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عزيزي القارئ
برنامج الزمالة الدويل ( )ITPتطور وسائل اإلعالم والتنظيم الذاتي
التغيات السياسية والتكنولوجية واالقتصادية الحالية إىل زيادة القيود عىل حرية اإلعالم يف جميع أنحاء العالم ،وقد
أ ّدت
ّ
ملحة إليجاد طرق
تزامنت زيادة القيود هذه مع انتشار ملحوظ ملا يس ّمى بـ»األخبار الكاذبة» .نتيجة لذلك ،نبعت حاجة ّ
ووسائل جديدة ملراجعة سياسات وسائل اإلعالم وإعادة تنظيم هذا القطاع.
يطالب املجتمع املدني واملواطنون يف جميع أنحاء العالم بتوفري أخبار وتقارير موثوقة ودقيقة تز ّود القارئ باملعلومات
الالزمة وتم ّكنهم من إتخاذ قرارات صائبةُ .يع ّد تح ّقق هذه املطالب بمثابة مك ّون أساس ملمارسة الديمقراطية بفاعلية.
من املفرتض أن تكون وسائل اإلعالم قادرة أثناء تأدية عملها يف الحياة الديمقراطية عىل تمكني مشاركة أكرب عدد من
الناس يف الحياة العامة ،وأيضا ً عىل محاسبة أصحاب السلطة .ولدى وسائل اإلعالم املقدرة عىل توفري منصات للحوار
يتوجب عليها وضع
وحماية الحقوق الفردية .وحتى تتمكن وسائل اإلعالم من تحقيق دورها املحتمل هذا بفاعلية،
ّ
األطر التنظيمية الحديثة وتكييفها لتتواءم مع املشهد اإلعالمي الجديد .وتع ّد أساليب تنظيم وسائل اإلعالم سواء التنظيم
الرسمي أو التنظيم الذاتي أو التنظيم املشرتك وسائل مهمة من أجل تحقيق هذه الغاية.
لذلك ،قامت الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدويل (سيدا) بتكليف رشكة نرياس السويد بتنفيذ برنامج الزمالة هذا
بالتعاون مع كل من انرتناشونال ميديا سبورت ومعهد فويو لإلعالم /جامعة لينيوس ،وجلوبل ريبورتيج سويدن.
يقوم برنامج الزمالة بـ:
• توفري منتدى ومنصة للحوار البنّاء واإلبداع بني ممثلني رفيعي املستوى عن وسائل اإلعالم والحكومة واملجتمع املدني.
• وتوفري الفرصة للحكومات ووسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني من أجل ّ
ترشيح ممثلني عنهم للمشاركة
بنشاطات هذا الربنامج.
كما نعترب أن القدرة عىل الوصول اىل املعنيني بشكل مبارش يف كل بلد مشارك يف هذه الربنامج أمر ذو أهمية عالية من
أجل ضمان أن يتم ّكن املشاركون من تحقيق تغيري مؤسيس وإحداث نتائج ملموسة وطويلة األجل لضمان حرية ممارسة
العمل الصحفي وحقّ ك ّل مواطن يف الحصول عىل املعلومات.
يوجد حاليًّا خمسة برامج موازية لهذا الربنامج تستهدف مناطق جغرافية مختلفة وهي:
• جنوب /رشق إفريقيا (كينيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي)
• أمريكا الالتينية (كولومبيا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس)
• آسيا (بنغالديش وكمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وميانمار وفيتنام)
• أوروبا الرشقية (أرمينيا ومولدوفا وأوكرانيا)
• الرشق األوسط وشمال إفريقيا (تونس ولبنان واملغرب) وهذا هو برنامجنا الحايل.
ِ
نحن عىل يقني بأن ِ
ندعوك/ك إىل ترشيح أشخاص للمشاركة
ّك/ك ستجد/ين برنامج الزمالة الدويل مثريا ً لالهتمام ،لذا
فيه.

