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PRES RELİZ 

Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günü: jurnalistikanın 
inkişafı üçün Komissiya 2010 Lorenzo Natali Mükafatını 
təqdim edir 

Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günündə Komissiya rəsmən 2010-cu il üçün Lorenzo 
Natali Mükafatını təqdim edəcəkdir. Beynəlxalq mükafat Sərhədsiz Jurnalistlər və 
Dünya Qəzet Assosiasiyası ilə tərəfdaşlıqda inkişaf, demokratiya və insan hüquqları 
sahəsində ən yaxşı mətbuata təqdim edilir. 

İnkişaf üzrə Avropa Komissarı Andris Piebalqs demisdir: "Lorenzo Natali mükafatı vasitəsilə 
Avropa Komissiyası inkişaf, demokratiya və insan haqqları işinə töhfə vermiş jurnalistləri 
fərqləndirir. Onların işi çox zaman çətin şəraitdə keçir, lakin yerlərdəki həqiqəti işıqlandırmaqla 
onlar inkişaf siyasətinin əhəmiyyətinə dair ictimai məlumatlandırmanın artmasında əsas rol 
oynayırlar. Buna görə də yoxsulluq əleyhinə mübarizədə məlumat yayımını davam etdirmələri 
məqsədilə biz onlara yardım etmək istəyirik".    

1992-ci ildən başlayaraq Natali Mükafatı hər il inkişaf, demokratiya və insan haqqları 
sahəsində ən yaxşı jurnalist işinə görə təqdim edilir. Mükafat televiziya, radio, mətbuat və 
internetdə işləyən jurnalistlər üçün açıqdır. 2009-cu ildə dünyanın 130 ölkəsindən 1000-dən 
artıq jurnalist müsabiqədə iştirak etmişdir. 

Bu işdə marağı olan jurnalistlər 2010-cu ilin avqustun 31-nə kimi 
(http://www.nataliprize2010.eu) müraciət etməlidirlər. Qaliblər İnkişaf üzrə Avropa Komissarı 
Andris Piebalqsın iştirakı ilə dekabr ayında Brüsseldə keçiriləcək təltif etmə mərasimində elan 
olunacaqlar.  

Müxtəlif bölmələr üzrə 17 jurnalist cəmi məbləği 60 000 Avro olan mükafatlarla təltif ediləcək 
Afrika, Avropa, Ərəb ölkələri / Yaxın Şərq, Asiya və Latın Amerikası / Karib dənizi ölkələri. 

Əlavə məlumat: 

Lorenzo Natali Mükafatı 20 il ərzində Komissyanın inkişaf siyasətinin ayrılmaz hissəsi 
olmuşdur. Söz azadlığı, demokratiya, insan haqqları və inkişafın müdafiə olunması ən yoxsul 
ölkələrdə yaxşı idarəçilik, sülh və yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasının təşviq edilməsi 
yoludur. 

Lorenzo Natali mükafatının təşkili sahəsində Avropa Komissiyası yenə də iki ən mötəbər 
dünya mətbuat assosiayası ilə birgə fəaliyyət göstərir: 

- Sərhədsiz Jurnalistlər, 2005-ci ildə Saxarov adına Fikir Azadlığı Mükafatının qalibi; 

- WAN IFRA – beş qitədə 18 000 nəşri təmsil edən Dünya Qəzet və Xəbərlər 
Nəşriyyatçıları Assosiasiyası.  

Lorenzo Natali (1922-1990) 1976-1989-cu illərdə Avropa Komissarı, sonradan Komissiyanın 
Prezidentinin müavini olmuş, 1985-1989-cu illərdə xüsusi olaraq əməkdaşlıq və inkişaf 
sahələri üçün cavabdehlik daşımışdır.  
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Daha ətraflı məlumat üçün: http://www.nataliprize2010.eu  

Əlaqələr: 

Katarin Ray, Mətbuat katibi: +32 2 296 99 21 or +32 498 96 99 21 –  

catherine.ray@ec.europa.eu 
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