو، اللجوء للدجل والسحرة من أجل االنجاب وتقرب المرأة من الرجل المتزوج وظهور غي

وخيانة الصديقة لصديقتها في ويوتيرن وتوبة   2على حبيبها االول وتم تناول ذلك من خالل مسلسل المداح  ج

كان له النصيب األكبر في تقديم الصور السلبية عن المرأة دون توظيفها  رانيا وسكينةولكن مسلسل  يوتيرن 

  دراميا.

 
والعصبية المفرطة من خالل مسلسل )راجعين رأة المتحكمة كالمالمرأة  طغت أيضا بعض السمات السلبية على-

على أفعالها وحياتها وانسياقها لشخص ال يحبها وينهرها دائًما  العاطفة غير المرشدةيا هوى(، باإلضافة لطغيان 

وهي ال تبالي لذلك والتقليل من ذاتها، كما ظهرت بشخصية متحكمة وقامت بتهديد البطل بالسالح كي يلبي 

متطلباتها وظهر ذلك في مسلسل )مكتوب عليا( واالستعالء الشديد مع كل من حولها والعنف في ردود األفعال 

 سلسل ) أحالم سعيدة ( وسليطة اللسان ) توبة ( مثل م

 



7 
 

العنف المعنوي في مسلسل ملف سري  ظهرارتفعت نسبة العنف في بعض المسلسالت بصورة كبيرة  و -

ثم  العنف  وبيت الشدة ومكتوب عليا وأحالم سعيدة ويوتيرن  6والكبير اوي ج  2ومسلسل مين قال والمداح ج 

المادي والمعنوي بنسبة من الزوج  والزميل في العمل و على الرغم من ان العنف المادي جاء في المرتبة 

الثالثة  إال أن هناك مسلسالت كانت ال تخلو من الضرب واالهانة في كل حلقة تقريبا مثل مسلسل فاتن أمل 

ترتكبها المرأة مثل القتل أو الخنق بدعوى انها حربي  كما احتوت بعض المسلسالت على تمثيل للجرائم التي 

تحقق العدالة الغائبة مثل مسلسل انحراف كما احتوت بعض المسلسالت على الضرب من المرأة للمرأة مثل 

 مسلسل بابلو ويوتيرن 

 

جاءت المالبس مناسبة والئقة في مسلسل ديًما عامر وملف سري وبابلو ومين قال وتناسبت المالبس مع  -

المرأة المنطقة الشعبية التي يعيش بها األبطال في مسلسل توبة كما تناسبت مع الدور الذي تقدمه  طبيعة

 .)المداح، راجعين يا هوى، رانيا وسكينة، العائدون، مكتوب عليا ، أحالم سعيدة ، بيت الشدة ( مثل

 

مثال )يا فاجره(  المرأة العام خاصة في الحوار من امرأة  والسلبية هذاالئقة التم استخدام بعض االلفاظ غير  -

(، تعامل البطلة مع الخادمة بشكل متعالي ) حمارة ربنا ياخدك انتي وأهلك (  و 2في مسلسل )المداح ج 

رايحة الزفت،  )) عجلة ( في مسلسل أحالم سعيدة ، باإلضافة لتحدث األخت بشكل غير الئق مع اخيها

تخلف، اخرس، احترم نفسك(، كما ظهر تهديدها للبطل وتعنيفه من خالل ) قوم انزل طالعة عند مين يا م

 ياال انت فاكر نفسك مين( في مسلسل مكتوب عليا 

 أهم المؤشرات والمالحظات:
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نابعة من الواقع الفعلي ومتماشيا ال المرأة  تنوع اإلنتاج الدرامي هذا العام من حيث تناول قضايا وموضوعات-
الساحة فضال عن مواكبتها لحركة تطور التشريعات وما ورد في  علىالمطروحة  الحيويةمع القضايا 

 المشروع القومي لتنمية األسرة .
وواقعية خاصة وجرأة يرصد مسلسل يناقش قضايا المرأة بعمق  2016للمرة األولي منذ بداية المرصد عام -

الشرطة وتبعات ما تعانيه النساء بعد الطالق عات التي تخوضها السيدات داخل المحاكم وأقسام في الصرا 
 وذلك في مسلسل فاتن أمل حربي

قلت نسبة العنف ضد المرأة في المسلسالت بشكل ملحوظ مقارنة باألعوام السابقة كما ان العنف المرصود -
السياق الدرامي وهو مطلوب وضروري  أغلب المسلسالت في في المسلسالت هذا العام تم توظيفه في

 ل الرسالة لتوصي
وتمكين  -المساواة  –تضمنت المسلسالت العديد من الرسائل الهامة عن المرأة من بينها أهمية التعليم  -

واهتمام المرأة بأسرتها وقضايا  -ومشاركتها مع الزوج في األعباء والمسئوليات المالية واالجتماعية-المرأة 
 القوة والصالبة واقتحام مجاالت العمل غير التقليدية.-األسرة ةدور المرأة في تنمي -تربية األبناء

التي المرأة مسلسل العائدون ظهور بطلة العمل وهي تتحدث بشكل صريح عن الصورة النمطية السلبية عن  -
أعمال ذكورية مؤكدة على ان نسبة  وأنهاصنعتها الدراما وصعوبة مشاركتها في عمل االستخبارات 

. وهذه رسالة المخابرات أكثر من الثلث وتحتل مناصب قيادية ألن المعيار هو الكفاءةالسيدات في مجال 
إنه ال يوجد أي قيود أمام البنات والسيدات لتولي أعلي المناصب  علىضمنية في غاية األهمية تؤكد 

