
 

 
 
 

 

 ملف صحفي
 بيروت" 4Mمنتدى "

 
وسائل اإلعالم اإللكترونية في العالم العربي يجتمعون في  من خبراء ومبتكري شخص 022أكثر من 

 بيروت )لبنان( 
 

 0272أكتوبر تشرين األول/ 71إلى  71من 
 

ل اإلعالم الرقمية منذ اندالع األحداث في ميدان التحرير، بتنا نالحظ توّجهًا نحو الحّد من حرية وسائمصر: 
 م إلى أّي كان؟أاّل ُيسلّ سالحًا ذا حّدين يجب  أكثر ديمقراطيةً  اإلنترنت مسار جعلكون مستخدميها. فهل يو 

الموقوفين بسبب حاالت الصحافيين والناشطين بشكٍل ملحوظ خالل السنوات الثالث األخيرة، ارتفعت : فلسطين
 فأّي نوع من حرية التعبير عبر الشبكة اإللكترونية متوّفر حاليًا في المنطقة؟ي. تعليقات نشروها عبر وسائل اإلعالم االجتماع

نّظم الصحافيون والمدّونون أنفسهم لجمع المعلومات الموضوعية عن النزاع ونشرها بلدهم في حرب. لذا، : سوريا
 لآلخرين. لكن كيف يمكنهم ضمان سالمتهم الشخصية في مثل هذه البيئة العدائية؟

 4M) بيروت" 4Mمنتدى "الغليان الذي يعيشه العالم العربي، اليوَم أكثر من أّي وقٍت مضى، سيطرح ّم في خض

Beyrouth )كيف ُتحدث وسائل اإلعالم هذه فحول دور وسائل اإلعالم اإللكترونية ومكانتها:  األسئلة المحورّية
 ا؟تغييرًا جذريًا في طريقة إنتاج المعلومات في العالم العربي ونشره

شخٍص فاعٍل من األردن، تونس، الجزائر، سوريا، العراق،  022في هذا اإلطار، يوّفر المنتدى فرصًة ألكثر من 
ليتبادلوا المعلومات واآلراء حول الممارسات والوسائل الحديثة واألفكار مصر والمغرب، ليبيا، فلسطين، لبنان، 

 اليومي.  واالبتكارات المتعلقة بواقعهم



 

ي، مواكبة لوسائل اإلعالم اإللكتروني في العالم العرب متنّوعةبيروت" ضمن إطار مشاريع  4M"يندرج منتدى 
االنتقال الرقمي  – 4M" "ابتكار للخدمات اإلعالمية"،(، مثل مشروع CFIقناة فرنسا الدولية ) حالياً تنّفذها 

 مشرق". 4M"أو أيضًا  "،للصحف العربية

 " 4Mعالمة " محور
 المعلومات أينما كان على وجه األرض وجه  قمي حّولَ تطّور النظام الر 

 

أحدث تطّور النظام الرقمي تحّواًل جذريًا في المعلومات. فقد صرنا نشهد، أينما كان على وجه األرض، على فورٍة 
من مواقع اإلنترنت، والمدّونات، وشبكات اإلذاعة والتلفزيون اإللكترونية. ُتضاف إلى هذه الظاهرة الشبكات 

إلى  الجمهورجتماعية التي تتمّتع بتأثير مضاعف: فهي تسم  ببلو  جمهور أوسع، مما يوجد توقًا جديدًا لدى اال
 المعلومات، ويشركه بشكٍل مباشر في إنتاجها.  

