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برنامج  4Mيف املرشق العريب

أداة ملواكبة وسائل اإلعالم الجديدة يف بلدان املرشق العريب

برنامج

4M

يوفر برنامج  ، 4Mالذي أعدته الوكالة الفرنسية للتعاون اإلعالمي ،الدعم للجهات الفاعلة يف مجال اإلعالم االلكرتوين
تشجيعاً لتعددية وسائل اإلعالم وتنوع املحتويات التحريرية ،ما يساهم يف إنتاج وبث املعلومات املستقلة ،وذات
تعب خري تعبري عن مجتمع يف حراك دائم.
النوعية العالية ،والتي رّ
ويضم هذا الربنامج أدوات تدريبية مختلفة موجهة للجهات الفاعلة يف مجال اإلعالم االلكرتوين .ومن بينها ،برنامج
 4Mالخاص باملرشق العريب.

أداة  4Mيف املرشق العريب

يشكل مرشوع  4Mيف املرشق العريب أداة ملواكبة الجهات الفاعلة يف وسائل اإلعالم االلكرتونية يف املرشق العريب
وتأمني الربط الشبيك لها .ويأيت هذا املرشوع يف إطار الرغبة يف توفري مواكبة خاصة لوسائل اإلعالم املستقلة الجديدة،
والتي تحمل مشاريع مبتكرة وتتمتع بقدرة كبرية عىل التطور.
ويهدف  4Mيف املرشق العريب إىل دعم إضفاء الطابع املهني عىل وسائل اإلعالم االلكرتونية يف بلدان املرشق العريب
وتأمني استدامتها .كام أن الغاية الفعلية من هذا املرشوع تكمن يف رصد الجهات الفاعلة الخالقة ومساعدتها عىل
تطوير مشاريعها.
وسينطوي الربنامج عىل  5جلسات تدريبية يف بريوت حيث سيخضع أصحاب املشاريع للتدريب من ِقبل خرباء دوليني.
ويتوجه مرشوع  4Mيف املرشق العريب إىل أصحاب املشاريع القادمني من البلدان التالية:
 لبنان سوريا األردن فلسطني العراقوتعمل الوكالة الفرنسية للتعاون اإلعالمي
عىل هذا الربنامج الجديد بالتعاون مع
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دعوة إىل تقديم طلبات الرتشح يف إطار
برنامج  4Mيف املرشق العريب

تهدف هذه الدعوة لتقديم طلبات الرتشح إىل اختيار املنظامت التي ستحظى باملواكبة املقرتحة يف إطار 4M
يف املرشق العريب.

ما هي الجهات التي يتوجه إليها

مواصفات املرشحني:

 الجهات (املجموعات التعاونية ،والجمعيات ،واملشاريع الناشئة )...التي تحمل مشاريع عىل صعيد وسائل اإلعالمالحديثة والتي تقدم محتويات ت ُبث عىل اإلنرتنت.
 لن يتم قبول املبتدئني :عىل املرشحني أن يتمتعوا بخربة سابقة يف مجال إنتاج و/أو بث املعلومات عرب اإلنرتنت. من الرضوري أن تكون الجهات املرشحة متمركزة يف لبنان ،وسوريا ،والعراق ،واألردن ،وفلسطني .ويجب أن يكونأصحاب املشاريع الرئيسيني قادمني من أحد هذه البلدان.
 -يُعترب إتقان اللغة اإلنكليزية رشطاً رضورياَ للمشاركة (ممثل واحد عىل األقل لكل منظمة)

أنواع املشاريع املؤهلة للرتشح:

 مشاريع قيد التطوير :قامئة أو يف طور اإلعداد. -مشاريع تتمتع مبحتويات تحريرية مبتكرة.

.
.
.
..
.

