


إعالم نسوي لتغيير اجتماعي

العاشرة..بذكراهاشبكة الصحفيات السورياتمؤسسةاليوم، تحتفل

كيف بدأنا؟
سوريا،انتفضتالمنطقة،فيالثوراتحملتهاالتيالتغييرتياراتمنوكجزء،٢٠١١في

وانطلقت الثورة السورية.، اللحظة المفصلية التي غيرت حياتنا جميعًا، كنساء،

كصحفيات، وإعالميات، وكنسويات.

بدايةلتكونامتدتبلفحسب،السوريالسياسيالنظاملتغييرثورة٢٠١١ثورةتكنلم

لحركة تغيير اجتماعي على طول البالد بشكٍل حيوي ومستمر.



من نحن؟
تغيير صورة النساء، مؤسسة تمتلك رؤيةالتحديوالتغييرنحن مؤسسة تجرؤ على

اجتماعية.وناقد للوصول لعدالةخطاب إعالمي نسويفي اإلعالم وتعزيز

النسوي،اإلعالمأول مؤسسة متخصصة فيمؤسسة شبكة الصحفيات السوريات

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

آلياتوالبحثوتحليل السياساتوبناء القدراتوالمناصرةالسوري من خالل

،مدافعاتو اشطاتن ،ناقدات،مفكرات. ويتألف فريقنا منالسالمة والحماية

لالستعمارتقاطعية ومناهضةنسويةعن حل المشكالت من نظرةباحثاتو

وسياقية، ومن نطاق، واللواتي يمتلكن مهارات تحليلية واجتماعية محليةالفكري

متنوع الخلفيات والهويات ووجهات النظر.

أسدروالالصحفيتينبجهود،٢٠١٢فيالسورياتالصحفياتشبكةمؤسسةتأسست

الصحفيات ولتطوير اإلعالم، بهدف خلق مساحة للتواصل والدعم بينميليا عيدمونيو

من منظور نسوي نقدي، تم تسجيل الشبكة كمؤسسة غير ربحية

هولندا.في٢٠١٣عام



اإلعالم كما نراه
نرى دور اإلعالم في خلق خطاب تحرري ديمقراطي، وجسرًا للحركات النسوية والنسائية

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لُترى وُتسمع وُتقدر. نطمح لخلق

وتأسيس ثقافة وبيئة عمل خالية من القمع الممنهج بناًء على الثقافة، أو العقيدة، أو

الهوية الجندرية، أو الميول الجنسية، أو العمر، أو القدرات البدنية والذهنية، أو العرق، أو

المركز االجتماعي واالقتصادي، أو أي شكل آخر من أشكال التنوع.

قيادية، وأن تقوميزداد وجودهن في مواقعنطمح أن يتعاظم صوت الصحفيات، و

وسائل اإلعالم بدورها التوعوي بشأن المساواة والعدالة والقضايا النسوية على وجه

الخصوص.

نطمح أن يكون الجسر الذي يصل وسائل اإلعالم والعامالت/ين فيها، بالنساء

والحركات النسوية قادرًا على خلق مجتمع يحترم التنوع والتعددية، يخلو من القوالب

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
ما يعني أنها تشمل: النسوية التي تمثلنا متعددة الجوانب وشاملة،النسوية

المهجرين/ات والمهاجرين/ات والالجئين/ات، كما تشمل ذوات/ذوي اإلعاقة وجميع

األعمار واألعراق واأللوان واإلثنيات واالنتماءات والمناطق والشعوب المهمشة، و

الالمعياريات/ين سواًء جسديًا، أم نفسيًا، أم سلوكيًا.

والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرات/ين جنسيًا وثنائيي الجنس ،

كما تشمل غير ثنائيي الجنس وغير مستقري الجنس.

مع بعضها البعض: نحن ندرك بأن جميع أشكال الظلم مترابطة ومتقاطعةتقاطعية

ويجب معالجتها معًا. ويحدد النهج التقاطعي العقبات المتأصلة ويسمح بتطبيق

سياسات وقوانين شاملة.

في تعاونات وتضامن عابرةنعمل بمنطق عابر للحدود الوطنية وندخلعابرة للحدود:

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.

ومحلية طويلة األمدنحن ملتزمات بإجراء تغييرات مجتمعيةالعدالة التحويلية:

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.



نحن ضد التفكير العدائي والتراتبي، أي الطبيعة في مقابل الثقافة،العدالة البيئية:

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.

2016حتىسوريافيالمؤسسةمعالمرتبطات/يناألفرادوجودأماكنتوضحخريطة



:المؤِسسات

روال أسد

هي باحثة نسوية سورية، صحفية، ومرشدة ومدربة في

مجال اإلعالم النسوي، ناشطة بيئية، والعبة كرة قدم

.1983دمشقمواليدمنسابقة،

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

.2011عامحتىالثقافةمجالفيعملتثمومن2002عام

المبادراتكإحدىسوريا،فيالجفافبسببالنازحيندعممبادرةروالأسست،2010عامفي

البيئية الحقوقية القليلة في سوريا.

عملت روال في مجال اإلعالم المطبوع، المسموع والمرئي وكذلك الرقمي، كما نشرت أعمالها

الصحفية والبحثية في منصات إعالمية وحقوقية محليًا، إقليمًا ودوليًا.

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

اإلعالمفيإجازةعلىحصلت،1984

والفلسفة من جامعة دمشق كلية

اآلداب والعلوم اإلنسانية.