. يترافق ذلك مع فرص هائلة بالظهورفضاًل عن ذلك، نشهد اليوم على بيئة جديدة من وسائل اإلعالم التي بدأت 
انتشار وسائل اإلعالم االجتماعي لمعلومات في البلدان التي تختبر مرحلة االنتقال الديمقراطي. لكّن للوصول إلى ا

 النتشار المعلومات المهنية والمستقلة والصحيحة. بالضرورة ليس مرادفًا  عّدة أيضًا، ألنه حمل معه عثراتي

لى نشر المعلومات من خالل بضع نقرات ليس إال. بالفعل، يتمّتع كلٌّ مّنا اليوم، أينما كان في العالم، بالقدرة ع
فأصبحت الحدود بين الصحافة المهنية وصحافة المواطن تبهت أكثر فأكثر، مما يطرح من دون شّك عالمات 
استفهام حول المصداقية واالستقاللية التحريرية. لكن ال يمكن لالستقاللية التحريرية أن تترّسخ من دون الدقة 

إّن المعضلة المطروحة بالنسبة لوسائل اإلعالم هذه هي، أيضًا، ف، كذلكواالستقاللية الماّدية.  المهنية الصحافية
 كمااالستفادة من المعلومات ذات النوعية العالية.  من األشخاص إيجاد نموذج اقتصادي يجيز ألكبر عدٍد ممكن

 قيًا بالنسبة لألنظمة االقتصادية النامية. أّن وصول الوسيلة اإلعالمية إلى االستدامة المالية يشّكل تحّديًا حقي
 

لدول التي أحدثت، بفضل ل" من رحم سؤال مهّم: ما هو نوع الدعم الذي يجب توفيره 4Mلقد ُولد اسم "
سوريا، و بورما، و جورجيا، و االبتكارات الرقمية، تغييرًا جذريًا في المعلومات؟ من تونس إلى مصر، فكينيا، 

، وشاركت في إنشاء صناعة إعالمية ت هذه الشعوب تعريف مهنة الصحافيد أعادأندونيسيا وغيرها... لقو 
في  الفاعلة، المتخصصة " إلى إقامة رابط بين هذه الجهات الجديدة4Mجديدة. في هذا اإلطار، تطمح مبادرة "

وارد ماّدية مطارئة و  كانت وليدة ظروفالخبرات والتجارب التي غالبًا ما  لتمّكنها من تبادل ،العالم الرقمي
" بمساعدة هؤالء الناشطين في توطيد ما اكتسبوه من معارف، من 4Mشحيحة. من هنا، يتمّثل دور مبادرة "

 خالل نقل الخبرات في ما بينهم، بهدف تعزيز نشر المعلومات المستقلة والنوعية. 
 
 

+ photo 
 



 

 بيروت"  4Mمواضيع أساسية في قلب منتدى " ةثالث
 

 جديدة أو إعادة تعريف المشهد اإلعالمي ضمن المجتمع العربيوسائل اإلعالم ال  -

 االبتكار على صعيد إنتاج محتوى شبكة اإلنترنت واألدوات الجديدة المتوّفرة للصحافيين  -

 ريادة األعمال واقتصاد وسائل اإلعالم في العالم العربي.   -

 
 

  المشاركةشخصيات الوبعض بيروت"  4Mالتركيز على نقاط قّوة "
 

  العمل  شور 

 

 اإلنترنت في العالم العربي عبر شبكةنشر محتويات حرية  •
 71:72و 70:22تشرين األول/أكتوبر بين الساعة  71الجمعة 

إّن الدور الذي أّدته وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم اإللكتروني في االنتفاضات التي شهدتها عدة دول عربية 
انين أكثر صرامة وفرض قيوٍد جديدة تحدُّ من حرية التعبير. فما هي دفع ببعض الحكومات العربية إلى سّن قو 

 مدنية من أجل ضمان حرية التعبير عبر اإلنترنت؟المنّظمات الافيون و الصح الجهود التي يبذلها
 

 األمن في الميدان، عندما تصبح الحماية الشخصية ضرورية •
 70:22و 71:22تشرين األول/أكتوبر بين الساعة  71الجمعة 

. في هذا خطرةيجدر بالصحافيين الحرص على سالمتهم الشخصية خالل أسفارهم أو عند إقامتهم في بيئة 
على دراسة مختلف أنواع التهديدات والمخاطر التي يواجهها الصحافيون في منطقة  الندوة هذهنكّب تاإلطار، س

