إعالم نسوي لتغيير اجتماعي
اليوم ،تحتفل مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات بذكراها العاشرة..

كيف بدأنا؟
في  ،٢٠١١وكجزء من تيارات التغيير التي حملتها الثورات في المنطقة ،انتفضت سوريا،
ً
جميعا ،كنساء،
وانطلقت الثورة السورية ،.اللحظة المفصلية التي غيرت حياتنا
كصحفيات ،وإعالميات ،وكنسويات.
لم تكن ثورة  ٢٠١١ثورة لتغيير النظام السياسي السوري فحسب ،بل امتدت لتكون بداية
بشكل حيوي ومستمر.
لحركة تغيير اجتماعي على طول البالد
ٍ

من نحن؟
نحن مؤسسة تجرؤ على التغيير والتحدي ،مؤسسة تمتلك رؤية تغيير صورة النساء
في اإلعالم وتعزيز خطاب إعالمي نسوي وناقد للوصول لعدالة اجتماعية.
مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات أول مؤسسة متخصصة في اإلعالم النسوي،
تعمل مع صحفيين وصحفيات ومؤسسات إعالمية سورية على التقارير اإلعالمية
المراعية لمنظور النوع االجتماعي .كما تدافع المؤسسة عن حقوق النساء العامالت
في المجال اإلعالمي والمدافعات عن حقوق اإلنسان.
نقارب قضايا التمييز والظلم وعدم المساواة في منطقتنا بتركيز خاص على اإلعالم
السوري من خالل المناصرة وبناء القدرات وتحليل السياسات والبحث وآليات
السالمة والحماية .ويتألف فريقنا من مفكرات ،ناقدات ،ناشطات ومدافعات،
وباحثات عن حل المشكالت من نظرة نسوية تقاطعية ومناهضة لالستعمار
الفكري ،واللواتي يمتلكن مهارات تحليلية واجتماعية محلية وسياقية ،ومن نطاق
متنوع الخلفيات والهويات ووجهات النظر.
تأسست مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات في  ،٢٠١٢بجهود الصحفيتين روال أسد
وميليا عيدموني ،بهدف خلق مساحة للتواصل والدعم بين الصحفيات ولتطوير اإلعالم
من منظور نسوي نقدي ،تم تسجيل الشبكة كمؤسسة غير ربحية
عام  ٢٠١٣في هولندا.

اإلعالم كما نراه
ً
وجسرا للحركات النسوية والنسائية
نرى دور اإلعالم في خلق خطاب تحرري ديمقراطي،
وتسمع ُ
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ُلترى ُ
وتقدر .نطمح لخلق
بناء على الثقافة ،أو العقيدة ،أو
وتأسيس ثقافة وبيئة عمل خالية من القمع الممنهج ً
الهوية الجندرية ،أو الميول الجنسية ،أو العمر ،أو القدرات البدنية والذهنية ،أو العرق ،أو
المركز االجتماعي واالقتصادي ،أو أي شكل آخر من أشكال التنوع.
نطمح أن يتعاظم صوت الصحفيات ،و يزداد وجودهن في مواقع قيادية ،وأن تقوم
وسائل اإلعالم بدورها التوعوي بشأن المساواة والعدالة والقضايا النسوية على وجه
الخصوص.
نطمح أن يكون الجسر الذي يصل وسائل اإلعالم والعامالت/ين فيها ،بالنساء
ً
قادرا على خلق مجتمع يحترم التنوع والتعددية ،يخلو من القوالب
والحركات النسوية
النمطية ،والسياسات اإلقصائية ،والقوانين التمييزية ،والثقافة األبوية.
نطمح لمجتمع داعم للنساء ،ومنصف لجميع مواطناته ومواطنيه ،ملتزم بتغيير
اجتماعي إيجابي في التفكير والسلوك فيما يتعلق بقضايا العدالة االجتماعية.
نسعى لقطاع إعالمي حر ال يرضخ للقيود بل يتجاوزها ،ويتخطى الحدود ويمضي إلى
ما بعد التصنيفات ويرفض سياسات الهوية ،ويتسم نهجه بالتضامن ،وله نظرة نسوية
تقاطعية يمكن للجميع الوصول إليه .نعمل لتحقيق إعالم ذو خطاب شامل ،يفكك
تباينات النوع االجتماعي ،والتمثيالت المنحازة ،ويعزز التفكير النقدي ،ويضخم األصوات
المغيبة والمهمشة ،ويؤكد على التجارب المتعددة .إعالم بخطاب حساس إزاء زيادة
الوعي بالعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان.
هذه هي الصورة التي نراها في مؤسستنا ،هذه هي رؤيتنا ،رؤية نسعى ألن يلتزم بها
قطاع اإلعالم .

قيمنا
النسوية :النسوية التي تمثلنا متعددة الجوانب وشاملة ،ما يعني أنها تشمل
المهجرين/ات والمهاجرين/ات والالجئين/ات ،كما تشمل ذوات/ذوي اإلعاقة وجميع
األعمار واألعراق واأللوان واإلثنيات واالنتماءات والمناطق والشعوب المهمشة ،و
ً
ً
ً
سلوكيا.
نفسيا ،أم
جسديا ،أم
سواء
الالمعياريات/ين
ً
ً
جنسيا وثنائيي الجنس ،
والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرات/ين
كما تشمل غير ثنائيي الجنس وغير مستقري الجنس.
تقاطعية :نحن ندرك بأن جميع أشكال الظلم مترابطة ومتقاطعة مع بعضها البعض
ً
معا .ويحدد النهج التقاطعي العقبات المتأصلة ويسمح بتطبيق
ويجب معالجتها
سياسات وقوانين شاملة.
عابرة للحدود :نعمل بمنطق عابر للحدود الوطنية وندخل في تعاونات وتضامن عابرة
لألوطان .حيث تشكل جميع أشكال الظلم وانعدام العدالة ظاهرة عالمية والنظام
الذي يسببها هو نظام شمولي .نحن ندعو إلى الحوار ،والتعلم من بعضنا البعض،
وبناء التحالفات لتحقيق العدالة االجتماعية.
العدالة التحويلية :نحن ملتزمات بإجراء تغييرات مجتمعية ومحلية طويلة األمد
وملموسة في حياة األشخاص المعياريات /ين و غير المعياريات/ين ،وحياة النساء على
وجه الخصوص ،وذلك من خالل معالجة األسباب الجذرية النعدام العدالة وعدم
المساواة.

العدالة البيئية :نحن ضد التفكير العدائي والتراتبي ،أي الطبيعة في مقابل الثقافة،
العقل في مقابل الجسد .نحن نؤمن باالعتماد المتبادل بين كل األنواع .ترتبط العدالة
الجندرية بشكل وثيق بتحرر البيئة من تدمير اإلنسان ،وبحيث ال تتعلق اختالفات الناس
اإلثنية والعرقية واالجتماعية االقتصادية المختلفة وغيرها من أشكال التنوع مع فوارق
في نوعية الهواء والماء والحياة .إننا نؤمن بالنضال من أجل بيئة صحية للجميع.

