
 
 
 
 
 

 

 91/1/8192تونس ،  -صحفي  بيان

 

 .لدعم اإلعالم الليبي الحر والمستقل امشروع يطلقاندويتشه فيله  أكاديميةاالتحاد األوروربي و 

يهدف إلى  اجديد امشروع نيون ليبومسؤولودويتشه فيله وأكاديمية االتحاد األوروبي  بعثةاليوم  أطلقت 

المعلومات المستقلة والدقيقة عن طريق إعالم حر ومستقل، وذلك  علىصول حدعم حق الشعب الليبي في ال

 في إطار فعالية انتظمت بالعاصمة تونس إلطالق هذا المشروع.

  الموقع الرسمي للمشروع ضمن هذه الفعاليةدويتشه فيله  و عرضت أكاديمية

http://www.mediainlibya.com/( )  مشاركة فيالتقدم بطلب لل من صحفيين الليبيينالوالذي يمكن 

معرض مسابقة الصور "رمضان  فُتح كما أنشطة المشروع.والتعرف على جميع مستجدات دورات تدريبية 

ركزت المسابقة على و للزوار والذي نظمه كل من أكاديمية دويتشه فيله وبعثة االتحاد األوروبي. " 8192

اختارت لجنة تحكيم محترفة برئاسة الفنانة الليبية المشهورة ريم حجيج الفائزين الثمانية ولليبية تنوع الثقافة ا

 .صورة من جميع أنحاء ليبيا 011من بين أكثر من 

في كلمته  ، (Alan Bugeja) السفير آالن بوججا سعادة  ليبيا، إلى االتحاد األوروبي بعثةأكد رئيس و

. إن نقل المعلومات إلى ال غنى لمجتمعاتنا عن إعالم مستقل قادر على كسب ثقتها " هأن على االفتتاحية

 للناس. ُتقدم خدمة عظيمة هوامات اإليديولوجية أو السياسية بطريقة موضوعية، بعيداً عن االنقس الرأي العام

والحياة  الستقرار السياسيتحقيق اللغاية ل فبفضله يسود المنطق واالعتدال وهما عنصران ضروريان

بشكل كبير  فحسب، بل تؤثر عنصرا رئيسيا في مجتمع ديمقراطي  تشكلحرية اإلعالم الوالديمقراطية. 

يدعم االتحاد األوروبي جهود الصحفيين الليبيين والصحفيين و. صعيد الدوليعلى صورة البلد على ال

نا على يبيا مع التأكيد على قيمالمشهد اإلعالمي في ل جودةووكمة األجانب والمؤسسات الليبية لتحسين الح

 ." رأيحرية التعبير والمستوى 

إننا ، قائلة "فعالية إطالق المشروع خالل ه،دويتشه فيل أكاديمية أفريقيا فيقسم رئيسة  ،انكيفناتاشا شوأكدت 

ومواطنين على دراية  الجودة بأن وجود قطاع إعالمي يعمل بشكل جيد وصحافة عالية على قناعة راسخة

جميع الفئات  غطينكما أننا أمر ضروري للتنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية المستدامة.  لهو جيدة

 االجتماعية ونركز بشكل خاص على األقليات العرقية والنساء والشباب " 

 طويراالستثمار في تالمهم "من  مجلس الرئاسي، أنهمن جانبه أكد جالل عثمان، رئيس قسم اإلعالم بال

أن وسائل اإلعالم تتسبب في معظم المشاكل من خالل تأجيجها  م خاصة في بلد مثل ليبيا حي اإلعال

 فالدفق الحقيقي لالنقسامات الراهنة يكمن في متطرفين تغلغلوا في المنابر اإلعالمية.". للصراع

http://www.mediainlibya.com/


 
 
 
 
 

 سياق المشروع

م دور اإلعالم الحر والمستقل يهدف مشروع "تطوير اإلعالم في ليبيا" الذي يموله االتحاد األوروبي إلى دع

في عملية التحول في ليبيا. سيوفر المشروع التدريب للصحفيين وغيرهم من اإلعالميين من جميع مناطق 

جودة  يعزز وهو ما من شأنه أن، فنيةمساعدة و دورات تدريبيةللمؤسسات الليبية المعنية تيح ليبيا. كما سي

  الليبيين.الذي ينتجه ليبيون لفائدة  العمل الصحفي

 دويتشه فيله  عن أكاديمية 

 األكاديمية. وتدعم تطوير اإلعالم الدوليفي مجال رائدة في ألمانيا المنظمة ال ُتعتبر أكاديمية دويتشه فيله

 علىنساعد  كما عالمية.اإلخبرة كسب ال و عالية الجودةمستقلة وشفافة وصحافة  يةتطوير أنظمة إعالم

ما بعد األزمة وما بعد الصراع والمساهمة دولًيا في التدريب المهني  مراحلي اإلعالم ف قطاعإعادة بناء 

 .للعاملين في مجال اإلعالم

 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالسادة:

 

   Christoph Jumpelt ،christoph.jumpelt@dw.comالسيد  رئيس قسم التواصل في مؤسسة دويتشه فيله والمتحد  الرسمي باسمها

 ASMAR@eeas.europa.eu-Ali.ELمحمد علي األسمر، المسؤول اإلعالمي لدى بعثة االتحاد األوروبي إلى ليبيا، 
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