عداد خطط الشرق األوسط، مثبتًا أهمية التحضير والتخفيف من المخاطر المتوّقعة.  فكيف يمكن تقييم المخاطر وا 
 ؟ تضمن سالمة الصحافي اّتصال

 مصادر تمويل المشاريع الرقمية •
 72:02و 1:72تشرين األول/أكتوبر بين الساعة  71األحد 

للشركات الناشئة في الشرق األوسط يتحّسن، والتمويل أصب  متوّفرًا أكثر فأكثر، مع توّفر المزيد  بيئة األعمالإّن 
قليمية نيات لوصول المشاريع إلى مصادر مكامن اإل على المقاربات  الندوة هرّكز هذودولية. سوف تتمويل محلية وا 

الجديدة التي ينبغي أن تعتمدها الشركات الناشئة لتأمين األموال، ومصادر تمويل شركات وسائل اإلعالم الجديد، 
 والتوّجهات في المنطقة والعالم، والتحديات الراهنة.

 
 



 

 حات الحوارمسا : 

 

 بنوا تيوالن مساحة حوار مع •
 وسائل اإلعالم والثورات عبر شبكة اإلنترنت: االبتكارات، التوّجهات، المستقبل

 70:70و 77:72تشرين األول/أكتوبر بين الساعة  70السبت 
 

الصحافة كما  بفضل الثورة الرقمية؛ بل على العكس، إننا نعيش مرحلة إعادة نظٍر في ،إّن الصحافة ال ولن تموت
ي أيضًا: فتستمّر الصحافة االستقصائية في النمّو، كما يساهم انتشار المحتويات والصيغ بنشهد على عصرها الذه

الجديدة في تعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات سواء عبر الشبكة اإللكترونية أم خارج نطاقها. فضاًل عن 
اًل جديدة للتعبير، وتستقي معلوماتها من النقاشات السياسية. من هنا، ذلك، تتي  وسائل اإلعالم اإللكترونية أشكا

يجب أن تقود االبتكارات المقبلة في مجال وسائل اإلعالم إلى التفكير في قيمة المعلومات المتوافرة عبر شبكة 
 اإلنترنت، وأشكال التقارب الجديدة بين وسائل اإلعالم.

. هو يخصيات البارزة في العالم الرقممن الشو بنوا تيوالن رجل أعمال فرنسي 
الرقمية، ورئيس المجلس الوطني الرقمي منذ  مؤّسس ومدير وكالة "ال نيتسكواد"

 . 0202كانون الثاني/يناير 
www.lanetscouade.com 
http://www.cnnumerique.fr 

 
 

 أحمد شهاب الدين مساحة حوار مع •
 : سالح ذو حّدينأكثر ديمقراطية اإلنترنت جعل

 70:20و 70:22تشرين األول/أكتوبر بين الساعة  70السبت 
 

، ومنها وسائل اإلعالم على فئات جديدة من المجتمع وسائل اإلعالم انفتاحلقد شهدنا خالل السنوات األخيرة على 
فعليًا في إيصال صوت المواطنين العاديين. فجميع  ، على نحٍو ساهمالعربية العابرة للحدوداالجتماعي والشبكات 

األشخاص، أو تقريبًا جميعهم، قادرون اليوم على نشر معلومات خاصة بهم، كما يستطيعون سرد قصصهم 
في مجال الشخصية. في الواقع، في خضّم األحداث التي شهدها ميدان التحرير في القاهرة، ُولد بصيص نور، ال 

فحسب، بل بالنسبة للمجتمع والمواطنين أيضًا. لكن منذ ذلك الحين، بتنا ثر ديمقراطية أكوسائل اإلعالم  جعل
 نشهد بين الحين واآلخر على محاوالت لتقييد حرية الكلمة وحرية وسائل اإلعالم الرقمية ومستخدميها. 