آالن أتكيسون
مدير قطاع الرشاكة واالبتكار
الوكالة السويدية للتعاون االنمائي الدويل
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العامة للربنامج:
األهداف
ّ
• أن يت ّمكن األشخاص املشاركون والجهات التي ينتسبون
إليها من أن يساهموا معا ً يف تعزيز وحماية اإلطار املؤسيس
الذي يحكم التنظيم الذاتي لقطاع اإلعالم.
• املساهمة يف تطوير اإلطار العام لقطاع اإلعالم وتنظيمه،
وتعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية ألصحاب املصلحة
ومتحمليها،
• املشاركة يف النشاطات اإلصالحية والتغيريية الوطنية.

النتائج املرج ّوة من الربنامج للمشاركني وللمنظمات
التي يمثلونها:

نسعى أن يحقق األشخاص املشاركون والجهات التي ينتسبون
إليها يف نهاية الربنامج النتائج التالية:
• زيادة املعرفة وتبادل الخربات حول ماهية وكيفية تنظيم
اإلعالم وحماية حرية التعبري ،تحديدا ً فيما يتعلّق بسياسات
اإلعالم والصحافة ووسائل التنظيم الذاتي لهذا القطاع.
• تعميق أوارص التعاون والتشبيك ما بني األشخاص املشاركني
عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.
• زيادة الوعي وتبادل الخربات حول حماية حقوق اإلنسان
واملساواة بني االجناس وكيفية تحقيق متطلّبات األمن
واألمان للعاملني والعامالت يف قطاع الصحافة واإلعالم.
• زيادة املعرفة والقدرة عىل البدء بتنظيم وتطوير العمل
الصحفي من أجل تحقيق نقلة نوعية طويلة األجل داخل
وخارج الجهات املعنيّة باملهنة.

املكونات
مرشوع التطوير

إضافة إىل بناء القدرات وتبادل املعرفة والخربات ،يهدف
تغيات ملموسة
برنامج الزمالة الدويل أيضا ً إىل تحقيق ّ
وواقعية عن طريق توفري الظروف املالئمة لألشخاص
املشاركني لوضع خطط أكثر كفاءة وتحقيق نتائج مستدامة
تم ّكن املؤسسات اإلعالمية من تنظيم القطاع بذاتها.
سنو ّفر لك ّل األشخاص املشاركني يف بداية املرشوع إمكانيات
التعاون عن قرب مع زمالئهم ومع املرشفني واملرشفات وذلك
إليجاد فكرة ملرشوع تطوير مشرتك يمكن من خالله اإلسهام
يف تحقيق ليس فقط الهدف العام من الربنامج بل أيضا ً دعم
اسرتاتيجيات الجهات املشاركة يف الربنامج عىل املدى القريب
والبعيد ،وكذلك دعم مشاريع التنمية عىل املستوى الوطني.

بنا ًء عىل فكرة هذا املرشوع املشرتك ،سوف نو ّفر اإلمكانيات
الالزمة لألشخاص املشاركني ،سواء تلك املتعلّقة باملعرفة أو
زيادة التشبيك أو تبادل الخربات ...حتى يتم ّكن األشخاص
املشاركون معا ً وك ّل يف بلده من وضع هذه األفكار حيّز التنفيذ.
سيقوم األشخاص املشاركون م ًعا َو ُك ّل يف دولته بالتعاون مع
يس/ة وطني/ة ومع خرباء وخبريات يعملون يف الربنامج
ُم ّ
طوال مراحل العمل الخمس الواردة أدناه.

الجدول الزمني
سيت ّم تنفيذ هذا الربنامج خالل فرتة12شه ًرا تتك ّون من خمس
مراحل مرتبطة بتطوير املشاركني لربامج التغيري .إنطالق
املرحلة األوىل من آذار وحتى أيار2021
املرحلة الثانية مرشوع التطوير حزيران  -آب2021
املرحلة الثالثة ،املرحلة اإلقليمية ،أسبوعان يف أيلول او ترشين
االول2021
تنفيذ املرحلة الرابعة ،ترشين االول – كانون األول2021،
دورة املرحلة الخامسة يف السويد ،كانون الثاني شباط2022
ينتهي الربنامج بالندوة النهائية التي ستعقد يف السويد.
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الهيكل التنظيمي للربنامج
يتك ّون برنامج الزمالة الدويل من خمس مراحل إلزامية .ويعترب مرشوع
التطوير املشرتك العنرص األساس الذي تتمحور حوله نشاطات الربنامج.