خريطة توضح أماكن وجود األفراد المرتبطات/ين مع المؤسسة في سوريا حتى 2016

المؤسسات:
ِ
روال أسد

هي باحثة نسوية سورية ،صحفية ،ومرشدة ومدربة في
مجال اإلعالم النسوي ،ناشطة بيئية ،والعبة كرة قدم
سابقة ،من مواليد دمشق .1983
روال هي مؤسسة مشاركة في مؤسسة شبكة الصحفيات
السوريات ،والمديرة التنفيذية منذ التأسيس .حاصلة على
ماجستير في دراسات النوع االجتماعي في اإلعالم
والثقافة والفنون من جامعة أوتريخت في هولندا وشهادة
البكالوريوس في الصحافة من جامعة دمشق.
بدأت حياتها المهنية الصحفية كمراسلة رياضية في سوريا
عام  2002ومن ثم عملت في مجال الثقافة حتى عام .2011
في عام  ،2010أسست روال مبادرة دعم النازحين بسبب الجفاف في سوريا ،كإحدى المبادرات
البيئية الحقوقية القليلة في سوريا.
عملت روال في مجال اإلعالم المطبوع ،المسموع والمرئي وكذلك الرقمي ،كما نشرت أعمالها
ً
ً
ً
ودوليا.
إقليما
محليا،
الصحفية والبحثية في منصات إعالمية وحقوقية
منذ اندالع الثورة السورية كرست روال أسد وقتها وطاقتها للعمل في مجال اإلعالم النسوي
من خالل تأسيسها وإدارتها للمؤسسة وكذلك من خالل عملها الصحفي والبحثي من منظور
نسوي نقدي في مواضيع مرتبطة بالحركات التحررية،االجتماعية ،والسياسية ،العدالة االجتماعية،
البيئة  ،الحقوق الرقمية ،سالمة وأمن المدافعات عن حقوق اإلنسان.

ميليا عيدموني
صحفية سورية مستقلة من مواليد حمص
 ،1984حصلت على إجازة في اإلعالم
والفلسفة من جامعة دمشق كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية.
ميليا هي مؤسسة مشاركة في تأسيس
مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات،
وعملت كمديرة إقليمية منذ التأسيس
حتى .2020
عملت في مجال الصحافة االلكترونية بعد التخرج حتى انتقالها لعمان العام ٬2012
خبيرة في حمالت الحشد والمناصرة في مجال حقوق النساء واإلعالم والعدالة
االجتماعية .ميليا عيدموني المديرة اإلقليمية لشبكة الصحفيات السوريات إضافة
ّ
كمدربة على استخدام وسائل اإلعالم الحديث في إحداث تغيير
إلى عملها
اجتماعي.

في طريقنا إلى إعالم سوري نسوي ،توجت جهود المؤسسة على مدار السنوات
الماضية بتشكيل  ٤برامج رئيسية بهدف تحقيق تراكم معرفي واستدامة العمل
النسوي اإلعالمي ،وبرامجنا هي :
جندر رادار
برنامج الحماية
منصة قالت
اإلعالم وأجندة النساء والسالم واألمن
تتقاطع البرامج في األهداف وتسعى إلى خلق وتطوير الخطاب اإلعالمي ،ورفع
القدرات المعرفية لدى العامالت والعاملين في مجال اإلعالم ،والعمل على خلق بيئة
عمل آمنة للنساء.

الحمالت والفعاليات

٢٠١٤
حملة يوم المرأة السورية
في اليوم العالمي للمرأة
نظمت هذه الحملة بالشراكة مع مؤسسة دولتي
تم عرض مجموعة من البوسترات واألعمال الفنية التي تركز على المعتقالت
والمختطفات السوريات

 ١٦يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على
النوع االجتماعي
تضمنت الحملة تعريفات بصرية حول العنف ضد
النساء والعنف المرتبط بقتل النساء والزواج
القسري وتزويج الطفالت والعنف األسري ،كما
ساهمت الحملة بنشر أرقام الخطوط الساخنة
الموثوقة لإلبالغ عن حاالت العنف في سوريا ،لبنان
واألردن

٢٠١٥
حملة جمع مؤنث ثائر
اليوم العالمي للمرأة
اهتمت الحملة بإبراز
قصص نجاح نساء
سوريات مدرسات
وصحفيات وناشطات
ومدافعات عن حقوق
اإلنسان

حبر مو ناشف
اليوم العالمي لحرية الصحافة
سلسلة من التقارير والبرامج اإلذاعية التي تناقش وضع حرية اإلعالم والتعبير في
سوريا
بالتعاون مع مجموعة من
اإلذاعات المحلية
والمنظمات غير الربحية
(أورينت ،روزنة ،آرتا ،صوت
راية ،نسائم سوريا ،روح،
)CFI

 ١٦يوم لمناهضة العنف ضد النساء

ركزت الحملة في ذلك العام على موضوع صعوبات التعليم في سوريا وأثر العسكرة
على تعليم الفتيات

٢٠١٦
برنامج مواطنات
يوم المرأة العالمي
مجموعة من القصص لنساء سوريات يتحدين واقعهن والظروف الصعبة التي تمر بها
نساء سوريا.
بالتعاون مع شبكة أنا هي

هذا حقك
حملة حول أحقية الوصول إلى المعلومات وحماية
الحريات األساسية

٢٠١٧
معرض حكواتيات ،لبنان 2017وفرنسا 2019
مع جلسة نقاش مع معتقلتين سابقتين
هند مجلي ودانية يعقوب
مشروع يروي قصص عدة نساء سوريات
يناضلن من أجل حقوقهن في المساواة
ً
معرضا
والحرية .تضمن مشروع حكواتيات
لثمانية منحوتات من صنع الفنانة السورية عال
الشيخ حيدر .وترافقت هذه المنحوتات مع
تسجيالت صوتية ،وكتاب "من الظل" الذي
ً
قصصا لعدد من النساء السوريات
يروي
اللواتي خرجن من الظل للمطالبة بحقوقهن
في المساواة والحرية.