ناشط جدًا على شبكات التواصل االجتماعي، وهو أحد رّواد  صحافيأحمد شهاب الدين 
المملكة  ل اإلعالمي. عمل في قناة الجزيرة فيل الشباب األكثر ابتكارًا في المجااألعما

مصر واألردن ولبنان وقطر واإلمارات العربية  ، متنّقاًل بينالمّتحدة، وموقع "هافنغتون بوست"
 المّتحدة وغيرها. 

https://twitter.com/ASE 
 

http://www.lanetscouade.com/
https://twitter.com/ASE


 

 
 

 سّيد كريم مساحة حوار مع •
 االستثمار في المحتويات، الخطوات األولى "لألخبار الرقمية" في العالم 

 77:20و 77:22تشرين األول/أكتوبر بين الساعة  71األحد 
 

، في أكثر 7111استثمر برنامج مشاريع األخبار الرقمية، منذ إنشاء الصندوق المخّصص لهذا الغرض في العام 
بلدًا، مع التركيز بشكل خاص على شركات إدارة المحتوى ضمن األسواق  77شروعًا موّزعًا على م 722من 

الرائدة. فما هي الصفات المشتركة للشركات الناشئة حديثًا التي تتمّتع بإمكانيات هائلة؟ ما الذي يجب فعله لجذب 
الشركات في مرحلة االنطالق؟ أّي نوع خصوصيات انتباه المستثمرين في مجال اإلعالم؟ لماذا يجب التنّبه إلى 
 من المشاريع يمكن أن يجذب أكبر قدر من رؤوس األموال؟

م هو مدير االبتكارات في صندوق االستثمار األميركي لتطوير وسائل اإلعالم. سّيد كري 
قبل انضمامه إلى صندوق االستثمار، قاد سّيد كريم مبادرات رقمية واستراتيجية في 

   العام في شيكاغو". شركة "اإلعالم
www.mfid.org  
 
 

 ناقشات: ال 
 

 ؟الصحافة االستقصائية آفاقما هي  •
 71:70و 71:70تشرين األول/أكتوبر بين الساعة  70السبت 

رغم وجود بعض التجارب الناجحة، ما زالت الصحافة االستقصائية في العالم العربي محدودًة. ومرّد ذلك على 
األرج  إلى القيود القضائية المتعّددة وانعدام خبرة معظم الصحافيين. يشرح هذا النقاش كيفية التعاون مع القّراء 

 األخبار الجديدة ونشرها.  تقّصين من والمجتمع المدني بهدف إعادة تنظيم المعلومات التي تمكّ 
 

 النماذج االقتصادية، من الحلم إلى الحقيقة •
  70:20و 77:20تشرين األول/أكتوبر بين الساعة  71األحد 

يحاول الصحافيون ووسائل اإلعالم، يوميًا، إعادة النظر في المعلومات المتوّفرة عبر شبكة اإلنترنت. فما رأيكم في 
ا تصّف  المجالت والصحف، من دون أن تدفعوا إال ثمن المقاالت التي تقرأونها؟ لقد تمّكنت منّصة يمكنكم عبره

"آي إطار شبيه بـ، من جمع أبرز المحّررين الهولنديين ضمن 0272شركة "بلندل"، عند انطالقها في نيسان/أبريل 
ألف مستخدم. من الطرق  722يضّم أكثر من  اإلطارأشهر، أصب   2تيونز" للصحافة المكتوبة. بعد حوالى 

األخرى إلعادة ابتكار طريقة توزيع المعلومات: شركة "ترانس تيرا ميديا". وهي سوق إلكترونية تقوم على شبكة 
 من وسائط إعالمية متعّددة، مهّمتهم نشر تحقيقات فريدة من نوعها.  صحافي 7222متنامية فيها أكثر من 

 
 

http://www.mfid.org/


 

 
 

 العمل كامالً  تجدون برنامجهذا الملّف الصحفي طّي 
 

 

