كيف يمكن لوسائل اإلعالم السورية المستقلة اإلسهام في بناء السالم في سوريا؟
الجمعة  6 ،مايو  17:15 - 15:45 | 2022بتوقيت وسط أوروبا
على هامش فعاليات مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي من المقرر إقامته يومي  10-9مايو ،2022
تنظم  Free Press Unlimitedحلقة نقاش عبر شبكة اإلنترنت بهدف تسليط الضوء على دور اإلعالم المستقل في عملية بناء
السالم في سوريا.
وبعد مرور إحدى عشرة سنة على األزمة السورية ،يعاني السوريون من اإلنهاك واالنقسام والخضوع للرقابة والتش ّتت داخل وخارج
البالد .وفي خضم هذه األزمة ،واصلت وسائل اإلعالم السورية المستقلة العمل كقوة دافعة ترمي إلحداث التغيير ،وبما يكفل توفير
المعلومات الموثوقة وحرية التعبير والمساءلة حول سوريا .وفي هذا اإلطار ،عملت  Free Press Unlimitedعلى حشد الدعم
والشراكات للمساعدة في ضمان احترافية ومرونة وسائل اإلعالم المستقلة والعامة والرامية إلى تقديم الخدمات.
في حلقة النقاش هذه ،يتناول مملثو وسائل اإلعالم السورية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني واالتحاد األوروبي أهمية وسائل اإلعالم
المستقلة ودور اإلعالم في بناء السالم والعملية السياسية ،إضافة إلى تسليط الضوء على الحاجة لوجود وسائل إعالم مستقلة لبناء
الترابط المجتمعي.
وتجري حلقة النقاش هذه عبر شبكة اإلنترنت ،حيث يشارك المتحدثون دروسهم العملية المستفادة ودورهم والعوامل الكفيلة بتأمين
التوازن وترك أثر ملموس عبر ما يطرحونه من وجهات نظر حيال ما يجري في الوقت الراهن من أحداث .كما يركز المتحدثون على ما
تتمتع به وسائل اإلعالم المستقلة من قدرة على اإلسهام في بناء مستقبل المجتمع السوري من خالل بناء الترابط المجتمعي في جميع
المناطق الجغرافية السورية ،فضالً عن ضمان تو ّفر معلومات مستقلة وذات مصداقية ،وخلق حوارات الرأي العام ومكافحة خطاب
الكراهية واألخبار المزيفة والمعلومات المضللة.

ويشارك في حلقة النقاش ك ٌّل من:
ميسر الحوار زيدون الزعبي ،وهو الذي سيدير حلقة النقاش.
ّ

دانيال أريستي غازتلوميندي ،رئيس قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية (.)EEAS
وسبق لدانيال العمل في األمم المتحدة واإلدارة العامة بإسبانيا ،فضالً عن العمل في المفوضية األوروبية واألمانة العامة لمجلس االتحاد
األوروبي .وتم إرساله في عدة مناسبات للقيام بمهما ٍ
ت خارجية ،ال سيما في البوسنة وليسوتو وبوتسوانا وسويسرا.

جواد شربجي ،مؤسس مشارك ورئيس تحرير صحيفة وموقع عنب بلدي
وشارك جواد في تأسيس وإطالق "الميثاق األخالقي لإلعالم السوري" في عام  .2015ويقيم جواد حاليًا في إسطنبول حيث يدير برنامج
"الممارسة" لتدريب الصحفيين والصحفيات.

شيرين إبراهيم ،مديرة الراديو في آرتا لإلعالم والتنمية
تعمل لشيرين في الصحافة منذ تسع سنوات ،وتغطي خبراتها جوانب إعداد التقارير والتقديم واإلنتاج والتحرير .وسبق لشيرين العمل
كمديرة برامج راديو جين النسائي (حاليًا زين).

غصون أبو الدهب ،رئيس تحرير سيريا برس

ً
عضوا في االتحاد الدولي للصحافة.
وتتولى غصون رئاسة مجلس إدارة الميثاق األخالقي لإلعالم السوري ،باإلضافة إلى كونها

صهيب عنجريني ،صحفي وباحث مستقل
عمل مراسالً في سوريا لصحيفتي السفير واألخبار .كما أشرف على ملحق "أهل الشام" في جريدة األخبار.

أميرة مالك  ،مؤسس ومدير عام مؤسسة موج
تعتبر أميرة من األشخاص الفاعلين في جوانب دعم المساواة والسالم وحقوق المرأة .وسبق لها العمل كمساعد مشروع ميداني ومنسق
للنوع االجتماعي بفرع منظمة أوكسفام في سوريا .كما كانت من المتحدثين في فعالية  TedxSibkyParkwomen 2021التي نظمها
صندوق األمم المتحدة للسكان في العاصمة السورية دمشق .وكانت أميرة من المشاركين في برنامج زمالة القادة من أجل الديمقراطية
بالجامعة األمريكية في بيروت.

يجري تنظيم هذه الفعالية عبر تطبيق .Zoom
وستجري الفعالية باللغتين اإلنجليزية والعربية ،علما ً بأنه سيتم توفير الترجمة الفورية بكلتا اللغتين.
للتسجيل اضغط هنا
" "Free Press Unlimitedمنظمة غير حكومية ال تبغي الربح مقرها في العاصمة الهولندية أمستردام .وألن ّ المعرفة والوصول
إلى معلومات مستقلة وموثوقة في الوقت المناسب أمر مُستح ِّق للناس في العالم أجمع ،فإن  Free Press Unlimitedتعمل على دعم
وسائل اإلعالم والصحفيين في جميع أنحاء العالم.

