
 

 دعوة للتقدم

 دعوة للصحفيات العراقيات لحضور ورشة عمل على اإلنترنت بعنوان

النساء العراقيات العامالت بمجال الصحافة" لدعم  –"دورها   

2021حتى أيلول  2020تشرين األول  1أونالين ابتداءاً من  ةندوخمس وعشرون   

2021تتضمن تبادل صحفي في برلين في تشرين الثانئ   

 

بمواجهة مشاكل عالمية تتم معالجتها بأشكال مختلفة: فإلى جانب وباء كورونا  اليوم ألمانيا وأوروبا أو في العراق نجد أنفسناسواء في 
تغير المناخي, والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة, والفساد, والهجرة العالمية, واللجوء , والخطر على لتواجهنا مشكالت كا

لذ فإن الصحافة الجيدة, وخاصة منها الصحافة خبار الزائفة والمضايقات تعيق التقدم في العديد من البلدان. الديمقراطية. كما أن األ
مضى. وسيتركز اهتمام ورشة العمل بشكل أساسي على معالجة  االستقصائية الرقمية واألمن الرقمي هي اليوم أكثر أهمية من أي يومٍ 

 هذه المشكالت من منظور صحفي. 
لتبادل خبراتهن وتوسيع قدراتهن المهنية.  -من النساء فقط-الدعوة موجهة لخمسة عشر صحفية   

, سيتم عقد الندوات على اإلنترنت. وفيها 2021قد تستمر في عام  تينظراً للقيود المفروضة علينا بداعي الوقاية من وباء كورونا ال
األشكال الصحفية المختلفة لتغطية الموضوعات. م من المدربين بمناقشة سيقوم خبراء عراقيين وألمان من المجتمع المدني وغيره

(مقاالت, مدونات, وتسجيالت فيديو) حول الموضوعات المحددة. وستتعلم المشاركات كيف  نبمراجعة مشاركاته تقوم المشاركاتوس
الرقمي والتحقق من صحة المعلومات. تطورن قدراتهن في مجال األمن الشخصي والرقمي. وسيتم استعراض أدوات مختلفة للتحقيق  

سياسيين, وخبراء وغيرهم من المهتمين على وستلتقي المشاركات بصحفيين,  2021خالل اإلقامة في برلين في تشرين الثاني 
وستتاح  معارفهن عن الثقافة والسياسة األلمانية, تزدن منالصعيد العام. وستتعرف المشاركات أيضاً على طبيعة اإلعالم األلماني, و

 لهن فرصة بناء شبكات المعارف. 

 

 معلومات إضافية: 

الورشة مجانية بالكامل. وخالل فترة الورشة بإمكان المشاركات االستفادة من دورة مجانية باللغة اإلنجليزية على اإلنترنت, وذلك 
بات) فستتحملها مؤسسة تاتز بانتر. لوج(بطاقات السفر, الفندق, وا ,بحسب مستوياتهن المختلفة. أما عن تكاليف الزيارة لبرلين  

 

  متطلبات المشاركة:
 

خبرة عملية ال تقل عن سنتين في مجال الصحافة المطبوعة, أو الرقمية, أو الراديو, أو القنوات الفزيونية, أو التدوين على  -
 االنترنت. كما يمكن لطالب الصحافة من السنة الثالثة فما فوق التقد للورشة أيضاً.

قدرة على ولوج شبكة اإلنترنت (كومبيوتر شخصي, أو سمارت فون)ال -  
لغة العمل ستكون العربية, مع االستعانة بترجمة فورية بين اإلنجليزية والعربية, ومن الوارد, الكردية أيضاً. لذا فمن المطلوب  -

 القدرة على فهم اللغة االنجليزية بشكل سماعي على األقل. 
رحب جداً بالصحفيات الغير حائزات على خبرة عالمية. ممن ال -  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تنتهي فترة التقدم لورشة العمل في 20 أيلول 2020

 على المهتمات إرسال وثيقة واحدة باللغة االنجليزية تتضمن: 
 

ورة.* سيرة ذاتية تتضمن, تاريخ الميالد, محل اإلقامة, البريد اإللكتروني, الخبرة العملية, المستوى اللغوي, ص  
إلكتروني لجهتين سيتم التواصل معهما من قبل مؤسسة تاتز بانتر. (على الرسالة أال * رسالة تحفيز, تتضمن على األقل عنواني بريد 

 تتعدى األلف حرف)
 * إذا كان لديكي فيزا صالحة تمكنك من الدخول إلى ألمانيا, الرجاء تقديم معلومات. 

ي في الحاالت االستثنائية فقط. لذا فمن األفضل االستعانة بصديق أو زميل بخصوص اللغة سيتم قبول الطلبات بالعربية أو الكرد
 االنجليزية في حال الحاجة. 

واحد يحتوي على السيرة الذاتية ورسالة التحفيز على البريد اإللكتروني التالي: إف) -دي-البريد اإللكتروني: عيلك إرسال ملف (بي  
irakworkshop@taz.de 

 

. كحد أقصى 2020 من أيلولفي الثامن والعشرون سيتم إعالم المتقدمات الناجحات   

 

 

عضو  20,000تسايتونغ", وهي صحيفة ألمانية مستقلة يملكها أكثر من -ترتبط مؤسسة تاتز بانتر ارتباطاً وثيقاً بصحيفة "دي تاغيس
مقدم من قبل وزارة الخارجية االتحادية األلمانية.   وهم أعضاء تعاونية تاتز. والدعم المالي للورشة  

 

 

 


