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    بالغ صحفي
  

  موقع مصري وموقع تونسي یتوجان بجائزتي "كوثر" والیونیفیم" 
  العربیةألفضل مواقع الواب حول المرأة 

    
من مصر، بجائزة أفضل مضمون موقع واب حول www.adew.org فاز موقع جمعیة نهوض وتنمیة المرأة 

من  www.femmesarabes.netالزواوي بسباس  از موقع إیمانوف (جائزة الفرع األول) المرأة العربیة والتنمیة
) فرع الثانيلنیل جائزة اواإلعالم، (موقع صمم خصیصا لالعربیة تونس بجائزة أفضل تصمیم موقع واب حول المرأة 

المعلومات التي نظمها كل من مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر" في مسابقة المرأة العربیة وتكنولوجیا 
األول الختیار أفضل مضمون موقع واب حول المرأة  ،نمائي للمرأة "الیونیفیم" في فرعینوصندوق األمم المتحدة اإل

  العربیة والتنمیة والثاني الختیار أفضل تصمیم موقع واب حول المرأة العربیة واإلعالم.
بلدان عربیة  9مشاركا من  23لجائزة المرأة العربیة وتكنولوجیا المعلومات، في الفرعین األول والثاني، وترشح 

هذه المسابقة استهدفت وقد  هي األردن والبحرین والمغرب ومصر والیمن وتونس والسعودیة والسودان وفلسطین.
إلى الفرع األول، وشركات التكنولوجیا العربیة بالنسبة  الجمعیات والمنظمات والمؤسسات المعنیة بالمرأة في المنطقة

والشبان والشابات هواة تصمیم صفحات الواب وطلبة كلیة اإلعالم والصحافة وتكنولوجیا المعلومات والفنون الجمیلة 
 بالنسبة إلى الفرع الثاني. 

ول إستراتیجیا المرأة العربیة ووسائل م" حیویأتي تنظیم هذه المسابقة ضمن البرنامج المشترك بین "كوثر" و"الیونیف
نتاج في  تاإلعالم. أما أهدافها فتمثل تحفیز الشباب والشابات والطلبة على االنخراط في تكنولوجیا المعلومات واالتصال وإ

 مضامین إلكترونیة جیدة حول المرأة من جهة، وتشجیع الجمعیات والمنظمات والمؤسسات المعنیة بالمرأة في المنطقة
  من جهة أخرى.  والتنمیة العربیة على إطالق مواقع واب ممیزة خاصة بمواضیع المرأة

لجنة تحكیم إقلیمیة تتكون من السادة والسیدات منیر إدعیبس (مدیر موقع "كوثر" و"الیونیفیم" للغرض شكل وقد 
 االتصالمركز وسائل یرة آمان، األردن)، وبیار عقل (مدیر موقع شفاف الشرق األوسط، لبنان)،  وعزة كامل (مد

یمان بخوش (مدیرة عامة المالئمة من أجل التنمیة مدیرة ، تونس)، وزویا روحانا (كونسیبت لمؤسسة نات، مصر)،  وإ
  ، لبنان)، وصادق الحمامي أستاذ جامعي في علوم اإلعالم واالتصال، تونس). منظمة "كفى عنف واستغالل"

قلیمي ودولي سمته البارزة التحرك في اتجاه تفعیل دور تنظیم هذه المسابقة ضمن سیاق منزل یتو  حلي وعربي وإ
فئات النساء، إذ  ، خاصةجمیع الفئات في تكنولوجیا المعلومات واالتصال وتحقیق استفادتها منها على جمیع المستویات

  .المعلومات واالتصال تهن الفئة األقل استعماال لتكنولوجیاأاألرقام تفید 
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