اليوم العالمي لحرية الصحافة
أطلقت هذه الحملة بالتعاون مع
مجلة عين إنفوغرافيك  - AIN Infographic Magazineحكاية ما انحكت SyriaUntold
 Data 22داتا 22

انفوغرافيك يوضح االنتهاكات بحق المؤسسات
والمراكز اإلعالمية منذ بداية عام .٢٠١٧

ً
انفوغرافيك سوريا أكثر دول العالم
خطرا على
حياة الصحفيات/ين

انفوغرافيك يوضح االنتهاكات بحق اإلعالميين
في سوريا منذ بداية العام ٢٠١٧

معرض السوري/ة في مكان آخر ( )Syrian Elsewhere
ألمانيا وهولندا

مشروع بصري ركز على متابعة عدد من السوريات
والسوريين اللواتي/الذين يعشن/ون في أوروبا على وجه
الخصوص ،وتوثيق مختلف مراحل تجربتهن/م في
مجتمعاتهن/م الجديدة.

٢٠١٨
محتوى نسوي
بدأت فكرة محتوى نسوي من ورشة عمل حول الجندر والجنسانية في سوريا،
بالتعاون مع موقع الجمهورية
يحتوي الملف على  ١٢بودكاست
و  ٢٧مقال مكتوب
و  ١٥انفوغراف

هي مدافعة

التمكين السياسي للنساء السوريات

يتوزع الملف على مجموعة من المحاور التي تناقش وتبحث في الفكر النسوي ،وهي:
●

تاريخ الحراك النسائي/النسوي

●

الحراك النسوي السوري بعد ٢٠١١

●

النسوية واللغة العربية

●

النسوية والمنفى

●

النسوية واالنترنت

●

الجنسانية

●

الفن والنسوية

●

األدب والنسوية

●

النسوية واالعتقال

●

أثر التسليح على النساء السوريات

●

هي مدافعة

●

التمكين السياسي للنساء السوريات

٢٠١٩
قصص اليافعات بأقالمهن
كتاب يجمع قصص مصورة أنتجتها مجموعة من الفتيات السوريات في ورشة للكتابة
اإلبداعية التي نظمتها المؤسسة ،والتي تهدف إلى زيادة الوعي حول تزويج
القاصرات.
تنظيم اجتماع إقليمي في تونس
مع صحفيات من العراق ،ليبيا ،اليمن ،تونس وسوريا
تقرير :الدائرة المفرغة للعنف
ملف خاص حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،أنتجه برنامج
جندر رادار تم نشره على موقع الجمهورية.
حملة :أمن وسالمة الصحفيات السوريات :أخطار وانتهاكات
بمناسبة اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب على
الجرائم ضد الصحفيات/ين ،نشرت المؤسسة سلسلة
من الحقائق والمعلومات حول االنتهاكات المرتكبة
بحق الصحفيين بشكل عام والصحفيات السوريات بشكل
خاص لتسلط الضوء على التهديدات واألخطار المحدقة
بهن ،كما تناولت حاجتهن للدعم النفسي وضمان أمنهن
وسالمتهن.

٢٠٢٠
تحديات الظهور اإلعالمي للنساء
جلسة حوارية بالشراكة مع منظمة "صحفيون من أجل حقوق اإلنسان" ،بمشاركة 14
صحفي وصحفية.
ناقش الحضور بعض المشكالت التي تواجه الخبيرات وتحد من ظهورهن في وسائل
اإلعالم مثل نظرة المجتمع لهن والتمييز المبني على النوع االجتماعي
حملة اليوم العالمي للمرأة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة  2020دعت مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات
جميع القيادات اإلعالمية والصحفيات والصحفيين حول العالم إلى التحرك من أجل
إعادة التوازن إلى وتمثيل قضايا الجندر في األخبار ،سواء من حيث الكم أو من حيث
كيفية التمثيل في بيان مشترك أصدرته منظمة دعم اإلعالم الدولي ( )IMSووقعت
عليه  25منظمة إعالمية .وتطرق البيان إلى أهمية التمثيل المتوازن للنساء والرجال في
ً
تنوعا أكبر في
األخبار وفي الشؤون الجارية حيث يعكس ذلك تكوين المجتمع ويُ ظهر
الخبرات اإلنسانية واآلراء واالهتمامات.
محتوى إعالمي :سوريا في العمق
مجموعة من المقاالت التحليلية والمقابالت الحية التي تحاول التعمق في الوضع
السوري
بالشراكة مع منظمة دعم اإلعالم الدولي ( )IMSومؤسسة الغارديان فاونديشن
وموقع حكاية ما انحكت.

تدريبات خاصة خالل كوفيد ١٩
بعد انتشار الوباء ،تزايدت األخطار التي تحدق بالصحفيات والمدافعات عن حقوق
اإلنسان ،سواء مخاطر صحية ،اجتماعية أو حتى اقتصادية بعد فقدان العديدات
ألعمالهن في ظل الوباء
خصصت مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات تدريباتها وإنتاجها لمواكبة أثر الوباء
على الصحفيات والمدافعات السوريات من خالل
●

نشر تقرير اعتمد على نتائج استبيان حول سالمة وأمن الصحفيات
والمدافعات في زمن الوباء

●

تقديم تدريبات حول األمن الرقمي والدعم النفسي عبر اإلنترنت

●

 ٨مقاالت حول أثر كورونا على حياة النساء السوريات في مناطق النزوح في
الداخل السوري ،وفي مخيم الزعتري
بيان حول مكافحة العنف ضد الصحفيات

بيان شفوي في الدورة الرابعة واألربعين لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
( 30يونيو –  21يوليو  2020م)
صادر عن الرابطة النسائية الدولية للسالم والحرية ( )WILPFبدعم من شبكة
الصحفيات السوريات ()SFJN
حملة :طريق سوريا إلى العدالة
بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في
حاالت النزاع ،أطلقـت المنظمات النسویة السوریة «بدائل»
و«دولتي» و«النساء اآلن من أجل التنمية» و«شــبكة الصحفيات

السوريات» ،باإلضافة إلى «حملة من أجل سـوریا» ،حملة «طريق سوريا إلى العدالة»»
عملت الحملـة على إنتاج محتوى يساهم في تعزيز وصول الناجيات/ين من العنف
الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي إلى العدالة ،ورواية تجاربهن/م
وقصصهن والتحديات التي تواجههن/هم
حملة :عايزة جواب
حملة تضامن مع ليلى سويف في معركتها لحرية أبنائها عالء وسناء

شراكات محلية واقليمية مع شبكة آسو اإلخبارية ،راديو البلد وحكاية ما انحكت
نتج عنها:
●  ٤٥مادة إعالمية ،مسموعة ومرئية ومكتوبة
ً
(#ليست_هدفا)
● "ال الستهداف العامالت في القطاع اإلعالمي"
ً
يوما من النشاط إلنهاء العنف المبني على النوع
كجزء من حملة ١٦
االجتماعي ،أطلقت مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات هذه الحملة لدعم
النساء العامالت في القطاع اإلعالمي والناشطات في مجال حقوق اإلنسان
في المنطقة وبخاصة الصحفيات والمدافعات السوريات.
● أثر بناء القدرات على الحساسية الجندرية في اإلعالم وتناول القرار :١٣٢٥
تحليل للمواد اإلعالمية المنتجة ضمن برنامج النساء والسالم واألمن
تقرير يتناول أثر بناء القدرات على الحساسية الجندرية في اإلعالم وتناول القرار 1325
الص ّ
كجزء من مشروع النساء والسالم واألمن ،حيث هدفت مؤسسة شبكة ّ
حفيات
تغطية إعالمية أكثر مهنيّ ة وحساسيّ ة
السوريات من خالل هذا البرنامج ،إلى تحقيق
ٍ
لقضايا ّ
النساء وتعزيز دور اإلعالم في اإلضاءة على جهود النساء في بناء السالم

وتسليط الضوء على ضرورة تطبيق أركان القرار  ١٣٢٥في المشاركة ،الحماية ،الوقاية
ومنع وقوع العنف.

