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ومن خالل لجنة اإلعالم برئاسة أ.د.سوزان المجلس القومي للمرأة برئاسة الد�تورة ما�ا مرسي قام 

�مؤشرات حول  للخروج خالل شهر رمضان االنتاج االعالمي المقدموتحلیل صورة المرأة في برصد القلیني 

 : و�انت آل�ة الرصد �ما یلي ، وتحدید مظاهر الصور اإل�جاب�ة والسلب�ة للمرأة صورة المرأة في هذه األعمال

لتي تم عرضها مع بدا�ة شهر الق�ام �حصر شامل للمسلسالت المقدمة في القنوات الفضائ�ة المصر�ة وا -1

 –الحدوتة ثالثة  بدل -3مسلسل وتتمثل هذه المسلسالت ف�ما یلي :( �ل�ش  25، وال�الغ عددها رمضان

عالمة استفهام  -هوجان -لمس أكتاف –بر�ة  –قابیل  –ولد الغال�ة  –حكایتي  –زلزال  –شقة ف�صل

 ابن -قمر هادئ –طلقة حظ  –البرنس�سة ب�سة  –فكرة �ملیون جن�ه  –آلخر نفس  –أبو جبل  –

 –زود�اك  – 18جة الزو  –حدوتة مرة  –زي الشمس  –الواد سید الشحات  –سو�ر میرو  -أصول

  .مملكة الغجر )

 ON E  - dmc -قنوات النهار -قنوات الح�اة  -: قنوات سي بي سي خضعت للتحلیلالقنوات التي  -2

ل�ست ظبي  و أبو  MBCعلي الرغم من أن قنوات  النیل للدراما ) –أبو ظبي  -  MBCقنوات  -

 قنوات مصر�ة إال أن المسلسالت الت عرضت علیها من إنتاج مصري .

 الشكل والمضمون.  فئات تضمقامت لجنة اإلعالم �المجلس القومي بتصم�م استمارة تحلیل للمضمون  -3

من طالب قسم علوم االتصال واإلعالم �كل�ة اآلداب  اً طال�و طال�ة  220تشكیل فرق �حث�ة مكونة من  -4

 للمرأة.جامعة عین شمس وتدر�بهم على استمارة التحلیل في إطار التعاون مع المجلس القومي 

من الدراما المعروضة  والمجتمع المح�ط الوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسالت وموقف النقاد  -5

 المرأة.األعلى لتنظ�م اإلعالم ف�ما �خص صورة ومراعاة مؤشرات المجلس  لهذا العام

للمرة األولي منذ بدأت لجنة اإلعالم أعمال الرصد یتم التعاون مع المجلس األعلى اإلعالم من خالل  -6

مدت الرصد إ�ًضا اعتماد الكود اإلعالمي للمجلس القومي للمرأة الذي تم عل�ه تحلیل صورة المرأة �ما أعت

 �المجلس.المؤشرات التي وضعها المجلس األعلى لتنظ�م اإلعالم للجنة الدراما  على
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للمرة األولي یتم التعاون في الرصد اإلعالمي من خالل التعاون بین لجنتي االعالم واإلعاقة في  -7

المجلس القومي للمرأة من خالل م�ادرة �ر�مة من النائ�ة د. ه�ة هجرس حیث امدتنا �استمارة �حث 

ة اإلعالم في استخالص میداني لتحلیل صورة المرأة ذات اإلعاقة و�التالي �انت �مثا�ة تبراس للجن

 .لرمضان�ةفي أعمال امؤشرات لتحلیل مضمون صورة المرأة ذات اإلعاقة 

الم ن�ة فقط إنما أض�ف النقد من خبراء لجنة اإلعا ض�قتصر الرصد على المسلسالت الرم هذا العام لم -8

 األعمال المذاعة في الرادیو.و ن�ة ا ضعلى اإلعالنات والبرامج الرم

 للمرة األولي هذا العام یتم الرصد في إطار عدة مراحل:  -9

 آراء الخبراء والنقاد في لجنة اإلعالم. •

 مؤشرات رصد المجلس األعلى لتنظ�م اإلعالم. •

 رصد المر�ز اإلعالمي لمجلس الوزراء المصري.مؤشرات  •

 رصد �ل ما �تب من آراء النقاد والمحللین في الصحف الیوم�ة. •

 ال�احثین. اعتمد علیها حلیل للمضمون وذوي اإلعاقة مؤشرات استمارة الت •

 المقارنة و�انتجلس القومي للمرأة تمت مقارنة نتائج الرصد على مدار أر�ع سنوات منذ إعادة تشكیل الم -10

 ).2019-2018-2017-2016للنتائج على السنوات التال�ة (

لمرأة في �عض القضا�ا منها أظهرت المؤشرات �شكل عام تحسین ملحوظ في التناول الدرامي لصورة ا -11

 عاقة �انت إ�جاب�ة في معظم األعمالقضا�ا العنف وتعاطي المخدرات والتدخین وأ�ًضا صورة المرأة الم

 �ة لآلمال.ینما �شكل عام جاءت المسلسالت مخز ، بالدرام�ه

غابت هذه عدم مواك�ة المسلسالت لقضا�ا التنم�ة وقضا�ا المرأة المعاصرة وأ�ًضا تمكین المرأة حیث   -12

 الرمضان�ة.القضا�ا عن المسلسالت 
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ه سالت حیث لم تحمل الرسالة أي توجه یتفق مع التوجكذلك خابت اآلمال في الرسالة الموجهة من المسل -13

 العام للدولة في قضا�ا المرأة .

علي دور معالي وز�ر األوقاف الد�تور محمد مختار جمعة �ل من نر�د توج�ه تح�ة إلي وأخیًرا  -14

الواعظات وزارة األوقاف في تقد�م البرامج الدین�ة علي ش�كة البرنامج العام وتفسیر األمور الدین�ة المتعلقة 

برئاسة                DMC قنواتتح�ة إلي به وواضحه ، �ما نتوج سل�مة واضحه�المرأة وتوض�ح الفتاوي �طر�قة 

ة األشارة لذوي اإلعاقة السمع�ة حیث قامت آلنها القناة الوحیدة التي أهتمت بلغاألستاذ / هشام سل�مان 

 .لذوي اإلعاقة بتحو�ل مسلسل �امل ووضعة في التوقیت المناسب 

شهر  المقدمة خالل مسلسالتفي صورة المرأة لتحلیل  نهائ�ةالمؤشرات الومن ثم یتم عرض  -15

 : �ما یلي 2019لعام   رمضان

 

 لتحلیل المسلسالت :  لنهائ�ةأوًال : المؤشرات ا
تحلیل الحلقات الدرام�ة للمسلسالت المقدمة خالل  اللجنة في تقر�رها النهائي الصادر �عد إنتهاءأنتهت 