ميليا هي مؤسسة مشاركة في تأسيس

مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات،

وعملت كمديرة إقليمية منذ التأسيس

.2020حتى

٬2012العاملعمانانتقالهاحتىالتخرجبعدااللكترونيةالصحافةمجالفيعملت

خبيرة في حمالت الحشد والمناصرة في مجال حقوق النساء واإلعالم والعدالة

االجتماعية. ميليا عيدموني المديرة اإلقليمية لشبكة الصحفيات السوريات إضافة

إلى عملها كمدرّبة على استخدام وسائل اإلعالم الحديث في إحداث تغيير

اجتماعي.



 مؤسسة على مدار السنوات، توجت جهود ال إعالم سوري نسويفي طريقنا إلى

العملواستدامةمعرفيتراكمتحقيقبهدفرئيسيةبرامج٤بتشكيلالماضية

النسوي اإلعالمي، وبرامجنا هي :

جندر رادار

برنامج الحماية

منصة قالت

اإلعالم وأجندة النساء والسالم واألمن

رفع، واإلعالميتطوير الخطابتتقاطع البرامج في األهداف وتسعى إلى خلق و

بيئةوالعمل على خلقالمعرفية لدى العامالت والعاملين في مجال اإلعالم،القدرات

للنساء.عمل آمنة



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

علىالقائمالعنفلمناهضةالنشاطمنيوم١٦

النوع االجتماعي

ضدالعنفتضمنت الحملة تعريفات بصرية حول

الزواجوالعنف المرتبط بقتل النساءالنساء و

، كماالعنف األسريوتزويج الطفالتوالقسري

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

نساءقصص نجاح

سوريات مدرسات

وصحفيات وناشطات

ومدافعات عن حقوق

اإلنسان

حبر مو ناشف

اليوم العالمي لحرية الصحافة

فيحرية اإلعالم والتعبيرسلسلة من التقارير والبرامج اإلذاعية التي تناقش وضع

سوريا

بالتعاون مع مجموعة من

اإلذاعات المحلية

والمنظمات غير الربحية

(أورينت، روزنة، آرتا، صوت

راية، نسائم سوريا، روح،

CFI(



النساءضدالعنفلمناهضةيوم١٦

العسكرةفي سوريا وأثرصعوبات التعليمركزت الحملة في ذلك العام على موضوع

الفتياتعلى تعليم

٢٠١٦
برنامج مواطنات

يوم المرأة العالمي

الصعبة التي تمر بهاواقعهن والظروفيتحدينمجموعة من القصص لنساء سوريات

نساء سوريا.

أنا هيبالتعاون مع شبكة

هذا حقك

وحمايةأحقية الوصول إلى المعلوماتحملة حول

الحريات األساسية



٢٠١٧
2019وفرنسا2017لبنانحكواتيات،معرض

مع جلسة نقاش مع معتقلتين سابقتين

هند مجلي ودانية يعقوب

سورياتنساءعدةقصصيرويمشروع

المساواةفيحقوقهنأجلمنيناضلن

معرضًاحكواتياتمشروعتضمنوالحرية.

عالالسوريةالفنانةصنعمنمنحوتاتلثمانية

معالمنحوتاتهذهوترافقتحيدر.الشيخ

الذي"الظلمن"وكتاب،صوتيةتسجيالت

السورياتالنساءمنلعددقصصًايروي

بحقوقهنللمطالبةالظلمنخرجناللواتي

في المساواة والحرية.

اليوم العالمي لحرية الصحافة

أطلقت هذه الحملة بالتعاون مع

AINإنفوغرافيكعينمجلة Infographic Magazine-انحكتماحكايةSyriaUntold

Data 22داتا22



بحق المؤسساتاالنتهاكاتانفوغرافيك يوضح

.٢٠١٧عامبدايةمنذاإلعالميةوالمراكز

علىسوريا أكثر دول العالم خطرًاانفوغرافيك

الصحفيات/ينحياة

اإلعالميينبحقاالنتهاكاتانفوغرافيك يوضح

٢٠١٧العامبدايةمنذسوريافي



Syrian(آخرمكانفيالسوري/ةمعرض 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

