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تقدم Free Press Unlimited فرصتین لتقدیم الطلبات" 
A@!النسخة الثانیة من برنامج التطویر المھني لقادة المستقبل ?المناصرون السوریون من أجل اإلعالم" 

B@!منح لدعم مشاریع وأنشطة المناصرة لقطاع اإلعالم السوري 

برنامج سوریا في منظمة Free Press Unlimited یطمح إلى تقویة وتعزیز وسائل اإلعالم المستقلة والمھنیة، ولكن عندما 
یتعلق األمر بحمایة الصحافة ، أو الترویج لحریة واستقاللیة وسائل اإلعالم أو حمایة حقوق الجمھور، ھناك حاجة إلى 

?مناصرین من أجل اإلعالم?@!ھؤالء ھم األفراد الذین یمكنھم الدفاع عن حقوق ومصالح ومسؤولیات وسائل اإلعالم@!نھج ھذا 
المشروع شامل تماًما ویسعى لیشمل أصوات المبادرات اإلعالمیة المختلفة عبر المناطق الجغرافیة والھویات المتنوعة 

باإلضافة لقطاع المجتمع المدني@!ویؤكد على احترام الحساسیات واألمان خالل تنفیذ البرنامج@ 
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تقدم ھذه الدعوة فرصتین، حیث یمكنك التقدیم كصحفي\!إعالمي فرد  لبرنامج التدریب ، و\!أو یمكنك التقدم كمنظمة مجتمع 
مدني أو مؤسسة إعالمیة للحصول على منحة مشاریع وأنشطة المناصرة@ 

 للتقدم یرجى  قراءة قسم ^أ[!للتدریب أو قسم ^ب[!للحصول على المنح@ 
 

القسم ^أ["!طلب التقدم التدریب" 

تھدف فرصة التدریب ھذه إلى تعزیز مھارات المناصرین لإلعالم ^الصحفیین والعاملین في مجال اإلعالم والعاملین في 
المجتمع المدني والناشطین[!، أو االرتقاء بھذه المھارات إلى المستوى التالي@!سوف تكتسب المزید من األفكار حول كیفیة 

وضع استراتیجیة لعملك وأنشطتك؛ باإلضافة إلى كیفیة تحدید وتعریف القضایا والتعرف على مداخل جدیدة إبداعیة لمبادرات 
المناصرة التي تتناول القضایا المتعلقة باإلعالم في السیاق السوري ، على الصعیدین الوطني والدولي@!ھذه أیًضا فرصة 

لتطویر الفكرة التي طالما أردت تحقیقھا أو التي تعمل علیھا حالیًا@!في ھذه الدورة التي تمتد ألكثر من شھرین والتي تغطي _!
وحدات تعلمیة ستتلقى المشورة وستتبادل األفكار وتتعلم كیفیة استخدام األدوات المختلفة@!سیوفر البرنامج تدریباً عبر 

اإلنترنت ، ودروساً متقدمة Masterclass ، وجلسات تواصل وتشبیك وتدریب فردي@ 

ما یقدمھ التدریب: 1.
فرصة مجانیة للتطویر المھني الشخصي من أجل التعلم أو تحسین معرفتك في مجال المناصرة ومھارات •

المناصرة 
المشورة والتوجیھ لتطبیق أفكار المناصرة على نحو یتسم بالجودة •
زیادة مھارات قیادة المناصرة واالتصال •
فرصة لالنضمام إلى فریق العمل والمناصرة لتطویر استراتیجیات المناصرة •
البعد االستراتیجي واألدوات االستراتیجیة •
اكتشاف جوانب إطار عمل السیاسات اإلعالمیة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة •



التشبیك مع مجموعة متنوعة من األقران •
القیمة المضافة والخبرة لعملك و \!أو مشاركة ما تم اكتسابھ مع مؤسستك •
تُمنح الدورة شھادة فقط لمن تـ\!یستطیع التزام ببرنامج التعلم القصیر كامالً ^جمیع وحدات التدریب األربعة[ •

تشمل عناصر التدریب الرئیسیة ما یلي" 2.
السیاسات اإلعالمیة واإلطار القانوني للعمل اإلعالمي ^محلیًا ودولیًا[ •
التخطیط االستراتیجي للمناصرة •
قوة التنظیم اإلعالمي `!اإلعالم من أجل التغییر •
مشاركة أصحاب المصلحة •
النوع االجتماعي والتنوع واإلدماج في الناشطیة اإلعالمیة •
إدارة المخاطر واألمن •
البناء من أجل المستقبل `!التأثیر واالستدامة •
التشبیك والتبادل •

األھلیة للتدریب" 3.
!لدیھ\ا اھتمام بالمواضیع المتعلقة بالمناصرة!•
!یجب أن تـ\!یكون المتقدمون\ات سوریون\ات محترفون\ات في اإلعالم أو منظمات المجتمع المدني!•
تـ\!یستطیع االلتزام حضور للقائین في الشھر على األقل ، على مدى شھرین •
متاح\ة بالكامل وملتزم\ة بالمشاركة في كامل جلسات تدریب المناصرة ^_!وحدات تدریبیة[@!الحضور إلزامي •

للحصول على الشھادة@ 
یتحدث اللغة العربیة ، ویوصى بشدة باللغة اإلنجلیزیة للبعد الدولي لعمل المناصرة •
!طور مھارات االتصال ^الكتابیة والشفویة[!كمتحدث عام أو لنقل رسالة قویة!•
القدرة على االتصال بشبكة اإلنترنت \!الكھرباء خالل اللقاءات الخاصة بالبرنامج •
!ملتزم\ة بتخصیص بعض األیام للدراسة أو قراءة وثائق السیاسات ^على سبیل المثال"!یومان في الشھر[!•
لدیھ مھارة التفكیر الناقد ، ولدیھ أولویة للدفاع عن حقوق اإلنسان ، ومنفتح للعمل مع اآلخرین من خلفیات متنوعة •