املرحلة األوىل

يت ّم إنشاء فرق محلّية لك ّل من الدول املشاركة يليه عقد ندوة متخصصة
من أجل بدء العمل ُك ٌّل يف دولته .يقوم األشخاص املشاركون خالل هذه
الندوة بتحديد وتحليل التح ّديات التي يواجهونها يف بلدهم وصياغة
نظرية تغيريية شاملة .وباالستناد إىل هذا التحليل ،تت ّم صياغة ّ
ملخص
للوضع القائم ،وبنا ًء عليها يقوم الربنامج بتحديد نقطة بداية التطوير
(فيما بعد تس ّمى بـ نقطة االنطالق).
امليسون/ات الوطنيون/ات بتقديم الدعم املناسب للفرق الوطنية
يقوم ّ
من أجل وضع وثيقة مفاهمية ملرشوع التطوير الذي يرغبون بالعمل
عليه انطالقا ً من التح ّديات التي اتفقوا جميعا ً عليها.
عىل األشخاص املشاركني خالل املرحلة التأسيسية حضور ندوات عرب
اإلنرتنت تهدف إىل إيجاد وتعميق الفهم املشرتك ووضع قاعدة معرفية
سليمة يمكن بناء الربنامج عليها .قد تتضمن الندوات عددا ً من)1 :
املحارضات عرب اإلنرتنت )2 ،عرض لبعض املصادر واملراجع النظرية
والعملية )3 ،ندوات متخصصة لتبادل الخربات واإلجابة عىل األسئلة
امللحة )4 ،أسئلة تحفيزية واختبارات.
ّ
املوضوعات العا ّمة املحتملة للندوات عرب اإلنرتنت:
أ) وسائل اإلعالم وحرية التعبري مع الرتكيز عىل حقوق اإلنسان
والديمقراطية،
ب) السياسة اإلعالمية،
ج) الصحافة،
د) املؤسسات املعنية بالتنظيم الذاتي.
سري ّكز الجزء املتب ّقي من الندوات عىل كيفية بناء وإدارة عمليات التطوير
املتعلقة يف تنظيم وسائل اإلعالم.

املرحلة الثانية تطوير (أربعة أشهر)

الجدول الزمني
تر ّكز هذه املرحلة عىل بناء مرشوع التغيري ومناقشته وتعديله وبناء
خطة العمل والبدء يف تنفيذه .يقوم املرشوع بتوفري الدعم الفني
والتوجيهي لألشخاص املشاركني من أجل صياغة الخطة ومرشوع
التغيري.
من املتوقع أن تختلف نشاطات بناء مرشوع التغيري اختال ًفا جوهر ّيا ً
من دول مشاركة إىل أخرى وذلك بسبب اختالف احتياجات ك ّل دولة.
سيو ّفر الربنامج الدعم الكايف لتمكني املشاركني من االتصال بعضهم
امليس/ة الوطني/ة بمساعدة الفرق
البعض بشكل منتظم ،وسيقوم ّ
املوجهني الفنيني
الوطنية يف تنظيم اجتماعاتها الدورية وضمان قيام
ّ
بتقديم املساعدات الالزمة خالل هذه املرحلة.

املرحلة الثالثة -تبادل الخربات (شهران)

تركز هذه املرحلة عىل إفساح املجال للمشاركني لعرض مشاريع التطوير
ومناقشتها مع أقرانهم يف الدول املشاركة األخرى ومن ثم تعديل خطط
العمل الخاصة بهم .يقوم امليرسون خالل هذه املرحلة بتقديم الدعم
للمشاركني للميض قدما يف عملية تطوير املشاريع وعقد ورشات العمل
والندوات األزمة وترتيب الرحالت امليدانية ودراسات الحالة ضمن
السياق اإلقليمي  /املحيل.