في سوريا،الجنسانيةوالجندرمن ورشة عمل حولمحتوى نسويبدأت فكرة

بالتعاون مع موقع الجمهورية

بودكاست١٢علىالملفيحتوي

مكتوبمقال٢٧و

انفوغراف١٥و

https://soundcloud.com/sfjn-1/sets/babwenfata7


هي مدافعة

للنساء السورياتالتمكين السياسي



، وهي:الفكر النسوييتوزع الملف على مجموعة من المحاور التي تناقش وتبحث في

/النسويالحراك النسائيتاريخ●

٢٠١١بعدالسوريالنسويالحراك●

النسوية واللغة العربية●

النسوية والمنفى●

النسوية واالنترنت●

الجنسانية●

الفن والنسوية●

األدب والنسوية●

النسوية واالعتقال●

السورياتالنساءعلىالتسليحأثر●

هي مدافعة●

للنساء السورياتالتمكين السياسي●



٢٠١٩
قصص اليافعات بأقالمهن

ورشة للكتابةفيالسورياتالفتياتكتاب يجمع قصص مصورة أنتجتها مجموعة من

تزويجالوعي حولالتي نظمتها المؤسسة، والتي تهدف إلى زيادةاإلبداعية

.القاصرات

تنظيم اجتماع إقليمي في تونس

مع صحفيات من العراق، ليبيا، اليمن، تونس وسوريا

تقرير: الدائرة المفرغة للعنف

أنتجه برنامج،العنف القائم على النوع االجتماعيوالعنف الجنسيملف خاص حول

تم نشره على موقع الجمهورية.جندر رادار

حملة: أمن وسالمة الصحفيات السوريات: أخطار وانتهاكات

علىالعقابمناإلفالتإلنهاءالعالمياليومبمناسبة

سلسلةالمؤسسةنشرت،الصحفيات/ينضدالجرائم

المرتكبةاالنتهاكاتحولوالمعلوماتالحقائقمن

بشكلالسورياتوالصحفياتعامبشكلالصحفيينبحق

المحدقةواألخطارالتهديداتعلىالضوءلتسلطخاص

أمنهنوضمانالنفسيللدعمحاجتهنتناولتكمابهن،

وسالمتهن.



٢٠٢٠
تحديات الظهور اإلعالمي للنساء

14بمشاركةاإلنسان"،حقوقأجلمن"صحفيونمنظمةمعبالشراكةحواريةجلسة

صحفي وصحفية.

من ظهورهن في وسائلوتحدالخبيراتناقش الحضور بعض المشكالت التي تواجه

االجتماعيالمبني على النوعالتمييزاإلعالم مثل نظرة المجتمع لهن و

حملة اليوم العالمي للمرأة

السورياتالصحفياتشبكةمؤسسةدعت2020للمرأةالعالمياليومبمناسبة

إلى التحرك من أجلحول العالمجميع القيادات اإلعالمية والصحفيات والصحفيين

سواء من حيث الكم أو من حيثقضايا الجندر في األخبار،إعادة التوازن إلى وتمثيل

ووقعت)IMS(الدولياإلعالمدعممنظمةأصدرتهمشتركبيانفيالتمثيلكيفية

فيوالرجالللنساءالمتوازنالتمثيلأهميةإلىالبيانوتطرقإعالمية.منظمة25عليه

األخبار وفي الشؤون الجارية حيث يعكس ذلك تكوين المجتمع وُيظهر تنوعًا أكبر في

الخبرات اإلنسانية واآلراء واالهتمامات.

محتوى إعالمي: سوريا في العمق

مجموعة من المقاالت التحليلية والمقابالت الحية التي تحاول التعمق في الوضع

السوري

فاونديشنالغارديانومؤسسة)IMS(الدولياإلعالمدعممنظمةمعبالشراكة

وموقع حكاية ما انحكت.

https://media.sfjn.org/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%84%d8%b0/


١٩كوفيدخاللخاصةتدريبات

بعد انتشار الوباء، تزايدت األخطار التي تحدق بالصحفيات والمدافعات عن حقوق

بعد فقدان العديداتاقتصاديةأو حتىاجتماعية،مخاطر صحيةاإلنسان، سواء

ألعمالهن في ظل الوباء

لمواكبة أثر الوباءتدريباتها وإنتاجهامؤسسة شبكة الصحفيات السورياتخصصت

على الصحفيات والمدافعات السوريات من خالل

نشر تقرير اعتمد على نتائج استبيان حول سالمة وأمن الصحفيات●

والمدافعات في زمن الوباء

اإلنترنتالنفسي عبروالدعمالرقميتقديم تدريبات حول األمن●

فيالنزوحمناطقفيالسورياتالنساءحياةعلىكوروناأثرحولمقاالت٨●

الداخل السوري، وفي مخيم الزعتري

بيان حول مكافحة العنف ضد الصحفيات

بيان شفوي في الدورة الرابعة واألربعين لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

م)2020يوليو21–يونيو30(

شبكةمنبدعم)WILPF(والحريةللسالمالدوليةالنسائيةالرابطةعنصادر

)SFJN(السورياتالصحفيات

حملة: طريق سوريا إلى العدالة

اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي فيبالتزامن مع

السوریة «بدائل»النسویةالمنظمات، أطلقـتحاالت النزاع

و«دولتي» و«النساء اآلن من أجل التنمية» و«شــبكة الصحفيات

https://media.sfjn.org/4996-20/


السوريات»، باإلضافة إلى «حملة من أجل سـوریا»، حملة «طريق سوريا إلى العدالة»»

العنفمنالناجيات/ينعملت الحملـة على إنتاج محتوى يساهم في تعزيز وصول

ورواية تجاربهن/مإلى العدالة،العنف القائم على النوع االجتماعيوالجنسي

وقصصهن والتحديات التي تواجههن/هم

حملة: عايزة جواب

وسناءفي معركتها لحرية أبنائها عالءليلى سويفحملة تضامن مع

شراكات محلية واقليمية مع شبكة آسو اإلخبارية، راديو البلد وحكاية ما انحكت

نتج عنها:

ومكتوبةومرئيةمسموعة،إعالميةمادة٤٥●

"ال الستهداف العامالت في القطاع اإلعالمي" (#ليست_هدفًا)●

النوععلىالمبنيالعنفإلنهاءالنشاطمنيومًا١٦حملةمنكجزء

الحملة لدعمهذهمؤسسة شبكة الصحفيات السوريات، أطلقتاالجتماعي

حقوق اإلنسانفي القطاع اإلعالمي والناشطات في مجالالنساء العامالت

في المنطقة وبخاصة الصحفيات والمدافعات السوريات.

