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 للخدمات اإلعالمية يدعم المشاريع المبتكرة "ابتكار"مشروع 
 في مجال المعلومات اإللكترونية في العالم العربي للناشطين 

 

  
تقديم  الثانية إلى الدعوة د األوروبي،من االتحا بدعٍم مالي، للتعاون اإلعالميتطلق الوكالة الفرنسية 

تطوير وسائل اإلعالم المساعدة في  من أجل ،للخدمات اإلعالمية "ابتكار"مشروع  ضمن إطارالمشاريع، 
 وسوريا.  ومصر واألراضي الفلسطينية واألردن ولبنان اوتونس وليبي راإللكترونية في المغرب والجزائ

 
لى إ والوصولنتاج جذري على صعيد طرق اإلتغييٍر حداث إلكترونية في عالم اإليساهم تطوير وسائل اإل

 امتداد على مليون يورو 1.5 من االتحاد األوروبي بقيمة تمويلٍ  بفضلو  .المعلومات في كافة أنحاء العالم
لى الجهات األكثر إ ملموسا   عالمية دعما  للخدمات اإل "ابتكار"ر مشروع سيوف   ،(2016-2014) ثالث سنوات

مشروع  وقد جاءت تسميةالعالم العربي.  كان له تأثيٌر خاص فيي ذال هذا الحراك التاريخيفي  ة  كي  دينامي
E"-ـليزية لكناال باللغةختصار الغة العربية، وهو كذلك البتكار" بمن مصطلح "االة للخدمات اإلعالمي "بتكار"ا
 Technical and Innovative Contents in the Arab Region"Booster for   ز ، أي المحف

مواكبة عملية تطوير  إلى . يهدف هذا المشروعااللكتروني للمحتويات التقنية والمبتكرة في المنطقة العربية
الفلسطينية واألردن وتونس وليبيا ومصر واألراضي  في المغرب والجزائر مهاوتنظي وسائل اإلعالم االلكترونية

 .من خالل تقديم المساعدات للمشاريع األكثر إبتكارا   ولبنان، وسوريا

ه مشروع  والمجموعات التي تقد م  للخدمات اإلعالمية إلى المنظ مات والمؤس سات والجمعيات "ابتكار"يتوج 
ثرائهامحتويات إعالمية إلكترونية وترغب ف  وتنظيمها على نحٍو مناسب.  ي تحسين هذه المحتويات، وا 

 تحريرية والتقنيةت التعزيز المهارا إلىللخدمات اإلعالمية  "ابتكار"مشروع يختارها ترمي المشاريع التي 
 8 حتىح المهلة النهائية لتقديم طلبات الترش   . وتمتد  لكترونيجهات الفاعلة في قطاع اإلعالم اإل قتصادية للواال

دية إلى لقاء في يفي المرحلة التمهتي تتأه ل ال المشاريع دعوة أصحاب تتم  بعد ذلك، س. 2015آذار/مارس 
كل  تحصل ،األمر نهايةمشاريعهم أمام لجنة التحكيم. في  ستعراضا أجل من 2015حزيران/يونيو في  بيروت

 .الواحدة للمنظ مة ويور  60000و 30000على مساعدة مالية تتراوح قيمتها بين  اختيارهامن المشاريع التي تم  

 

 صحفي بيان



 
 
 

                                                                                    
   
 
 

  

نات 2014في نيسان/أبريل  المشاريع إطالق إلى األولى الدعوة خالل دعماً  لقيمشروعًا قد  11 وكان : مدو 
هلل اأريج )األردن(، إنكفاضة )تونس(، ما شا -(، إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربيةArablogعربية )

 Innovaنوفا تونس يإ سورية جديدة )سوريا(، نيوز )لبنان(، فرايم/صور جماعية وثائقية )لبنان(، أصوات

Tunisia ،)نة بوندي التونسية و"سبيك آوت" تونس  )تونس  Speak out Tunisiaإذاعة إم )الجزائر(، مدو 

 . هنا)لبنان(. لالطالع على المشاريع، أنقر   Vizualizing impact)تونس(، 
 

، مشروع ابتكار للخدمات اإلعالميةللحصول على النص الكامل للدعوة إلى تقديم المشاريع ضمن إطار 
 AA/-http://www.ac.cfi.fr/ar :الموقع اإللكتروني التالي ُيرجى الترش ح، استمارة وعلى

 
 مع ونبالتعاللخدمات اإلعالمية  "ابتكار"مشروع  تطبيق على إلعالميا ونللتعا نسيةرلفا كالةلوا لتعم

 ناآ سسةمؤ(، و نلبناسمير قصير ) سسةمؤ، و )إيطاليا(  Babelmedاإللكترونية المتوسطية "بابل ميد" البوابة
 .Expertise Franceوبدعٍم فني  من مؤس سة (، مصر) دلين

 
الوكالة  طلقتهأ ذيال اإللكترونية"الصحافة ووسائل االعالم ، 4M"برنامج طار إ ضمنندرج هذه المبادرة ت

جنوب شرق آسيا. و والقوقازالبلقان دول و  فريقياا  سنوات في العالم العربي و  أربع قبلعالمي الفرنسية للتعاون اإل
عالم إللى وسائل اإعن تقديم المشورة  فضال  ، قاءات وتنظيم دورات تدريبيةل عقدعلى هذا البرنامج  يقوم
ومواكبتها "، players-pure" حصريا  على شبكة اإلنترنتنشطتها ألكترونية التقليدية أو تلك التي تمارس اإل

زيارة الموقع ، ُيرجى 4Mلمزيد من المعلومات حول برنامج لعلى الصعيدين التقني والتحريري على حد السواء. 
 www.4m.cfi.fr: لكتروني التالياإل
 

 

 اإلعالمي للتعاون الفرنسية الوكالة عن لمحة
مسؤولٌة عن تنسيق وتنشيط ، الفرنسية هي وكالة التعاون الخاصة بوزارة الخارجية والتنمية الدولية الوكالة الفرنسية للتعاون اإلعالمي

السياسة الفرنسية الخاصة بتقديم المساعدات من أجل تطوير وسائل اإلعالم في بلدان الجنوب. تواكب الوكالة الجهات الفاعلة في 
ليات ، من أجل تعزيز عمالخاصة والعام ة(، االجتماعية اإلعالم ووسائط الصحافة المكتوبةو  )التلفزة واإلذاعة اإلعالموسائط قطاع 

ل الديمقراطي التي تتطل ع فرنسا إلى دعمها. وتدير هذه الوكالة حوالى ثالثين مشروعا  تندرج ضمن إطار أربعة برامج ال تحديث والتحو 
 رئيسة هي: وسائط اإلعالم والتعد دية، وسائط اإلعالم وريادة المشاريع، وسائط اإلعالم والتنمية، وسائط اإلعالم والموارد البشرية.

http://www.cfi.fr  
 

 بـ: االتصال للمزيد من المعلومات، الرجاء
 jgt@cfi.fr - 64 32 62 40 01هاتف:   -جوليان غيت -الوكالة الفرنسية للتعاون اإلعالمي

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