 شهر رمضان مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة �ما یلي :

 

 : ال�طوالت النسائ�ة 

 –زي الشمس    –نفس    آلخر-(حكایتي   أعمال درام�ة  8جاء إجمالي األعمال الدرام�ة لل�طوالت النسائ�ة  •
 . ب�سة)البرنس�سة  –بدل الحدوتة ثالثة  –سو�ر میرو  –مملكة الغجر  –مرة  حدوتة

 
مسلسل حكایتي  في المسلسالت ذات ال�طوالت النسائ�ةأكثر من حیث صورة المرأة اال�جاب�ة ظهرت  •

قو�ة ال تستسلم  و�ن �ان تضمن �عض مشاهد العنف ضد المرأة فى بدا�ة المسلسل وأص�حت إمرأه 
من  وحدوتة مرةالبرنس�سة ب�سة  مسلسالفهي  ا هؤ أما عن أس حولها،للظروف مهما �ان قهر المجتمع من 

  المخدرات.حیث األلفاظ البذیئه والمال�س الغیر الئقه و�ثرة تعاطى 
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المرأة في �ما اهتمت � ،والمراهقةاهتمت المسلسالت �مرحلة النضوج للمرأة �صورة أكبر من الطفولة  •
 الر�ف.الحضر أكثر من 

 
 ظهر المستوى االقتصادي المتوسط والمنخفض �صورة أكبر من المستوى االقتصادي المرتفع هذا العام •

 الواقع.وهذة ظاهرة إ�جاب�ة نظًرا لتقد�م 
 

 : قضا�ا المرأة 

 هي قض�ة) 12في المسلسالت المقدمة (التر�یز علیها  لقضا�ا التي تخص المرأة والتي تمعدد ا بلغ 
، المخدرات، ابتزاز المرأة، تعدد ، اإلجهاضمشاكل الصحة، العنوسة ،العنف اآلسري ، المشاكل األسر�ة

�عض  بینما تم تناول السحر والدجل والشعوذة وأخیرًا أعمالالخ�انة الزوج�ة  ،الزوجات، الزواج �االج�ار
 .اء�حالقضا�ا األخرى على است

 

  المرت�ة األولى بین أبرز القضا�ا والموضوعات التي تم تناولها في المسلسالت جاء العنف األسري في ،
 في المرت�ة الثالثة والمشاكل األسر�ة في المرت�ة الثان�ة ثم قضا�ا تر��ة األبناء قض�ة تعدد الزوجات تالها 

 التكون هذه القضا�ا ظاهرة تنتشر في المجتمع. حتىالبد من وقفة 

 

  لتظهر في العنف الموجه من األخ إلى  قض�ة العنف األسري ر�زت الدراما الرمضان�ة لهذا العام على
أخته أو الضرب العن�ف من األب أو األم لالبنة األمر الذي قد �صل إلى القتل مثل مسلسل حكایتي وابن 

وزي مر هادئ وولد الغال�ة وشقة ف�صل أصول وفكرة �ملیون جن�ه وأبو جبل وزلزال وحدوتة مرة و ق
 . 3الشمس و�دل الحدوتة 

 

  أن �انت أقل �كثیر من العام  سواء اللفظي أو المادي ش في أكثر من مسلسلظهرت قض�ة التحر
نس�سة ب�سة وفكرة �ملیون جن�ه شقة ف�صل والبر عالمة استفهام و حكایتي و زلزال و مثل مسلسل الماضي 

 وابن اصول وطلقة حظ ومملكة الغجر .وآلخر نفس 
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  18في مسلسل الزوجة    مقارنة �العام الماضي ظهور قض�ة تعدد الزوجات في أكثر من عمل دارمي 
وفكرة �ملیون جن�ه والذي تعامل على وابن أصول وولد الغال�ة وشقة ف�صل وزلزال وقمر هادئ 

 إمكان�ة التعا�ش بین الزوجتین معًا .
 
  وهذا توجه   ظهرت قض�ة العنوسة �أكثر من عمل درامي وقدمتها الدراما على أنها عائق أمام الفتاة

حتى أنها تسعى إلى الزواج �اي شكل من األشكال حتى اذا لم �ستمر ال یلیق في العصر الحدیث 
طو�ًال والحصول على لقب مطلقة أهون من لقب عانس �ما جاء في مسلسل طلقة حظ ، �ذلك 

اتها مسلسل زلزال الذي سلط الضوء على شخص�ة السیدة التي ال تهتم �شيء في الح�اة عدا زواج بن
والتخلص من عنوستهن �أي طر�قة والسعي لزواجهن من أي شخص �غض النظر عن أخالقه وحالته 
الماد�ة واالجتماع�ة ، مسلسل فكرة �ملیون جن�ة أظهر المدرسة التي تحاول لفت انت�اه اصدقائها 

 المدرسین للزواج منهم، وق�ام إحدى الطال�ات �معایرتها �أنها عانس.
 
 و�الحظ تكرار هذه  ة الزوج�ة من الزوجة لزوجها في أكثر من عمل درامي ظهرت قض�ة الخ�ان

منها مسلسل قمر هادئ ومسلسل لدي المجتمع الظاهرة �ل عام والبد من إعادة النظر صورة الذهن�ة 
 وشقة ف�صل وهوجان .قابیل وولد الغال�ة 

 
 األحوال قانون  مثل �القانون  تغییر عنها نتج والتي  للمرأة المعاصرة القضا�ا  مناقشة یتم لم 

 لقض�ة والذي تعرض �شكل غیر م�اشر الشمس زي  مسلسلسوى مسلسل زي الشمس  الشخص�ة
 ءعب من هذا یؤدي ان �مكن وما  أمهم من األوالد �سلب التهدید استغالل و��ف�ة للمطلقة الحضانة

 .المرأة  ضد العنف ا نوعً  �عد ما  وهو لألم وابتزاز نفسي
 

 الدولة اجهزة من الكثیر علیها ملتع التي  المرأة تمكین لقضا�ا انعكاس یوجد ال . 
 