 ":4Mة في بيروت استعدادًا لمنتدى "مشاريع تنّظمها قناة فرنسا الدولي 7
 

اإلقليمي في بيروت، نّظمت قناة فرنسا الدولية ثالثة مشاريع مخّصصة  "4Mقبل أسبوع واحد من انعقاد منتدى "
 هي:عالم اإللكترونية المستقلة، لتعزيز وسائل اإل

 

  عالميةللخدمات اإل ابتكارمشروع 
 

وسائل اإلعالم اإللكترونية في مختلف مناطق العالم، وبشكل أكثر تحديدًا في العالم العربي، في  تطوير يساهم
ابتكار "يطمح مشروع إحداث تغيير جذرّي في قطاع اإلعالم، وفي المجتمعات بشكٍل عام. في هذا اإلطار، 

ائمين على هذا التغيير، بشكٍل يتيح لهم تطوير مشاريعهم إلى توفير الدعم المالي الالزم للق "للخدمات اإلعالمية
 وتنظيمها. 

 لـ: باللغة اإلنكليزية وهو أيضًا اختصارلغة العربية، بال بتكار"من مصطل  "االمشروع  جاءت تسمية
 Booster for Technical and Innovative Contents in the Arab Region"-"E، 

عملية تطوير وسائل  مواكبةويهدف إلى  .ات التقنية والمبتكرة في المنطقة العربيةلكتروني للمحتويز اإلأي المحفّ 
 . المساِعدةاإلعالم اإللكترونية وتنظيمها في المنطقة المتوسطية من خالل تقديم المن  

 

مواكبة  وسيرّكز علىمن تمويل االتحاد األوروبي.  "ابتكار للخدمات اإلعالمية"يستفيد مشروع 
عّينين يتّم اختيارهم ضمن إطار تنظيمها من خالل تقديم المساعدات إلى شركاء مالمشاريع و 

 إلى تنفيذ المشاريع.  تنافسية دعوة
 

  تشرين األول/أكتوبر  01في  "ابتكار للخدمات اإلعالمية"أولى لمشروع مشتركة عمل تُنظَّم جلسة
أصحاب المشاريع الذين  من 00تشرين األول/أكتوبر في بيروت. وسيشارك فيها  01وصباح يوم 

 وقع عليهم االختيار. 
سُتجري منّظمة "تنمية بال حدود" مقابالٍت فردية مع صاحب كّل مشروع، تشرين األول/أكتوبر،  71 يوم

بهدف تحديد احتياجاته على صعيد مواكبة المشروع أو التدريب على إدارة الميزانية أو المقاربة اإلدارية. 
ول/أكتوبر، فستدّرب منّظمة "بابل ميد" المشاركين على تعزيز مهاراتهم في تشرين األ 71أما في صباح 

 تحرير المحتويات.  
 http://bit.ly/1nh6Yslيمكن االطالع على جميع المشاريع التي وقع عليها االختيار عبر هذا الرابط: 

 سسة "آنا ليند"، ومنّظمة "بابل ميد" ومؤسسة سمير قصير. تّم تطوير هذا المشروع بالشراكة مع مؤ 
 

 

http://bit.ly/1nh6Ysl


 

 "4M "مشرق 
 

مشرق" لمواكبة  4Mالترشي  للمشاركة في برنامج " ، فتحت قناة فرنسا الدولية باب0277في كانون األول/ديسمبر 
ي لبنان وسوريا المبادرات الجديدة في مجال اإلعالم اإللكتروني التي تتمتع بقدرة عالية على تطوير المنطقة، أ

طلبًا التي وصلت إلى المسؤولين عن البرنامج، وقع اختيار  052واألردن وفلسطين والعراق. ومن ضمن الـ
 مشاريع.  02لجنة التحكيم على 

في هذا اإلطار، ُنّظمت خمس ورش عمل تدريبية الحتضان أصحاب المشاريع في بيروت بين نيسان/أبريل 
مت كلٌّ منها أسبوعًا. خالل هذه الفترة، أشرف خبراء دوليون على مواكبة ، دا0272وتشرين األول/أكتوبر 