املرحلة الرابعة -تنفيذ مشاريع التطوير

يقوم املشاركون بتنفيذ مشاريع التطوير الخاصة بهم بالتعاون مع
زمالئهم واملرشفني يف مؤسستهم و /أو بالتعاون مع االشهاص املعنيني
اآلخرين .يقوم املرشوع بتقديم أي دعم أو خربات الزمة من أجل تنفيذ
املشاريع سواء أكانت دعما ً فنيا ً أو توجيها ً قد يحتاجه املشاركون .يقوم
املشاركون يف نهاية هذه املرحلة بتنظيم ندوة وطنية لتقديمه مشاريع
التغيري النهائية الخاصة بهم ومناقشتها .تعقد هذه الندوة النهائية
بالتزامن مع ندوة بداية مرشوع زمالءهم املستجدين يف السنة الثانية
وذلك من أجل إفساح املجال لتعميم الفائدة.
تجدر اإلشارة إىل أن تنفيذ املراحل 1و  3و  4ومن ضمنها تنفيذ مشاريع
التغيري يجب أن تكون جزءا ال يتجزأ من ساعات دوام املشاركني يف
عملهم الرسمي .وبالتايل فإنه من الرضوري لنجاح مرشوع التغيري أن
يقوم املرشف املبارش عىل عمل املشارك بتخصيص الوقت الكايف وإفساح
املجال للمشاركني بتنفيذ مشاريع التغيري أثناء ساعات العمل الرسمية.

املرحلة  – 5الزيارة إىل السويد والدنمارك

يقوم األشخاص املشاركون يف هذه املرحلة بالسفر إىل السويد والدنمارك
لاللتحاق بربنامج مكثّف من الزيارات والنقاشات التفاعلية والتمارين
وتنمية املهارات ،وتعترب املوضوعات األربعة املذكورة أعاله ذات
أولوية يف البحث والنقاشُ .يتو ّقع يف هذه املرحلة أن يتبادل األشخاص
املشاركون خرباتهم الخاصة ويتشاركون التجارب.

املنهجية

ت ّم تصميم برنامج الزمالة الدويل من أجل ضمان قيام األشخاص
املشاركني فيه بإرشاك أماكن عملهم بفاعلية يف الربنامج وبناء قاعدة
تعلّم عىل أساس التعلّم باملمارسة أثناء العمل وأيضا ً عىل أهمية تبادل
الخربات .أ ّما فيما يتعلّق بمراحل الربنامج الخمس ،فقد ت ّم بناء الربنامج
باالستعانة بعدد من األدوات ومناهج التعلّم ،عىل سبيل املثال ال الحرص،
عمل املجموعات والندوات ودراسة الحالة وتبادل الزيارات وعقد
املحارضات .لذلك فإننا نتوقع من األشخاص املشاركني املساهمة بفاعلية
وتخصصاتهم ،كما نتو ّقع منهم تنفيذ مشاريع التغيري خالل
بخرباتهم
ّ
أشهر الربنامج االثني عرشة.
لقد قمنا بتحديد عدد األشخاص املشاركني يف الربنامج بـ  25مشاركا ً
ومشاركة كح ّد أقىص (أي بمعدل  8-6مشارك ومشاركة من كل دولة)
واملوجهني/
وذلك من أجل ضمان عالقة عمل وثيقة بني املشاركني/ات
ّ
ات والخرباء والخبريات.

اإلدارة واملوظفون/ات

يتك ّون فريق الربنامج من عدد من الخرباء والخبريات الفنيّني/
ات السويديني/ات وغريهم من الخرباء/ات الدوليني/ات وكذلك
امليسين/ات الوطنيني/ات من الدول املشاركة،
من عدد من ّ
ً
وهم وه ّن جميعا من ذوي/ات الخربات الواسعة
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متطلبات القبول يف الربنامج
الدول املشاركة

