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 االتحاد األوروبي 
 في لبنانألوروبي بعثة االتحاد ا

 

2015 كانون الثاني 22في  بيروت،  
 بيان صحافي

 
 العاشرة سنتھا في "الصحافة لحرية قصير سمير جائزة" مسابقة يطلق األوروبي االتحاد

  
 عقدته ؤتمر صحافيمخالل رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان، السفيرة أنجلينا أيخھورست،  اليومأطلقت 

مؤسسة سمير  رئيسة، بحضور العاشرةفي سنتھا " ير لحرية الصحافةجائزة سمير قص"مسابقة  البعثةمقر في 
 . الدول األعضاء في االتحاد األوروبيممثلين عن و اإلعالمية جيزيل خوريقصير 

 
، ذكرى الصحافي 2006التي يمنحھا االتحاد األوروبي منذ عام " جائزة سمير قصير لحرية الصحافة"ّوتخلد 

وقد شارك في المسابقة خالل السنوات الماضية ما  .2005لذي اغتيل في عام سمير قصير االلبناني والكاتب 
 .  والخليج وشمال إفريقياحافي من دول الشرق األوسط ص1300يزيد عن 

 
ًلقد قلنا مرارا وتكرارا أنه حتى يكون العالم مزدھرا، نحن في حاجة إلشعاع : "السفيرة أيخھورستوقالت  ً ً

فحرية . جميع أشكالھا، سواء تم التعبير عنھا بالكالم المكتوب أو الصور أو الفيديوالصحافة المطلعة والمھنية ب
ًالتعبير مرتبطة ارتباطا وثيقا بحريتنا الخاصة كأفراد ومواطنين، وكأعضاء مسؤولين في المجتمع :  وأضافت".ً

يمكن أن : "ألة بقولهويتطرق ألبير كامو إلى ھذه المس. من دون الحرية، ال وجود للصحافة، بل مجرد دعاية"
  ".تكون الصحافة الحرة من دون شك جيدة أو سيئة، لكن من دون الحرية، لن تكون إال سيئة

 
خرجت فرنسا ومعھا بعض القيادات من " شارلي إيبدو"بعد جريمة ": جيزيل خوريوبدورھا، قالت السيدة 

رع بيروت او دمشق او القدس او صورة رائعة؛ فھل نراھا يوما في شوا. ھذا الشرق لمسيرة ترفض ما حصل
بشع وسائل القمع، حتى أياسية كانت او دينية حيث مارست السلطات س... عمان او الرياض او بغداد أو

  ".الحرية ھي قضيتنا ودولة القانون ھدفنا. االغتيال
  
ال وشمالشرق األوسط من منطقة مفتوحة أمام المرشحين " جائزة سمير قصير لحرية الصحافة"مسابقة و

  :فئات  عن الجائزةمنحٌتو .2015 نيسان 10حتى والخليج إفريقيا 
  
  ل رأيمقا أفضل -
  استقصائي مقال أفضل -
   أفضل تحقيق سمعي وبصري -
  

دولة القانون، وحقوق اإلنسان، والحكم : ًويجب أن تتناول التحقيقات واحدا أو أكثر من المواضيع التالية
وينال الفائز في . أي والتعبير، والتنمية الديمقراطية، والمشاركة المواطنيةالرشيد، ومكافحة الفساد، وحرية الر

 .  يورو10.000  من الفئات الثالثكل فئة
 

، وعضو مراقب  عربية وأوروبيةإعالممن وسائل ّ أعضاء مصوتين سبعةّوسوف تتألف لجنة التحكيم من 
 الذي سيقام في بيروت الجوائز يوم حفل توزيع أسماء أعضاء اللجنة في علنُتو. االتحاد األوروبي يمثلواحد 

  . اغتيال سمير قصيرًتماما علىعشر سنوات بعد ، 2015 حزيران 2في 
  



 

 

يمكن االطالع على نظام المسابقة واستمارات التسجيل وتفاصيل ملف الترشيح على الموقع اإللكتروني 
   org.samirkassiraward.www: التالي

  
  