 المعيار هو الكفاءة فقط وليس النوع  أصبحفي األجهزة السيادية للدولة حيث  حتى
هناك مشهد رائع ورسالة إنسانية ضمنية يوجهها السيد وزير الدفاع المشير عبد  3 االختيارفي مسلسل -

الفتاح السيسي في ذلك الوقت البنته التي تسأله عن حرصه علي تحضير اإلفطار صباح كل جمعة 
 سبوع(شؤونا فالزم نريحها ولو يوم في األ وتراعينا وتراعي عان ماما بتتعب طول األسبو )فكانت الرسالة 

رسالة تحمل المودة والرحمة واإلنسانية و ضرورة مراعاة الزوجة واألم وتلفت نظر الرجال الي المجهود 
 .غير المرئي والمحسوس الذي تقوم به المرأة داخل المنزل 

كما شهد  عالمإلهذا العام تشهد الدراما التزاما كبيرا بالكود اإلعالمي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل ا-
حلقات  إحدىباتخاذ القرار وتمثل ذلك في وقف عرض  التعاون بين المجلس والجهات اإلعالمية المعنية

مسلسل دنيا تانية ووقف أحد إعالنات المالبس الداخلية فضال عن حذف مشاهد من أحد اإلعالنات 
        .اإلعالمية واألخالقية للمجتمع  روذلك لإلخالل بالمعايي
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 البرامج

 نامجبر 26 عددها والتي بلغ م، 2022 رمضان موسم خالل التليفزيونية، البرامج معظم وتحليل رصد مت

موزعين بين برامج عامة وبرامج دينية وبرامج مقالب، وبرنامج خاص بمنصة"انستجرام" على مواقع 

 التواصل االجتماعي، وجاءت البرامج كالتالي:

الحدوتة، رامز موفي ستار، العرافة، كالم الناس، الصدمة، الحياة أخالق، مصر أرض المجددين، نص  "

حديث اإلمام الطيب، حكاوي القهاوى، فيكم  القناع، نجوم السما، سابع سما، نار، بسري، ضر رحب

يزي وش، كر 30الخير، باب جنة، الكالم الطيب، وعاشروهن بالمعروف، حياة كريمة، بر وفرحة، 

 تاكسي، مين حيضحك األول، كريزي وومن، مقلباظ".

 وبرامج المنصات: "أدينا بندردش على انستجرام"

 :2022وفيما يلي خريطة لبرامج رمضان 

 القناة المذيع البرنامج م

 MBC رامز جالل رامز موفي ستار 1

 المحور بسمة وهبة العرافة 2

 MBC ياسمين عز  كالم الناس 3

 MBC كريم كوجاك الصدمة 4

 المحور يسري عزام الحياة أخالق 5

 CBC الشيخ علي جمعة مصر أرض المجددين 6

 CBC شيرين سليمان الحدوتةنص  7

 القاهرة والناس أسما إبراهيم  حبر سري 8

 القاهرة والناس داليا فؤاد  ضرب نار 9

 النهار راغدة شلهوب  سابع سما 10

 أون  النجومعدد من  نجوم السما 11

 أون  مصطفى حسني القناع 12

 حديث اإلمام الطيب 13
اإلمام األكبر أحمد 

 الطيب
 الحياة

 الحياة رشا الجمال  حكاوي القهاوى 14

 Ten TV رباب السواح  فيكم الخير 15

 النهار د. مصعب عرفات  باب جنة 16
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 الكالم الطيب 17
الشيخ رمضان عبد 

 زالمع
Ten TV 

 MBC فاطمة النجار وومنكريزي  18

 وعاشروهن بالمعروف 19
عبد  معبد السال

 فالمنص
 النهار

 DM أيمن مصطفى حياة كريمة 20

 النهار دعاء فاروق  بر وفرحة 21

 القاهرة والناس خالد عليش  وش  30  22

 الحياة إبراهيم السمان كريزي تاكسي 23

  محمد السعدني يضحك األولهمين  24

 النهار فريق "بتوع مقالب مقلباظ 25

 

 الرصد عملية خالل من 2022 لعام رمضان لشهر البرامج في المرأة صورة لتحليل المؤشرات وجاءت

 :يلي كما والتحليل

ر المرأة ادوألحاولت مجموعة من البرامج إظهار صورة إيجابية للمرأة المصرية، من خالل إظهارها 

في المجتمع المصري  مهمةوإظهار أن المرأة المصرية هي البيت والسند ولها أدوار اجتماعية  المصرية

و "الحياة أخالق"، و"حكاوي القهاوي"، و"عاشروهن  ، مثل برامج "كالم الناس" و "نص الحدوتة"

 السما".البرامج الدينية، كما تم تقديم برامج تروج للسياحة في مصر مثل "نجوم في  ببالمعروف"، وأغل

، وتعمد بعض مقدمي البرامج اإلساءة للضيفات وفي مقدمتهم بينما لم تلتزم بعض البرامج بالكود اإلعالمي 

الفنان رامز جالل الذي سخر من جميع ضيوفه من السيدات وسخر من مالبسهم و أوزانهم، كما قامت 

ال عن العمر والوزن وغيرها، ل السؤالمذيعة بسمة وهبة بتوجيه أسئلة محرجة لضيوفها من السيدات مث

كما خالف برنامج "حبر سري"، األكواد اإلعالمية، سواء من خالل الضيوف أو مقدمة البرنامج "اسما 

ابراهيم"، حيث جاء في حلقة الفنانة شيرين رضا اساءة للمرأة حينما ذكرت الفنانة أن المرأة هي عدو 

لرجال، آلن المرأة بطبيعتها حاقدة وغيورة على المرأة وأنها ال تصلح كصديقة بينما تفضل صداقة ا

 حقيقي فعال". د“قائلة: صديقتها، وهو ما صدقت عليه بالقول المذيعة "

 صورة المرأة في البرامج:

اعتمدت البرامج العامة والفنية على استضافة الفنانات األكثر انتشارا على السوشيال ميديا، او ما يعرف 

تكرر كما فئات العمرية ممثلة في األصغر سنًا من الفتيات الشابات بالشخصية الترند"، وجاءت ال

في أكثر من برنامج"، أيضا االعتماد على فكرة استضافة الثنائي المرتبطين او االزواج مثل  نظهوره

 "نيللي كريم وهشام عاشور" و"بسنت شوقي ومحمد فراج".