تونس ،لبنان واملغرب

الجهات املستهدفة

يستهدف الربنامج األفراد القادرين عىل تطوير وتعزيز التنظيم الذاتي
لقطاع اإلعالم يف ك ّل من الدول املشاركة بالرغم من اختالف األساليب
يف ك ّل منها .سوف تقوم إدارة الربنامج باختبار األشخاص املشاركني
املعنيني عىل املدى البعيد من وسائل اإلعالم املختلفة ومجالس اإلعالم
ونقابات الصحفيني واملؤسسات القضائية املستقلة واملنظمات التي تدافع
عن حرية التعبري واملؤسسات السياسية ذات الصلة من ضمنها الوزارات
واللجان النيابية .وبالرغم من تركيز هذا الربنامج عىل األفراد ،إال أنه
يستهدف أيضا ً بشكل موا ٍز ،املنظمات والجهود املبذولة إلقامة عالقات
طويلة األمد مع املؤسسات الرئيسية يف املقام األول .لذلك يجب أن تكون
هذه املنظمات عىل استعداد للتعاون مع الربنامج ملدة سنتني أو أكثر،
وللتعاون مع املؤسسات األخرى يف الربنامج بالرغم من اختالف اآلراء
حول التنظيم وأطر أعمال .لذلك فإن القدرة عىل تحقيق األهداف طويلة
املدى واالهتمام بذلك هما مك ّونان أساسيان للتعاون ما بني األشخاص
مشاركني يف الربنامج .لذلك يجب عىل املتقدمني (املتقدمات) لالشرتاك يف
الربنامج أن (ت)يتوفر بهم الرشوط التالية:

• تشغل منصب رئيس يف مؤسسته أو يتمتّع بمستوى عا ٍل من التأثري
عىل مستوى اسرتاتيجي
• لديه الدافع والقوة لبدء التغيري وقيادة عمليات التغيري
• حاصل عىل درجة أكاديمية ذات صلة
• يكون متاحا ً ومح َّفزا ً للمشاركة يف األنشطة من خالل مراحل الربنامج
بكاملها.
• إملام املشاركني باللغة اإلنكليزية عىل مستوى الفهم والتواصل هو
إضافة جيدة،
وحيث أننا نسعى جاهدين لتحقيق التوازن بني الجنسني يف الربنامج،
فإننا نلتمس من املنظمات ترشيح اإلناث بشكل خاص.

املتطلبات اللغوية

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للربنامج وستستخدم يف كا ّفة
ّ
والخطية
االجتماعات والندوات .يع ّد اإلملام باللغة اإلنجليزية الشفوية
من املتطلبات املحبّذة خصوصا ً خالل املشاركة يف بعض النشاطات من
ضمنها التواجد يف السويد والدنمارك .يمكن استخدام اللغة الفرنسية

للتواصل ما بني األفراد إذا رغبوا داخل كل من الدول املشاركة .يف حالة
تقدم أي شخص مشارك بطلب لاللتحاق بالربنامج من دولة ال تُعترب
اللغة العربية لغة رسمية فيها يجب إجراء اختبار لغوي مع جهة رسمية
يف الدولة املشاركة ،إال إذا توافر ملق ّدم الطلب وثائق أخرى تؤكد قدرته
عىل إتقان اللغة العربية .وعىل مقدم الطلب الترصيح عن إتقانه اللغة
العربية يف طلب االلتحاق بالربنامج.

املتطلبات الصحية

بما أن الربنامج يتطلّب من األشخاص املشاركني السفر والعمل بعيدًا
عن املنزل ويف بيئة جديدة ،يجب أن يتمتع األشخاص املشاركون بالقدرة
ّ
واملرشحات
الصحية الكاملة عىل العمل .وبالتايل سوف يخضع املرشحون
ّ
للمشاركة يف الربنامج لفحص طبي كمتطلب الستكمال النموذج الطبي يف
مسار االشرتاك يف الربنامج.

متطلبات أخرى

نظرا ً ألن الربيد االلكرتوني هو الوسيلة املستعملة للتواصل يف الربنامج،
لذا يجب أن يكون لدى كل مق ّدم ومق ّدمة طلب عنوان بريد إلكرتوني
يعمل بشكل جيد ،وأن يكون الشخص املتق ّدم بالطلب مستخدما ً نشطا ً
للربيد اإللكرتوني ،وأن تتو ّفر لديه خدمات منتظمة وموثوقة تم ّكنه من
الوصول إىل اإلنرتنت بانتظام.
ونظ ًرا لطبيعة الربنامج ،ال يسمح ألفراد أرسة األشخاص املشاركني من
التواجد معهم أثناء رحالت التبادل.

