
ي أف��ق�ا 
 زمالة: إعداد التقار�ر عن حقوق اإل�سان والح��ات اإلعالم�ة �ف

ي أو وسائل اإلعالم أو الن�ع االجتما�ي أو العمل أو مجتمع الم�م
/ة ي/تغ�ي قضا�ا/�شاطات المجتمع المدئف ي

- هل أنت صح�ف
ي روا�ة قصص مهمة لم ُتح� عن حقوق  

ي للمساعدة �ف
؟ هل ترغب بتم��ل إضا�ف ف ف أو البيئة أو حقوق السكان األصليني عني

 اإل�سان من جميع أنحاء أف��ق�ا؟

ي أف��ق�ا جنوب الصحراء (�دعو اتحاد ت
) CHARM-AFRICAع��ز حقوق اإل�سان والح��ات المدن�ة وتط��ر وسائل اإلعالم �ف

/ات للتقدم بطلب للحصول ع� الزمالة اإلعالم�ة لعام  ف /ات والمنتجني ف /ات اإلعالميني ف /ات والمهنيني ف ،  2020الصحفيني
ي تجري من أ�لول/سبتم�ب  اير  2020واليت   CHARM-Africaالزمالة �ي جزء من العمل المستمر لـ . هذە2021إ� شباط/ف�ب

ف عن حقوق اإل�سان، وكذلك رعا�ة وتع��ز فعال�ة وسائل   ي والمدافعني
لحما�ة وتوسيع مساحة منظمات المجتمع المدئف

ي المنطقة. 
 اإلعالم والصحافة المستقلة �ف

/ات مختار�ن/ات إلعداد التقار�ر عن ال ف ر هذە الزمالة الدعم لمرشحني
ّ
ي �ستكشف القيود المفروضة  ستوف قضا�ا الرئ�س�ة اليت

ف �شكل   ك�ي ي ذلك ح��ة التعب�ي والتجمع وتك��ن الجمع�ات، وحقوق اإل�سان �شكل عام، مع ال�ت
ع� الح��ات المدن�ة، بما �ف

/ات. -خاص ع� المرأة والعمل ومجتمع الم�م  ف /ات والناشطني ف ف وحقوق الصحفيني ف والبيئة وحقوق السكان األصليني  عني

: �ش   مل جائزة الزمالة ما ��ي

 دوالر لتغط�ة الوقت والم�وفات،  3000مكافأة نقد�ة بق�مة   ●
ف الوصول إليها،  ●  التع��ف بالمصادر وتأمني
 التعّرف ع� أعضاء تحالف س�ف�كوس والتواصل معهم/ن، ●
اض�ة من تنظ�م س�ف�كوس و ●  ، CHARMدعوات لمناسبات اف�ت
ف اآل  ● ف اإلعالميني  خ��ن الذين �عملون ع� قضا�ا مماثلة. فرصة للتواصل مع المتخصصني

 متطلبات األهل�ة

ون أو يبثون المواد من خالل مؤسسات إعالم�ة محل�ة أو إقل�م�ة أو   ف من أف��ق�ا، الذين ين�ث الزمالة مفتوحة للصحفيني
 وطن�ة أو دول�ة. 

ي لتغط�ة القضا�ا/المناسبات الم
/ات الذين/اللوائت ف ي ووسائل  نرّحب بالطلبات المقدمة من الصحفيني

تعلقة بالمجتمع المدئف
/ات ذوي/ات  -اإلعالم والجندر والعمل ومجتمع الم�م  ف ، وسنع�ي األفضل�ة للصحفيني ف ف والبيئة وحقوق السكان األصليني عني

 المهارات المتعددة القادر�ن/ات إنتاج المحتوى لمختلف أنواع المنصات. 

 التوقعات

وع   3قل عن من المتوقع أن �ـ/تنتج الزمالء/الزم�الت ما ال � .1 ي إطار م�ث
قصص تتعلق بالقضا�ا المواض�ع�ة �ف

CHARM-Africa ،ها أو بثها ع� منصات وسائل اإلعالم الوطن�ة والدول�ة  ، لن�ث
كاء  .2 ي س�ف�كوس و�ث

ي مع ف��ق التواصل �ف
للخروج   CHARMمن المتوقع أن �ـ/تعمل الزمالء/الزم�الت �شكل تعاوئف

 باألفكار حول القصص و�نتاج المحتوى،
ي والف�ديو   .3

حيثما أمكن، سيتم �شجيع الزمالء/الزم�الت ع� جمع المحتوى التح��ري (التص��ر الفوتوغرا�ف
كاء اآلخ��ن والشبكات والمنصات اإلعالم�ة.   والمقابالت) لتوز�عه من قبل س�ف�كوس ع� مختلف ال�ث

:  CHARM-Africaستقوم س�ف�كوس و  بما ��ي

ا،توف�ي فرص التشب�ك وتبادل المعرفة و  ● ف الزمالء/الزم�الت اإلعالم�ات عالم��  الحوارات بني
ترو�ــــج المحتوى المنشور لجميع الزمالء/الزم�الت من خالل قنوات التواصل االجتما�ي العالم�ة والموقع   ●

ات اإلخبار�ة والشبكات.  ي والن�ث
وئف  اإلل��ت



و�سه�ل فرص التواصل مع التع��ف عن الزمالء/الزم�الت، مع تفاص�ل االتصال، ع� صفحة وسائط  ●
/ات المؤتمرات.  ي /ات البارز�ن/ات ومندوئب ف  المتحدثني

 . 2020آب/أغسطس   28بحلول الجمعة  media@civicus.orgالرجاء إرسال الطلب إ� 

 متطلبات التقد�م 

 :  لتقد�م طلب الزمالة، عل�ك توف�ي ما ��ي

ة ذات�ة،  ●  س�ي
ي  د 1:30دافع التقد�م، قد �كون من خالل ف�ديو قص�ي ( ●

) لك أو أي وس�لة أخرى تحدد/ين من خاللها رغبتك �ف
ي هذە الزمالة. 

 المشاركة �ف
 ثالثة مراجع مهن�ة،  ●
 ثالثة أمثلة (روابط) عن عمل منشور لك حول قضا�ا ذات الصلة، ●
 رسالة موافقة ع� المشاركة والن�ث من محرر أو منتج.  ●
ح، يتضمن:  3مخطط ( ● وع التق��ر المق�ت  صفحات كحد أق�) لم�ث

، وسائل اإلعالم، الجندر، العمل، مجتمع الم�م، البيئة، أو  3 ○ ي
أفكار ع� األقل لقصص عن المجتمع المدئف

ف (  كلمة ل�ل منها).   200- 150حقوق السكان األصليني
 الرجاء تحد�د أين سُتن�ث القصص.  -معلومات حول الن�ث  ○

تغال�ة �ة أو الفر�س�ة أو الع���ة أو ال�ب ف /ات باإلنجل�ي ف  التقد�م للزمالة.  �حق للصحفيني

ف كحد أق� لزمالة اإلعالم مالحظة:   . 2020سنقوم باخت�ار أر�عة متقدمني

ي  غضون ثالثة  أسابيع من تار�ــــخ  اإلغالق
ا للعدد ال�ب�ي  من الطلبات المستلمة ، إذا  لم تكن قد تلق�ت ردا ع� طلبك �ف  ، نظر�

 .ير�ب  اعتبار طلبك  غ�ي  ناجح