ما هي املواكبة املقرتحة يف إطار  M4يف املرشق العريب؟

بعد عملية االختيار ،ستشارك املنظامت التي تم انتقاؤها يف خمس جلسات تدريبية متتد عىل أسبوع واحد
وتجري يف بريوت ،يف مقر  Alt Cityبني شهري نيسان/أبريل وترشين الثاين/نوفمرب .2014
خالل هذه الجلسات املمتدة ألسبوع واحد ،سيتم توفري مواكبة تتالءم واحتياجات كل من املنظامت املختارة،
علامً أن الهدف املرجو يتمثل يف تطوير املشاريع خالل الجلسات املختلفة التي ستتوزع وفقاً ملحاور معينة (تطوير
املحتويات التحريرية املبتكرة ،والحلول الفنية ،وإيجاد منوذج اقتصادي ،وتوجيه املشاريع)...
سيتوىل خرباء دوليون وإقليميون توفري تدريبات فردية .وتجدر اإلشارة إىل أن  4Mيف املرشق العريب يستند أيضاً
إىل مفهوم التعلم من األقران وتبادل التجارب والخربات العملية بني املشاركني.
سيتوىل خبري مرجعي متابعة املشاريع عن بعد بني الجلسة واألخرى.
الرجاء التنبه إىل أنه لن يتم تقديم أي متويل مبارش خالل هذا الربنامج ،غري أن جزءا ً من هذا الربنامج مخصص
لتعزيز تق ّدم املشاريع الخاصة باملنظامت املشاركة ،وبناء عالقة بني هذه األخرية وممولني ومستثمرين محتملني
خارج إطار هذا املرشوع ،عندما يحني الوقت املناسب.
سيتم عرض أفضل املشاريع املطورة يف إطار هذا الربنامج خالل منتدى دويل حول الوسائط اإلعالمية الجديدة
سيُعقد يف بريوت يف ترشين الثاين/نوفمرب  2014تحت عنوان :منتدى  4Mيف املرشق العريب.
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رشوط املشاركة

يلتزم املرشحون باملشاركة يف الجلسات التدريبية الخمسة.
سيتم دعوة ممثل واحد أو اثنني عن الجهات املختارة للمشاركة يف كل من الجلسات يف بريوت.
ميكن تعليق مشاركة املنظامت املعنية بالربنامج يف حال فشلت يف إحراز تقدم ملحوظ عىل صعيد التطوير
التنظيمي.
يف ما يتعلق بالجلسات التدريبية الخمس يف بريوت ،تتوزع التكاليف عىل النحو التايل:
 رسوم املشاركة 100 :دوالر أمرييك لكل مشارك لكل دورة تقع عىل عاتق املشاركني تغطية تكاليف وجبات العشاء تتوىل الوكالة الفرنسية للتعاون اإلعالمي تغطية تكاليف النقل إىل بريوت ،واإلقامة ووجبات الغداء لكافةاملشاركني .مالحظة :يتوىل املشاركون تغطية كافة تكاليف السفر األخرى.

الجدول الزمني املؤقت

كانون األول/ديسمرب  :2013إطالق الدعوة إىل تقديم طلبات الرتشح
شباط/فرباير  :2014املهلة األخرية لتلقي ملفات الرتشح 3
آذار/مارس  :2014اختيار املشاركني بشكل نهايئ بعد إجراء املقابالت معهم
نيسان/أبريل  :2014الجلسة التدريبية 1
أيار/مايو  :2014الجلسة التدريبية 2
متوز/يوليو  :2014الجلسة التدريبية 3
آب/أغسطس  :2014الجلسة التدريبية 4
أيلول/سبتمرب  :2014الجلسة التدريبية 5
ترشين الثاين/نوفمرب  :2014الجلسة التدريبية 6

مالحظة :سيتم تزويد الجهات املشاركة بالجدول الزمني الدقيق للجلسات يف آذار/مارس .2014
ترشين الثاين/نوفمرب  :2014منتدى  4Mيف املرشق العريب
وستتم دعوة أفضل املشاريع يف ورشات عمل  4Mيف املرشق العريب للمشاركة يف منتدى .4M
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ملف الرتشح

..

الوثائق املك ّونة مللف الرتشح

استامرة التسجيل املبنية أدناه.
املستندات الواجب إرفاقها بامللف:
 خطة التطوير مرفقة مبخطط لألعامل الهيكلية التنظيمية للمنظمة -السري الذاتية الخاصة بفريق املرشوع

.
.
..
عملية االختيار
.

إرسال ملف الرتشح

يجب إرسال ملف الرتشح كامالً (استامرة التسجيل واملستندات املطلوبة) عرب الربيد االلكرتوين يف مهلة أقصاها
 3شباط/فرباير  2014عىل عنوان الربيد االلكرتوين التايلsly@cfi.fr :
بنسختي (واحدة باللغة العربية وأخرى باإلنكليزية) .بالتايل ،ميكنكم اختيار اللغة التي تودون
يرد هذا امللف
نْ
استخدامها لدى ملء امللف.
لن تؤخذ سوى امللفات الكاملة بعني االعتبار.
الرجاء االحتفاظ بنسخة عن ملفكم
ستتوىل لجنة من أصحاب االختصاص عملية االختيار املسبق بحسب امللفات يف شباط/فرباير .ومن ثم ستُجرى
مقابالت يف آذار/مارس من أجل وضع القامئة النهائية للمشاركني.

