تمنح ثالث جوائز:

أفضل مقال رأي

أفضل مقال استقصائي

أفضل تقرير إخباري سمعي بصري

استمارة الترشيح على الموقع االلكتروني www.samirkassiraward.org :شاركوا قبل  1نيسان/أبريل ٢٠٢١
نظام المسابقة وشروطها ،ومعايير قبول طلبات الترشيح واردة على الموقع اإللكتروني

المدافعة عن حرية الصحافة في أصعب األوقات
ّ
يسعدني إطالق الدورة السادسة عشرة من جائزة سمير قصير لحرية الصحافة .ما زالت هذه الجائزة تشكل مصدر
فخر كبير بالنسبة إلى االتحاد األوروبي ،وهي أحد أفضل أشكال التعبير عن القيم اليت ندافع عنها.
ّ
بمزيج من التأثر واإللهام عندما أطلع على مقاالت الرأي ،والتحقيقات االستقصائي�ة،
في كل سنة ،أشعر
ٍ
يجمعها عنصر مشترك ،إذ
األحيان،
أغلب
ففي
�ة.
ي
النهائ
المراحل
إلى
وصلت
اليت
البصرية
السمعية
ً
والتقارير ً
تروي قصصا يصعب سماعها ،وتتحدانا ،وتميط اللثام عن حقائق يصعب تقبلها ،وتعطي صوتا للذين ال صوت لهم.
ما زالت الرسالة والرمزية اللتان تحيطان بجائزة سمير قصير وثيقيت الصلة باألزمة اليت نعيشها اليوم ،سواء على
المستوى العاليم أو المحلي .فالصحافة الحرة تبقى حجر األساس ألي دولة ومجتمع ،مهما اختلفت المناطق
والثقافات واألنظمة السياسية.
ّ
إنن�ا نتطلع إلى تلقي عدد أكبر من األعمال المرشحة اليت تحمل توقيع نساء ورجال شجعان ،يمارسون إحدى أهم
ُ
المهن وأصعبها في عصرنا .وأقول مهنة صعبة بسبب المعايير الصارمة والمهني�ة اليت يطلب من الصحافيي�ن
اعتمادها في كل األوقات ...إنها مهنة صعبة ً نتيجة تأثير المعلومات المضللة اليت تنتشر بسرعة فائقة ،وتعمد
التهديدات ،والمضايقات ،والتخويف ،واالعتداءات اليت
إلى نشر األخبار الملفقة ...وهي صعبة أيضا بسبب
ً
يواجهها الصحافيون والعاملون في المجال اإلعاليم ،خصوصا في هذه المنطقة.
يؤمن االتحاد األوروبي باستقاللية اإلعالم .ونحن ندافع عن حماية حرية التعبير ،بما في ذلك حرية الصحافة
والتعددية ،والتزامنا كامل بمكافحة جميع أشكال العنف واالضطهاد اليت تستهدف الصحافيي�ن وغيرهم من
العاملين في المجال اإلعاليم.

ً
بعض من أفضل صحافيي المنطقة الذين سيكونون أهال لها .كونوا على
وهذه السنة ،ستؤول الجائزة إلى
ٍ
بعض من اللقاءات اإللكتروني�ة المهمة اليت ستجري هذا العام .واألهم من
الموعد ،وتابعوا الحملة ،ووافونا في
ٍ
ّ
ذلك ،علوا الصوت من أجل #حرية_الصحافة!

رالف طراف  /سفير االتحاد األوروبي في لبن�ان

نظام المسابقة
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
على المرشحين أن يقدموا مقال رأي أو مقاال استقصائي�ا أو تقريرا إخباريا سمعيا بصريا عن أحد المواضيع التالية :دولة
القانون ،حقوق اإلنسان ،الحكم الرشيد ،مكافحة الفساد ،حرية الرأي والتعبير ،التنمية الديمقراطية ،أو المشاركة
المواطني�ة.
المسابقة مفتوحة أمام صحافيي�ن حاملي جنسية إحدى الدول التالية :األردن ،إسرائي�ل ،اإلمارات العربي�ة المتحدة ،البحرين،
ُ
تونس ،الجزائر ،سوريا ،العراق ،عمان ،فلسطين ،قطر ،الكويت ،لبن�ان ،ليبي�ا ،مصر ،المغرب ،المملكة العربي�ة السعودية،
اليمن.
ُ
يجب أن يكون المقال قد نشر في صحف أو منشورات أو مواقع إلكتروني�ة صحافية تصدر في إحدى الدول المذكورة أعاله
أو في إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي (إرلندا ،إسباني�ا ،إستوني�ا ،ألماني�ا ،إيطاليا ،البرتغال ،بلجيكا ،بلغاريا ،بولندا،
تشيكيا ،الدنمارك ،روماني�ا ،سلوفاكيا ،سلوفيني�ا ،السويد ،فرنسا ،فنلندا ،قبرص ،كرواتي�ا ،التفيا ،ليتواني�ا ،اللوكسمبورغ،
مالطا ،المجر ،النمسا ،هولندا ،اليونان).
يجب أن يكون التقرير السمعي البصري قد عرض على محطة تلفزيوني�ة أرضية أو فضائي�ة أو إلكتروني�ة تبث من إحدى الدول
المذكورة أعاله أو إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

ً
ً
ّ
ُ
ّ
على المقال المرشح أال يتعدى  25000رمزا ،وأن يكون قد نشر في الفترة ما بي�ن  16آذار/مارس  ٢٠٢٠و 15آذار/مارس  ٢٠٢١ضمنا.
ُ
ّ
ّ
على التحقيق السمعي البصري أن ال تتعدى مدته السبع دقائق وأن يكون قد نشر في الفترة ما بي�ن  16آذار/مارس  ٢٠٢٠و15
ً
آذار/مارس  ٢٠٢١ضمنا.
تبلغ قيمة الجائزة في كل من الفئات الثالث  10000يورو.
يتم اختي�ار الفائزين من قبل لجنة تحكيم تضم صحافيي�ن وخبراء في اإلعالم من الدول المذكورة أعاله.
يستثىن من هذه المسابقة أعضاء لجنة التحكيم وموظفو االتحاد األوروبي وأعضاء مؤسسة سمير قصير والعاملون فيها.