 جاب�ةاإلدوار النسائ�ة األ� : 

  تنوعت في تقد�م أدوار المرأة مقارنة �األعوام السا�قة  2019تجدر اإلشارة إلى أن دراما رمضان
وتراجعت النمط�ة في الشكل التي یتم تقد�م المرأة �ه فظهرت المرأة �مختلف فئاتها العمر�ة وأدوترها 

 وغیرها.الجارة والصد�قة الح�ات�ة �الجدة واألم والخالة و 
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 التي تعتمد على نفسها وتتصدى للمجتمع الذي �حاول ضان�ة هذا العام المرأة أظهرت الدراما الرم
مسلسل حكایتي الذي تمثل في شخص�ة ال�طلة التي تنجح رغم تهدیدات الس�طرة علیها وایذائها مثل 

و مسلسل آلخر نفس في محاولة ال�طلة من أقرب الناس إلیها ، القتل والس�طرة والشر الذي تتعرض له 
 3، مسلسل �ل�ش بل وخدمة وطنها أ�ضًا النهوض �عد وفاة زوجها ومحاولة الحفاظ على أبنائها 

موحة التي تحب وطنها وتدافع عنه ، مسلسل شقة ف�صل في شخص�ة وشخص�ة ال�طلة المجتهدة الط 
وف مثل أختها وتحاول حل مشاكلها �عیدًا عن االخت العطوفة المح�ة للعلم والتعلم التي ال تستسلم للظر 

 الطرق المشبوهة وتساعد من حولها.

 عرضت الدراما الرمضان�ة هذا العام المرأة التي ال تسعى للمشاكل مع زوجها إال عندما �ضطرها لذلك 
 من خالل رفع إحداهن وظهر هذامثل مسلسل قابیل والمرأة مستقلة غیر المتقبلة للعنف الذي تتعرض له 

مسلسل زلزال والزوجة التي تع�ش م زوجها على الرغم من  ضدها،قض�ة خلع على زوجها �سبب عنفه 
 .ال�عد عن صورة المرأة النكد�ة بناتها تم�خله وصفاته السیئة إال أنها تتحمل من أجل 

 األم أو زوجها  قدمت �عض المسلسالت المرأة �شكل إ�جابي حیث ظهرت في شكل المرأة التي تساند
 مثل:  وتقف �جان�ه وقت الشدائدابنها التي تساند 

o  مسلسل زلزال واالم التي تتحمل ط�اع زوجها السیئ من أجل الحفاظ على بیتها و�ناتها واالم التي
 لعمله.تقوم بتر��ة بنتها ومساندة زوجها في �فاحه 

o ض ءات التي تتعر مسلسل أبو جبل والزوجة التي ترفض الطالق من زوجها على الرغم من االغرا
 لها وضغط والدها علیها وضر�ها 

o  الوف�ة التي تحاول إث�ات براءة زوجها وعدم التخلي عنه رغم صعو�ة  زوجةمسلسل طلقة حظ وال
 الح�اة الماد�ة والدیون المتراكمة 

o  عرض العدید من النماذج اال�جاب�ة للمرأة المساندة لزوجها مثل الزوجة التي تتحمل مسلسل قابیل
ظروف عمل زوجها وتسانده والزوجة التي تتحمل المشاكل الصح�ة التي یتعرض لها زوجها 

 والمرأة الوف�ة لزوجها �عد وفاته .

o  ،مسلسل بر�ة صورة األم المثال�ة التي یتوفى زوجها، وتقوم بدور األب واألم تجاه أوالدها
 ومساندتهم في محنتهم حتى تتعرض لالختطاف والمجازفة �ح�اتها 

o  مسلسل ولد الغال�ة وظهرت ف�ه شخص�ة األم التي یتوفى زوجها وتقف على تر��ة أبنائها وتسعى
 إلى استكمال تعل�مهم وتر�یتهم 
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o  واألم التي احسنت تر��ة أبنائها، فضًال عن قوتها في تحمل ت�ع�ات عمل ابنها  3مسلسل �ل�ش
كضا�ط شرطة، مما أدى إلى فقدانها عدد من أفراد عائلتها، ورغم ذلك �انت متماسكة وقو�ة أمام 

 ، األم التي تساند بنتها وتحتو�ها في أحلك الظروف مثل بدل الحدوتة تالتة . هذه الظروف

o  مسلسل فكرة �ملیون جن�ه والزوجة التي تساند زوجها في ظروف مرضه و�ذلك االخت والزوجة
 التي تضحي �كل ما تملك من مال لإلفراج عن ال�طل .

 

 األدوار النسائ�ة السلب�ة   : 

  لتي تستغل من حولها للوصول إلى أغراضها اعرضت �عض المسلسالت نماذج للمرأة

السكرتیرة   مملكة الغجر و مسلسل مثلوالزال �سلط الضوء علي صورة المرأة المكائد الشخص�ة 

والزوجة  مسلسل حدوتة مرة التى تلتف حول مدیرها لتنال المال وتدخل عالم االعمال و�ذلك 

مسلسل �ذلك و التي تب�ع أبنائها من أجل الع�ش في مستوى أفضل وتسعى دومًا للتزو�ر والقتل 

طلقة حظ والمرأة التي تعمل في التهر�ب وغسیل األموال وتتسبب في قتل إمرأة أخرى لتحقیق 

وقمر هادئ ابن أصول وولد الغال�ة و  لمس أكتافو  3�ل�ش مسلسل  أغراضها الشخص�ة و�ذلك

 وهوجان .ابو جبل وقابیل و 

 مثل مسلسل  قدمت الدراما الرمضان�ة صورة المرأة التي تمارس العنف الموجه للرجل أو المرأة

مرة والزوجة التي تتآمر ضد من تتزوج �ه األمر الذي قد �صل إلى القتل او التحر�ض  حدوتة

على القتل ، مسلسل ولد الغال�ة والزوجة التي تتفق مع عش�قها على خ�انة زوجها ومحاولة قتله 

، مسلسل قابیل وخ�انة الزوجة لزوجها ومحاولة قتله ، مسلسل حكایتي للحصول على ثروته 

ة مع ر�ة العمل ضد ال�طلة إلیذائها وحرق المكان الذي تعمل �ه ، مسلسل مملكة وتآمر الحما 

الغجر وضرب ال�طلة لل�طلة األخرى وسبها �األلفاظ الناب�ة  ، مسلسل فكرة �ملیون جن�ه وضرب 

، مسلسل بدل الحماة لزوجة ابنها وتسلطها الدائم علیها وتحر�ض ابنها علیها �صفة دائمة 

 تدبیر المكائد بین االخت واختها .الحدوتة ثالثة و 

  الظاهرة خطیرة  وهذهالترو�ج ألعمال السحر والدجل والشعوذة للهروب من المشكالت الیوم�ة

مسلسل مملكة الغجر التي امتثلت ف�ه ال�طلة للدجال  مثلجًدا و�تم التر�یز علیها �شكل ملحوظ 

، مسلسل فكرة �ملیون جن�ه ، وقامت بذ�ح الطفل �ك�ش فداء ، مسلسل بدل الحدوتة ثالثة 
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مسلسل زود�اك ، مسلسل حدوتة مرة ووضع الزوجة لزوجها وابنائها �عض األعمال للس�طرة 

 علیهم .