.

هل من أسئلة؟

يف حال كانت لديكم أي أسئلة ،الرجاء عدم الرتدد يف طرحها عىل:
السيدة  ، Stéphanie Launayاملسؤولة عن املشاريع sly@cfi.fr ،

الوكالة الفرنسية للتعاون اإلعالمي
 131جادة  75017 -Wagramباريس – فرنسا
رقم الهاتفwww.cfi.fr - +33 (0)1 40 62 32 32 :
4

WWW.4M.CFI.FR

برنامج  4Mيف املرشق العريب

أداة ملواكبة وسائل اإلعالم الجديدة يف بلدان املرشق العريب

استامرة التسجيل
 .1هوية املنظمة

اإلسم
اإلختصار
الوضع القانوين (رسمية ،خاصة ،مجتمعية)...
تاريخ اإلنشاء
		
املساهم ( املساهمون)
العنوان
الرمز الربيدي واملدينة
البلد
رقم الهاتف

رقم الفاكس

		

عنوان الربيد االلكرتوين 		

املوقع االلكرتوين

فايسبوك		
مالحظة :الرجاء إرفاق الهيكلية التنظيمية

تويرت

الشخص املخول متثيل املنظمة
					
املهنة
				
الشهرة

اإلسم

				
رقم الهاتف

رقم الفاكس			

الربيد االلكرتوين
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 .2الفريق صاحب املرشوع
الشخص الذي يتم تعيينه كمرجع للمرشوع يف إطار  4Mيف املرشق العريب
					
املهنة
				
الشهرة

اإلسم

				
رقم الهاتف

رقم الفاكس			

الربيد االلكرتوين
عدد األشخاص املشاركني باملرشوع
وظيفة كل شخص مشارك باملرشوع

مالحظة :يجب إرفاق السري الذاتية ألصحاب املشاريع الرئيسيني بامللف.
خربة الفريق
تحديد الروابط الخاصة بأي وسيلة بث و/أو محتوى الكرتوين من إنتاج أحد أعضاء فريق املرشوع (مثالً :مدونة
شخصية ،صفحة فايسبوك ،تطبيق خليوي ،العرض التصويري للبيانات )...

 .3املرشوع
		
الروابط الخاصة باملرشوع (يف حال كان املرشوع قامئاً)
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كيفية والدة املرشوع :ما هي األسباب التي دفعتكم إىل تطوير مرشوعكم اإلعالمي؟

الرجاء وصف مرشوعكم (وصف موجز ال يتعدى خمسة أسطر)

الرجاء وصف املحتويات املتوفرة عىل موقعكم وتلك التي ترغبون بتطويرها

الجمهور
إىل من يتوجه مرشوعكم؟
جمهوركم كزائر فريد من نوعه
ما هي األدوات املستخدمة يف قياس حجم الجمهور؟
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امليزانية ،والتنظيم ،واملعدات
ميزانيتكم السنوية
مصادر التمويل الخاصة بكم

هل لديكم موظفني يتقاضون أجراً؟ يف حال كان ردكم إيجابياً ،ما هو عدد هؤالء املوظفني؟

ما هي املعدات الفنية املتوفرة لديكم؟

ما هي التقنيات التي تستخدمونها؟
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مشاريع تطوير اإلعالم
ما هي محاور التطوير الرئيسية املعتمدة من ِقبلكم عىل املديني القصري واملتوسط؟ ما هو الهدف
(األهداف) املتوخى (املتوخاة) منها؟
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ما هي االسرتاتيجية التي ستعتمدونها لتحقيق هذه األهداف؟

هل قمتم بتحديد االحتياجات الخاصة لناحية مرافقة املرشوع؟ يف حال كان ردكم إيجابياً ،الرجاء ذكر
هذه االحتياجات.
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هل لديكم جهات منافسة؟ يف حال كان ردكم إيجابياً ،الرجاء ذكر هذه الجهات .ما الذي مييزكم عن
منافسيكم؟

ما هي املخاطر والتهديدات التي يتوجب عليكم تخطيها؟
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الحوافز
ما هي األسباب التي دفعتكم لإلجابة عن األسئلة الواردة يف ملف الرتشح هذا؟
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