التكاليف

ستغطي وكالة التنمية والتعاون الدويل السويدية تكاليف ورسوم
الربنامج ،واملواد التعليمية واإلقامة والوجيات والتأمني الصحي والسفر
الدويل إىل الدورات املقررة يف املرحلتني  4و .5

يتحمل االشخاص املشاركون و  /أو أصحاب العمل مسؤولية أي
تكاليف أخرى مثل:
• املصاريف الشخصية
• رسوم تأشريات السفر
• مصاريف السفر الداخيل أثناء السفر الدويل السفر لحضور
االجتماعات يف املراحل 1و  2و 3
• أي رضائب مطار محيل ورسوم املغادرة أو ما شابه ذلك.
• أي تكاليف لربنامج العمل الجاري يف مكان العمل.

عملية التقدم بالطلب
الطلبات
• كتابة الطلب عىل النموذج الخاص املرفق وتضمينه صورة حديثة
للشخص مق ّدم الطلب.
• التأ ّكد من أن الطلب كامل ودقيق ومقروء
• أن يكون الرتشيح من قبل املنظمة التابعة ملق ّدم/ة الطلب وأن يكون
الطلب مذ ّيالً بتوقيع املدير /املديرة املفوض/ة.
• إرسال صورة عن الطلب إىل العنوان التايلitp295@niras.se :
• إذا تع ّذر إرسال نسخة الطلب مص ّورة عرب اإليميل يرجى تسليم
الطلب األصيل إىل أقرب سفارة /قنصلية سويدية

املوعد االخري للتقدم بالطلبات يف  25شباط

2021

اختيار
سوف تقوم نرياس بإخطار جميع املتقدمني بنتائج االختيار يف بداية
شهر آذار .2021
يجب عىل إدارة كل جهة ينتسب إليها املشارك توقيع مذكرة تفاهم
مع إدارة الربنامج لتأكيد مسؤولية كل طرف-
وضمان التزام املنظمة باملشاركة وإنجاز جميع مراحل الربنامج.
ويصبح طلب االلتحاق مكتمال والطلب مقبوال ً فقط َغب توقيع مذكرة
التفاهم هذه من قبل الطرفني.

الوكالة السويدية لالنماء الدويل و برامج الزمالة الدويل املتقدم
تسعى الوكالة السويدية لالنماء الدويل إىل تطوير قدرات املؤسسات واملنظمات
املشاركة وذلك من خالل برامج تدريبية دولية توفرها الوكالة للمشاركني من البلدان
املتوسطة أو املتدنية الدخل وذلك يف املجاالت ذات األولوية .وتغطي الربامج مجاالت
اسرتاتيجية ذات أهمية من أجل تعزيز التنمية االجتماعية والبيئية واالقتصادية
واملستندة عىل أولويات واحتياجات محددة للبلدان املعنية .يسعى الربنامج إىل املساهمة
تعزيز قدرات املؤسسات وتنمينها والعمل عىل استدامه هذه النتائج عىل املدى البعيد.

املنظمون
سكرتارية برنامج الزمالة الدولية
نرياس
صندوق بريد 70375
 SE-107 24ستوكهولم  ،السويد
هاتف+46 8-545 533 00 :
الربيد اإللكرتوني:

itp295@niras.se
www.niras.com/development-consulting

fojo.se

واملصلحة العامة.