:١٣٢٥القراروتناولاإلعالمفيالجندريةالحساسيةعلىالقدراتبناءأثر●

واألمنالنساء والسالمللمواد اإلعالمية المنتجة ضمن برنامجتحليل

1325القراروتناولاإلعالمفيالجندريةالحساسيةعلىالقدراتبناءأثريتناولتقرير

شبكة الّصحفّياتمؤسسة، حيث هدفتالنساء والسالم واألمنكجزء من مشروع

أكثر مهنّية وحساسّيةمن خالل هذا البرنامج، إلى تحقيق تغطيٍة إعالميةالسوريات

لقضايا الّنساء وتعزيز دور اإلعالم في اإلضاءة على جهود النساء في بناء السالم



الوقايةالحماية،المشاركة،في١٣٢٥القرارأركانتطبيقضرورةعلىالضوءوتسليط

ومنع وقوع العنف.

٢٠٢١
النسويالنضالمنسنوات١٠حملة

في اليوم العالمي للمرأة تذكرنا نساء

سوريات عملن من أجل مستقبل أفضل لهن

ولغيرهن من النساء.

تقرير: ليؤخذن على محمل الجد

لمشاركةوسائل اإلعالم السورية الناشئةنموذج من تغطية بعضتحليل

)2019–2012(األولالمسارفيالسورياتالسياسيات

إطالق: خدمة إدارة الحالة

الشرق األوسطتهدف إلى دعم الصحفيات والمقيمات في بعض دول منطقة

(سوريا، لبنان، األردن، أربيل/العراق، تركيا)؛ المعرضات للخطر أو كن� قد تعرضن ألي

الناتج عن عملهن فيأو الضرر الماديالنفسيأواألذى الجسديشكل من أشكال

قطاع اإلعالم أو قد تم تهديد حياتهن وسالمتهن.



بدء آلية المتابعة واإلرشاد

ضمنيعملن/وناللواتي/الذينللصحفيات/يين)mentorship(واإلرشادللمتابعةآلية

السياق السوري في سوريا والبلدان المجاورة، و يرغبن/ون بتطوير مهاراتهن/م في

والنزاع.حساسة للجندرمتوازنة ومواد إعالميةإنتاج

العمل نحو بيئة عمل آمنة

لما يجعلهن يشعرن، ورؤيتهنالصحفياتإجراء مجموعة مقابالت تعكس مطالب

التمييزباألمان في مجال العمل الصحفي واإلعالمي، وتطرح تجاربهن وآرائهن حول

في المناصب اإلدارية.، والسياسات المراعية للنوع االجتماعي، والتوازنالتحرشو

تقرير: األمان الرقمي حّق

: المخاطرالرقميالفضاءالصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان السوريات في
والتهديدات

الصحفيات والمدافعات عنضّدالعنف الرقميدراسة أولى من نوعها تنظر في نطاق

كما يسلط التقرير،آثاره النفسية، الجسدية والمهنيةحقوق اإلنسان السوريات و

الضوء على أنواع العنف الرقمي الذي تعرضت له الصحفيات والناشطات والمنصات

التي تحدث فيها تلك الهجمات.

محتوى حول الفضاء العام والجسد

كنساء.عالقتنا بأجسادناعلىالمحيطة بناالبيئة المجتمعيةثالث مقاالت عن تأثير

.٢٢رصيفمعبالتعاوننشرت



فيديوهات: يوم عادي من إدلب

األمان، وتحاول نقلتسلط الضوء على معاناة النساء بسبب غيابسلسلة فيديو

أثرصوتهن وتجاربهن المعاشة في واقع يفقدن ضمنه حق األمن والسالم، كما تبين

.الحرب والنزاع على سالمة وأمن الصحفيات السوريات في إدلب

٢٠٢٢
مقال تحليلي: ضحية جديدة، ولكن فرصة لبدء التغيير

.العنف األسري، وضحايايات الرفاعيفي رثاء آجندر راداركتبه فريقمقال

تقرير: تغطيات خافتة

العنف األسريالسورية الناشئة لقضاياوسائل اإلعالملخطابتحليل نقدي

التي يتم فيها تناولاألنماط واألساليب اإلعالميةهدف إلى دراسة ومالحظة

من المؤسسات اإلعالميةضد النساء والفتيات من قبل عينةالعنف األسريمواضيع

وإبراز دورها في الحّد منوالنسائية،النسويةالسورية الناشئة/ البديلة والمنظمات

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

عن رؤاهّن المختلفةمؤسسة شبكة الصحفيات السورياتحملة عبرت فيها عضوات

.النسويةلمفهوم



نشر األداة العملية لتضمين أجندة النساء والسالم واألمن في التغطيات الصحفية

و مواضيــع ترتبـطتغطيــة قصــصبهدف تسهيل عمـل الصحفيات والصحفيين عنــد

األدواتبعــضتقديــموواألمن،النســاءوالسالمأجندةمــنمهــمكجــزء1325بالقرار

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.

السوريةللثورة١١الذكرىبوسترات:

الثورةتنسيقياتفيالسورياتالنساءمشاركةتذكرناالسورية،للثورة١١الذكرىفي

أسستها النساء وأدارتها، أوفي بداياتها، من خالل تعداد للتنسيقيات التيالسورية

التي شكلت النساء النسبة األكبر من أعضائها.