 جيدة سعياً وراء "الترند" تعمدت بعض البرامج إحراج المرأة وإظهارها بصورة غير 
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 البرامج الدينية:

اعتمدت على تقديم ما يخص الحديث عن فضل رمضان والتبرعات واألعمال الخيرية، وما يخص الحديث 

تتنوع المضامين  الذيوعن معاملة المراة في اإلسالم طبقا للشرع مثل "وعاشروهن بالمعروف"، 

في العصر الحالي وفقا للشريعة  والسيداتلة الزوجات للوصول إلى أسلم الطرق في معام هالمقدمة في

الخطوبة  الحياة وأحكاماختيار شريكة  وكيفيةاإلسالمية، كالداللة على الحقوق المشتركة ما بين الزوجين 

 الحسنة. والمعاملةمن المضامين التي تدعو إلى البر بين االزواج  وغيرهابناء األسرة السليمة  وأسس

التشدد الديني والوصول إلى وسطية الدين اإلسالمي  وتغييرالبرنامج مع رؤية الدولة في تبسيط  ويتفق

 الحنيف.

دم صورة إيجابية للمرأة المصرية؛ حيث أظهر سيدات المجتمع المصري في فق ""حياة كريمةبرنامج أما 

أبنائهم مثل بائعة الترمس التي تسعى لعملها منذ بدايات  وتربيةصورة المكافحات من أجل لقمة العيش 

 تحمل طفلتها. وهيالنهار 

جانب الرحمة في السيدات المصريات مع السيدات الكادحات في  حلقات البرنامج بعض أظهرتكما 

 الشوارع.

لة في التغيير ويتوافق البرنامج مع رؤية الدوبتقديم الفكر اإلسالمي الوسطي " باب جنة"برنامج فيما اهتم 

 للفكر المتشدد في اإلسالم 

حريص يسري عزام  كان الشيخفيعد من أكثر البرامج اإليجابية للمرأة؛ حيث  "الحياة أخالق"أما برنامج 

في معظم حلقات البرنامج على ذكر دور النساء في اإلسالم والتاريخ اإلسالمي، وتوضيح توصية 

 اإلسالم بالبر بالنساء.

 العامة:البرامج 

اعتمدت على االثارة، والحديث عن الحياة الشخصية، أو الخوض في أسرار حياة فنانين آخرين، ولم تكن  

 كلها ايجابية.

فهو يعتمد على النوستالجيا لمصر القديمة وتقديم وإبراز أهم المهن  "حكاوي القهاوي"فيما عدا برنامج مثل 

اتي"، وتقديم نماذج إيجابية للفتيات والمرأة المصرية في التي قاربت على االندثار مثل "الرسام والساع

أكثر من حلقة مثل "ممرضة القصر العيني التى تعمل في ميكروباص واكملت تعليمها وتعليم اوالدها، 

أيضا فتيات مصريات نجحن في تنفيذ مشروعات الرسم واالشغال اليدوية وأصبحت معروضاتهم جاذية 

 للسياح".

 يروج للسياحة في مصر بشكل كبير مختلفاً، حيث "نجوم السما" برنامجيعتبر  وكذلك

مشاهير السوشيال ميديا، ليسوا من فناني الدرجة ات من اعتمد على استضافة الفنان "ضرب نار"برنامج مثل 

 ولكن شباب لهم قصص مؤثرة وبلوجرز. ،األولى
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التي وكان ذلك في حلقة إحدي الفنانات  منفسنين وحاقدين" اساء للسيدات بوصفهن)   "حبر سري"برنامج 

صرحت فيها ان المرأة أبرز عدو للمرأة وال تفضل اتخاذها كصديقة بينما تفضل صداقة الرجال الن 

 فعال". ومضبوطمنفسنين وحاقدين" وأكدت كالمها المذيعة وقالت لها "معاكي حق  الستات"

المصرية ممثلة في حلقة الفنانة "سوسن بدر"، التي صورة المرأة فيها  ولكن كانت هناك حلقات أنصفت 

سرة المصرية.  أشادت بالمرأة المصرية األم والمربية ودورها في تنمية األأ

المرأة  لقطاتهسلبي للغاية فيما هو متعلق بصورة المرأة، حيث تظهر معظم  التتر جاء "الصدمة"أما برنامج 

وزات التي أظهرها البرنامج على لسان السيدات هناك بعض التجا وبكاء،في حالة انهيار وصدمة 

 ببعض األلفاظ غير الالئقة والبنات التي يدافعن عن حاالت البرنامج، مثل تلفظ 

ً مذيعة متمكنة من الحوار شكال " فقدمته "نص الحدوتةأما برنامج مثل  أسئلة الحلقة بشكل  وتختار ومضمونا

بحرصه يمتاز البرنامج ، ورامج اإلعالمية المصريةمحترف يجعلها مختلفة عن معظم الموجود في الب

