مسابقة التحقيق الصحافي الدولية
ال تزال عقوبة اإلعدام تنفذ في كثير من أنحاء العالم ،كما ال يزال العديد حول العالم يتعرضون
للسجن لعقود طويله .وغالبا ما تلقى المحاكمات ،واألحكام باإلعدام اهتماما وظهورا على العناوين
الرئيسية لوسائل اإلعالم  ،وهناك خبايا وجوانب أخرى لعقوبة اإلعدام والسجن مدى الحياة غير
معروفة للجمهور الى حد كبير.
وللكشف عن الجوانب الخفية للعقوبة  ،وزيادة وعي الجمهور بها وبابعادها  ،تطلق المنظمة الدولية
لإلصالح الجنائي مسابقة ألفضل تحقيق صحافي حول عقوبة الموت والحياة  ،أو عقوبه السجن
طويلة األجل .ويمكن للصحفيين أن يختاروا التركيز على مواضيع بعينها ،مثل القصص
الشخصية ،التحقيقات في ظروف او بيئه السجن أو اعتبارات أوسع تخص القوانين واللوائح الناظمة
لعقوبة اإلعدام.
نحن نبحث عن اي اعمال منشورة في الفترة بين  1نيسان  /أبريل  3112و  21نيسان  /أبريل
 ،3112والتي نشرت في أي شكل من وسائل االعالم ،باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الروسيه.
وسوف يحصل الفائزون على رحلة مدفوعة النفقات لمدة يومين إلى لندن في أكتوبر عام ،3112
بما في ذلك زيارة ليوم واحد إلى مكاتب صحيفة ومقابله الصحفيين الذين يعملون على القضايا ذات
الصلة وكيفية تلقي المشورة والتغذيه الراجعه على مقاالتهم وأعمالهم .كما سيتم نشر المقاالت
واألعمال الفائزة على موقع المنظمه الدوليه لالصالح الجنائي ) )PRIوعلى موقع صحيفة
الغارديان البريطانية .
الرجاء إرسال المشاركات على info@penalreform.org :
شروط األشتراك:
•
•
•
•
•




هناك ثالث فئات للجائزة :المشاركه باللغة العربية ،اإلنجليزية ،الروسية .
وضمن هذه الفئات ال توجد قيود على أساس نوع أو طول الوسائط
يجب أن يكون قد سبق نشرها أو بثها ،بين  1أبريل  3112و  21أبريل عام  ،3112في اللغة
التي يتم تقديمها
يجب أن تكون قد نشرت أو بثت دون شروط أو قيود على المنطقة الجغرافية
ان تكون مشاركه خاصة مصحوبة بأدلة على أنهما وصلت إلى جمهور واسع بما فيه الكفاية (011
أو أكثر(
 .يجب أن تتعلق األعمال بعقوبة اإلعدام أوالعقوبات البديلة عن عقوبة اإلعدام .
سيكون هناك فائز واحد لكل فئة ويجوز االعتراف بالمشاركات األخرى التي هي جديرة
بالتقديربوجه خاص حسب مستوى الجدارة وستنشر على موقع المنظمه الدوليه لالصالح الجنائي (
.)PRI
موظفو المنظمه الدوليه لالصالح الجنائي ،المؤسسة الدولية لحقوق اإلنسان أو أخبار الجارديان
ووسائل اإلعالم  ،وأفراد أسرهم ليسوا مؤهلين للدخول في المنافسة.
الجائزه:

•
•
•
•

زيارة مدفوعه للندن لمدة يومين ،بما في ذلك زيارة لمدة يوم كامل لصحيفة الغارديان ،التي تنطوي
على :
عرض تقديمي للفائزين عن أعمال الجارديان  -الصحيفة ،الموقع ،القناه وقنوات االتصال األخرى -
إلعطائهم نظره عامه على نطاق النشاطات المحلية والعالمية.
جولة في المكاتب ذات الصلة لتقديم الفائزين للصحفيين وزمالئهم العاملين في األقسام ذات الصلة؛
لقاءات مع عدد من الصحفيين لتبادل المعلومات بشأن الكيفية التي يتم فيهت التحقيق وجمع أدلة
موثوقة  /البيانات ،الحصول على مقتطفات من مصادر مختلفة وتقديم تحقيقات مستقلة ومتوازنه.
فرصة لمناقشة قضايا أوسع حول دور ومساهمة وأهمية وجود صحافة حرة في مجتمع ديمقراطي،
وموقف الجارديان في بناء القدرات.
وسيتم نشر المشاركات الفائزة على موقع المنظمه الدوليه لالصالح الجنائي ( ) PRIباإلضافة إلى
ذلك سيتم استعراضها ونشرها على موقع صحيفة الغارديان .
السفر من وإلى المملكة المتحدة ،والمساعدة في منح التأشيرات (إذا لزم األمر) ،وسيتم توفير اإلقامة
في لندن و(إذا لزم األمر) الترجمه خالل الزيارة لصحيفة الغارديان.
األطار الزمني
النشاط
الموعد النهائي للمشاركه (لتسليم المقاالت)
اطالع لجنه التحكيم على المشاركات
(المقاالت)
قرارات لجنه التحكيم
االعالن عن الفائزين
زياره الفائزين الى لندن

اليوم
 1آيار /ماي 3112
خالل آيار /ماي
3112
بدايه حزيران /يونيو
3112
منتصف حزيران /
يونيو 3112
تشرين أول /اكتوبر
3112

المصادر
المنظمة قد أصدرت مواد تدريبية عن " كتابة التقارير الخاصة بعقوبة اإلعدام" بالعربية واإلنجليزية
والروسية والفرنسية على المواقعالتالية
www.penalreform.org
www.primena.org