وذلك بذكر عدد منالنساء)(مبادرات مدنية من النساء إلىكما قمنا باإلضاءة على

.الثورةبعدالتي تشكلت في الداخل السوريالمبادرات النسائية والنسوية

بوسترات: اليوم العالمي لحرية الصحافة

الصحافةحريةعلىوأثره20رقمالمعلوماتيةالجريمةقانونعنمعرفتهيجبماأهم

جلسة حوارية في برلين حول الحرب، العنف والمنفى

اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات

ما انحكت، جلسة، ومؤسسة حكايةمؤسسة شبكة الصحفيات السورياتأقامت

لموضوعةاإلعالميةالتغطيات" للحديث عنالحرب، العنف والمنفىحوارية حول "

في سوريا وبالد اللجوءالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات



تقرير: استثناءات نمطية

عن تمثيل األدوار الجندرية في قصص النجاح في اإلعالم

اإلعالم الناشئحول مدى مراعاة وسائلأسئلةيطرح تقرير استثناءات نمطية

قصص النجاحللحساسية الجندرية في التعاطي مع



: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.

متوازن،إعالمنحوكخطوة أساسيةتعزيز الحساسية الجندريةيهدف البرنامج إلى

.مراٍع للقضايا الجندرية والنسويةمهني، و

  

سنوات:١٠خاللالبرنامجإنتاجات

).2022أيلول(حتىإعالميةمادة295تحليلتموإعالميةمادة2720مسحتم●

النسوي التقاطعيالتحليل النقديتعتمد على منهجيةأداة تحليليةتطوير●

للخطاب اإلعالمي، تسعى إلى فهم خصوصية الخطاب اإلعالمي المحلي

والتحديات التي تواجه مؤسسات اإلعالم البديل/الناشئ السورية على مستوى

تحليل الخطاباإلنتاج والهيكلية المؤسساتية. وذلك بهدف استخدامها في

العدالةوالحساسية الجندريةلتلك المؤسسات لدعمها في تطويراإلعالمي

للصحفيات والصحفيينوتمييز الممارسات اإليجابية، كما لتقديمهااالجتماعية

المستقالت/ين كأداة معرفية تساهم في بناء مواد صحفية وإعالمية أكثر

حساسية.



الثغراتمنكًالتستعرضالشريكةبالمؤسساتخاصةتحليليةتقارير٦●

ألربعة مؤسسات إعالمية في سوريا وتركيا وألمانياالممارسات اإليجابيةو

وفرنسا.

خطابإنتاجفيجهودهّن/ملدعم٢٠١٨فيالبرنامجتأسيسمنذمتدرب/ة٦٥●

.إعالمي متوازن وحّساس للجندر

منعينةضمنللخطابنسويًانقديًاتحليًالتقّدممواضيعيةتقارير٣إطالق●

مجالفيعاملةمنظمات٩وناشئةبديلة/سوريةإعالميةمؤسسة44إنتاج

زاوية معّينة:. رّكز التحليل في كل تقرير علىحقوق النساء والفتيات

وهوّياتهّن في اإلعالم.تمثيل النساء.1

العنف األسري.لمواضيع وحوادثالتغطية اإلعالمية.2

في اإلعالم.قصص النجاحعبرتمثيل األدوار الجندرية.3

انحكت،ما(حكايةإعالميةسوريةمؤسسات٣معبالتعاونمقاالت10إنتاج●

العدسة النسوية، تتناول مواضيع متنّوعة باستخدامروزنة والجمهورية)

مثل:والجندرية

روزنةالدراما -وهوياتهّن فيتمثيل النساء.1

ضد الصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان - الجمهوريةالعنف.2

- الجمهوريةالبعد الجندري والعبء المضاعف للعمل.3

دوائر العنف - الجمهورية.4

ماحكاية-19كوفيد-العالميالوباءفترةخاللالنساءتواجهالتيالتحدّيات.5

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

منوخاليةآمنةعملبيئةلخلقوآلياتخططووضع2019فيالبرنامجعلىالعمل

العنف والتمييز

يتضمن البرنامج:

الحالةإدارةخدمة-1

من خاللالمعرضات للخطردعم الصحفيات /المدافعات عن حقوق اإلنسان●

الخدماتوالتنسيق لتلقيربطهن بمزودي الخدمات والمؤسسات المعنية

المتعلقة بالصحة النفسية، الصحية، القانونية، و منح الطوارئ.

المؤسساتاإلجراءات والتنسيق معفيما يخصالمشورةتقديمالدعم و●

الجغرافيوفي حالة الحاجة لتغيير المكان أو االنتقالوالجهات الداعمة

معين.تهديدأو تحتخطرللصحفيات والمدافعات اللواتي يواجهن

طوارئصندوقخدمات-2

المعرضات للخطرللصحفيات/ المدافعات عن حقوق اإلنسانمنح رمزيةتقديم

اإلنسانحقوقعنالمدافعات/للصحفياتتدريبات-3

الصحة النفسيةفي. تدريبات تخصصية السالمة والعناية الذاتيةفيما يتعلق ب 

عن حقوق اإلنسان، يمكن للشبكة ترشيح الصحفيات/المدافعاتوالحماية الرقمية

تقدمها مؤسسات أو جهات أخرى متخصصة. دورات تدريبيةل 



الحمايةقضاياحولوحساسسياقيمحتوىإنتاج-4

منشورات وكتيبات بالمواضيع المتعلقة بالحماية والسالمة للصحفيات/المدافعات عن

حقوق اإلنسان ومنها:

