تَ ْو ِطئَـــة :

الصحَفى ِلسَنَة 6106م
لَ ْجنَة جَو ِائز التَّفَ ُّوق َّ

َّحافَة في جزء كبير منيا عمى قدرات وميارات صحفية ذاتية يمعب فييا الحس
تقوم مينة الص َ
ٍ
وتفرد صحفي عمى زميمو اآلخر ،وقد نال الكثير
صحيفة عن األخرى،
تفرد
ُّ
اإلعالمي دو ارً ميماً في ُّ
من الصحفيين من ذوي الميارات والقدرات المينية  -التقدير األدبي والمادي من قبل الناشرين ومالك

الصحف في عيود الصحافة المختمفة  ،وتنافست عمييم الصحف بمختمف تخصصاتيا ،وسعت إلى
جذبيم لمعمل بيا ،حتى تتحقق ليا السمعة الصحفية الحسنة  ،ومن ثم انتشار مبيعاتيا وكثرة إعالناتيا،
ومع التطور اليائل الذي شيدتو الصحافة نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كنتاج لمتطور

التقني والميني لمصحافة في تمك الفترة  ،ظير مبدأ التحفيز والتقدير لمصحفيين في شكل جوائز تمنح

لألعمال التي يبذل فييا مقدموىا جيداً وتفوقاً مينياً ،كجائزة بوليتزر في الواليات المتحدة األمريكية عام
1918م  ،كأعظم جائزة يتنافس عمييا الصحفيون المينيون  ،وجائزة مصطفى أمين وجائزة دبي

لمصحافة في البالد العربية .وأما في السودان فقد عُِرفَت جوائز التفوق الصحفي بعد مبادرة المجمس
القومي لمصحافة والمطبوعات في عام 1994م  ،بإجازة مشروع جائزة التفوق الصحفي بمنحيا

لممتفوقين والمبدعين والرواد من الصحفيين ،وتمت تسمية الجوائز بأسماء الرواد والشخصيات التي ليا

أثر في مجال الصحافة السودانية  ،تكريماً ليم خاصة الشخصيات التي أسيمت بفاعمية في بناء صرح
الصحافة السودانية ،وظمت تمك الجوائز تمنح سنوياً لممتفوقين من الصحفيين  ،تحقيقاً الختصاص
المجمس في ترقية المينة واالرتقاء بمستوى العاممين في الصحافة لتترجم عمى أرض الواقع أحالم

الصحفيين المبدعين لمحصول عمى ما يستحقونو من تكريم ،وحقيم أيضاً في تعريف جميور المتمقين
عمى أعماليم وابداعاتيم المينية.

ولقَد إضطَمَعَت بالتحكيم لجوائز مجمس الصَّحافة لسنة 2016م لجنة من كبار الصحفيين وأساتذة
اإلعالم والصحافة بالجامعات السودانية ،وروعي في تكوينيا الخبرة العممية المينية والتخصص

ث
األكاديمي ؛ عممت المجنة عمى فحص األعمال المرشحة من قبل المؤسسات الصحفية واألفراد  ،حي ُ

اتبعت المجنة أسموب فحص األعمال ( كل عضو عمى حدا) ،ومن ثم رصد الدرجات والمناقشة ،مع

رصد المالحظات عمى األعمال المنافسة بين أعضائيا من حيث النظر فى األعمال المنافسة .
أوالً  :تشكيل المجنة :

صدر القرار اإلداري رقم ( )01لسنة 2017م  ،بتاريخ 2017/7/17م والخاص بتشكيل لجنة جوائز المجمس لمعام

 2016م ،من األساتذة اآلتية أسما ُؤىُم -:
 .1د .محى الدين أحمد إدريس تيتاوى
 .2أ .د .مختار عثمان الصديق
 .3د .صالح محمد إبراىيم
 .4د .منال ِإلياس الخضر
.5
.6

أ .محمد عثمان مصطفى

د .عادل محجوب أحمد

 .7أ .صديق عمر نورين
.8

محمد ياسين
أ .المعز َّ

ثانياً  :أهداف الجائزة :
تهدف جوائز المجمس لآلتي :

رئيساً
نائباً لمرئيس
عُض َواً
عُض َواً

عُض َواً
عُض َواً

عضواً ومقر ارً
نائباً لممقرر

 .1تشجيع الصحفيين في الصحافة الورقية لإلبداع في المجال الصحفي في ظل التأثيرات المباشرة لإلعالم الجديد .
 .2إبراز دور الصحفيين في خمق المعرفة لدى قراء الصحف الورقية .