٢٠٢١
حملة  ١٠سنوات من النضال النسوي

في اليوم العالمي للمرأة تذكرنا نساء
سوريات عملن من أجل مستقبل أفضل لهن
ولغيرهن من النساء.

تقرير :ليؤخذن على محمل الجد
تحليل نموذج من تغطية بعض وسائل اإلعالم السورية الناشئة لمشاركة
السياسيات السوريات في المسار األول ()2019 – 2012
إطالق :خدمة إدارة الحالة
تهدف إلى دعم الصحفيات والمقيمات في بعض دول منطقة الشرق األوسط
(سوريا ،لبنان ،األردن ،أربيل/العراق ،تركيا)؛ المعرضات للخطر أو كنَّ قد تعرضن ألي
شكل من أشكال األذى الجسدي أو النفسي أو الضرر المادي الناتج عن عملهن في
قطاع اإلعالم أو قد تم تهديد حياتهن وسالمتهن.

بدء آلية المتابعة واإلرشاد
آلية للمتابعة واإلرشاد ( )mentorshipللصحفيات/يين اللواتي/الذين يعملن/ون ضمن
السياق السوري في سوريا والبلدان المجاورة ،و يرغبن/ون بتطوير مهاراتهن/م في
إنتاج مواد إعالمية متوازنة وحساسة للجندر والنزاع.
العمل نحو بيئة عمل آمنة
إجراء مجموعة مقابالت تعكس مطالب الصحفيات ،ورؤيتهن لما يجعلهن يشعرن
باألمان في مجال العمل الصحفي واإلعالمي ،وتطرح تجاربهن وآرائهن حول التمييز
والتحرش ،والسياسات المراعية للنوع االجتماعي ،والتوازن في المناصب اإلدارية.
تقرير :األمان الرقمي ّ
حق

الصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان السوريات في الفضاء الرقمي :المخاطر
والتهديدات
ضد الصحفيات والمدافعات عن
دراسة أولى من نوعها تنظر في نطاق العنف الرقمي ّ
حقوق اإلنسان السوريات وآثاره النفسية ،الجسدية والمهنية ،كما يسلط التقرير
الضوء على أنواع العنف الرقمي الذي تعرضت له الصحفيات والناشطات والمنصات
التي تحدث فيها تلك الهجمات.
محتوى حول الفضاء العام والجسد
ثالث مقاالت عن تأثير البيئة المجتمعية المحيطة بنا على عالقتنا بأجسادنا كنساء.
نشرت بالتعاون مع رصيف .٢٢

فيديوهات :يوم عادي من إدلب
سلسلة فيديو تسلط الضوء على معاناة النساء بسبب غياب األمان ،وتحاول نقل
صوتهن وتجاربهن المعاشة في واقع يفقدن ضمنه حق األمن والسالم ،كما تبين أثر
الحرب والنزاع على سالمة وأمن الصحفيات السوريات في إدلب.

٢٠٢٢
مقال تحليلي :ضحية جديدة ،ولكن فرصة لبدء التغيير
مقال كتبه فريق جندر رادار في رثاء آيات الرفاعي ،وضحايا العنف األسري.
تقرير :تغطيات خافتة
تحليل نقدي لخطاب وسائل اإلعالم السورية الناشئة لقضايا العنف األسري
هدف إلى دراسة ومالحظة األنماط واألساليب اإلعالمية التي يتم فيها تناول
مواضيع العنف األسري ضد النساء والفتيات من قبل عينة من المؤسسات اإلعالمية
الحد من
السورية الناشئة /البديلة والمنظمات النسوية والنسائية ،وإبراز دورها في
ّ
هذه المشكلة االجتماعية أو تعزيزها ،وتأثيراتها على كل من الضحايا/الناجيات من
العنف ،والجناة .وبالتالي مدى المساهمة في السعي نحو العدالة االجتماعية.
حملة :ماذا تعني لك النسوية؟
اليوم العالمي للمرأة
ّ
رؤاهن المختلفة
حملة عبرت فيها عضوات مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات عن
لمفهوم النسوية.

نشر األداة العملية لتضمين أجندة النساء والسالم واألمن في التغطيات الصحفية
بهدف تسهيل عمـل الصحفيات والصحفيين عنــد تغطيــة قصــص و مواضيــع ترتبـط
بالقرار  1325كجــزء مهــم مــن أجندة النســاءوالسالم واألمن ،و تقديــم بعــض األدوات
واالقتراحات لتناول األجنــدة مــن زوايــا جديــدة ومتعددة بهـدف رفــع الوعــي وتسليط
الضــوء علــى مواطــن التهميش والقمع واإلســكات التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي
أوقــات النزاعــات ومايليهــا مــن عمليــات ســالم ،ومشــاريع اإلنعاش والوقايــة
والحمايـة عندمــا تنتهــي المعـارك مباشــرة علــى األرض.
بوسترات :الذكرى  ١١للثورة السورية
في الذكرى  ١١للثورة السورية ،تذكرنا مشاركة النساء السوريات في تنسيقيات الثورة
السورية في بداياتها ،من خالل تعداد للتنسيقيات التي أسستها النساء وأدارتها ،أو
التي شكلت النساء النسبة األكبر من أعضائها.
كما قمنا باإلضاءة على (مبادرات مدنية من النساء إلى النساء) وذلك بذكر عدد من
المبادرات النسائية والنسوية التي تشكلت في الداخل السوري بعد الثورة.
بوسترات :اليوم العالمي لحرية الصحافة
أهم ما يجب معرفته عن قانون الجريمة المعلوماتية رقم  20وأثره على حرية الصحافة
جلسة حوارية في برلين حول الحرب ،العنف والمنفى
اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات
أقامت مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات ،ومؤسسة حكاية ما انحكت ،جلسة
حوارية حول "الحرب ،العنف والمنفى" للحديث عن التغطيات اإلعالمية لموضوعة
العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في سوريا وبالد اللجوء