حتى لو كان الضيف رجل البد من وجود مداخلة واحدة على األقل  اللقاءات،في كل علي وجود المرأة 

من النساء، والبد من إعادة التأكيد على ذكاء المذيعة وطاقم اإلعداد في اختيار مواضيع وضيوف 

 .الحلقات

قدمت مذيعة البرنامج ياسمين عز صورة مثالية للمرأة من ناحية حيث  "كالم الناس"كذلك األمر مع برنامج 

 الشكل والمالبس، كما تميز البرنامج باختيار نجوم ونجمات لهم شعبية كبيرة عند الجمهور 

وتميزت أسئلة البرنامج بالسالسة والبساطة في أغلب الحلقات، وابتعدت المذيعة عن األسئلة المحرجة 

ت إال في بعض األحيان مثلما فعلت في حلقة الفنانة فيفي عبده حين سألتها عن موائد الرحمن التي للسيدا

 تنظمها وكالم الناس الذي يدور حول مصادر أموالها التي تستخدمها في هذه الموائد.

 برامج المقالب بصفة عامة:

لى شكل المرأة او حالتها تصنف كبرامج سلبية حيث تعتمد الكثير من الحلقات على التنمر، سواء ع

لخالد عليش كان هناك حلقة سخرت بشكل ما من فتاة تقدم  وش" 30"االجتماعية" كما في برنامج 

 "متقدمة في العمر ولم تتزوج" معهم المقلب فيما يخص العمر او انها عانس

دم إفادة أو جديد واعتمدت بعض البرامج على االساءات اللفظية سواء من مقدمي المقلب او الضيوف، ولم تق

يهين مقدم البرنامج الفنان رامز جالل ؛ حيث "رامز موفي ستارمثل برنامج " وكانت سلبية بشكل كبير

المرأة المصرية في برنامجه من خالل بعض المصطلحات واإليحاءات الجنسية التي يستخدمها ضد 

تها" "للداللة على زيادة ضيوفه من الفنانات؛ مثل استخدامه مصطلحات من عينة "رضاعة" و "مؤهال

وزن الفنانة صابرين في مرحلة من المراحل السابقة، ووصف الفنانة رانيا يوسف أنها "رانيا بطانة"، 

 وكذلك سخر من إنجاب الفنانة غادة عادل لخمسة أبناء وقال إنهم السبب في تعطيل مسيرتها الفنية.
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كما تعمد مقدم البرنامج اإلساءة للمالبس التي تختارها الفنانات للمشاركة في المقلب؛ حيث لم تسلم أياً من 

الفنانات من اإلساءة اللفظية لرامز على مالبسها طوال حلقات البرنامج األولى؛ فوصف بنطلون الفنانة 

الهنود الحمر" و جاكت غادة عادل " صابرين بأنه "بنطلون السفرجية" وشنطة الفنانة هنا الزاهد "شنطة 

 جاكت المعيز"

 مآخذ على البرامج بشكل عام:

لم يتم استضافة سيدات أو فتيات مؤثرات في مختلف القطاعات أو نواحي الحياة فلم يكن هناك فرصة  -1

ولدينا  او الالعبة الرياضية، ،او القاضية ،أو المهندسة ،أو الطبيبة ،أو األديبة ،لظهور المرأة المفكرة

 نماذج كثيرة وإيجابية جدا للمرأة والفتاة المصرية التي وصلت العالمية في مختلف المجاالت.

اعتمدت البرامج على اظهار فقط الفتاة او المرأة الفنانة أو البلوجر التي تعتمد على الشكل والمظهر  -2

 أكثر من تقديم رسائل فعالة وإيجابية للفتيات المراهقات بصفة خاصة.

أيضا غابت المرأة أو الفتيات من ذوي القدرات الخاصة والمميزات في مجالهن من أي استضافة في  -3

 البرامج العامة.

البرامج لإلهانة خصوصاً في برامج المقالب  بعض  الالتي ظهرن في الفنانات السيداتتعرضن بعض  -4

 ة.وبالتحديد برنامج رامز موفي ستار، والبرامج الحوارية مثل العراف

هناك بعض البرامج الدينية التي لم تتعرض أساساً للمرأة مثل برنامج "مصر أرض المجددين" الذي  -5

 يقدمه الشيخ علي جمعة.

التي لم تعتمد في المقام األول على نجوم الدرجة والبرامج التي قدمت صورة المرأة في التلفزيون  -6

"نص الحدوتة" و "كالم الناس" هي  مثلالسيدات من  التي اعتمدت علي البسطاء األولى، بل البرامج

 .جيد التي خطفت األضواء في عرض صورة المرأة بشكل

  

 اإلعالنات

 27رصد  عدد تم  رمضانو تجارى خالل النصف االول من شهر بين خدميما  اعالن متنوع 58رصد تم 

اعالن تجارى قامت  31كذلك دراسة  9 منها ودور ثانوى فى 18اعالن خدمى قامت المرأة بدور بطولى فى 

  16منها ودور ثانوى فى  15المرأة بدور بطولى فى 

 والتي القوية المتحديةالمرأة  إيجابية للمرأة خاصة في اإلعالنات الخدمية فظهرت صورة اتقدمت االعالن-

ئم انتظار اطفال القلب اعمال الخير وتدعو له وبقوة وخاصة عالج االطفال بالمجان والقضاء على قوا فيتشارك 

 وقامت بدورها الفنانة اسعاد يونس وذلك فى اعالن مستشفى القلب لالطفال.

