
 

 (12) خاصة جلسة

 

ي 
ن
ن االقتصادي للمرأة ف ي تعزيز التمكي 

ن
ي  الوطندور اإلعالم واإلعالن ف العرب   

وتعص   3:45 -ا ظهر   2:15آذار / مارس، الساعة  17الخميس،  ا بتوقيت بي   

 معلومات عن الجلسة والهدف منها: 
ي معالجة قضايا  الذي تلعبه دور الستسلط الجلسة الخاصة الضوء عىل 

 
وسائل اإلعالم ف

ية  ي والقوالب النمطية الخاصة بالنوع االجتماعي  المستمرة حتى اآلنهياكل القوة التميي  
التى

كز المناقشة بشكل خاص عىل  تسود  اإلعالم  وسائلدور منطقة الدول العربية بأرسها. وسيى
ي الرسد عامل تمكي   رئيسي لتعزيز التمكي   االقتصادي للمرأة ودورها الك

قيادي، من خالل تبت 
ستوفر كما و   .الذي يوصل أصوات النساء ويعكس تجارب  هن وذلك عىل الصعيد اإلقليمي 

ي وسائل  تأثي  مشاركة صانعات المحتوى اإلعالمي رؤى زاخرة حول كيفية 
 
تمثيل المرأة ف

ي الحد من الصور النمطي
 
ي عىل صور الفتيات والنساء والمساعدة ف ة اإلعالم بشكل إيجاب 

ي غالًبا ما تحول دون مشاركة المرأة اقتصادًيا وقيادتها. 
 السلبية التى

 نقاط النقاش: 

ي تحقيق المساواة  -1
 ف 
ً
اف بالدور المبنية عىل النوع االجتماعي رغبة ، ال بد ومن االعيى

ي الشأن العام وعىل الصعيد االقتصاد
ي تلعبه المرأة ف 

ا واالحتفاء به،  يالتى
ً
أيض

المبادئ العالمية المعنية بتمكي   وللغاية نفسها، أعلنت الجهات الموقعة عىل 
امها بتعزيز مشاركة المرأة  مم المتحدةوالتحالف اإلعالمي الخاص بال  المرأة اليى 

ي ستجنيها 
ي الشأن العام. هذه الجلسة ستتناول العوائد التى

اقتصادًيا وف 
موا بذلك.   المجموعات اإلعالمية واإلعالنية ما إذا أصبحوا دعاة لتمكي   المرأة واليى 

ي القطاعات غي  التقليدي -2
ة تساعد تشي  البحاث إىل أن تمثيل النماذج اإليجابية ف 

ي 
عىل تغيي  العراف االجتماعية. لذلك، فإن عرض قصص الرائدات من النساء الالبى

ي 
ن قدوة يحتذى بها سيشجع الفتيات والنساء عىل السعي وراء وظائف ف 

ّ
يعد

. وهنا سيناقش المتحدثون والمتحدثات  ي
ي ينقص فيها العنرص النساب 

القطاعات التى
ة ووسائل اإلعالم، جنًبا إىل جنب مع كيف يمكن للنماذج النسائية اإليجابي

ي 
، تعميق اهتمام النساء بالسعي إىل تحقيق الهداف التعليمية التى ي

المجتمع المدب 
 .  يتطلبها المستقبل الرقمي

. هذا له تأثي   -3 ا، غالًبا ما ال توازن المجالس التنفيذية وفرق العمل بي   الجنسي   ً أخي 
صة اإلخبارية من خالله، مما يؤدي إىل عىل المضمون والجانب الذي يتم تغطية الق

ي مجال 
ة إلحدى الجنسي   عن الواقع. كامرأة، فإن العمل ف  عكس رؤية متحي  

ي اتخذتها 
اتيجيات التى ي بصعوباته بالفعل. هذه الجلسة ستتناول االسيى

اإلعالم يأبى
وسائل اإلعالم والصناعات اإلعالنية إلنشاء فرق توازن بي   الجنسي   تغطي 

. القصص بطر   يقة تراعي منظور النوع االجتماعي

 

 تدير النقاش

امجالسيدة رشا قنديل،  •  ثنائية مقدمة الي 
ي سي نيوز العربية، مرصةاللغ ي ب    ، ب 

 المتحاورات

   ، ن تي  الطاقة  -محررة فريقالسيدة كارال سي 
ي اإلعالمية،  ي ب 

واإلنشاءات، مجموعة أي بى
 لبنان

  ،السياسي أستاذة التواصل األستاذة دينا مطر
قية  ، كلية الدراسات الرسر ي واإلعالم العرب 

ي جامعة لندن. 
 والفريقية ف 

 دان،ا ، ةالعام ةالمدير  لسيدة نتالي شر
Serviceplan ،ق الوسط ي  الرسر  دب 

  ،المديرة العامة السيدة سارة جان كننغهام
كة ب  االستشارية، المملكة المتحدة ماجنتارسر

 

 

 

 

 

 

 

نتسيتم عقد هذه الجلسة الخاصة   عي  اإلنير

 هنا سجل

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.weps.org/
https://www.weps.org/
https://www.weps.org/
https://www.unwomen.org/en/partnerships/media-collaboration/media-compact
https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_b6L-G5voToWFIxhrEsM-pg