تقرير :استثناءات نمطية
عن تمثيل األدوار الجندرية في قصص النجاح في اإلعالم
يطرح تقرير استثناءات نمطية أسئلة حول مدى مراعاة وسائل اإلعالم الناشئ
للحساسية الجندرية في التعاطي مع قصص النجاح

البرامج:
جندر رادار
األمور التي ال يتم الحديث عنها ال يتم التفكير بها
بعد سنوات من العمل في مجال اإلعالمي السوري ،تم تأسيس البرنامج بهدف
رصد وتحليل الخطاب اإلعالمي من منظور نسوي ،ونشر تقارير دورية و بناء
شراكات مباشرة مع المؤسسات اإلعالمية الراغبة في تطوير عملها من منظور
نسوي تقاطعي.
يهدف البرنامج إلى تعزيز الحساسية الجندرية كخطوة أساسية نحو إعالم متوازن،
مراع للقضايا الجندرية والنسوية.
مهني ،و ٍ

إنتاجات البرنامج خالل  ١٠سنوات:
●

تم مسح  2720مادة إعالمية و تم تحليل  295مادة إعالمية (حتى أيلول .)2022

●

تطوير أداة تحليلية تعتمد على منهجية التحليل النقدي النسوي التقاطعي
للخطاب اإلعالمي ،تسعى إلى فهم خصوصية الخطاب اإلعالمي المحلي
والتحديات التي تواجه مؤسسات اإلعالم البديل/الناشئ السورية على مستوى
اإلنتاج والهيكلية المؤسساتية .وذلك بهدف استخدامها في تحليل الخطاب
اإلعالمي لتلك المؤسسات لدعمها في تطوير الحساسية الجندرية والعدالة
االجتماعية وتمييز الممارسات اإليجابية ،كما لتقديمها للصحفيات والصحفيين
المستقالت/ين كأداة معرفية تساهم في بناء مواد صحفية وإعالمية أكثر
حساسية.

●

 ٦تقارير تحليلية خاصة بالمؤسسات الشريكة تستعرض ً
كال من الثغرات
والممارسات اإليجابية ألربعة مؤسسات إعالمية في سوريا وتركيا وألمانيا
وفرنسا.

●

ّ
جهودهن/م في إنتاج خطاب
 ٦٥متدرب/ة منذ تأسيس البرنامج في  ٢٠١٨لدعم
ّ
وحساس للجندر.
إعالمي متوازن

●

ً
ً
ً
نقديا
نسويا للخطاب ضمن عينة من
تقدم
إطالق  ٣تقارير مواضيعية
تحليال
ّ
إنتاج  44مؤسسة إعالمية سورية بديلة /ناشئة و  ٩منظمات عاملة في مجال
حقوق النساء والفتياتّ .
ركز التحليل في كل تقرير على زاوية معيّ نة:
.1

ّ
اتهن في اإلعالم.
تمثيل النساء وهويّ

 .2التغطية اإلعالمية لمواضيع وحوادث العنف األسري.
 .3تمثيل األدوار الجندرية عبر قصص النجاح في اإلعالم.
●

إنتاج  10مقاالت بالتعاون مع  ٣مؤسسات سورية إعالمية (حكاية ما انحكت،
متنوعة باستخدام العدسة النسوية
روزنة والجمهورية) ،تتناول مواضيع
ّ
والجندرية مثل:
ّ
وهوياتهن في الدراما  -روزنة
 .1تمثيل النساء
 .2العنف ضد الصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان  -الجمهورية
 .3البعد الجندري والعبء المضاعف للعمل  -الجمهورية
 .4دوائر العنف  -الجمهورية
 .5التحديّ ات التي تواجه النساء خالل فترة الوباء العالمي كوفيد - 19-حكاية ما
انحكت

برنامج الحماية والسالمة
بيئة آمنة وخالية من العنف والتمييز
مع تزايد نسبة االنتهاكات والتهديدات ضد الصحفيات وغياب سياسات الحماية
والسالمة الحساسة للنوع االجتماعي ضمن المؤسسات اإلعالمية بدأت فكرة
العمل على البرنامج في  2019ووضع خطط وآليات لخلق بيئة عمل آمنة وخالية من
العنف والتمييز
يتضمن البرنامج:
 -1خدمة إدارة الحالة
● دعم الصحفيات /المدافعات عن حقوق اإلنسان المعرضات للخطر من خالل
ربطهن بمزودي الخدمات والمؤسسات المعنية والتنسيق لتلقي الخدمات
المتعلقة بالصحة النفسية ،الصحية ،القانونية ،و منح الطوارئ.
● الدعم وتقديم المشورة فيما يخص اإلجراءات والتنسيق مع المؤسسات
والجهات الداعمة وفي حالة الحاجة لتغيير المكان أو االنتقال الجغرافي
للصحفيات والمدافعات اللواتي يواجهن خطر أو تحت تهديد معين.
 -2خدمات صندوق طوارئ
تقديم منح رمزية للصحفيات /المدافعات عن حقوق اإلنسان المعرضات للخطر
 -3تدريبات للصحفيات  /المدافعات عن حقوق اإلنسان
فيما يتعلق بالسالمة والعناية الذاتية .تدريبات تخصصية في الصحة النفسية
والحماية الرقمية ،يمكن للشبكة ترشيح الصحفيات/المدافعات عن حقوق اإلنسان
لدورات تدريبية تقدمها مؤسسات أو جهات أخرى متخصصة.

 -4إنتاج محتوى سياقي وحساس حول قضايا الحماية
منشورات وكتيبات بالمواضيع المتعلقة بالحماية والسالمة للصحفيات/المدافعات عن
حقوق اإلنسان ومنها:
● نصائح و إرشادات فيما يخص السالمة ،العناية الذاتية ،الحماية من التحرش
االلكتروني.
● التعريف بالتحديات واألخطار التي تواجه الصحفيات/المدافعات عن حقوق
اإلنسان خالل عملهن سواء في المؤسسات االعالمية أو بشكل مستقل.

 -5تقديم الدعم التقني للمؤسسات اإلعالمية الراغبة بتطوير سياسات الحماية
تقديم الدعم التقني من خالل جلسات تدريبية واجتماعات مع إدارات المؤسسات
لتطوير سياسات الحماية الخاصة بها.
خالل السنوات الماضية:
● تم تقديم خدمات إدارة الحالة إلى  11صحفية منذ بداية تأسيس البرنامج
● منذ تأسيس البرنامج تم تقديم  5منح طوارئ رمزية
● تم إجراء تقييمين للتحديات والمخاطر التي تواجه الصحفيات في شمال سوريا
و دول الجوار .تضمن ذلك :استبيان و جلسات نقاش مركزة ومقابالت فردية.
● تنسيق وشراكات مع مؤسسات دولية وسورية وتحالفات فيما يتعلق بحماية
الصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان من العنف القائم على النوع
االجتماعي.