 أصحاب المشاريع. 
عداد خطة  7تعّمقت هذه الجلسات في  مواضيع رئيسية: تطوير المحتوى وبيئة العمل، تنظيم فريق العمل، وا 

 العمل. 
  4ورشة العمل التدريبية الخامسة واألخيرة، ضمن إطار برنامج " تُقامM آلت سيتي"  مقررق"، في مش"

 تشرين األول/أكتوبر.  01و 02في بيروت بين 
 ؛، صحافيفسيدير جلسات العمل عدة خبراء فرنسيين: جوليان لوبو، منّسق المشروع؛ فيليب كو 

وأوليفييه المبير، متخّصص في التمويل الجماعي ورسائل اإلقناع. كما يتضّمن برنامج العمل عدة 
ة العمل، صياغة رسالة اإلقناع والبحث عن تمويل لوسائل اإلعالم مواضيع، مثل: إعداد خط

 اإللكترونية. 
 

 http://bit.ly/1BzniNaيمكن االطالع على المشاريع الفائزة العشرة عبر هذا الرابط: 

وتدعم ريادة المشاريع واالبتكار في لبنان(، يتّم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع "آلت سيتي" )وهي منّظمة تسّهل 
 في لبنان )مؤسسة سمير قصير(. "سكايز" لدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية اومركز 

 
 "4M الرقمي للصحف العربية"  نتقالال ا 

 

ام يهدف هذا المشروع إلى مواكبة وسائل اإلعالم التقليدية في العالم العربي في مرحلة انتقالها نحو النظ
. ويستهدف المشروع، بشكٍل أكثر تحديدًا، الرقمي، وتعزيز نشوء شبكات منّظمة ومحترفة في هذا المجال

 الصحف المستقلة التي ترغب في تطوير استراتيجيتها الرقمية. 
في مصر )المصري اليوم(، واألردن )الغد(، ولبنان  المشروع خمس صحف مستقلة صادرة باللغة العربية يضمّ 

 ، والجزائر )الخبر(، والمغرب )أخبار اليوم( التي تنتقل اليوم نحو العالم الرقمي. )السفير(
 

 لتبادل اآلراء والتنسيق بين الصحف الخمس المعنّية بهذا المشروع عشية انعقاد منتدى  يوم عمل ُينّظم
"4M  .بيروت" في مقّر المعهد الفرنسي في بيروت  

 

 الة الرقمية الفرنسية "ال نيتسكواد". ُينّفذ هذا المشروع بالشراكة مع الوك
  

http://bit.ly/1BzniNa


 

 معلومات مفيدة
 

 0272 تشرين األول/أكتوبر 71، األحد 70، السبت 71الجمعة الزمان: 

 
 http://bit.ly/1qUuwVK طريق الشام، بيروت )لبنان( -المعهد الفرنسيالمكان: 

 
 

 ته عبر شبكة اإلنترنت أيضا  ايحشد طاق" 4Mمجتمع "
 
بّث المناقشات التي تجري خالل منتدياته بأوسع ومضاعفة تأثير شبكته،  ، بهدف بلو  جمهورٍ "4Mبرنامج " يقوم

 " وحساب قناة فرنسا الدولية على موقع "يوتيوب". www.4m.cfi.frومؤتمراته بثًّا مباشرًا على موقعه اإللكتروني "
، " الذي انعقد في تبيليسي4M" دولة مختلفة، وقائع منتدى 07شخص، من  2222في هذا اإلطار، تابع حوالى 

 وأعيد نقله عبر اإلنترنت.  0277في تشرين الثاني/نوفمبر  جورجيا
وسائل التواصل االجتماعي. ففي فترة  تطلق علىيترافق كّل حدٍث من هذا النوع مع حمالت دعائية مهّمة 

عن هذا تغريدة  7222، أطلق المغّردون أكثر من 0272جاكرتا" في أيلول/سبتمبر  4Mالتحضير لمنتدى "
" اإللكتروني بعد أن كانوا قد وصلوا إليه عبر 4Mشخص موقع " 1222كما زار عبر موقع "تويتر". الموضوع 

