دليل ارشادات لمساهماتكم التحريرية في نينا

مجلة "نينا" (  )nina-iraq.comهي مشروع ذو رسالة هدفها التمكين االقتصادي للمرأة ورسالتها موجهة للمرأة العراقية
داخل العراق وفي بالد المهجر ،كما ان هدفها االشمل ان تصل الى المرأة العربية في انحاء الشرق االوسط.
ستركز "نينا" على مدى األشهر القليلة المقبلة على قضايا البيئة من خالل المواضيع التي ستنشرها  -بما فيها مواضيع عن
كيفية خلق بيئة مناسبة لممارسة األعمال التجارية (الحصول على التمويل ،والحوار بين القطاعين العام والخاص) ،كما
ستسلط الضوء على التكنولوجيا والبيئة الخضراء (الصديقة).
اللقاء الذي أجرته "نينا" مع سعاد الالمي ،إحدى المحاميات العراقيات الرائدات في مجال حقوق اإلنسان ،هو افضل مثال
للقضايا التي تطرحها "نينا" عبر صفحاتها.
وتركز "نينا" في طرح القضايا على ثالثة مجاالت بشكل رئيسي وهي:
 -1إتاحة الفرصة لألصوات الحقيقية لسرد قصصهم وتجاربهم  ،كوسيلة لتبادل الخبرات والتي من شأنها ان تدعم تمكين
المرأة داخل المنزل وخارجه ،واالستجابة للقضايا الراهنة .وهذا يشمل أيضا أدوات التواصل المتعلقة بدعم األعمال التجارية،
التوظيف والفرص التعليمية .
 -2حمالت تدعو الى تكافؤ الفرص ،وذلك عن طريق إشراك  ٪06من النساء العراقيات الغير عامالت في تنشيط الدولة
اقتصاديا وتحويلهن الى قوة عاملة قوية وبناءة ،مما سيساهم في نمو الناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي يضمن االستقرار العام
للبالد.
 – 3تبادل الخبرات والتواصل من اجل النجاح  -وذلك من خالل خلق شبكة فعالة للتواصل وتبادل االفكار والفرص المحتملة
والمرتبطة بالقيم االساسية ومفهوم التمكين االقتصادي للمرأة في البلدان المشاركة في شبكة "نينا" المتنامية في العراق ،
المملكة المتحدة ،السويد ،واألردن.
نرحب بمساهمتكم في نشر قضاياكم وموضوعاتكم عبر "نينا"
خطتنا ان ننشر  3-2قضايا اسبوعيا ً عبر صفحاتنا وكذلك عبر شبكات التواصل االجتماعي ،لذا سنكون ممتنين لو ساهتمتم
بإمدادنا بما يتوفر لديكم من قضايا وقصص ،وبدورنا سنقوم بنشرها باللغتين االنجليزية والعربية .كما اننا نرحب بنشر أي
مادة باللغة الكردية إ ن كانت مترجمة ايضا بأي من اللغتين االنجليزية او العربية.
•محتوى القضايا التي نود مساهمتكم فيها :
 مواضيع وقضايا في مجال خبرتكم  -مثل االقتصاد والتمويل ،النفط والغاز ،الهندسة المعمارية  /التصميم الداخلي ،البيئة،والتكنولوجيا والتعليم
 عرض قصصكم عبر حملة "أصوات نينا"  ،من اجل التواصل مع األزمة الراهنة في العراق ،وتهدف الحملة الى الدعموعرض قصص النساء اللواتي مررن بتجارب عصيبة خالل صراعات سابقة ولكنهن تجاوزن المرحلة لتحقيق اهدافهن
داخل بلدانهن أو المناطق التي ينتمين اليها ،مما سيبعث االمل في النساء اللواتي يمرن حاليا بالظروف نفسها .

-

كيف يمكنكم مراسلتنا  :نستقبل قضاياكم ومراسالتكم عبر بريدنا االلكتروني بالضغط على الرابط التالي
في حال لديكم اي استفسارات او واجهتكم اي صعوبات تقنية يرجى االتصال بنا.
نرحب بمراسالتكم في أي وقت  ،وعلى مدار السنة .

• نشر عدة مواضيع في آن واحد :ترحب نينا بكتاباتكم لعرض عدة قضايا ومواضيع في آن واحد ،على ان تكون من عمل
الكاتب نفسه مرفقة بكافة االذونات .وتقع مسؤولية النشر على الكاتب نفسه .
• مراجعة المادة التحريرية :ستقوم هيئة التحرير بمراجعة المادة التي ترسلونها و إذا تم الموافقة عليها سنقوم بنشرها على
الموقع خالل  22ساعة .
• االجور :نود احاطتكم علما ً ان "نينا" هي منظمة غير ربحية اهدافها التشجيع الحقيقي ،ونشر القصص ذات الصلة  -قصص
حقيقية من قبل أناس حقيقيين  -لهذا فانه سيتم نشر جميع المواضيع مجانا.
على الرغم ان "نينا" تستند في عملها على خلق فرص ومنصة لصحافة المواطن ،اال اننا نرحب بمساهمات الصحفيين
المهنيين .ونحن ملتزمون بقوة إلعطاء المرأة صوتا ،والتواصل بين النساء في داخل العراق والنساء المغتربات إلتاحة
الفرصة ألصواتهن لتصل الى جميع أنحاء العالم .
•إرشادات عدد الكلمات :
نرجو ان ال يزيد عدد كلمات كل مادة تحريرية عن  1666كلمة .ويمكن أن تكون المواضيع في المجاالت التالية






•مواضيع متخصصة في مجال الخبرة :شؤون مالية واقتصادية  /التأمين  /النفط والغاز وغيرها  ./وسيتم نشرها
في باب ملفات
•مقاالت :مثال انا واللون الرمادي بقلم انس بابان
•لقاءات وحوارات :مثال لقاء مع إيوا بيورلنك وزيرة تجارة السويد
•هذه هي قصتي :حدثنا عن عالمك  ،كمثال يرجى الضغط على الرابط التالي
•الشعر :يمكنكم نشر  5قصائد من كتاباتكم في ان واحد على ان ترسل كملف واحد .كمثال يرجى الضغط على
الرابط التالي.