 .3خمق حالة من التنافس االيجابي بين الصحفيين المحترفين في مجال الفنون الصحفية المختمفة ،وذلك من اجل االرتقاء
باألداء الصحفي والميني لمعاممين في مجال الصحافة.

 .4لفت االنتباه لبعض الجوانب والموضوعات التي تتناوليا الصحافة.
 .5إرساء قواعد الثقة والمينية في نفوس الصحفيين .
ثالثاً  :اختصاصات ومهام المجنة :

حددت المجنة االختصاصات والميام اآلتية :

 .1تكثيف اإلعالن عن الجوائز عبر كل الوسائل المتاحة ؛
 .2تَسَُّمم األعمال المرشحة لمتنافس ؛
 .3مراجعة شروط التقديم لممنافسة في جوائز المجمس ؛

 .4حصر عمل المجنة في الترشيحات الواردة من المؤسسات الصحفية والصحفيين ،وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات
الصحفية لمعام 2009م .

الترويج لمجوائز :

تم نشر إعالنات مكثفة ،وارسال خطابات لرؤساء تحرير الصحف ِ
ورفقيا الشروط والمعايير ،والنشر اإلخبارى عبر

الصحف ،واالتصال الشخصي ،والترويج عبر صفحات التواصل االجتماعي ( )Face Bookو ) ،( WHATS APP

والرسائل النصية (  ،)SMSباإلضافة لموقع المجمس اإللكتروني  www.ncpp.sd؛ وقد تضمنت اإلعالنات عناوين
الجوائز وشروط التقديم لكل جائزة وطريقة التقديم ،وتم منح فترة كافية لمتقديم لجوائز المجمس لمعام 2016م ،وتم تمديد الفترة

ألكثر من مرة .

رابعاً  :الشروط والضوابط الخاصة بالترشيح لجوائز المجمس لمعام 6106م
 .1أن يكون المرشح مسجالً بالسجل الصحفي لالتحاد العام لمصحفيين السودانيين ( المادة / 23أ من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة
 2009م ).

.2

أن تقدم األعمال المرشحة لمجائزة بواسطة األفراد أو المؤسسات الصحفية .

.4

أن يتم التقديم لنيل جائزة واحدة من جوائز المجمس .

 .3أن يتم إرفاق السيرة الذاتية لمصحفي صاحب العمل الصحفى المرشح لمجائزة.
.5

أن يقدم المرشح نسخة من العمل الصحفي ال ترد .

 : 6معايير عامة لمنح الجوائز :

(أ) عمى الصحفيين االلتزام بالمعايير المينية والمواثيق األخالقية في العمل الصحفي .

(ب) عمى المطابع الصحفية ودور التوزيع ووكاالت اإلعالن ومراكز المعمومات الصحفية استيفاء الشروط الخاصة بـِ (التصديق – الترخيص

و تجديده) لمتأىل لممنافسة .

 : 3معايير خاصة لمنح الجوائز :

 .0جائزة األخبار والتقارير الصحفية :

(أ) استيفاء الفنيات الخاصة بتحرير الخبر أو التقرير الصحفي ؛

(ب) مواكبة تطور األساليب الصحفية في صياغة الخبر أو التقرير الصحفي بالتفاوت المطموب في صياغة كل خبر أو تقرير باشكالو

وموضوعاتو المختمفة ؛

(ج) االلتزام بالقيم اإلخبارية المعروفة المتمثمة في الحقيقة المجردة – التوازن – المصداقية – الموضوعية ؛

(ىـ) تقديم معمومات ميمة ومفيدة ومؤثرة ؛
(و) السبق الصحفي واىمية الحدث .