● برنامج الحماية وفر آلية للتبليغ للصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان
المعرضات للخطر في السياق السوري في ظل ظروف تعد خطرة للعمل
اإلعالمي وخاصة للنساء العامالت في مجال اإلعالم.
● يعمل برنامج الحماية منذ تأسيسه و بشكل مستمر على تقييم المخاطر و
احتياجات الصحفيات و المدافعات عن حقوق اإلنسان السوريات المتعلقة
بالحماية والسالمة ،وبناء عليه يقوم بتوفير الدعم واالستجابة

قالت
أول قاعدة بيانات للنساء السوريات الخبيرات
بعد عدة سنوات من التعاون والشراكة مع المؤسسات اإلعالمية والتدريبات
للصحفيات والصحفيين وقربنا من الحراك النسائي والنسوي ،الحظنا استسهال
التواصل مع الرجال وتصدرهم للمشهد اإلعالمي كمصادر أساسية للخبر أو التقارير
حتى في القضايا المرتبطة بالنساء ،وتغييب أصوات الخبيرات ،من هنا ومن هذا
ً
تحديدا طورنا منصة "قالت"
الخلل
وهي منصة رقمية طورتها المؤسسة بهدف تحقيق تمثيل جندري عادل للنساء في
قطاع اإلعالم (مقروء  ،مرئي  ،مسموع) .
تضم المنصة خبيرات سوريات في مجاالت متنوعة (اقتصاد ،سياسة ،قانون دولي ،علم
اجتماع ،رياضة…إلخ) حيث يمكن للمنظمات والمؤسسات اإلعالمية والمدنية المسجلة
على منصة قالت االطالع على السير الذاتية للخبيرات والتواصل معهن مباشرة من
خالل معلومات التواصل المتاحة.
توفر المنصة خدمة الوصل بين الخبيرات السوريات والمؤسسات اإلعالمية والمدنية
بشكل سهل وسلس وأمن  ،كما تقدر فردية التجارب وتنوع الخبرات التي راكمتها
النساء السوريات ،ويتم العمل بشكل مستمر على تطوير المنصة وتحسين أدائها.

أطلقت مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات منصة قالت عام  2018وتضم حاليا 116
خبيرة من مجاالت متنوعة.

اإلعالم وأجندة النساء والسالم واألمن
يركز هذا البرنامج على دور وسائل اإلعالم في بناء السالم ،والمساواة بين الجنسين،
ً
منطلقا من حقيقة غياب تمثيل النساء -وخاصة في
وتطبيق قرار مجلس األمن .1325
حال ّ
كن منتميات إلى أقليات إثنية ،أو دينية ،أو ذوات توجهات جنسية وهويات جندرية
غير معيارية ،أو اللواتي تعشن في المناطق الريفية ،وفي ظروف اجتماعية /اقتصادية
صعبة ،أو ذوات اإلعاقة -عن عمليات السالم ومراكز صنع القرار..
هدفنا من خالل هذا البرنامج هو تطوير وسائل اإلعالم لتكون منصات تركز على أصوات
النساء المشاركات في عمليات بناء السالم ،وتسمع قصصهن ،وتيسر مشاركتهن
في الشأن العام.
ركزت مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات على توفير التدريب وتطوير قدرات
العامالت/ين في وسائل اإلعالم إلنتاج محتوى إعالمي أكثر مهنية وأكثر حساسية
للنوع االجتماعي .وقد تم التخطيط لذلك وتنفيذه بالشراكة مع وسائل إعالم محلية
ومنظمات مجتمع مدني .باإلضافة إلى ذلك ،ركزت المؤسسة على اإلنتاج المعرفي،
ومشاركة الخبرات والتجارب عبر نشر تقارير وأوراق بحثية وفعاليات النقاش.
في عامي  2019و 2020
ً
محليا ،ركز البرنامج على  ٣أهداف رئيسية :
 )1بناء قدرات الصحفيات والصحفيين حول قرار مجلس األمن .1325

 )2التدريب على السالمة واألمان الرقمي.
 )3استضافة وتنسيق جلسات حوارية بين منظمات حقوق النساء ومنظمات نسوية
والصحفيات/ين المشاركات/ين في التدريب.
وعلى الصعيد اإلقليمي ،ركز على:
 )1زيادة التنسيق لتعزيز سالمة ودعم الصحفيات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 )2إعداد ورقة بحثية تحلل تمثيل النساء السوريات في العملية السياسية.
 )3مناقشة نقدية مع وسائل اإلعالم والمنظمات النسائية والنسوية السورية بشأن
نتائج البحث.
● شراكات بنيناها في هذا البرنامج
مع  ٣مؤسسات إعالمية :شبكة آسو اإلخبارية ،راديو البلد وحكاية ما انحكت،
وصحفيات/ين سوريات/ين مستقالت/ين.
 )1تم تدريب  37من الصحفيات/ين والمحررات/ين وإنتاج  45مادة إعالمية
(مكتوبة ،سمعية بصرية ،فيديو) في عام 2020
وقد صدر تقرير تحليلي عن "أثر بناء القدرات على مراعاة الفوارق بين الجنسين وتناول
قرار مجلس األمن  1325في وسائل اإلعالم“
وحلل التقرير  28مادة إعالمية من إنتاج الصحفيات/ين من المنظمات الشريكة
الثالثة.
 )2عقدت  3جلسات حوارية (واحدة في األردن واثنتان في سوريا) مع
مؤسسات إعالمية وصحفيات/ين ومنظمات المجتمع المدني .وبلغ
مجموع حضور الجلسات الثالثة .42
ً
يوما من النشاط"
 )3وتزامنت حملة إعالمية مشتركة مع الحملة العالمية "16
لمكافحة العنف ضد المرأة ،بمشاركة منظمات إعالمية شريكة .وأنتجت

ً
وعددا من الملصقات
مواد إعالمية شملت مقاالت ومقاطع فيديو
التوعوية.
 )4إنتاج إرشادات توجيهية بشأن مراعاة التنوع الجندري والعدالة بين
الجنسين بالنسبة للمنظمات واألفراد العامالت/ين في اإلعالم.
● الشراكات اإلقليمية:
تنظيم اجتماع استمر  ٣أيام بين الصحفيات من منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا
في تشرين الثاني 2019
بمشاركة  ١١صحفية من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (سوريا والعراق
وتونس وليبيا).
تمخض االجتماع اإلقليمي في تونس عن مجموعة من التوصيات التي تتناول:
التضامن النسوي ،التمييز ضد الصحفيات والمدافعات ،وفرص تمويل المنظمات
اإلعالمية والشبكات النسوية
.
● تقرير ” :ليؤخذن ..على محمل الجد"
تحليل نموذج من تغطية بعض وسائل اإلعالم السورية الناشئة لمشاركة
السياسيات السوريات في المسار األول ( ،)2019 – 2012تمحور حول:
 التركيز على النساء السياسيات المشاركات في "المسار األول" واللواتي شاركن فيأحداث وفعاليات سياسية دولية.
 استخدام تحليل الخطاب النقدي لتحليل  49مادة إعالمية تغطي مشاركة النساءفي العملية السياسية.
2021