  ظهرت صورة االم الحزينة المتألمة على مرض ابنها للتبرع لمستشفى مجدى يعقوب بالقاهرة .
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شاركت العديد من الفنانات  في إعالنات الخير التي عكست صور إيجابية مختلفة للمرأة الفنانة سوسن بدر فى 

دعم مؤسسة دكتور مصطفى محمود للعالج بالمجان وشاركتها الدعوة المهندسة والطبيبة وفريق التمريض، و 

االستقبال . موظفات   

نوال الزغبي المرأة المشجعة والتي تبث االمل فى نفوس اطفال مستشفى 57357 لعالج مرضى السرطان جاء 

دكتورة االعالن مدعم بالمتعافين المكملين لحياتاهم ونموذج الشفاء الذى يبث االمل فى نفوس زمالئهم مثل 

 صيدلية اية عصام واالخصائية االجتماعية منى احمد والفنانة التشكيلية منار احمد .

عافية القوية والتى شاركها خرجت علينا نموذج مشرف للطفلة المت الحروق والتىاما البطلة بسملة احدى ناجيات 

 االمل فريق التمريض واالطباء المعالجين بردا وسالما على ارض مصر.

.بهية لمعالجة سرطان الثدي  ييالحظ هذا العام اختفاء إعالنات مستشفي  

ظهرت العديد من اإلعالنات في إطار المشروع القومي لتنمية األسرة وكان للمرأة المصرية األدوار -

الرئيسية في هذه اإلعالنات وتميزت اإلعالنات بتناول العديد من القضايا ذات الصلة بالمرأة المصرية 

 للتوعية وتعديل االتجاهات والسلوكيات التي تعوق تنمية األسرة وتطور المجتمع .

-وتمشيا مع تحقيق حياة كريمة وتوفر الطعام والشراب والملبس واالمان والبيت النظيف الصحى 

أبنائها وتقوم بدورها علي  بيتها ترعى الفالحة فيالمرأة المصرية  تالبناء القرية المصرية ظهر

بتحضير سفرة ومشاركة طعامها مع  من الواقع يقمن مصرياتكثيرة لسيدات  نماذجظهرت  اأكمل وجه. كم

لدعم األسر الفقيرة وشاركت في ذلك بعض الفنانات مما يعكس وسيدة  تشارك بطعام جهزته بالمنزل  جيرانهم ,

 األصالة واألخالق المصرية الحقيقية . 

ظهرت المرأة بشكل أساسي في إعالنات البنوك للدعوة لدعم االقتصاد المصرى والذى تتماشى -

من هنا ظهرت  دة الدولة في التطوير واالرتقاء وتوسيع حركة البنوك لتنمية االقتصامع سياس

اعالنات البنك االهلى والبنك الزراعي المصري وبنك مصر المعافر كشخصية المصريين التي 

السمراء المالمح  المصرية ذاتشرين نموذج المرأة تسعى للتطور واالرتقاء قدمت الفنانة 

عة القوية فكانت الدعوة بان نتمسك بالحلم وعدم الخوف وعدم التردد الصميمة الست الجد

 والمحاوالت المستميتة من اجل تحقيق الحلم  والصمود دائما والصعود للقمة 

العبة جمباز  –مقاتلة  كاراتيه ظهرت نماذج نسائية متميزة هذا العام في إعالنات رمضان العبة-

ة وسط اطفالنا المحتاجين للرعاية ,  سيدة تركب ممرضة تجلس فى حضان حنونة،ام  رشيقة،

جرار وتشتغل علية فى االرض الزراعية ,  طالبة تذهب للمدرسة صباحا بعجلتها , بنت تمارس 

تدعم وتشجع رياضة الجرى على الكوبرى و سيدة مصرية مكافحة تبيع الخضار فى السوق,  ام 

تعافيات من مرض السرطان كما ظهرت بمرض السرطان نماذج لسيدات وفتيات م ابنها المصاب

المرأة في جميع المهن التي تمتهنها فظهرت المهندسة والصيدالنية والممرضة والطبية والرياضية 

نماذج مصرية حقيقة نقلتها إعالنات هذا العام بصورة واقعية   كل هؤالء  جتماعية  واألخصائية اال

. 

ويالحظ أن معظم إعالنات التسويق االجتماعي هذا العام جاءت متماشية مع سياسة الدولة في -

 دعم المبادرات التنموية لألسرة والمجتمع وكانت بطولتها للمرأة  
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بشكل رئيسي في إعالنات شركات المحمول وظهرت في أدوار مستحدثة غير ظهرت المرأة -

 –وطن .كما ظهرت المرأة في إعالنات صناعات المالبس تقليدية كمشاركة حقيقية في تنمية ال

واألدوات الصحية  وأدوات المنزلية واألجهزة الكهربائية والمدن الجديدة وفي معظمها كانت أدوار 

مستحدثة غير نمطية مشاركة حقيقية في القرار ومشاركة في قوي العمل والمهن المختلفة المرأة 

 بما فيها المهن غير التقليدية 

تراجعت هذا العام صورة المرأة السلبية في اإلعالنات عن األعوام السابقة اإل ان هناك قلة من -

 السلبيات تمثلت في:   

في أحد اإلعالنات تهدد زوجها بالبندقية للموافقة على شراء أحد المنتجات المنزلية  ةظهور المرأ-

 وهي رسالة ضمنية غير مستحبة لصورة المرأة .