" وتتضّمن أكثر 4M Journalism and new media by CFIصفحته على "فايسبوك" التي تحمل اسم "
 معجب.   77022من 

 متابع.  7122ثر من عبر "تويتر"، فيجمع أك CFImedias@أما حساب 
عن طريق إرسال رسائل إلكترونية أيضًا في إطالع المشاركين على أحدث األخبار " 4Mشبكة " تشاركأخيرًا، 
 حسب المواضيع المطروحة. بلدولة و ل وفقاً مفّصلة 

لغات بيروت" ُستنقل مباشرًة عبر موقع "تويتر" بال 4Mجديٌر بالذكر أّن المناقشات التي ستُنّظم في منتدى "
 الفرنسية واإلنكليزية والعربية على السواء. 

 
 



 

  

 لمحة عن قناة فرنسا الدولية

قناة فرنسا الدولية هي وكالة تعاونية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، مهّمتها تنسيق وتنشيط السياسة 
ي بلدان الجنوب. ترافق قناة فرنسا الدولية اإلعالم ف إلى وسائل المساعدات التنمويةتقديم الفرنسية المتعلقة ب

الجهات الفاعلة في المجال اإلعالمي )التلفزيون، اإلذاعات، الصحافة المكتوبة، وسائل اإلعالم االجتماعي(، 
تدير هذه و فرنسا دعمها.  تريدخاصة، بهدف تعزيز عمليات التحديث واالنتقال الديمقراطي التي عامًة كانت أم 
وسائل اإلعالم والتعددية، ت الحالي حوالى ثالثين مشروعًا تندرج ضمن إطار أربعة برامج كبرى: الوكالة في الوق

 وسائل اإلعالم والشركات، وسائل اإلعالم والتنمية، ووسائل اإلعالم والموارد البشرية. 
http://www.cfi.fr 

 
 

 اإلعالمية والثقافية )سكايز(مركز الدفاع عن الحريات لمحة عن 
. وتعمل هذه المنّظمة غير الحكومية من أجل تعزيز الثقافة 0221أنشئت مؤسسة سمير قصير في العام 

وتجديد النقاش الثقافي والعلماني في المنطقة.  ،من خالل تطوير صحافة حّرة مقراطية في لبنان والعالم العربيالدي
والثقافة. وهو المركز األساسي  اإلعالممير قصير( الذي ُيعنى بحرية مؤسسة مركز سكايز )عيون سالتحتضن 

فضاًل عن ذلك، لبنان، وسوريا، واألردن، وفلسطين.  كلٍّ من الذي يشرف على مراقبة انتهاكات حرية التعبير في
المركز  لقوقد أطيقّدم المركز المساعدة القضائية والمالية إلى الصحافيين والفنانين المتعّرضين لالضطهاد. 

برنامجًا تدريبيًا للصحافيين، مكّرسًا لتغطية المواضيع الحّساسة بفضل شبكٍة دولية من المدّربين المحترفين 
المركز كذلك في حمالت مكافحة الرقابة، وتعزيز الصحافة الحّرة،  ويشاركوالمؤسسات المتخّصصة في المجال. 

طالق سراح الصحافيين الرهائن في سوريا.   وا 
www.skeyesmedia.org/fr 

 
 
 
 

 لالستفسارات اإلعالمية، ُيرجى االتصال بـ:
 

 rp.com-tgraffeuil@oxygen - 89 37 11 41 01هاتف:  -تاتيانا غرافوي / ماييل غاريدو -"أوكسجين"

 jgt@cfi.fr - 64 32 62 40 01هاتف:  -جوليان غيت -قناة فرنسا الدولية
 

 
 

 بيروت" من تنظيم:4M "     بدعٍم مالّي من:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cfi.fr/
mailto:tgraffeuil@oxygen-rp.com
mailto:jgt@cfi.fr


 

 
  الشركاء:        وسائل اإلعالم الشريكة:

 