  تقد�م عذر عدم اإلنجاب �وسیلة لرضوخ المرأة لزوجها في الزواج علیها من أخرى دون علمها

 لعدم لزوجته الزوج معایرةوطلقة حظ حتى وصل األمر إلى مسلسل زلزال وشقة ف�صل مثل 

 .التالفة الثالجة مثل �أنها االنجاب على قدرتها 

  ما في مسلسل لمس أكتاف   ظهور االم المستهتره التي تر�د ترك ابنائها والطالق من زوجها� ، 

 والحصول على المال مثل مسلسل البرنس�سة ب�سة .المرأة التي تقوم �النصب على من حولها 

 

 

 

  االلتزام �الكود االعالمي للمرأة: 

 الذي صدر عن المجلس القومي  �الكود اإلعالمي للمرأة  إلي حد �بیر التزمت المسلسالت هذا العام

مقارنة �األعوام السا�قة خاصة المجلس األعلي لتنظ�م اإلعالم  وأقره 2017للمرأة في عام المرأة 

 –حكایتي ومن هذه المسلسالت (  في األدوار الرئ�س�ة أل�طالها دون النظر إلى األدوار الثانو�ة

 ). 3�ل�ش  –آلخر نفس 

 

 الرمضان�ة : في الدراما لصورة المرأة الرسائل الضمن�ة 

  ملیون  فكرةفي مسلسل وهذا إ�ًضا شكل �ل عام  م�الغ ف�ه�حاءات الجنس�ة �شكل اإلاستخدام�

حتى وصل األمر إلى وجود جمل حوار�ة �املة ال �صح استخدامها ألنها جن�ه والواد سید الشحات 

والبرنس�سة  18والزوجة خاصة في مسلسل شقة ف�صل  تكاد تكون جمل م�اشرة ول�ست إ�حاءات فقط 

 ب�سة.

 المرأة على أنها الخروج عن العادات والتقالید من خالل تقد�م مجموعة  ترس�خ فكرة التحرروحر�ة

ولجوء المرأة إلى  �الخ�انة الزوج�ة والتآمرمن المشاهد التي تتنافى مع عادات وتقالید المجتمع 

والمرأة التي تعمل شقة ف�صل و�ذلك العالقات المنفتحة مع الرجال مثل مسلسل األعمال المناف�ة 
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ج من رجل �بیر وتتاجر في المخدرات بل وتحث أختها على الزواج من زوج لخالتها وتتزو كراقصة 

 .لترث ما لد�ه ، مسلسل قابیل والخ�انة الزوج�ة واللجوء إلى القتل 

 3مثل مسلسل شقة ف�صل ، �ل�ش  ظهور الخمور في الدراما �وسیلة للس�طرة واالستحواذ والتدمیر 
 ، عالمة استفهام .، طلقة حظ ، لمس أكتاف ، زي الشمس 

 

 األلفاظ المستخدمة في حق المرأة  : 

  التي استخدمت في  �ثرة الشتائم واأللفاظ غیر الالئقةتدني لغة الحوار بین �طالت العمل الدرامي و

" شمال " " دي آخر ح�ا�ة لما شقة ف�صل  مثل مسلسلخاصة من جانب المرأة للمرأة  وصف المرأة

"�ا  البرنس�سة ب�سة  " لمامة " ، " ز�الة " ، مسلسلمسلسل لمس أكتاف و نشوف ه�عمل ا�ه معاها " 

انتى  ومسلسل زي الشمس "" حط ایدك في عبي "ول�ة �ا رد سجون" ، " نام نامت عل�ك ح�طة" 

    هللا �حرقك و جتك البال )(  )�ا روح امك (في المط�عهوسو�ر میرو واحدة ز�اله و مشفت�ش تر��ة"

  المسلسالت لتأتي �عضها �شكل سلبيظهرت المرأة ذات اإلعاقة شخص�ات ضمن دراما رمضان في 

 �التالي :  وال�عض االخر إ�جابي 

o حیث  مسلسل سو�ر میرو و�انت نوع اإلعاقة حر��ة المرأة متقدمة في العمر ولكن �صورة سلب�ة

 .كانت رئ�سة عصا�ة

o  المرأة تدعم  و�انت نوع اإلعاقة حر��ة لشخص�ة األم وظهرت �شكل إ�جابي 3مسلسل �ل�ش

 .  ابنها وتعمل علي تر��ة احفادها 

o رى حر��ة لك�ار السن �شكل مسلسل مملكة الغجر لشخصیتین احداهما إعاقة �صر�ة واألخ

تمثل في تحدي  ن بینما الشكل اإل�جابيمعاقیالسلبي في االستهزاء من ال وتجسد الشكل إ�جابي

 . �ظروفهمن المقاقی

o  وأتاحت قناةDMC .مسلسل زلزال بلغة اإلشارة لذوي اإلعاقات السمع�ة 
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  مظاهر العنف : 

 ) سواء العنف للعنف اً مشهد 754تعرضت المرأة في المسلسالت للعدید من مظاهر العنف �معدل (

 وتمثلت مؤشرات العنف ف�ما یلي :المعنوي أو المادي أو �الهما 

جاء العنف المعنوي الذي تعرضت له المرأة في األعمال الرمضان�ة المقدمة في المرت�ة األولى  -1

االحتقار واإلضطهاد والسخر�ة أو في السب و لیتمثل % 51.4بنس�ة ) للعنف  اً مشهد 388بواقع (

فكرة �ملیون جن�ه ، البرنس�سة  �ما في مسلسالت   واأللفاظ البذیئة سلوب غیر الئقتعامل �أالكالهما و 

 3، بدل الحدوتة  وسو�ر میرو 18ب�سة ، شقة ف�صل والزوجة رقم 

 )  للعنف  اً مشهد203 العنف المعنوي في المرت�ة الثان�ة بواقع ( و العنف الماديجاء الدمج بین  -2

قمر الضرب من الزوج أو من األم أو األخ خاصة في مسلسل مع اإلهانة و الشتائم مثل % 26.9بنس�ة 

 وشقة ف�صل وزلزال ولمس أكتاف .ولد الغال�ة و  هادئ

 )للعنف اً مشهد 163( العنف المادي في المرت�ة الثالثة بین أشكال العنف المستخدمة بواقع  جاء -3

 وتمثلت معظمها في مشاهد العنف االسري سواء من جانب الزوج أو األخ أو االب مثل % 21.6بنس�ة 

مثل مسلسل زلزال في ثالث صفعات متكررة ومسلسل قمر هادئ من جانب األب على الوجه الضرب 

 تهدید الزوجة �السكین والضرب على الوجه أمام الطفلة و�ذلك مسلسل ولد الغال�ة وقتل األخ ألخته .