www.mediasupport.org

www.omvarlden.se
globalreporting.net/en/

رشكة نرياس لالستشارات الدولية هي واحدة من أكرب الرشكات االستشارية األوروبية
املتخصصة يف التنمية الدولية .تقدم نرياس خدماتها للجهات الفاعلة العاملة مع املشاريع املمولة
من املانحني يف أربع قارات ويف أكثر من  50دولة نامية وناشئة .نرياس تقدم حلول وخدمات
تبادل الخربات مصممة خصيصا ً لتنمية مهارات األفراد واملؤسسات من أجل الحد من الفقر واثاره
السلبية ،عىل سبيل املثال تدعم نرياس الدول لتطوير اقتصادها باستعمال منهج االقتصاد الشامل
للتنمية وتعزيز العدالة االجتماعية والصحة العامة وتخفيف االثار السلبية للتغري املناخي والحد
منه .لدى نرياس خرباء وخربات يف كافة مناحي وقطاعات التنمية الدولة ،بما يف ذلك املجاالت
الرئيسة التالية :الحوكمة والديمقراطية وحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني واملياه والزراعة
وحماية الغابات وإدارة األرايض وتغري املناخ والعمالة .لدى نرياس خربات طويلة تنفيذ مشاريع
التبادل والتدريب الدولية املمولة من الوكالة السويدية للتعاون االنمائي الدويل يف مجاالت وقطاعات
التنمية الدولية املختلفة.
معهد فوجو ميديا هو املعهد الرائد يف السويد لتطوير وسائل اإلعالم وتعزيز حرية الصحافة
واستقاللها ومهنيتها يف السويد والعالم ،كما هو معرب عنه يف اسرتاتيجيتها للفرتة .2022-2018
فويو مؤسسة مستقلة تابعة لجامعة لينوس العامة غري الهادفة للربح .تقوم فويو بتوفري خرباتها
يف السويد َو َد ْولِيًّا لتعزيز الصحافة الحرة واملستقلة واملهنية باستخدام األساليب واالسرتاتيجيات
املتنوع .تعمل فويو بانتظام ألكثر من  45عاما ً يف اكثر من  100دولة لتطوير قدرة املؤسسات
واملنظمات الرشيكة ولقد قمنا حتى اآلن بتدريب أكثر من  50000صحفي .وقد وزادت فويو يف
السنوات األخرية جهودها لتعزيز تعددية األصوات يف وسائل اإلعالم وتطوير املحتوى وكذلك يف
تطوير املهنة بشكل عام حتى يتم توفري بيئة مواتية للعمل الصحفي املهني واملعرب عن الرأي العام
واملصلحة العامة.
إنرتناشونال ميديا سبورت هي منظمة غري ربحية تعمل عىل دعم وسائل اإلعالم املحلية يف
البلدان املترضرة من النزاعات املسلحة وانعدام األمن البرشي وتغري القوى السياسية .يحتاج
املواطنون والقيادات يف كل مكان يف العالم إىل معلومات موثوق بها تمكنهم من اتخاذ القرارات
التي تساهم يف تطوير مجتمعاتهم بطريقة سلمية وديمقراطية ،لذلك تدعم أ م س إنتاج وتوزيع
املحتوى اإلعالمي الذي يلبي احتياجات العالم بمعايري متفقة مع أخالقيات العمل الصفي املعرتف
بها وتعمل عىل ضمان بيئات آمنة ملمارسة العمل الصحفي.
جلوبل ريبورتج هي رشكة إعالم واتصاالت تركز عىل الصحافة و اإلتصال االسرتاتيجي والتنمية
الدولية .تقدم الرشكة خدمات متعددة مثل اسرتاتيجيات االتصال وادارة الفعاليات والندوات
والتدريبات وجلسات الحوار وخدمات الصياغة اللغوية والتحرير والتصوير والتصميم الجرافيكيز
لدى الرشكة معرفة وخربات واسعة من أكثر من  100دولة تمكنها من وصف العمليات واألحداث
دون اللجوء إىل التعابري املبتذلة .عدد كبري من موظفي الرشكة صحفيون  ،يعملون بانتظام يف
انجاز املهمات الصحفية يف جميع أنحاء العالم .كما وان الرشكة هي املنظمة املضيفة لـ
الساحة السويدية األوىل للمناقشات حول القضايا العاملية .Global Bar ،

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدويل
العنوان : SE-105 25ستوكهولم  ،السويد.
عنوان عنوان الزيارة .Valhallavägen 199
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