ومناقشة القضایا المثیرة للجدل باحتراف ومھنیة 
یتمتع المتقدمون بمیزة إذا" •

o لدیھم\ن خبرة فعلیة في مجال المناصرة أو كانوا جزًءا من بعض األنشطة ذات العالقة
o ، لدیھم\ن قدرات في واحد أو أكثر من ھذه المجاالت"!تحلیل سیاسات حقوق اإلنسان \!وسائل اإلعالم

وكتابة المحتوى الخاص باالتصال واإلعالم، و!التشبیك ، وعمل االتصال في المنظمات المحلیة و \!أو 
اإلقلیمیة و \!أو الدولیة 

الجدول الزمني" 4.
المرحلة األولى"!التسجیل \!التطبیق ^یونیو[ •

المرحلة الثانیة"!اختیار المشاركین ^یونیو \!یولیو[ •

المرحلة الثالثة"!الدورات التدریبیة والمھام الخاصة بھا ^یولیو a!أغسطس[ •

المرحلة الرابعة"!ختام وتقییم وتوزیع شھادات إكمال البرنامح ^سبتمبر[ •



للحصول على طلب التقدم للتدریب المجاني من ھنا 

 @bللحصول على طلب المنحة ، انظر أدناه

 

القسم ^ب["!طلب التقدم للحصول على المنحة" 

تـقدم Free Press Unlimited مـنحاً صـغیرة ألنشـطة الـمناصـرة لـقطاع اإلعـالم الـسوري ^مـناصـرة قـضایـا اإلعـالم[@!یـمكن 
لـلمؤسـسات اإلعـالمـیة والـمؤسـسات اإلعـالمـیة والـصحفیین المسـتقلین تـقدیـم مـقترحـاتـھم\ن لـتنفیذ مـشاریـع أو أنشـطة مـناصـرة بـین 
شھـري یـولـیو ^تـموز[!!ونـوفـمبر^تشـریـن الـثانـي[!BcBB@!ویـمكن أن تـكون أنـواع الـمشاریـع عـلى سـبیل الـمثال ال الـحصر"!الـفاعـلیات 
والـمؤتـمرات الـصحفیة ومـوجـزات السـیاسـات والـبحوث الـمعمقة وإعـداد الـتقاریـر ، أنشـطة الـمناصـرة ، الحـمالت ، الـحوار 

المجتمعي \!السیاسي ، األدوات اإلبداعیة ، أنشطة التمویل الجماعي ، أدوات المناصرة ، آلیات المراقبة والمساءلة@ 

ما یقدمھ التدریب" 1.
 یمكن منح المنح في حدود dccc!یورو كحد أقصى •
التغذیة الراجعة والتدریب على تطویر االقتراح •
التدریب وبناء القدرات ^عند الحاجة[!أثناء التنفیذ •
تغطیة الدعم"!التوعیة ، والشمولیة ، والممارسات األمنیة •
التوجیھ مع مراقبة المشروع وإعداد التقاریر •

معاییر األھلیة للحصول على المنحة" 2.
المؤسسات اإلعالمیة السوریة المستقلة •
منظمات المجتمع المدني السوریة التي تعمل لدعم وسائل اإلعالم \!أو مع وسائل اإلعالم والمناصرة •
المؤسسات السوریة الموجودة داخل سوریا وفي المنفى ^یتم أیًضا تشجیع التعاون عبر المناطق الجغرافیة •

المختلفة[ 
تنوع التمثیل الجغرافي •
التنوع في قطاع اإلعالم ^المنافذ اإلعالمیة والمؤسسات اإلعالمیة `!المطبوعة ، الرقمیة ، أو اإلذاعیة ، •

إلخ[ 
التوازن بین الجنسین داخل المؤسسة وفریق التنفیذ •
التنوع في التمثیل العرقي والجنس والعمري •

الجدول الزمني 3.
المرحلة األولى"!تقدیم االقتراح وتطویر المشروع ^یونیو \!یولیو[ •

المرحلة B"!تنفیذ المشروع ^في أي مكان بین یولیو a!نوفمبر[ •

المرحلة e"!المراقبة والتقییم ^دیسمبر[ •

المرحلة _"!تبادل التعلم `!طوال فترة التنفیذ للراغبین في المشاركة •

 



كیفیة التقدیم" 
•!BcBB!f5:[!_ آخر موعد للتقدیم ھو!
للتقدم لبرنامج التدریب یرجى تعبئة نموذج الطلب من هنا •

o التدریب مجاني ، ولكن سیتم اختیار الحد األقصى لعدد المتقدمین على أساس دوافعھم وسیحصلون على
شھادة فقط عند إكمال البرنامج بنجاح 

!للتقدم بطلب للحصول على فرصة Grants ، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى"!•
!ghaaksmandekoster@freepressunlimited.org

o نموذج طلب المنحة مرفق .هنا

o نموذج المیزانیة مرفق .هنا

تـقدر Free Press Unlimited الـشمولـیة والـتنوع والـمساواة@!نـشجع الـنساء الـسوریـات والـمنظمات الـمتنوعـة عـلى الـتقدیـم@!نـشجع 
أیًضا السوریین!أینما یعملون حیث یتم تقدیم البرنامج عبر اإلنترنت@

https://www.freepressunlimited.org/en/form/adv-for-media-short-learning-3
mailto:haaksmandekoster@freepressunlimited.org
https://drive.freepressunlimited.org/index.php/s/KnknxqytAGeipnA
https://drive.freepressunlimited.org/index.php/s/pRXzbCEbHqpjyGi