 

  ومن أبرز  %74بنس�ة  )للعنف اً مشهد 559بواقع ( �عد الرجل مصدر العنف األبرز ضد المرأة

حكایتي ، ولد الغال�ة ، زي ، آلخر نفس ،  زلزال،  هوجان،قمر هادئ ذلك (المسلسالت التي ظهر فیها 

یل�ه األب و�عتبر الزوج  والخطیب في مقدمة ممارسي العنف ضد المرأة یل�ه المدیر في العمل ) الشمس

 ثم الصدیق .

  مسلسالت مثل % 26بنس�ة  )للعنف اً مشهد 195مظاهر العنف من المرأة للمرأة �معدل (تعددت

شقة ف�صل ، عالمة استفهام ،  ، سو�ر میرو ،البرنس�سة ب�سة ،  طلقة حظ، ابن اصول ،حكایتي (

 واألخت .األم و�ذلك  الصد�قةخاصة من جانب ) حدوتة مرة 
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 :   الصور اإل�جاب�ة للمرأة 

 57) و بنس�ة  ا�جاب�ً إ اً مشهد2026(للمرأة المشهد الدرامي �عدد تكرارات  �جاب�ةتصدرت الصورة اال% ،

 % .43) و�نس�ة  اسلب�ً  اً مشهد  1528(مقابل الصورة السلب�ة �عدد تكرارات 

طین بها ، التضح�ة ، �مساندة المح: وهي ة عرض للصفات اإل�جاب�ة التي ظهرت فیها المرأ

المرأة القو�ة المتحد�ة للظروف ، المرأة األصیلة التي تحافظ علي الحفاظ علي األسرة والزوج ، 

 العادات والتقالید وق�م المجتمع .

 

  :   الصور السلب�ة للمرأة 

  : أنان�ة ، متآمرة   مدبرة المكائد ، الخائنة ، االستغالل�ة ، الجحودةوتمثلت الصفات السلب�ة ف�ما یلي ،

 وانتقام�ة.

 

 وف�ما یلي ب�ان �المسلسالت والمخالفات التي تم رصدها ضد المرأة في شهر رمضان :

أبرزها المشاكل مخالفة  56جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالمي  مسلسل قمر هادئ :

بین الزوج و الزوجة التي وصلت للعنف المادي , حیث قام �طل المسلسل �اجهاض زوجته فور علمه �انها حامل 

والطفلة التي قامت �خنق �لبها حتى الموت نت�جة للعنف المعنوي الذي تتعرض له ، �ذلك ،  في طفل جدید

بینما �ظهر نموذج إ�جابى آخر فى المسلسل  نجد  ،تكررت مشاهد التدخین خاصة من جانب األم أمام ابنتها 

 على الرغم من انشغالها . المرأة تشجع ابنتها وتطمئن علیها �استمرار

مخالفة 67جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة ومخالفة للكود االعالمي   : 18مسلسل الزوجة 

لرجل وضعفها على الرغم من علمها بزواجه �أكثر من مرة تمثلت أغلبها في تعدد الزوجات واستسالم المرأة لحبها ل

استخدم المأذون ، األمر الذي �صل إلى تدابیر المكائد والمؤمرات ضد الزوجات األخر�ات ومن أبرز المخالفات 

االلفاظ والنظرات غیر الالئقه فى وصف العروسه ومقارنتها �االخرى "جامدة" "احسن من اللى قبلها" " اللى تحت 
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احدى مطلقات حسن الرداد لهیدي �رم  ، واأللفاظ الخادشة للح�اء مثل اال�حاءات الجنس�ة من  ى من دي"احل

 �قولها " و �عد ماخد المقاسات ؟ هیدي : رمى ال�مین ط�عا " .

ظهرت  مخالفة 68 د المرأة ومخالفة للكود االعالميجاء عدد المخالفات التي تم رصدها ض مسلسل حكایتي :

ال�طلة �رمز للفتاة التي  تحاول الوقوف ضد ما تتعرض له من ضغوط عائل�ة والهروب من الزواج �االكراه �ذلك 

محاولة تحقیق طموحها و�ث�ات نفسها على الرغم من استغالل صاح�ة العمل لها ، وتمثلت أهم القضا�ا في 

والعَم ، والحبیب ، ور�ة عملها التي تسرقها  المسلسل في قض�ة العنف التي ظهرت من جانب األخ غیر الشقیق ،

�ما حمل المسلسل العدید من األلفاظ غیر الالئقة في مخاط�ة المرأة مثل  على الرغم من مسامحتها المستمرة لها ،

مالكو واقفین قدامي زي النسوان �ده ل�ه ، معندناش حر�م بتشتغل ، اللي مستحكمش في بنته میتصنفش من 

 ر�وعة .، ج صنف الرجالة

مخالفة تمثلت أغلبها في العنف المعنوي 76جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة  مسلسل طلقة حظ :

ن األفراد المح�طین بهن أو بین السیدات �عضهن ال�عض في المسلسل أو الذي تعرض له أخوات ال�طل سواء م

ووصل الحد إلى العنف المادي من  ، واألخت التي تسعى إلى اجتذاب الش�اب للزواج أو األخت ال�خیلة ، الزوج

أما عن طر�قة التعامل والمال�س جاءت مناس�ة  امرأة ألخرى في قتل سیدة �سبب اعمال التهر�ب وتدبیر المكائد

 للمستوى المع�شي المتوسط لألفراد .

مخالفة تمثلت أغلبها في اال�حاءات  88لمخالفات التي تم رصدها ضد المرأة جاء عدد ا فكرة �ملیون جن�ه :

الجنس�ة والعنف المادي والمعنوي من جانب ال�طل ألخته وزوجته على الرغم من القالب الكومیدي للمسلسل األمر 

افه ، �ما الذي وصل �ال�طل لضرب أخته واستخدام ألفاظ سوق�ة إلهانتها و�ذلك ضرب أخت زوجته في لیلة زف

زوجة االبن وأختها وضر�ها لهما إال  وجدت مشاهد عنف مادي ومعنوي بین المرأة والمرأة مثل خناقة الحماة مع
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أن في نها�ة أحداث المسلسل ظهرت المرأة �أدوار ا�جاب�ة تمثلت في االخت والزوجة التي تدفع �ل ما تملك لكي 

 ة لزوجها في ظروف مرضه وال تستط�ع الع�ش بدونه .یتم إخراج ال�طل من السجن و�ذلك الزوجة المساند

على الرغم من  ، مخالفة 78 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالميمسلسل زي الشمس : 

وجود النموذج اال�جابي المتمثل في االخت المساندة لوالدتها وابناء اختها ونجاحها في الخارج واعتمادها على 

