ندوة عبر اإلنترنت حول "أدوار الرعاية في اإلعالم العربي"

يسر مؤسسة فريدريش إيبرت في إطار مشروعها اإلقليمي للنسوية السياسية ،أن تدعوكن/م لحضور ندوة عبر اإلنترنت حول "أدوار
ّ
الرعاية في اإلعالم العربي" والتي ط ِورت وبالتعاون مع ت-متحررة.
ي ،يمثِّل ويستجيب للمجتمعات التي يتوجه إليها ،لذلك ،يتم تمثيل النساء بشكل نمطي كربات منازل
اإلعالم السائد هو غالبا إعالم أبو ّ
ومقدمات رعاية مما يؤدي إلى تطبيع وتعميم التصورات التمييزية حول تقسيم العمل بين الجنسين .فعلى سبيل المثال ،كان الصحافيون/ات
في التقارير اإلعالمية حول النساء الالتي حققن نجاحا في سوق العمل يطرحون/تطرحن أسئلة مثل "كيف يمكنك الموازنة بين عملك
وواجباتك المنزلية؟" ليساهموا/ن في نشر سرد يشكك في دور األم خارج منزلها.
دور وسائل اإلعالم في التأكيد على أدوار الرعاية النمطية التي يتم توقعها من المرأة ثابتٌ كما كان من
ستبحث هذه الندوة في ما إذا كان ُ
قبل ،أو إذا كان قد تغير في السنوات الماضية وأصبح يركز أكثر فأكثر على النساء كشخصيات مستقلة.
المتحدثات:
د .ابتهال محي الدين باحثة نسوية في اإلعالم في جامعة إدنبرة ،بريطانيا ،ومديرة تحرير موقع  Jeem.meوهو منصة باللغة العربية
حول الجندر والجنسانية .كعاملة وباحثة في مجال اإلعالم  ،هي حريصة على تعزيز فهم أفضل للتفاعل بين وسائل اإلعالم وديناميكيات
الجندر في الشرق األوسط ونشرت الكثير حول هذا الموضوع عبر المنصات األكاديمية وغير األكاديمية.
رؤى الطويل مستشارة ومحللة مستقلة تعمل على قضايا الجندر .حاصلة على ماجستير في دراسات المرأة والجندر ولديها خبرة ميدانية
في النشاط النسوي والبرامج الجندرية في البلدان النامية ومناطق النزاع ومخيمات الالجئين .على مدى العامين الماضيين ،عملت رؤى
بشكل وثيق مع المؤسسات اإلعالمية السورية لدعمها في تحديد الثغرات والفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين على المستويين
الهيكلي واإلنتاجي .تستخدم رؤى مهاراتها البحثية وخبرتها العميقة كاختصاصية في الجندر في تعاونها لتزويد الصحافة السورية
بأدوات تحليلية وتحريرية عملية لتحسين مراعاة الجندر في إعداد التقارير.
رشا العقيدي هي مديرة تحرير نشرة إرفع صوتك ،وباحثة ومحللة للسياسة العراقية المعاصرة واإلسالم السياسي .وهي أيضا زميلة
غير مقيمة في مركز السياسة العالمية .عملت رشا سابقا كباحثة في مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي ،ومحللة في مجلة
 .Inside Iraqi Politicsكثيرا ما يستشهد بعملها حول الموصل والسياسة السنية في نيويورك تايمز ،وواشنطن بوست ،وأسوشييتد
برس باز فيد .حصلت رشا على درجة البكالوريوس ثم الماجستير في الترجمة ،وبكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة الموصل.
سرة الجلسة:
مي ّ

زينة ارحيِّّم نسوية وصحافية حائزة على جوائز ،تعمل كمديرة اتصاالت مع معهد صحافة الحرب والسالم .من بين جوائزها هي
 ،Rebel Woman for Peace By WILFPوسميت صحافية العام من قبل مراسلون بال حدود .أسست زينة حملة نسوية لكسر
الصورة النمطية للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ولتسليط الضوء على أدوار النساء المختلفة وعلى التمييز القائم على
الجندر .هي حاصلة على ماجستير في الصحافة الدولية من جامعة سيتي ودربت أكثر من  100ناشط/ة إعالمي/ة على أساسيات
الصحافة في سوريا .ساهمت زينة أيضا في ثالثة كتب تتعلق بالمرأة والصحافة في أوقات النزاع.
التاريخ :األربعاء 17 ،حزيران2020 ،
التوقيت :من  17:00الى  18:30بتوقيت بيروت
اللغة :العربية ،مع توفر ترجمة للغة االنكليزية.
نرجو أن تعلمننا/وننا في حال رغبتكن/م باالنضمام إلى الندوة بالتسجيل عبر الرابط التاليhttps://bit.ly/3dKWF2D :
هذه الندوة هي جزء من سلسلة ندوات ولقاءات عبر االنترنت حول موضوع عمل الرعاية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من
تنظيم مؤسسة فريدريش إيبرت ضمن مبادرة بعنوان رؤى نسوية حول مستقبل العمل ،وذلك ضمن إطار مشروع النسوية السياسية
اإلقليمي.