في اول يوم  من أيام رمضان مالبس القطنية ال اتاعالنلس األعلى لإلعالم أحد كما منع المج-

ال يليق مع سمو مهنة التمريض دور حيث ظهرت المرأة الممرضة في  

كما استخدمت المرأة كسلعة مثيرة للترويج لمدينة ساحلية حيث ظهرت بمالبس فضفاضة واسعة -

مجموعة من الفتيات وقد تم حذف بعض مشاهد  ععارية وهي تغنى وترقص بدالل أنثوي مثير م

 من اإلعالن   

بشكل عام ومقارنة مع األعوام السابقة لرصد صورة المرأة في إعالنات شهر رمضان منذ 

يعد هذا العام األكثر إيجابية والتزاما بمعايير الكود اإلعالمي للمجلس القومي للمرأة  2016

كانت المرأة هذا العام هي الداعم والمعلن القوى في اإلعالنات خاصة اإلعالنات حيث 

الخدمية وإعالنات التسويق االجتماعي لما لها من جاذبية وقدرة على االقناع وظهرت 

المرأة في أدوار متعددة مشاركة في القرار وكانت معظم األدوار غير نمطية تتفق مع 

 ية المساهمة بقوة في بناء الجمهورية الجديدة المصر الحقيقة للمرأةاألدوار 

 الصحف الورقية واإللكترونية

ما قدمته الصحف المصرية الورقية والمواقع االلكترونية عن المرأة,  لجنة الرصد بمسح شامل لكلقامت 

م , تمثلت الصحف والمواقع االلكترونية في ثماني 2022رمضان  النصف االول من شهرخالل  

اليوم,  المصريصحف ورقية ومواقعها االلكترونية وهى ) االهرام , االخبار, الجمهورية , الوفد,  

 الشروق , اليوم السابع , الوطن( .

, اتضح أن الصحف ( موضوع صحفي قدمته صحف العينة  320وتحليل لعدد)ومن خالل عملية الرصد  

ويصوره قيادية   , إيجابيبشكل  في خطابها المتعلق بقضايا المرأة  المرأةقدمت  صرية والمواقع االلكترونية الم

  داخل  االسرة وخارجها ةومسئول كقائدة اجتماعية خاصة فيما يخص مشاركتها 
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قادرة على  ناجحة وناشطة حقوقية ومجاهدة اظهار المرأة كوزيرة  في اإللكترونيتفوقت االهرام وموقعها -

 كماحرصت في كثير من الموضوعات الي إظهار ثقل المرأة في المجتمع. تطوير المجتمع. 

حرصت الصحف المصرية علي إظهار نماذج نسوية مختلفة في مواقع العمل وأهتمت بإظهار أدوار كافة شرائح 

واهتمامها  ةتحمل المسؤولي المرأة بدأ من المرأة الوزيرة الي المرأة البسيطة لتبرز مدى قدرة المرأة على

 بالنشطات الميدانية في القرى والحضر. 

كما أهتمت الصحف بقضايا المرأة التي عرضت في المسلسالت المصرية وأفردت لها مساحات كبيرة كما 

 أبرزت النماذج الواقعية في المسلسالت خاصة قضايا المرأة المظلومة والمحاربة من اجل حقوقها 

الموسم  فيهذا الجانب فقد تناول مواضيع االعمال الدرامية المعروضة  اإللكتروني فيقعه تميز الوفد ومو .

المصرية وتواجهها يوميا,  وكانت ابرز هذه  المرأةمنها  تتأذىعام   رأىالدرامي  لرمضان هذا العام كقضايا 

أمل حربي " والتي  تقدمة في مسلسل " فاتن  هي قضايا حقوق المرأة في قانون االحوال الشخصية , القضايا 

والتي وصفته الصحيف بانه عمل يحرك المياه الراكدة في قانون االحوال الشخصية وانه  الفنانة  "نيللي كريم "

 اروع ما قدمته الفنانة نيلي كريم , وصفت صحيفة الوفد نيلي كريم بانها بطلت حركة التصحيح الجديدة .

وناقدة ومؤثرة  أهتمت الصحف  حقوقية قوية وإيجابي كناشطة قدمت الصحف المصرية المرأة بشكل مشرف-

التخاذ قرار بوقف   للمجلس األعلى لتنظيم  اإلعالم المرأة القوميالمجلس بإلقاء الضوء علي الشكر الموجه من 

احد االعالنات , وتعديل اعالن اخر , وحذف مشاهد من مسلسل دنيا تانية , لمخالفة هذه االعمال للمعايير 

 خالقية للمجتمع وللكود اإلعالمي للمجلس اال

ضحية للقوانين البالية، ودعت من خالل اظهار المرأة علي انها موضع العينة علي الصحف المصرية  ركزت-

صفحات الرأي الي  مساندة المرأة قانونيا , ولوحظ أن كتاب صفحات الرأي قي معظم الصحف قد وجهوا عدة 

صية , ولعدم سرعة الفصل في القضايا الخاصة وقضية المنقوالت الزوجية انتقادات لقانون االحوال الشخ

بالقانون المصري كما ركز كتاب الرأي علي ضرورة تأمين الحقوق المادية للمرأة وأهمية تغيير قانون األحوال 

 الشخصية

دمتها بصورة ضد المرأة , االستغالل الجنسي , حيث ق واللفظياالسرى  قضايا العنف .  كما ناقشت الصحف،

  , من خالل تغطية االعمال الدرامية المختلفة مثل مسلسل "يوترن " المجني عليها

وأهتمت الصحف المصرية وخاصة جريدة "الشروق" و "اليوم السابع " و "الوطن " الي تقديم المرأة بصورة 

 المثقفة اإليجابية ذات التأثير في محيطها 

اهتماما  االلكترونية اكثرالمواقع  اللكترونية بمساحة محددة للنشر، كانتوكالعادة ونظرا لعدم تقيد المواقع ا

. من حيث نسبة ما قدمته من موضوعات صحفية بشأن قضايا المرأة  بقضايا المرأة عن الصحف الورقية 

  وكانت الصورة الغالبة التي قدمتها الصحف عن المرأة هي صورة المجاهدة والمحاربة من اجل حقوقها .

