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 المؤتمر اإلعالميحول 

 مؤتمر أهمية اإلعالم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية ضور فعالياتحدعوة لالموضوع: 

 تحية طيبة،،،

المميول مي  وجمعيية معديد تضيام  الاسياا ايردايي "تضيام " في إطار مشروع "عيي  عىيا الاسياا" الينف تا ين  

  -EU  تحيت إطيار مشيروع (AECID) االتحاد ايوروبي بالشراكة مع الوكالية اإلسيبااية لىتعياو  االاميالي اليدولي

JDID)   / المسيياهمة فييي ، واليينف يدييدى إلييا براييامد دعييم االتحيياد االوروبييي لىمؤسسييات الديملراطييية و التامييية

ا  .السياسييةالعامية وة السياسية التي تدعم المشاركة ال عالة لىاساا في الحيياة لالبيتحسي   تيامم "تضيام " ميؤتمر 

ا بعايوا : " وايحيد السيبت  ي" ييومأهميية اإلعيالم فيي تعزييز مشياركة الميرأة فيي الحيياة العامية والسياسيية إعالمي 

ونلك بسبب مروى جالحية كوروايا والتيي تحيول  / زووم"ZOOMوعبر تطبيق " 61/5/0202و  61 ي الموافل

ا بلرارات الحكومة وأمر الدفاع بعدم إقامة االجتماعات في ايماك  المخصصة لنلك.  دو  تا ين هنا المؤتمر وإلتزام 

 :يددى المؤتمر إلا 

وخاصة  يةم الةال التة ية  الاتواللة  ل ليةاال يةم اتلتخا ةا   االجتمياعيباإلعالم المراعي لىايوع التعريف  .1

 كارشحا  ولاخ ا .

اليائدة حول أدوار اللياال والرلال  وتعليل اشارك  الارأة يةم الحيةاة  تغيير الصورة الامطيةالاياها  يم  .2

 الييايي  والعاا . 

 يراعم اللوع اإللتااعم.عادل ودورهن يم الوصول إلى  إعالم  إبراز أهمية اإلعالميات .3

 .الترويد إلعالم اسوف حلوقي تاموف يلوم عىا العدالة والمساواة وتكافؤ ال رص .4

كأخالقييات اإلعيالم، اديد حليوق اإلاسيا  فيي اإلعالم،ماياهد اإلعالم  ةلاقش  عدد ان القضايا ذا  الص   ا .5

 .وأثرها ع ى صورة وحقوق اللياال  اإلستلصاا والبحث والتركيز عىا الحىول

يةةم التة يةة  اإلعالايةة  لالتخا ةةا    إلعييالم يعييزز قيييم الديملراطييية والمسيياواةالاقشةة  الال  قةةا  الاللاةة   .6

 الليا ي ، ال  دي  والاح ي ، اللقا ي ، الحل ي ، ال ال ي .

يةةم الةةال التة يةة  اإلعالايةة  ودور اإلعةةالم يةةم التة يةة  اإلعالايةة  العادلةة   تحديييد اللضييايا نات ايولوييية .7

 ا ا  الاخت ف  ورصد واتا ع  الريا  العا ي  اتلتخا ي  ل تأكد ان اراعاتها ل لوع اتلتااعم.لاللتخ

 .الحريات اإلعالمية والاوع االجتماعي وتمثيل الاساا في وسالل اإلعالماهمية تي ي  الضوال ع ى  .8

 

  .ومساهمتكم الليمة كمحضوراتطىع إلا 

 مع خالص التلدير واإلحترام ،، 