على الصعيد المحلي ،ركز برنامج النساء والسالم واألمن على:
 امتالك وسائل اإلعالم السورية واإلقليمية الناشئة األدوات والمعرفة الالزمة لتعزيزالحساسية للنوع االجتماعي ،أثناء التغطيات اإلعالمية للنزاع وعمليات بناء السالم.
 إعداد ونشر مواد إعالمية عن كيفية تطبيق قرار مجلس األمن  1325في وسائلاإلعالم.
ً
إقليميا:
 بناء وتعزيز التحالف على مستوى المنطقة بين العامالت في اإلعالم ،والمنظماتاإلعالمية والمجموعات النسوية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي
تشجع على تطبيق أجندة النساء والسالم واألمن ،والتمثيل السياسي للنساء،
والخطاب/اللغة التي تراعي الحساسية تجاه النوع االجتماعي.
 تطوير وتعزيز أدوات وبناء القدرات لتضمين أجندة النساء والسالم واألمن فيقطاع اإلعالم.
ونشاطات أخرى منها :
● مع الصحفيات/ين السوريات/ين والشراكات المحلية:
❖ تنظيم  ٤ندوات /ويبينار لمناقشة المقاربات الحساسة للنوع
االجتماعي.
❖ إنشاء آلية لإلرشاد والمتابعة بين الصحفيات ( 3أشهر).
❖ إنتاج  24مادة إعالمية (مكتوبة ،سمعية بصرية ،فيديو) في عام .2021
● خططت المؤسسة وطورت قاعدة بيانات لمنظمات مجتمع مدني ،ومنظمات
نسوية ومؤسسات إعالمية ملتزمة بالعدالة الجندرية والمساواة في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

● نظمت  ١٢اجتماع إقليمي افتراضي (عبر االنترنت) مع  ٦بلدان مختلفة  :مصر
والعراق ولبنان وليبيا والسودان واليمن.
ً
عضوا في حملة "طريق سوريا إلى العدالة" (وهي حملة
● كما كانت المؤسسة
أطلقت لدعم أول شكوى جنائية من نوعها ضد العنف الجنسي والعنف
المبني على النوع االجتماعي ،كما تعاونت مع النساء الناجيات من االعتقال،
حيث كتبن  ٥مدونات عن تجاربهن مع العنف الجنسي والعنف القائم على
النوع االجتماعي) ،ووصمة العار والتحديات التي يواجهنها .ترجمت المدونات إلى
اللغة اإلنكليزية ،وصممت ونشرت على موقع المؤسسة ومنصات التواصل
االجتماعي.
● نشرت المؤسسة "أداة عملية" عن تضمين أجندة النساء والسالم واألمن في
التغطيات اإلعالمية ،بهدف تسهيل عمل الصحفيات/ين عند تغطية القصص
والموضوعات ذات العالقة بقرار مجلس األمن  1325كجزء مهم من أجندة
النساء والسالم واألمن ،وتوفير بعض األدوات واالقتراحات العملية لتناول
األجندة من زوايا جديدة ومختلفة.

تاريخ بناء القدرات على مدار العشر سنوات :
 :٢٠١٣دمج النساء في التغطيات اإلعالمية خالل الفترة االنتقالية في سوريا:
ورشتان تدريبيتان في كل من ّ
عمان وغازي عنتاب ،هدفت الورشتان إلى وضع حجر
األساس إلنشاء المؤسسة واختيار عضواتها وخلق مساحتها االفتراضية ومحتواها.
 :٢٠١٤ـ ورشة تدريبية حول استخدام الوسائط المتعددة من منظور حساس للنوع
االجتماعي ،أقيمت الورشة في غازي عنتاب
ـ ورشة تدريبية حول دمج المساواة الجندرية في التغطيات اإلعالمية ،في بيروت
 :٢٠١٥ـ ورشتان تدريبيتان حول إنتاج محتوى إذاعي حساس للنوع االجتماعي ،في
غازي عنتاب
ـ ورشة عمل حول السياسات الجندرية في القطاع اإلعالمي ،في غازي عنتاب
ـ ورشة عمل حول القانون اإلنساني الدولي والقرار  ،١٣٢٥في غازي عنتاب
 :٢٠١٦ـ ورشتان تدريبيتان حول اإلبالغ عن العنف القائم على النوع االجتماعي وضد
النساء ،في بيروت
ـ ورشة تدريبية حول األمن الرقمي وأمن المعلومات ،في تركيا
ـ ورشة تدريب مدربات/ين حول الحساسية الجندرية في اإلعالم ،في تركيا

 :٢٠١٧ـ ورشة تدريبية لمجموعة من الناشطات حول الصحافة المصورة ،في سوريا
ـ ورشة توعوية حول المساواة الجندرية وحقوق المرأة في اإلعالم ،في سوريا
ـ ورشة تدريبية حول مبادئ التدوين للمدونات النساء ،في سوريا عبر الفضاء
االفتراضي
 :٢٠١٨ـ ورشات تدريبية لليافعات حول الكتابة اإلبداعية ،في غازي عنتاب
ـ ورشات تدريبية حول التحليل النقدي للخطاب من منظور جندري في اإلعالم،
غازي عنتاب
 :٢٠١٩ورشات تدريبية حول التحليل النقدي للخطاب اإلعالمي من منظور جندري ،في
فرنسا
 :٢٠٢٠ـ ورشة تدريبية حول تغطية وسائل اإلعالم للصراع من منظور القرار  ١٣٢٥حول
المرأة والسالم واألمن ،في األردن
ـ ورشتان تدربييتان حول التغطية اإلعالمية الحساسة للنوع االجتماعي ،في شمال
شرق سوريا.
 :٢٠٢١إطالق مرحلة المتابعة واإلرشاد للصحفيات/يين العامالت/ين في السياق
السوري في سوريا ودول الجوار  -ضمن برنامج النساء والسالم واألمن
أماكن التدريبات:
سوريا :شمال غرب  ،شمال شرق سوريا
دول الجوار :األردن ،لبنان ،تونس ،تركيا
الشتات :هولندا ،فرنسا ،ألمانيا

والعديد من التدريبات عبر االنترنت

األبحاث والتقارير:
●

 2015حبر مو ناشف:دليل إرشادي حول الحساسية للنوع االجتماعي في قوانين
ومواثيق الشرف اإلعالمية في سوريا ،تركيا ،األردن ،لبنان ،العراق