 .أساسية في المجتمعفاعلة  المرأة كقوىقدمت الصحف المصرية والمواقع االلكترونية  كذلك

المبدئية حتي منتصف شهر رمضان توافق االتجاه بين الصحف الورقية واإللكترونية لتحليل تشير نتائج ا

والتي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة في  جميع القضايا التي قدمتها الصحفوالمجلس القومي للمرأة قي 
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الحقوقي النشاط  تمكين المرأة ماديا,, قانونيا تمكين المرأة  حياه كريمة ,  مثل :  )لتمكين المرأة  هإطار سياست

 بكل أشكاله وأنواعه.العنف ضد المرأة مناهضة  للمرأة ,  والميداني 

 ذاعةاإل

المجلس القومي للمرأة و يعرضه على منصات التواصل و إذاعة جاء برنامج مسحراتي مصر الذي ينتجه  

البرنامج العام، يتناول قضايا االسرة المصرية و يربط بين القضايا و المناسبات العامة مع ابراز دور المرأة 

 المصرية في المجتمع،  

ئي و الصحي، مثل و في رمضان هذا العام، تطورت مضامين بعض برامج الطهي فظهر االهتمام بالوعي الغذا

بطعم رمضان( على اذاعة الشباب و الرياضة،  H Rبرنامج )خلبك في السليم( ، و )اكل خفيف و كالم حريف، 

و ظهر ايضا المفهوم االقتصادي و هو ما تحرص عليه الدولة في التوعية الغذائية و مراعاة الظروف 

 االقتصادية ، 

 ،توفير اقتصاديللطهي، مطبخ غالية ، بتلقائية و  مصر برنامجم راديو دفق 

قدمت الفنانة اسعاد يونس مسلسال اجتماعيا كوميديا   "حياة النفوس" تجسد فيه  دور  ناظرة  ٩0٩0و في راديو 

  مدرسة ثانوية حكومية بنات،  و تحاول حل العديد من المشكالت و تواجه تحديات و صراعات و تنتصر للقيم
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 المرأة ذات اإلعاقة

مع لجنة اإلعالم وفريق المرصد  التوالي بالتعاونعلى  رابعللعام الواصلت لجنة المرأة ذات االعاقة و

الدراما الرمضانية والبرامج واإلعالنات التجارية والدراما والبرامج االذاعية  رصد تناولاإلعالمي 

  .ذات اإلعاقة وما يخصها من قضايا  للمرأةوالصحف والمجالت والمواقع االخبارية  

منذ بداية الشهر الكريم قامت به لجنة المرأة ذات اإلعاقة  الذيويعرض تقريرنا هذا لثمار الرصد 

 وحتى اليوم الخامس عشر من رمضان منتصف الشهر الكريم 

 أهم المؤشرات 

وامهات ألشخاص ة إعاق وفتيات ذات لنساءن هشخصية  44ن أوجد خالل النصف االول من رمضان 

 110ساعة دراما واكثر من  320من بين الف ومائتين شخصية نسائية تقريبا في من ذوى االعاقة 

 42واكثر من واثير الموجات االذاعية وعلى صفحات المجالت والصحف والمواقع االخبارية اعالن 

  وكوميديبرنامج حوارى 

 في األعمال التالية  ظهرت نساء وفتيات ذات إعاقة

 المسلسالت  -ا

"ديدى هانم" وتقوم بدورها الفنانة يسرى كفيفة تواجه مشكالت  البطلة سعيدة احالم مسلسل -1

الحياة في اطار كوميدي وتعرض لبعض ما تواجه النساء ذات االعاقة البصرية من 

 مشكالت يومية 

 يقدم االم عفاف سيدة ذات اعاقة حركية "تجلس على كرسي متحرك"  2 المداحمسلسل  -2

 سيدة مسنة ذات اعاقة بصرية يقدم شخصية أم توبة مسلسل -3

يقدم شخصيتين لطفلين يعاني احدهم من صعوبات التعلم واالخر يعانى  عامر مسلسل دايما -4

 من اعاقة بصرية "مهند"

فتاة ذات اعاقة بصرية  اماينوا شخصية 12 يعرض في الحلقة 6اوي الجزء  مسلسل الكبير -5

 وحركية 

 

  ثانيا : االعالنات

 قدمت مجموعة من االعالنات لشخصيات من ذوي االعاقة منها 

الشريف وقدم ضمن شخصيات االعالن شاب على  باألزهر والصداقات الزكاة بيت اعالن -1

 كرسي متحرك 
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الحياة قدمت بين شخصيات االعالن اعالن لفتاة ذات اعاقة  لتأمين مصر اعالن شركة -2

 نمائية 

 قدم من بين شخصياته فتاة وشاب اعاقة نمائية وحركية  الخير مصر اعالن جمعية -3

التحدي" قدم مجموعة من االطفال ذوى اعاقات  ابطال من بطل "اكفل رسالة اعالن جمعية -4