التحرشالحماية من،العناية الذاتية،السالمةنصائح و إرشادات فيما يخص●

.االلكتروني

عن حقوقالصحفيات/المدافعاتالتي تواجهاألخطارو التحدياتالتعريف ب ●

مستقل.خالل عملهن سواء في المؤسسات االعالمية أو بشكلاإلنسان

الحمايةسياساتبتطويرالراغبةاإلعالميةللمؤسساتالتقنيالدعمتقديم-5

إدارات المؤسساتمعواجتماعاتجلسات تدريبيةمن خاللالدعم التقنيتقديم

الخاصة بها.سياسات الحمايةلتطوير

خالل السنوات الماضية:

البرنامجتأسيسبدايةمنذصحفية11إلىالحالةإدارةخدماتتقديمتم●

رمزيةطوارئمنح5تقديمتمالبرنامجتأسيسمنذ●

في شمال سورياالتي تواجه الصحفياتتقييمين للتحديات والمخاطرتم إجراء●

و دول الجوار. تضمن ذلك: استبيان و جلسات نقاش مركزة ومقابالت فردية.

يتعلق بحمايةمع مؤسسات دولية وسورية وتحالفات فيماتنسيق وشراكات●

على النوعالعنف القائمالصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان من

.االجتماعي



آلية للتبليغ للصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسانبرنامج الحماية وفر●

للعملفي السياق السوري في ظل ظروف تعد خطرةالمعرضات للخطر

اإلعالمي وخاصة للنساء العامالت في مجال اإلعالم.

المخاطر وتقييميعمل برنامج الحماية منذ تأسيسه و بشكل مستمر على●

المتعلقةالصحفيات و المدافعات عن حقوق اإلنسان السورياتاحتياجات

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

الخلل تحديدًا طورنا منصة "قالت"

للنساء فيعادل حقيق تمثيل جندريبهدف ت  مؤسسةطورتها ال وهي منصة رقمية

قطاع اإلعالم (مقروء ، مرئي ، مسموع) .

سياسة، قانون دولي، علمفي مجاالت متنوعة (اقتصاد،خبيرات سورياتتضم المنصة

والمدنية المسجلةللمنظمات والمؤسسات اإلعالميةاجتماع، رياضة…إلخ) حيث يمكن

معهن مباشرة منللخبيرات والتواصلالسير الذاتيةاالطالع علىمنصة قالتعلى

خالل معلومات التواصل المتاحة.

اإلعالمية والمدنيةالوصل بين الخبيرات السوريات والمؤسساتتوفر المنصة خدمة

التي راكمتهاالخبراتفردية التجارب وتنوعبشكل سهل وسلس وأمن ، كما تقدر

النساء السوريات، ويتم العمل بشكل مستمر على تطوير المنصة وتحسين أدائها.



116حالياوتضم2018عامقالتمنصةالسورياتالصحفياتشبكةمؤسسةأطلقت

خبيرة من مجاالت متنوعة.

اإلعالم وأجندة النساء والسالم واألمن

والمساواة بين الجنسين،،بناء السالميركز هذا البرنامج على دور وسائل اإلعالم في

في-وخاصةالنساءتمثيلغيابحقيقةمنمنطلقًا.1325األمنمجلسقراروتطبيق

هويات جندريةوتوجهات جنسيةإثنية، أو دينية، أو ذواتأقلياتحال كّن منتميات إلى

ظروف اجتماعية/ اقتصادية، أو اللواتي تعشن في المناطق الريفية، وفيغير معيارية

صعبة، أو ذوات اإلعاقة- عن عمليات السالم ومراكز صنع القرار..

هدفنا من خالل هذا البرنامج هو تطوير وسائل اإلعالم لتكون منصات تركز على أصوات

وتيسر مشاركتهن، وتسمع قصصهن،النساء المشاركات في عمليات بناء السالم

في الشأن العام.

وتطوير قدراتعلى توفير التدريبمؤسسة شبكة الصحفيات السورياتركزت

حساسيةالعامالت/ين في وسائل اإلعالم إلنتاج محتوى إعالمي أكثر مهنية وأكثر

مع وسائل إعالم محلية. وقد تم التخطيط لذلك وتنفيذه بالشراكةللنوع االجتماعي

ومنظمات مجتمع مدني. باإلضافة إلى ذلك، ركزت المؤسسة على اإلنتاج المعرفي،

ومشاركة الخبرات والتجارب عبر نشر تقارير وأوراق بحثية وفعاليات النقاش.

2020و2019عاميفي

:رئيسيةأهداف٣علىالبرنامجركزمحليًا،

.1325األمنمجلسقرارحولوالصحفيينالصحفياتقدراتبناء)1



.الرقميواألمانالسالمةعلىالتدريب)2

نسويةومنظماتالنساءحقوقمنظماتبينحواريةجلساتوتنسيقاستضافة)3

والصحفيات/ين المشاركات/ين في التدريب.

ركز على:اإلقليمي،وعلى الصعيد

أفريقيا.وشمالاألوسطالشرقفيالصحفياتودعمسالمة تعزيزل التنسيقزيادة)1

.السياسيةالعمليةفيالسورياتالنساءتمثيلتحللبحثيةورقةإعداد)2

بشأنالسوريةوالنسويةالنسائيةوالمنظماتاإلعالموسائلمعنقديةمناقشة)3

نتائج البحث.