●

 2016النساء في وسائل اإلعالم السورية الناشئة

●

 2018دليل إرشادي لتغطية قضايا المرأة والسالم واألمن

●

 2018دليل السالمة للعمل اإلعالمي في سوريا

●

 2018السوريون في كل مكان

●

 2018حكواتيات

●

 2019قصص اليافعات بأقالمهن

●

 2021ليؤخذن على محمل الجد

●

ً
سهوا
 2021سقطن

●

 2021األمان الرقمي حق

●

 2022الورقة المشتركة لالستعراض الدوري الشامل بشأن سوريا

●

 2022أداة عملية لتضمين أجندة النساء والسالم واألمن في التغطيات الصحفية

●

 2022تغطيات خافتة :تحليل نقدي لتغطية بعض وسائل اإلعالم السورية
الناشئة لقضايا العنف األسري

●

 2022استثناءات نمطية :عن تمثيل األدوار الجندرية في قصص النجاح في
اإلعالم

الشراكات خالل السنوات العشر الفائتة:
● الشركاء المحليون :مؤسسات إعالمية
حكاية ما انحكت … راديو البلد … راديو ألوان … راديو روزنة … راديو سمارت … راديو آرتا …
راديو سوريالي … راديو صوت راية … راديو نسائم سوريا … سيدة سوريا … شبكة آسو
اإلخبارية … صدى الشام … مجلة سوار … منصة مساحة … موقع الجمهورية … نورث
برس
● الشركاء المحليون :منظمات غير ربحية
النساء اآلن من أجل التنمية … دولتي … بسمة وزيتونة … مؤسسة بدائل … نقطة بداية
… اتحاد إعالميي حلب وريفها
● الشركاء الدوليون:
AMICA ... ASML ... BBC Media Action ... Geneva Call ... Internews ... Journalist
for Journalist … Journalists for Human Rights ... MICT
● عضوية في:
التحالف اإلقليمي للمدافعات عن حقوق االنسان في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا-
التحالف "الدولي" ضد العنف اإللكتروني/الرقمي

● الممولون:
كفينا تل كفينا (من النساء إلى النساء) … منظمة دعم اإلعالم الدولي (… )IMS
مؤسسة األصفري … رابطة النساء الدولية للسالم والحرية  .… WILPFصندوق دعم
النساء  …Global Fund For Womenالمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي GIZ
● المؤسسات الداعمة في السابق
… … IFA … EMHRF … HIVOS … Heinrich Böll … CFI

فريقنا
نحن اليوم نحتفل بذكرى التأسيس العاشرة ،والتي تحققت بجهود فريق من
الصحفيات والمدافعات والباحثات على مدى  ١٠سنوات ،ال يسعنا إال شكرهن
وتقديرهن في هذا اليوم.
وفي نهاية هذه السنة المفصلية في تاريخ المؤسسة ،تحية من فريق مؤسسة
شبكة الصحفيات السوريات:
روال أسد
مؤسسة شريكة والمديرة التنفيذية
صحفية نسوية وباحثة ومدربة إعالمية في تحليل الخطاب النقدي من منظور نسوي
ومدافعة عن حقوق اإلنسان
رند صباغ
نائبة المديرة
صحفية وباحثة نسوية جذرية سورية ،تركز عملها بعد الثورة السورية في مجاالت
المناصرة السياسية والحقوقية إلى جانب تمكين النساء من خالل اإلعالم
هيمى اليوسفي
المديرة العامة للبرامج
ناشطة سورية نسوية تقاطعية وناشطة في مجال حقوق اإلنسان .حاصلة على درجة
الماجستير في المخاطر واألمن ،وتعمل في إدارة البرامج والمناصرة في قطاع المجتمع
المدني منذ عام 2012

آنا لومتاتيدزه
مسؤولة أولى للمالية
ً
حاليا بدراسة
حاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة تبليسي ،وتقوم
ماجستير في هولندا حول التمويل والرقابة
روال عثمان
منسقة برنامج جندر رادار
صحفية نسوية ومدافعة عن حقوق اإلنسان وباحثة متخصصة في التحليل النقدي
للخطاب من وجهة نظر نسوية
ندى الجندي
منسقة برنامج الحماية
اخصائية في برامج وتدخالت الحماية والعنف القائم على النوع االجتماعي ،فنانة
تشكيلية نسوية ،مدافعة عن حقوق اإلنسان ،ومناصرة لحقوق الالجئين والمهاجرين
رشا النداف
منسقة برنامج قالت
ناشطة نسوية ال عنفية ،مدافعة عن حقوق اإلنسان ،تدرس ماجستير في ثقافة
الالعنف وحقوق اإلنسان
مايا البوطي
مستشارة في برنامج جندر رادار
صحفية ومدربة في مجال الجندر واإلعالم مقيمة بباريس

لما راجح
مستشارة في برنامج جندر رادار
صحفية مستقلة ،حاصلة على شهادة الماجسيتر في اإلعالم  ،مؤمنة بالفكر النسوي ،
وأهمية مراعاة الجندر ضمن التغطيات الصحفية
هبة محرز
مستشارة في برنامج جندر رادار
صحفية وباحثة وصانعة مسرح نسوية ،تعمل بالشأن الثقافي واإلعالمي
نينار عمران
مسؤولة التواصل
مسوقة الكترونية ،نسوية تعمل في الشأن الثقافي واإلعالمي

ماذا بعد؟
بعد عشر سنوات ،نكمل الطريق بالعمل نحو إعالم نسوي مهني لتغيير اجتماعي
عادل.
نحمل فكرنا ،خبرتنا ،طاقتنا ورؤية مؤسستنا ،ونتوجه إلى العمل المشترك مع
شريكاتنا وشركائنا في الرؤية والهدف نحو مجتمع عادل ،خال من العنف واألبوية
واالستعمار الفكري والثقافي ،آمن لنسائه ومثمن لتجاربهن ،منصف لجميع أفراده
ً
بعيدا عن أي شكل من أشكال االستضعاف أو التهميش أو االستعالء.
تتجه اليوم مؤسسة شبكة الصحفيات لتعزيز وجودها متخطية الحدود ،عبر شراكات
ونشاطات محلية وإقليمية مع المؤسسات اإلعالمية والمنظمات النسوية و مؤسسات
حقوق اإلنسان من أجل العدالة االجتماعية.
سنبدأ العقد الثاني من عمر المؤسسة باسم جديد يعكس فكرنا النسوي ونضجنا
ً
قريبا سنكون مؤسسة اإلعالم النسوي.
التنظيمي خالل العقد األول،

ً
مستمرا وما زالت الثورة حية.
مازال النضال