نفسها ، إال أن العدید من المخالفات تم رصدها بدءًا من نمط الح�اة المتحرر وشرب الخمور والتدخین وخ�انة 

ة األسرة ، �ذلك مشاهد العنف مثل تعرض ( فر�دة ) للعنف المادي األخت وعدم تقدیر الح�اة الزوج�ة و مسئول�

و المعنوي من قبل طل�قها عمر حیث قام �شتمها "انتى واحدة ز�اله و مشفت�ش تر��ة"  ودفعها �قوة ادت إلى 

سقوطها على االرض  ثم تعرضت أ�ضًا من قبل أحمد مالك للعنف المادي حیث جاء إلى منزلها و قام �منعها 

 ر�وب س�ارتها و شدها �قوة .من 

تمثلت اهمها في  ، مخالفة 67 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالمي : 3مسلسل �ل�ش 

مساعدة الزوج في أعمال الشر والفساد ومعاونتها لإلرهاب واالستتار  اهانة �عض ال�طالت في المسلسل و�ذلك

المرأة االستغالل�ة التي ال تكترث لمشاعر اآلخر�ن وتسعى لحما�ة  كما ظهرت،  وراء جمع�ة لحقوق االنسان

 نفسها �أي وسیلة .

حیث ظهرت   مخالفة 89 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالمي مسلسل حدوتة مرة :

المرأة طول الحلقات �شكل سلبي ممارسة العنف تجاه ابنتها واالبنة تجاه زوجها ف�ما �عد و��ع ابنائها والسعي 

، �ما تناول المسلسل الطرق غیر الشرع�ة لالتجار �األوالد عن طر�ق وراء المال والتحكم بزمام األمورالدائم 

 الملجأ و�ذلك التدخین وتناول الخمور .

مخالفات تمثلت أغلبها في أعمال السحر 36جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة  مسلسل زود�اك :

ظهور المرأة الجاهلة التي تؤمن �الدجالین والمشعوذین في عالج الناس من الجن والشعوذة التي تمارسها �ذلك 
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ة مثل المرأة القو�ة التي تعمل علي استرداد والخروج من المشاكل الشخص�ة ، إال أن هناك �عض األدوار اال�جاب�

 حق أصدقائها و حمایتهم و منع إلحاق الضرر بهم .

الحقد والغیرة  مخالفة  تمثلت أغلبها في98جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة  أصول :مسلسل ابن 

المرأة للمرأة �صورة �بیرة في الكثیر من الزائدة سواء من جانب األم أو الزوجة فظهر العنف المعنوي من قبل 

المشاهد  واألم المتحكمة في ابنها على الرغم من أنها نموذج للمرأة المطلقة التي استطاعت الصمود والنجاح �عد 

 طالقها ، ظهرت قض�ة الزواج في السر وتعدد الزوجات في المسلسل .

حیث ظهرت المرأة �صورة ا�جاب�ة ة مخالف45لمرأة جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد امسلسل أبو جبل : 

إلى حد �بیر فهي المرأة المساندة لزوجها في أحلك الظروف واألم التي تدافع عن بنتها وتحثها على مساعدة 

الزوج على الرغم من ضرب أبیها لها ، تصدرت قض�ة المشاكل االسر�ة االهتمام االكبر في المسلسل وظهر 

 الدجل والشعوذة . 

مخالفة وعلى الرغم من  67 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالمي  سلسل آلخر نفس :م

ت�حث عن اوالدها وتسعى لمعرفة المعلومات عن زوجها  قدم المسلسل صورة ا�جاب�ة عن االم التىذلك فقد 

على الرغم من ظهور �عض االدوار وتساعد في الكشف عن العصا�ة االرهاب�ة المتوفى واس�اب خطف ابناءها 

 الثانو�ة التي ظهرت فیها المرأة تحرض على القتل والفتنة .

وتمثلت ،  مخالفة 154 الفة للكود اإلعالميجاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخمسلسل البرنس�سة ب�سة : 

 والنصب  الكلمات السوق�ة واال�حاءات الجنس�ة المستخدمة والعنف الموجه من المرأة إلى المرأة  معظمها في

وقضا�ا التمییز والظلم في عدم إعطاء الحقوق ألصحابها وحمل المسلسل العدید من المخالفات اللفظ�ة مثل انت 

 .  عبي �اراجل �اناقصعاوز تحطي ایدك في 
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من خالل ،  مخالفة 88 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالمي مسلسل عالمة استفهام :

وتدبیر  وعدم احترام الق�م األسر�ة ظهور الخ�انة الزوج�ة و التدخین في العدید من المشاهد  والتمییز ضد المرأة 

 المكائد بین النساء لالستحواذ على الرجال .

وتمثلت أغلبها في  ت) ،مخالفا 78جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (مسلسل بدل الحدوته تالته: 

فرقة بین الناس للوصول ر المرأة �صورة غیر الئقة مثل انها حرام�ة تقوم بتا الحب �اإلضافة إلي أظهو  رقضا�ا الثأ 

تتعامل مع االخر�ن �احتقار وتتحدث معهم �الفاظ غیر الئقة وتتكبر على زمیلها فى العمل  ألهدافها والمرأة التي

وانت "ملكش ألزمة" وتقوم �ضر�ه حتى �سمع �المها ودائما ال تر�د أحد أن وتقول له انا الر�سة فى الشغل 

 یناقشها ف�ما تفعله وتعتقد انها فقط التى تفهم فى الشغل.

تمثل أغلبها في  مخالفة 57 جاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود اإلعالمي :مسلسل سو�ر میرو : 

ظهرت قض�ة التمییز للمرأة والعنصر�ة والتنمر �ما احتوى المسلسل على عدم رد ال�طلة على إساءة من حولها و 

هللا �حرقك (  )(في المط�عه �ا روح امك،  جرثومة و عد�مة الجدوي ومستهترةمثل غیر الالئقه األلفاظ السوق�ة و 

 و جتك البال )

تمثل  مخالفة  49 اإلعالميجاء عدد المخالفات التي تم رصدها مخالفة للكود مسلسل الواد سید الشحات : 

االلفاظ السوق�ة واال�حاءات الجنس�ة والتحرش واستخدام ال�طلة ألسلوب التنمر الدائم ضد زوجها وأنه ال  أغلبها في

 ق�مة له وال �جید التصرف .

