معهد اإلعالم األردني يختتم مشروع بناء القدرات للمساواة بين الجنسين في اإلعالم
اختتم معهد اإلعالم األردني بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة وبدعم من الوكالة اإليطالية للتعاون التنموي مشروعًا يهدف
صة النساء في مواقع العمل ،لتغيير الصورة النمطية عن
إلى زيادة الوعي حول إعداد التقارير المراعية للنوع االجتماعي ،وبخا ّ
المرأة في اإلعالم ،وتسليط الضوء على خبرتها ودورها في دعم االقتصاد األردني .ور ّكز المشروع على تعزيز الوعي بالمساواة
ي على النوع االجتماعي.
بين الجنسين من منظور التربية اإلعالمية والمعلوماتية ،وكيفيّة اإلبالغ عن حاالت العنف المبن ّ
دورا حاس ًما في مخاطبة الرأي
يقول الدكتور مصطفى حمارنة ،الرئيس التنفيذي لمعهد اإلعالم األردني" :تلعب وسائل اإلعالم ً
العام والتركيز على أماكن العمل التي تدعم عمل النساء بعيدًا عن الصورة النمطيّة حولهنّ " ،مضيفًا أن التدريب ساهم بترسيخ
وعي أكبر لمعالجة التغطيات التي ّ
تعزز من مكانة المرأة كعضوة منتجة في سوق العمل األردني.
ومن خالل ورش عمل تدريبية شاملة مدتها خمسة أيام حول "بناء القدرات من أجل المساواة بين الجنسين في وسائل اإلعالم"،
تدرب  65صحفي/ة وإعالمي/ة تم اختيارهم من بين مجموعة من المتقدمين والمتقدمات على كيفية تطبيق أدوات وتقنيات تراعي
الفروق بين الجنسين إلعداد محتوى إعالمي يم ّكن المرأة ويعزز المساواة بين الجنسين في مكان العمل ،مع التركيز بشكل خاص
على تعميم اللغة المستجيبة للنوع االجتماعي.
وتؤكد إليونورا بانفي نيابة عن الوكالة اإليطالية للتعاون التنموي إنَّ الشراكة بين معهد اإلعالم األردني وهيئة األمم المتحدة للمرأة
أمر أساسي لتعزيز التقارير األكثر استجابة للنوع االجتماعي حول دور وتأثير المرأة في الخطاب العام .وإنَّ ورش العمل التي
ينظمها الطرفا ن للمرأة "رائعة" ،مشيرة إلى أن الطرفين يأخذان في االعتبار أهمية دور الصحفي/ة عند نقل األخبار المتعلقة
بالمرأة وكيف يجب اإلبالغ عنها بطريقة تعزز المساواة بين الجنسين ،وتقول" :نحن على يقين من أن الدليل اإلرشادي للصحفيين
الذي أطلقه معهد اإلعالم األردني سيكون له تأثير وثيق الصلة بالموضوع".
وتَبِع التدريب جلسات محادثة رقميّة قدمها أربعة متحدثين ومتحدثات شاركوا تجاربهم وتوصياتهم بشأن التقارير المراعية للنوع
االجتماعي في تجاربهم المهنية .وكان من بين المتحدثين مدير عام وكالة األنباء األردنية (بترا) فائق حجازين ،المدير اإلقليمي
السابق لمنظمة العفو الدولية للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،والمدير السابق لمكتب وكالة األنباء الفرنسية لمنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،وعضوة مجلس إدارة معهد اإلعالم األردني؛ رندة حبيب ،وزير الدولة األسبق لشؤون اإلعالم واالتصال د .محمد

المومني ،والصحفية والناشطة الحقوقية األردنية رنا الحسيني ،إذ ت ّمت مشاركة تسجيالت العروض التقديمية والمناقشات على
صات التواصل االجتماعي.
قناة المعهد على "يوتيوب" ومِ ن َّ
وتقول هزار عصفورة نيابة عن هيئة األمم المتحدة للمرأة" :تدرك هيئة األمم المتحدة للمرأة الدور المهم الذي تلعبه وسائل اإلعالم
في تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة .من خالل عملهم ،يمكن إلقاء الضوء على مساهمة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل
األردني والنمو االقتصادي".
وفي حفل الختام الذي عُقد في معهد اإلعالم األردني ،أطلق الشركاء دليالً رقميًّا لدعم الصحفيّين/ات واإلعالميين/ات في تغطية
ي على النوع االجتماعي ،والذي سيكون متاحًا على الموقع اإللكتروني
القضايا التي تراعي الفروق بين الجنسين والعنف المبن ّ
لمعهد اإلعالم األردني .ويشتمل الدليل على مقاطع فيديو تعليميّة ،وحاالت عمليّة ،ومعلومات اجتماعيّة وقوانين تشريعيّة
وإرشادات حول تغطي ة القضايا ذات الصلة ،مثل التغطيات اإلعالمية التي تهدف إلى تمكين المرأة في أماكن العمل.
عن معهد اإلعالم األردني
يُعد معهد اإلعالم األردني مؤسسة تعليمية مستقلّة غير ربحية أسستها سمو األميرة ريم علي ،تسعى لتطوير أداء العاملين في
ميدان الصحافة واإلعالم في األردن والمنطقة العربية ،والراغبين في احتراف هذه المهنة من خالل توفير فرص تعليمية وتدريبية
متقدمة تلبية لمطالب العديد من الصحافيين .للمزيد من المعلومات ،يمكنكم التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني
 info@jmi.edu.joأو زوروا موقعنا http://www.jmi.edu.jo
عن هيئة األمم المتحدة للمرأة
هيئة األمم المتحدة للمرأة منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وتعتبر الهيئة النصير العالمي الرئيس
لقضايا المرأة و الفتاة ،إذ نشأت بغرض التعجيل بإحراز تقدم في تلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي .للمزيد من المعلومات،
يمكنكم زيارة الموقعhttps://jordan.unwomen.org/ :
الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي  AICSهي واحدة من االبتكارات الرئيسة التي أنشأها القانون اإليطالي بشأن التعاون الدولي
(القانون رقم  .)2014/125بدأت الوكالة عملها في يناير  ،2016بهدف مواءمة إيطاليا مع شركائها األوروبيين والعالميين
وابتكارا ،بما في ذلك المرونة
الرئيسيين لتحقيق التنمية .يتوافق نموذجها األساسي مع الطلب على أشكال تعاون أكثر احترافًا
ً
المنهجية الالزمة في بيئة متغيرة باستمرار /https://amman.aics.gov.it/en/home