ممن قدمت الجمعية دعمها “ حركي  –شلل دماغي  –نمائية  –سمعية  –مختلفة " بصرية 

 لهم 

لنموذجين من االشخاص ذوي قدم ضمن شخصيات االعالن  مصر من بنك اعالن "عافر" -5

 االعاقة طفل اعاقة نمائية وشاب اعاقة حركية 

قدمت شخصيات من  الدماغي لدعم مرضى الشلل الحياة" نور اعالن جمعية "واحة -6

 تعويضية  مصابي الشلل الدماغي ممن وفرت لهم الجمعية أجهزة

اعاقة  ذو غناء المطربة اصالة قدم من بين شخصياته شاب 500500اعالن مستشفى  -7

  متحرك كرسي حركية على

حسني قدم من بين  للمطرب تامر المصرية األسرة لتنمية القومي اعالن المشروع -8

  حركية إعاقة شخصياته طفل ذو

  البرامج

فتاة وطفل من ذوي  الجمهور أوالدكم على قناة ام بي س مصر قدم من بين علموا برنامج -１

 االعاقات البصرية 

 

  إذاعة

مسلسل محامي صلح على موجات اذاعة البرنامج العام يجسد الممثل سامح حسين شخصية محامي 

محامي من فريق عمله سيدة ترفع قضية على زوجها ألنه طلقها ألنها  14يعرض عليه في الحلقة 

 انجبت طفل معاق ومازالت احداث المسلسل جارية 

 

 صحف

رمضان خبر يخص مشاركة  12االربعاء نشرت جريدة االخبار في صفحتها االولى العدد  -

 اطفال من ذوي االعاقات البصرية في تعبئة كراتين رمضان  مصحوبا بصورة 

رمضان خبر حول مشاركة  12نشرت جريدة روز اليوسف في عددها الصادر االربعاء  -

 مكفوفين وضعاف السمع في تعبئة كرتونة رمضان

والكلمة والدولة خبرا حول مشاركة  نشرت مواقع الوطن والمصري اليوم والوفد والغد -

 مكفوفين بتعبئة كراتين رمضان 
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 ثالثا : تحليل ما تم رصده 

بالرغم من ان عملية تحليل مضمون ما تم رصده ما زالت جارية حتى االن ولن 

يتثنى متابعة كل االعمال وما قدمته من  تكتمل اال بعد انتهاء الشهر الكريم لكى

مضمون حتى يتم الخروج بالصورة النهائية للتحليل اال ان هناك عدة مؤشرات 

 يجب التاكيد عليها 

 الشخصيات  -1

ساعة دراما  320ومائتين شخصية نسائية تقريبا في  ألفلنساء ذات إعاقة من بين ن هشخصية  44 -

على شاشات الفضائيات واثير الموجات االذاعية وعلى عرضت اعالن مختلف  110واكثر من 

  2022برنامج ،  42واكثر من صفحات المجالت والصحف والمواقع االخبارية 

 دراميقضية من قضايا اإلعاقة كمحور لعمل في إطار كوميدي دراما رمضان هذا العام  تناولت -

النساء والفتيات ذات االعاقات سيدة "ديدى هانم"  الذى عرض لنموذج احالم سعيدةوهو مسلسل 

   إيجابيونجح المسلسل في تقديم هذه النماذج بشكل  اوتفاعل المجتمع معه بصريةال

الدراما واإلعالنات والبرامج  فيوجود شخصية المرأة ذات اإلعاقة على الرغم من ان ارتباط  -

مال الدرامية وألول مرة ن بعض االعأال إالسنوات الماضية  فيبكونها معاقة وليس كونها انسانة 

اوال وليس فقط كونها  امرأةذات اإلعاقة كشخصية تواجه المشكالت الحياتية كونها  عرضت للمرأة

   .( االم عفاف –ام سيحه ذات إعاقة )شخصية 

 احالم سعيدة تم رصدها جميعها بخالف شخصيات مسلسل  التيالشخصيات لسيدات ذات اإلعاقة  --

 ثانوي.ة في بناء االعمال الدرامية وكانت شخصيات مكملة وبعضها لم تكن  شخصيات محوري

شخصية نسائية لديها إعاقة حقيقة تظهر كممثلة في هذا  أيوجود  2022غابت عن دراما رمضان  -

 .الكم الضخم من االعمال الدرامية محل الرصد 

شوارع مصر  كيد على عدم خلواأ) تاعالنات  8في من النساء ذات اإلعاقة شخصية ظهرت  -

 واماكنها من النساء ذات اإلعاقة (

 الموضوع  -2

رمضان قضية  من قضايا او مشكالت المرأة ذات اإلعاقة في  من مسلسالتيطرح مسلسل  -

 " .احالم سعيدة" الدراميكقضية محورية يبنى عليها العمل في قالب كوميدي المجتمع  
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  االتاحة -3

او مادة اعالنية او  درامينوات الفضائية بعرض عمل رصد قيام اى من القحتى االن لم يتم  -

برامج حوارية او كوميدية متاحة لألشخاص ذوى اإلعاقة  مترجمة الى لغة االشارة ومصحوبة 

بعدما قدمت العام للعام الثاني على التوالي بنص مكتوب على سبيل المثال ، في تراجع واضح 

للمرأة وغيرت موعد  القوميمطالب المجلس مسلسل زلزال )استجابة ل سيام  ديقناة   2019

 .اذاعته ليناسب مواعيد مشاهدة ذوى االعاقات السمعية( 

 والبرامج اإلعالنية والمادة الدراما في اإلعاقة ذوي األشخاص لتناول السلبية الصور معدل انخفض -

 الماضي العام عن إيجابيا تطورا المقدمة اإلعالنية المادة وشهدت ملحوظ االعوام السابقة بشكل عن

 . إيجابي بشكل إعاقة ذوي لألشخاص تعرض التي اإلعالنات معدالت ازدادت حيث
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