ها عنف مخالفات) ، وتمثلت أغلب 136جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (مسلسل شقة ف�صل :

م�كر ، �ما ظهرت المرأة وهي الزواج البناء و التمیز ضد المرأة وأخیًرا  األتر��ة المرأة والمشاكل األسر�ة و ضد 

وتحث أختها على الرذیلة إال أن اختها تقوم �الدور اال�جابي الفتاة المثقفة المتعلمة التي ترفض تعمل راقصة 

 الزواج من رجل أكبر منها وتساعد من حولها .
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مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في العنف  98:جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (كة الغجرمسلسل ممل

ضد المرأة وتمثل في حرق لسان ال�طلة �اإلضافة إلي مشاكل في العمل مثل التعرض للنصب والغش و الع�ش 

ه دیدات والخوف الذى نتج عنعلي تعب أمرأة ، وأخیًرا من المظاهر التي ظهرت �المسلسل القسوة من خالل الته

 الهروب من االنتقام واالخت�اء واللجوء ألعمال السحر والشعوذة .

مخالفات) ، وتمثلت أغلبها في العنف ضد  68جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (مسلسل زلزال  :

ل الرصد �عض المشاهد التي المرأة وتر��ة األبناء ، �ما ظهرت المرأة  وهي تعمل راقصة  �ما تبین من خال

 تضمنت حاولت الدفاع عن ابنتها ضد ضرب و اإلهانة 

سلب�ة مثل  مخالفات) ، ظهرت �ادوار 89جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (مسلسل ولد الغال�ة :

الكذب وتكلم شاب في المو�ایل دون علم أهلها، �اإلضافة إلي الزوجة السارقة ودور االغراء الذى دائما ما تتمتع 

والزوجه �ل همها التخلص من زوجها وحین یتوفي امام عینیها �ه المرأة داخل الدراما إلغواء الرجل لتنفیذ طلبتها 

للحظه لتستولي علي الشقه.قمة القسوه وتصو�ر الزوجه بال قلب او تفرح وتقول انها �انت في انتظار تلك ا

 مشاعر .

الكثیر من في مخالفات) ، وتمثلت أغلبها  89جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (مسلسل قابیل : 

 والعنف والجهل واالدمان .مشاهد الجر�مة والضرب 

) ، وتمثلت أغلبها في استخدام ألفاظ ةمخالف 67جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة ( : مسلسل بر�ة

بذیئة او شتائم في وصف المرأة ولكن یتم التحدث إلیهم من قبل الرجالة �االحترام والتقدیر لهم، �اإلضافة للتعرض 

ة وفى �عض المشاهد یتم التعامل مع المرأه اللجوء ألعمال الدجل والشعوذللعنف من قبل الرجل وسرقة المیراث و 

 . على أنها وسیلة الضغط و�تم قهرها للحصول على المعلومات

) ، وتمثلت أغلبها في العنف ةمخالف67جاء عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة (مسلسل  لمس اكتاف:

ناء، ومن المظاهر المسیئة للمرأة ضد المرأة ومشاكل صح�ة ومشاكل أسر�ة و قضا�ا التمیز وأخیًرا تر��ة أب
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معاملة ابنها بلطف رغم خطئه الكبیر -القتل  �سلب�ة غیر مهتمة �مستقبلها رها وهي تتناول المواد المخدرة و ظهو 

رها �أدوار التي تظلم و تفتري على الناس، ظهو ظهرت بدور المرأة المتسلطة  -الذي �ان یتطلب اسلوب حزم

 واالم التى ال تراعى ابنها جیدا. سلب�ه �أنها حاولت االنتحار

حرام�ة �ما ) ، وتمثلت أغلبها في ظهور المرأة �انها ةمخالف 59التي تم رصدها ضد المرأة ( مسلسل هوجان:

 �شكل سلبي في انتقامها من زوجها ورغبتها في التخلص منه.ظهرت 

إال أن معظم هذه المخالفات جاءت فى إطار الس�اق  وعلى الرغم من مخالفات الكود اإلعالمى للمرأة السا�قه

الخادشه للح�اء ولكن �شكل عام یوجد التزام  الدرامى و�التالى �انت مقبوله فى إطار هذا الس�اق ما عدا األلفاظ

سا�قًا جاءت فى إطار رساله هادفه لتصح�ح  إلى حد �بیر �الكوداإلعالمى للمرأه ، فمعظم السلب�ات التى ذ�رت

 اء �ما جاءت فى سیلق درامى مقبول وغیر مفتعلاألخط 

 االعالنـــــــــات ثانً�ا :
 اعالن اهل مصر  - 1

 .إلى المشاهد الذي ینقلاعالن الشمعة التي ولعت في البنت الصغیرة و�م المشاعر السلب�ة والوجع والقهر 

 االعالن الثاني وهو الحاالت المشوهة المعروضة على الشاشة وهو أ�ضًا �حمل العدید من المشاعر السلب�ة .

 

  فى هذا االعالن اكثر من ق�مة سلب�ة تق�م سلب�ة متعددة في اعالن ابو غالي موتورز تأجیر س�ارا  - 2

  موضة ت�مة الخ�انة الزوج�ة التي انتقلت لالعالنات -

الزوج في س�ارته   ، حیث �جلس  حساس �المسئول�ة و القلق ما دامت الخسائر المال�ة یتحملها غیري انعدام اال -

مع صاحبته و تطب علیهم المدام في حالة غضب شدید و تكسر العر��ة و صاح�ة الزوج تقول الحمد � مش 

 )أجر عر��ة و الضمان ب�غطي  (ثم تأتي رسالة االعالن عر�یتي ،
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 أشكال تحرش �ثیره . ا : الفانله به cottonilاعالنات  – 3

 �ة جیـــدة :م حمالت اعال ثالًثا : 

 ملیون صحة 100اعالنات حملة 

تقدم الحملة مجموعة من السلو��ات في االكل و الحر�ة و  اخت�ارات �س�طة في ح�اتنا في رمضان تفرق �تیر ،

االتشطة الیوم�ة و تحفز على تغییرها لالفضل ، تعتمد الحملة على تقد�م مجموعة من المواقف و تقدم اسالیب 

 ملیون صحة. 100الجمهور�ة  التغییر ، حملة جیدة ا�جاب�ة في اطار م�ادرة السید رئ�س

 

 ــج :البرامــــــــــرا�ًعا: 
 برامج سلب�ة :

مثل حلقة ف�في عبده  و التحرش ..... برنامج یدعو إلى التنمر واالستهزاء �الضیوف برنامج رامز فى الشالل - 1

 . �لها تحرش �االضافة  الى االلفاظ  البذیئة و�شرى  وش�ماء س�ف

 مدعوه .... قمة االهانة   لكل زوجه البرنامج �أتي بزوجه 3برنامج الزفه  - 2

حولها عائلة الزوجه الثان�ه  لحفل سبوع مولود ، وتكتشف ان زوجها هو االب .وتبدأ في ثورتها وغضبها وتلتف

قمة االستهانة   ،لنها�ه �فاجئونها �انه مجرد مقلبت بهدله تستاهلي یتجوز عل�كي انتي شكلك راجل وفي االوص

ذلك معها �الفعل و�سألون لماذا تزداد نس�ة الطالق  �مشاعر الزوجات وفتح ال�اب لكل زوجه ��ف تستعد لو حدث

 الننا نعرض دائما الغدر والشر.