  معلومات للمرشحين
  

  :2015نيسان  10  في موعد أقصاه كاملة الترشيحملفات إرسال يجب
  
: على العنوان التالي)  للفيديوMP 4 وWMVللمقاالت أو  Wordعلى شكل ( عبر البريد اإللكتروني -

org.prixsamirkassir@nationcoordiأو؛    
  
في ظرف مختوم مدون عليه ) أو دي في دي CD-ROM سطوانة مدمجةأ وأ مطبوعة ةنسخعلى شكل (ريد العادي  عبر الب-

" فئة التحقيق السمعي البصري"أو " االستقصائي مقالفئة ال"أو "  الرأيفئة مقال" -" لحرية الصحافةجائزة سمير قصير : "اآلتي
  :لعنوان التاليعلى ا

  بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
   ھاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي، بيروت490مبنى 
 لبنان - ، رياض الصلح11 - 4008. ب.ص
 

ّال يقبل ترشيح من تقدم بملف غير مكتمل أو غير موقع ّ.  
  .ّلطلبات المقدمة في الفئة الخطأسيتم استبعاد ا

  
  نظام المسابقة

  
) عاملين في الصحافة اليومية واألسبوعية والشھرية المطبوعة أو اإللكترونية(المسابقة مفتوحة أمام صحافيي اإلعالم المكتوب 

، على أن )عاملين في محطات تلفزيون وشركات إنتاج أو قنوات تلفزيونية على شبكة اإلنترنت(واإلعالم المرئي والمسموع 
األردن، إسرائيل، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، سوريا، : لتاليةيكونوا حاملي جنسية إحدى الدول ا

  .العراق، ُعمان، األراضي الفلسطينية المحتلة، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، اليمن
 

ًعلى المرشحين أن يقدموا مقال رأي أو مقاال استقصائيا يتن ً دولة القانون، حقوق اإلنسان، الحكم : اول أحد المواضيع التاليةّ
شر في صحف أو ُركة المواطنية؛ شرط أن يكون قد نالرشيد، مكافحة الفساد، حرية الرأي والتعبير، التنمية الديمقراطية، المشا

ل األعضاء في االتحاد دومنشورات أو مواقع إلكترونية صحافية تصدر في إحدى الدول المذكورة أعاله أو في إحدى ال
سبانيا، إستونيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، جمھورية تشيكيا، جمھورية سلوفاكيا، أرلندا، أي(األوروبي 

ر، المملكة الدنمارك، رومانيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، التفيا، ليتوانيا، اللوكسمبورغ، مالطا، المج
ّلى المقال المرشح أال يتعدى ع ).المتحدة، النمسا، ھولندا، اليونان ُ رمزا، وأن يكون قد نشر في الفترة ما25000ّ  15 بين ً

   ً. ضمنا2015مارس / آذار15 و 2014مارس /آذار
 

ًعلى المرشحين أن يقدموا تحقيقا سمعيا بصريا عن أحد المواضيع التالية ً ً قوق اإلنسان، الحكم الرشيد، مكافحة دولة القانون، ح: ّ
 أن يكون قد عرض على محطة تلفزيونية أرضية طمقراطية، المشاركة المواطنية؛ شرالفساد، حرية الرأي والتعبير، التنمية الدي

  ما بينفي الفترةأو فضائية أو إلكترونية تبث من إحدى الدول المذكورة أعاله أو إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، 
ّ ضمنا، على أن ال تتعدى مدته العشرين دقيقة2015مارس / آذار15 و2014مارس / آذار15 ّ ً.  

  
  .على المرشحين المشاركة في فئة واحدة من الفئات الثالث

 
  ).لن يتم قبول أي عمل جماعي(ّالترشح بصفة فردية " المقال االستقصائي"وفئة " مقال الرأي"على المرشحين عن فئة 

 
ًبصفة فردية أو أن يترشحا معا " التحقيق السمعي البصري"لمخرج التحقيق السمعي البصري أو لمنتجه الترشح عن فئة يمكن 

  .بصفة ثنائية
  

  . يورو10000تبلغ قيمة الجائزة في كل من الفئات الثالث 
  

  org.samirkassiraward.www: لالطالع على كل تفاصيل المسابقة وشروطھا، الرجاء مراجعة الموقع اإللكتروني
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