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CENTER OF ARAB  مركز  المرأة 
WOMEN FOR العربیة 
TRAINING للتدریب 
AND RESEARCH و البحوث 

  بالغ صحفي
  

  المرأة للصحافیین العرب قضایا حول مسابقة أفضل مقال ل الحادیة عشرةالدورة  في
  

  لرابعةالتزامات الدول العربیة نحو المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة تحت مجهر السلطة ا
 

  
 مصرمن فتحي خطاب للصحفي  "بعد أن قّصت "ست البنات"  شعرها !! نتفاضة القوة الناعمة..ا"توّج مقال 

لمسابقة أفضل مقال صحفي حول موضوع  الحادیة عشرةدوالرا أمریكیا) في الدورة  2000بالجائزة األولى (
التي ینظمها سنویا مركز  "20والتنمیة زائد لمؤتمر الدولي للسكان متابعة تنفیذ التزامات الدول العربیة ل"

  .إقلیم العالم العربي-المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر" بدعم من االتحاد الدولي لتنظیم األسرة
  

 تینللصحفی " عامًا من مؤتمر القاهرة للسكان 20بعد " دوالرا أمریكیا) مقال 1500وحاز على الجائزة الثانیة (
رسالة من  " مقالدوالر أمریكي) إلى  1000، فیما عادت الجائزة الثالثة (من السودان ،ا سلیمأمال بابكر وهوید

من عادل البرینصي صحفي لل "...لكـنأنجـزنا ثـورة و :  2014تونس الى المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ما بعد 
  . تونس

  

تز "كوثر" لتقییم المقاالت المشاركة، لها مركوقد تم إسناد هذه الجوائز من قبل لجنة تحكیم محایدة شكّ   ضمّ
  حال نوفل خبیرة قضایا السكان والتنمیة:  السیدات والسادةخبیرات وخبراء في قضایا السكان والتنمیة وهم 

، وهناء الصعوب مدیرة اإلعالم واالتصال بالمجلس األعلى للسكان باألردن، وجومانة الجامعة اللبنانیةبوأستاذة 
، والتیجاني الطاهر التیجاني كبیر خبراء األمم المتحدة في مدیرة فرع المعهد العربي لحقوق اإلنسان بلبنان مرعي

  السكان والتنمیة بوزارة التخطیط السعودیة، وأحمد عبد الناظر خبیر قضایا السكان والتنمیة من تونس.
  

ضایا المتصلة ببرنامج عمل المؤتمر القفي مجملها  رصدتشتى  مواضیع باقي المقاالت المشاركة وتناولت
المرأة في المنطقة العربیة  بأوضاعالدولي للسكان والتنمیة بالتركیز على تحدیات التنمیة من جهة والحراك الخاص 

مقاال مرشحا من صحافیین  17 الحادیة عشرةتبلغ حصیلة المسابقة في دورتها ل، ناهیك في بلدان الثورات
وتونس وسوریا  : الیمن وفلسطین والعراق والمغرب ومصر والجزائر واألردن اعربی بلدا 11من  وصحافیات

  .والیمن والسودان

  