شراكات بنيناها في هذا البرنامج●

انحكت،ماوحكايةالبلدراديواإلخبارية،آسوشبكةإعالمية:مؤسسات٣مع

وصحفيات/ين سوريات/ين مستقالت/ين.

إعالمية ادةم 45وإنتاجوالمحررات/ينالصحفيات/ينمن37تدريبتم)1

2020عامفيفيديو)بصرية،سمعية(مكتوبة،

وقد صدر تقرير تحليلي عن "أثر بناء القدرات على مراعاة الفوارق بين الجنسين وتناول

اإلعالم“وسائلفي1325األمنمجلسقرار

الشريكةالمنظماتمنالصحفيات/ينإنتاجمنإعالميةمادة28التقريروحلل

الثالثة.

معسوريا)فيواثنتاناألردنفي(واحدةحواريةجلسات3عقدت)2

مؤسسات إعالمية وصحفيات/ين ومنظمات المجتمع المدني. وبلغ

.42الثالثةالجلساتحضورمجموع

"النشاطمنيومًا16"العالميةالحملةمعمشتركةإعالميةحملةوتزامنت)3

وأنتجت، بمشاركة منظمات إعالمية شريكة.العنف ضد المرأةلمكافحة



مواد إعالمية شملت مقاالت ومقاطع فيديو وعددًا من الملصقات

التوعوية.

بينمراعاة التنوع الجندري والعدالةإنتاج إرشادات توجيهية بشأن)4

بالنسبة للمنظمات واألفراد العامالت/ين في اإلعالم.الجنسين

الشراكات اإلقليمية:●

وشمالاألوسطالشرقمنطقةمنالصحفياتبينأيام٣استمراجتماعتنظيم

أفريقيا

2019الثانيتشرينفي

والعراق(سورياأفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةمنصحفية١١بمشاركة

وتونس وليبيا).

التي تتناول:عن مجموعة من التوصياتتونسفياالجتماع اإلقليميتمخض

المنظماتتمويلضد الصحفيات والمدافعات، وفرصالتمييزالتضامن النسوي،

النسويةاإلعالمية والشبكات

.

"ليؤخذن.. على محمل الجد”تقرير :●

لمشاركةوسائل اإلعالم السورية الناشئةنموذج من تغطية بعضتحليل

حول:تمحور)،2019–2012(األولالمسارفيالسورياتالسياسيات

األول" واللواتي شاركن فيالمشاركات في "المسارالنساء السياسيات- التركيز على

.دوليةأحداث وفعاليات سياسية

النساءمشاركةتغطيإعالميةمادة49لتحليلالنقديالخطابتحليلاستخدام-

.العملية السياسيةفي

2021



على:النساء والسالم واألمنركز برنامجالمحلي،على الصعيد

األدوات والمعرفة الالزمة لتعزيزالناشئةالسورية واإلقليميةوسائل اإلعالم- امتالك

للنزاع وعمليات بناء السالم.، أثناء التغطيات اإلعالميةالحساسية للنوع االجتماعي

وسائلفي1325األمنمجلسقرارتطبيقكيفيةعنإعالميةموادونشرإعداد-

اإلعالم.

:إقليميًا

المنظمات، وفي اإلعالمالعامالتبينالتحالف على مستوى المنطقة- بناء وتعزيز

وشمال أفريقيا والتيفي منطقة الشرق األوسطالنسويةوالمجموعاتاإلعالمية

،السياسي للنساءالتمثيل، والنساء والسالم واألمنتشجع على تطبيق أجندة

.الحساسية تجاه النوع االجتماعيالتي تراعيالخطاب/اللغةو

فيوالسالم واألمنالنساءلتضمين أجندةبناء القدرات- تطوير وتعزيز أدوات و

قطاع اإلعالم.

ونشاطات أخرى منها :

مع الصحفيات/ين السوريات/ين والشراكات المحلية:●

للنوعالحساسةالمقارباتلمناقشةويبينارندوات/٤تنظيم❖

.االجتماعي

أشهر).3(الصحفياتبينوالمتابعةلإلرشادآليةإنشاء❖

.2021عامفيفيديو)بصرية،سمعية(مكتوبة،إعالميةمادة24إنتاج❖

ومنظماتلمنظمات مجتمع مدني،قاعدة بياناتخططت المؤسسة وطورت●

في منطقة العدالة الجندرية والمساواةومؤسسات إعالمية ملتزمة ب نسوية

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.



مصر:مختلفةبلدان٦معاالنترنت)(عبرافتراضيإقليمياجتماع١٢نظمت●

والعراق ولبنان وليبيا والسودان واليمن.

(وهي حملة"طريق سوريا إلى العدالةكما كانت المؤسسة عضوًا في حملة "●

العنفوالعنف الجنسيمن نوعها ضدأول شكوى جنائيةأطلقت لدعم

،من االعتقالالناجيات، كما تعاونت مع النساءالمبني على النوع االجتماعي

علىالقائموالعنفالجنسيالعنفمعتجاربهنعنمدونات٥كتبنحيث

ترجمت المدونات إلىوالتحديات التي يواجهنها.وصمة العارالنوع االجتماعي)، و

اللغة اإلنكليزية، وصممت ونشرت على موقع المؤسسة ومنصات التواصل

االجتماعي.

