
   

   

 2018جائزة اإلعالم للهجرة  دعوة لتقديم الطلبات

 .2018أّيار/مايو  15الطلبات لغاية  2018اإلعالم للهجرة في نسخة جائزة تستقبل 

award.eu/ar/-media-http://www.migration 

 زالتميّ تمّثلوا ب 2017عمال" إعالميا" في نسخة  35ويل من طرف اإلتحاد األوروبي, كافأت جائزة اإلعالم للهجرة أكثر من بتم

 .جوانبها جميع من متوسطية-األورو المنطقة في الهجرة موضوع تتناول إعالمية لمواضيع اإلخبارّية لألهّمّية

 في للمساهمةعمال" إعالميا"  48 مكافأةب 2018عمل و تشجيع عدد أكبر من الطلبات, ستقوم نسخة بهدف المحافظة على نوعية ال

 ممول بعقد بالفوز الجائزة تمثلت ."استقطابا وأقل األدلة لىا" عستندم ،"دقة أكثر يجعله مما الهجرة حول "توازنا أكثر خطاب صياغة

 يورو. 7000و  750عمل إعالمي ثاني و تتراوح القيمة بين  إلنتاج األوروبي االتحاد طرف من

الترّشح و تقديم األعمال المنشورة سابقا"  الجنوب الشريكة دولفي اإلتحاد األوروبي أو  ين و دور اإلعالم المقيمينيحّق للصحافيّ 

 الهجرة موضوع, المنشور سابقا" و المقترح الحقا", أن يرتكزان على اإلنتاجين كالباإلضافة إلى عرض اقتراح للعمل الثاني.على 

 و معالجة إحدى المواضيع التالية: متوسطية-األورو المنطقة في

 الجاليات 

 هجرة العمالة 

 الضعيفة الفئات 

 الهجرة الشرعية والغير شرعية 

 على الصحافيين المعنيين احترام الشروط التالية عند تقديم الطلب:

 2018أّيار/مايو  15و  2017نيسان/أبريل  15على العمل المنشور أن يكون صدر بين  .1

 أعاله. المواضيع إحدى معالجة و متوسطية-األورو المنطقة في الهجرة موضوع على يرتكز أنعلى العمل  .2

إلحدى اللغات المؤّهلة هي العربية,الفرنسية, و اإلنكليزية. في حال تقديم عمل بلغة أخرى الرجاء إرفاق العمل بترجمة  .3

 اللغات الثالث.

 الوسائط,االنترنت عبر شرط تقديم طلب مختلف لكّل فئة: فيديو,راديو,طباعة, المشاركة في أكثر من فئة يمكن .4

 ,صورةالمتعددة

 )متوسطة أو كبيرة الحجم( مؤهلة رغي األعمال القصيرة .5

 إعادة التقديم و لكن ال يحّق لهم إعادة تقديم طلب رابح من النسخة السابقة. 2017مالحظة: يحّق للفائزين بالمسابقة في نسخة 

أيلول/سبتمبر . أّما في 2018و ستقّيم اللّجنة األعمال في صيف  2018سيتّم اإلعالن عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم في أّيار/مايو 

 , فسيتّم اإلعالن عن أسماء الفائزين في حفل تقديم جوائز.2018

, الرجاء زيارة الموقع األلكتروني التالي: و المؤهالت المطلوبة للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الطلبات
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 award.eu-media-contact@migration التالي:  األلكترونيتواصلوا معنا عبر البريد 

   بتنفيذ من 4 للهجرة يوروميدبرنامج  ,االوروبية بالمفوضّية التوّسع ومفاوضات للجوار العاّمة لمديرّيةهذه الجائزة بالتعاون مع ا

 المكتب اوبن ميديا هب بقيادة مؤّسسة تومبسون, وزارة الخارجية في مالطا و, برنامج الهجرة سياسات لتطوير الّدولي المركز

 .اللجوء لدعم األوروبي
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