.... �ضاف الي برامج السخافه.ح�س الض�فه مع اسدوصنادیق فیها خفاش وفئران إلرهاب برنامج السرداب - 3

 الض�ف ومن ثم اإلستهزاء �ه .
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تسیر عكس توجه الدولة فتقدم اكالت غیر صح�ة عال�ة التكلفة . و تساهم في ز�ادة   برامج الطهي   -4

ملیون   100والجسد�ة وتأتي مناقضة لحملة ( الماد�ةالمشكالت االسر�ة و انعدام الرضا و تض�ف االع�اء 

 على المرأة المصر�ة العاد�ة بل و االسرة �لها .الصح�حة  التغذ�ة) من حیث صحة

اج برامج طهي تهتم �التغذ�ة الصح�ة االقتصاد�ة التي تترجم توجهات مصر و ما یتضمنه خطاب المطلوب انت

 .السید رئ�س الجمهور�ة من ضرورة االهتمام �الصحة و المظهر الجید

 

 اإلذاعة المصر�ة خامًسا 

 
اإلذاعات المصر�ة تقدًما ملحوًظا في تقد�م صورة  الحظت اللجنة من خالل رصدها لبرامج ودرامما  

 تتسم بتوجیهات الدولة لدعم وتمكین المرأة : إ�جاب�ة للمرأة 

 

عن فقة المرأة في رمضان تناو�تعلي تقد�مه واعظات وزارة األوقاف  ش�كة البرنامج العام برنامجأذاعت  -1

 مما أضفي علي البرامج روًحا إ�جاب�ًة متمیًزا.

 مسلسل یثرب و�ان یتناول نماذج إ�جاب�ة للمرأة. القرأن الكر�م ش�كةإذاعت   -2

مع برنامج   التفاصیل �التعاون �عنوان تفصیل  درام�ةاذاع�ه  مسا�قة والر�اضةاذاعة الش�اب ش�كة  إذاعت -3

 التل�فون.من خالل  ثم یتواصل المستمعون مواقف درام�ة  المهنى تقدمدعم وتطو�ر التعل�م الفنى والتدر�ب 

للبنات للنجاح في  والمجاالت المفتوحةقدمت موضوعات تدعم صورة ذهن�ة جدیدة عن التعل�م الفني 

جیدة تتماشى مع االسترات�ج�ة القوم�ه لتطو�ر وتحسین الصوره الذهن�ه  وقدمت نماذجا�ح�اة العمل�ة 

وتضمنت المسا�قه ، ح الس�سيللتعل�م الفنى والتدر�ب المهنى التى طالب بها السید الرئ�س عبد الفتا

مهاراتهم الفن�ه والقاء  الفنى وتطو�رالمجال  على دخولتحسین الصوره الذهن�ه لدى البنات لتشج�عهم 

من زخرفه ونس�ج وتفصیل وا�ضا قسم التجمیل  الضوء على المجاالت واالقسام في التعل�م الصناعى

 واقسام الفندقه فى التعل�م الثانوى الفندقى التي �مكن ان تكون نواة لمشار�ع صغیرة لبنات مصر
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 واال�جاب�ةالصور السلب�ة 

 

 

أكبر  �شكل للمرأة اإل�جاب�ة  �صور 2019بینما تمیز عام  2017و  2016عام  السلب�ة فيجاءت أكثر الصور 

و�دل ذلك على االهتمام �إبراز دور المرأة في بناء األسرة المصر�ة والمجتمع  ،% 57السلب�ة بنس�ة  الصورمن 

�ذلك �عد ألتزامًا �الكود األخالقي للمرأة والتي أقرته لجنة اإلعالم �المجلس القومي للمرأة عام  �كل،المصري 

2017 . 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

ایجابي  سلبي 

46.62

53.37
49.72 50.27

54.96

45.03

57

43

الصور السلبیة و االیجابیة 

۲۰۱٦رصد  ۲۰۱۷رصد  ۲۰۱۸رصد  ۲۰۱۹رصد 



21 
 

 

 

 

 

 نوع العنف

 

 

 

% 21.6بنس�ة  اديالماالسري المرت�ة األولى في اشكال العنف  2019الدراما الرمضان�ة لعام  تصدرت

  2016بینما قلت أشكال عنف ضد المرأة عن األعوام الماض�ة بینما جاءت أكبر نس�ة عنف ضد المرأة في عام 

 %.40.34بنس�ة 
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 مصدر العنف 

 

 

سنوات السا�قة �فارق �بیر عن العنف الموجه ر�ع في اال �عتبر الرجل مصدر العنف األبرز ضد المرأة  •

%) بینما 84.74بنس�ة ( 2017في عام  فجاءت أكبر نس�ة عنف من الرجل إلي المرأة �اتمن المرأة للمرأة، 

 %) 26بنس�ة (  2019جاءت أكبر نس�ة عنف من المرأة إلي المرأة �انت هذا العام 
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 :أهم القضا�ا 

 القض�ة  العام 

 المشاكل االسر�ة  2016

 العنف ضد المرأة  2017

 المشاكل االسر�ة  2018

 العنف االسري   2019

 

بینما جاءت المشاكل االسر�ة  2019في عام  المرت�ة األوليت القضا�ا االسر�ة تصدر 

فكانت  2016فكانت قضا�ا العنف ضد المرأة و أخیًرا عام  2017أما عام  2018

 المشاكل االسر�ة .
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 ال�طوالت النسائ�ة 

 

 عدد المسلسالت التي �انت �طوالت نسائ�ة مطلقة أو مشار�ة متساو�ة مع الفنانین الذ�ور إلى حد �بیر انخفض

هو األكثر في عدد المسلسالت  2016عام �ان و ،  مسلسل 8ل�صل عددها إلى  في الدراما الرمضان�ة لهذا العام

 مسلسل ) . 15(النسائ�ة 

للمأة �ل عام لتصل إلي أقل نس�ة هذا العام وهذا مؤشًرا قد �عكس وتشیر االحصائ�ات إلي تراجع أدوار ال�طولة 

 عدم أهتمام المنتجین �المرأة .

 ال�طوالت النسائ�ة  العام  

 مسلسل  15 2016

 مسلسل  13 2017

 مسلسل 11 2018

 مسلسالت  8   2019
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8

البطوالت النسائیة 

۲۰۱٦عام  ۲۰۱۷عام  ۲۰۱۸عام  ۲۰۱۹عام 
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