فيواألمنالنساء والسالمعن تضمين أجندة"أداة عملية"نشرت المؤسسة●

التغطيات اإلعالمية، بهدف تسهيل عمل الصحفيات/ين عند تغطية القصص

أجندةمنمهمكجزء1325األمنمجلس قرارب العالقةذاتوالموضوعات

العملية لتناول، وتوفير بعض األدوات واالقتراحاتالنساء والسالم واألمن

األجندة من زوايا جديدة ومختلفة.



تاريخ بناء القدرات على مدار العشر سنوات :
:سوريافياالنتقاليةالفترةخاللاإلعالميةالتغطياتفيالنساءدمج:٢٠١٣

الورشتان إلى وضع حجر، هدفتغازي عنتابوعّمانورشتان تدريبيتان في كل من

األساس إلنشاء المؤسسة واختيار عضواتها وخلق مساحتها االفتراضية ومحتواها.

للنوعحساسمنظورمنالمتعددةالوسائطاستخدامحولتدريبيةورشةـ:٢٠١٤

غازي عنتاب، أقيمت الورشة فياالجتماعي

بيروتاإلعالمية، فيفي التغطياتدمج المساواة الجندريةـ ورشة تدريبية حول

في،االجتماعيللنوعحساسإذاعيمحتوىإنتاجحولتدريبيتانورشتانـ:٢٠١٥

غازي عنتاب

غازي عنتابفيفي القطاع اإلعالمي،السياسات الجندريةـ ورشة عمل حول

عنتابغازيفي،١٣٢٥والقرارالدولياإلنسانيالقانونحولعملورشةـ

وضداالجتماعيالنوععلىالقائمالعنفعناإلبالغحولتدريبيتانورشتانـ:٢٠١٦

بيروتالنساء، في

تركيافي،األمن الرقمي وأمن المعلوماتـ ورشة تدريبية حول

تركيا، فياإلعالمالحساسية الجندرية فيحولتدريب مدربات/ينـ ورشة



سوريافي،المصورةالصحافةحولالناشطاتمنلمجموعةتدريبيةورشةـ:٢٠١٧

سوريا، فيفي اإلعالمالمساواة الجندرية وحقوق المرأةـ ورشة توعوية حول

عبر الفضاءسوريافي،مبادئ التدوين للمدونات النساءـ ورشة تدريبية حول

االفتراضي

عنتابغازيفي،اإلبداعيةلكتابةاحوللليافعاتتدريبيةورشاتـ:٢٠١٨

،جندري في اإلعالم تحليل النقدي للخطاب من منظورـ ورشات تدريبية حول ال 

غازي عنتاب

في،جندريمنظورمناإلعالميللخطابالنقديالتحليلحولتدريبيةورشات:٢٠١٩

فرنسا

حول١٣٢٥القرارمنظورمنللصراعاإلعالموسائلتغطيةحولتدريبيةورشةـ:٢٠٢٠

األردنالمرأة والسالم واألمن، في

شمال، فيللنوع االجتماعيالتغطية اإلعالمية الحساسةـ ورشتان تدربييتان حول

.شرق سوريا

السياقفيالعامالت/ينللصحفيات/يينواإلرشادالمتابعةمرحلةإطالق:٢٠٢١

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:

قوانينفياالجتماعيللنوعالحساسيةحولإرشاديناشف:دليلموحبر2015●

ومواثيق الشرف اإلعالمية في سوريا، تركيا، األردن، لبنان، العراق

الناشئةالسوريةاإلعالموسائلفيالنساء2016●

واألمنوالسالمالمرأةقضايالتغطيةإرشاديدليل2018●

سوريافياإلعالميللعملالسالمةدليل2018●

مكانكلفيالسوريون2018●

حكواتيات2018●

بأقالمهناليافعاتقصص2019●

الجدمحملعلىليؤخذن2021●

سهوًاسقطن2021●

حقالرقمياألمان2021●

سوريابشأنالشاملالدوريلالستعراضالمشتركةالورقة2022●

الصحفيةالتغطياتفيواألمنوالسالمالنساءأجندةلتضمينعمليةأداة2022●

السوريةاإلعالموسائلبعضلتغطيةنقديتحليلخافتة:تغطيات2022●

الناشئة لقضايا العنف األسري

فيالنجاحقصصفيالجندريةاألدوارتمثيلعننمطية:استثناءات2022●

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:●

…)IMS(الدولياإلعالمدعممنظمة…النساء)إلىالنساء(منكفيناتلكفينا

دعمصندوق….WILPFوالحريةللسالمالدوليةالنساءرابطة…األصفريمؤسسة

Globalالنساء Fund For Women…الدوليللتعاوناأللمانيةالمؤسسةGIZ

المؤسسات الداعمة في السابق●

…IFA … EMHRF … HIVOS … Heinrich Böll … CFI…



فريقنا
بجهود فريق منوالتي تحققتالعاشرة،نحن اليوم نحتفل بذكرى التأسيس

شكرهنإاليسعناال،سنوات١٠مدىعلىوالباحثاتوالمدافعاتالصحفيات

وتقديرهن في هذا اليوم.

فريق مؤسسةوفي نهاية هذه السنة المفصلية في تاريخ المؤسسة، تحية من

: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

2012عاممنذالمدني



آنا لومتاتيدزه

مسؤولة أولى للمالية

حاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة تبليسي، وتقوم حاليًا بدراسة

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

بعيدًا 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

التنظيمي خالل العقد األول، قريبًا سنكون مؤسسة اإلعالم النسوي.

.مازال النضال مستمرًا وما زالت الثورة حية


