كتابة أخبار المرأة بالشرق األوسط
الموعد النهائي للتقديم ٥٢ :أبريل ٥١٠٢
تطلق مؤسسة تومسون رويترز برنامجا جديدا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،للعمل مع
الصحفيين والمصورين الصحفيين من أجل تغطية إعالمية متميزة ألخبار المرأة.
لماذا؟ طبقا لمشروع مراقبة اإلعالم العالمي  ,trajrr tonir tadiGalide labolGفإن
المرأة بالشرق األوسط وشمال أفريقيا غير ممثلة في اإلعالم بشكل كاف ،كما أن التغطية اإلخبارية
تعزز من الصورة النمطية للنوع بشكل مستمر.
أيضا ،هناك العديد من أخبار المرأة حول المنطقة والتي يجب أن تسرد بشكل أعمق ولجمهور
أوسع ،من سيدات األعمال المتحديات لألفكار المغلوطة وحتى السيدات الالتي تعرضن النتهاكات
صارخة لحقوق اإلنسان.
وقد تغير التغطية اإلخبارية الدقيقة وعالية الجودة ،ألخبار المرأة والقضايا التي تؤثر عليها ،من
الطريقة التي تعاملها بها المجتمعات .كما تؤثر على إمكانية حصولها على حقوقها وتشارك في
تغيير كيفية تناول وسائل اإلعالم لهذه األخبار.
وينقسم البرنامج لبرنامجين يستهدفان اآلتي:
ـ الصحفيون العاملون في أي وسيلة إعالم
ـ المصورون الصحفيون العاملون بوسائل اإلعالم
وسوف تعقد ورشة عمل مكثفة لكل برنامج في عمان باألردن خالل يونيو أو يوليو المقبلين (يتم
تحديد التاريخ الحقا) ويلحق بذلك إرشاد ودعم تحريري للمساعدة على إنتاج المحتوى والقصص
المصورة .سوف يطلب من جميع المشاركين إنتاج موضوع أو أكثر خالل البرنامج.
شروط القبول
ـ الصحفيون والمصورون الصحفيون العاملون باإلعالم المحلي/اإلقليمي بالشرق األوسط وشمال
أفريقيا
ـ يجب أن تكون متحمسا لمراجعة كيفية تناول أخبار المرأة في وسائل اإلعالم بالمنطقة.

ـ نرحب بطلبات التقديم من الجنسين .نحن نؤمن بأن تغطية القضايا التي تؤثر على المرأة ال يجب
أن تقتصر على الصحفيات فقط.
ـ يمكن للصحفيين العاملين في الجرائد والراديو والتلفزيون واإلنترنت التقدم للمشاركة في
البرنامج الخاص بالصحفيين.
ـ إجادة اللغة العربية.
إذا كنت صحفيا وتقوم بتصوير مواضيعك اإلخبارية ،يمكنكم التقديم لبرنامج المصورين الصحفيين.
يجب أن تعطى نماذج عملك دليال على عملك بالتصوير الصحفي.
يمكن للشخص المشاركة في برنامج واحد فقط وليس االثنين معا.

كيفية التقدم للمشاركة
يمكن التقدم باإلستمارة اآلتية .وسوف يطلب منكم تقديم اآلتي:
ـ نموذجان لموضوعين (الحد األقصى لحجم الملف  ٢ميجابيت)
ـ رسالة من مديركم بالموافقة على مشاركتكم في البرنامج وااللتزام بنشر أو إذاعة الموضوعات
المنتجة.
رجاء االستعداد بهذه الطلبات .يمكن أيضا االكتفاء باإلشارة فقط لرابط لألعمال.
يرجى العلم أنه سيطلب منكم تقديم فكرة لموضوع إخباري أثناء ملئ اإلستمارة .في حالة تم
اختياركم يمكنكم تعديل أو تغيير هذه الفكرة خالل البرنامج.
اضغط هنا للذهاب لنموذج اإلستمارة الخاصة بالصحفيين
اضغط هنا للذهاب لنموذج اإلستمارة الخاصة بالمصورين الصحفيين