 .2جائزة المادة الصحفية االستقصائية (التحقيق الصحفي) :
(أ) االلتزام بفنيات تحرير التحقيق الصحفي ؛

(ب) أن يعكس التحقيق الصحفي ميارة عالية في محتوى المادة وعرضيا بتوفير ما يصاحبيا من وسائل إيضاحية ؛

(ج) االىمية وان يعكس المجيود البحثي ؛

(د) االلتزام بمراعاة الجدة واآلنية في التحقيق الصحفي ؛

 .3جائزة (الحوار الصحفي) :

(أ) االلتزام بفنيات تحرير الحوار الصحفي ؛

(ب) ان يحتوى عمى موضوع ذو اىمية وقيمة مينية ؛

(ج) ان يبذل فيو جيد بحثي ؛

(د) القدرة عل استخالص المعمومات من المتحدث .
 .4جائزة مواد الرأي ( المقال بأنواعه ):

(أ) اىمية الموضوع ؛

(ب) الجيد التحميمي والتوثيقي ؛

(ج) الوضوح في عرض الراي والتعميق ؛

(د) دقة اختيار العنوان أو العناوين الفرعية بحسب األحوال ؛

(ه) الترتيب والتسمل المنطقي والموضوعي ؛

(د) الترابط بين الفكرة األساسية واألفكار الثانوية األخرى .

 .5جائزة المراسل الصحفي الوالئي -:

(أ) االلمام بشؤون المنطقة التي يراسل منيا ؛

(ب) أن تتميز تغطيتو بالموضوعية والتوازن ؛

(ج) أن يتسم أداؤه بالتنوع والشمول في تناول التطو ارت لمقضايا التي تيم الرأي العام ؛
(د) أن تتميز أعمالو بالمصداقية والدقة والحداثة والفورية ؛

(ه) درجة اعتماد الصحيفة أو المؤسسة الصحفية عميو في رصد ومتابعة وتغطية األحداث والتطورات بالسودان واالنتظام في المراسمة ؛

(و) إجادة التعامل مع فنون وأنماط وأشكال التحرير الصحفي المختمفة ؛

(ز) مستوى اتساع عالقتو مع مصادر األخبار والمعمومات والمقدرة عمى الوصول إلييا واستنطاقيا ومدى حميمية تواصمو معيا.

.6جائزة األداء الصحفي الرياضي-:

(أ) االلتزام بالموضوعية والمصداقية والدقة في نقل المعمومات ؛
(ب) تنمية روح التنافس البناء ؛

(ج) نشر الوعي الثقافي الرياضي ؛

(د) االىتمام باألنشطة الرياضية المختمفة ؛
(ه) القدرة عمي متابعة األحداث ؛

(و) االلتزام بالمواثيق المينية واألخالقية في الكتابة الصحفية .
 . 7جائزة تغطية الشئون االقتصادية -:

(أ) القدرة عمى تبسيط المفاىيم االقتصادية ؛
(ب) االىمية والمعالجة المالئمة ؛

(ج) القدرة عمى التعبير عن البدائل المناسبة لمعالجة القضايا االقتصادية ؛

(د) االلمام بنمو االقتصاد السوداني والعالمي وتطوره ؛

(ه) االرتكاز عمي الوقائع الماثمة واإلحصائيات واألرقــام .
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 .جائزة األداء االجتماعي -:

(أ) أن تعكس الموضوعات الصحفية الجوانب اإلنسانية  ،وتحترم كرامة اإلنسان ؛

(ب) اإلعداد الجيد لممادة الصحفية االجتماعية والمعالجة المالئمة لمقضايا ؛

(ج) االلتزام بالضوابط المينية كالتوازن في معالجة الظواىر االجتماعية ؛
(د) ضمان السالم االجتماعي .

 . 9جائزة األداء الثقافي والفني :

(أ) أن يكون العمل الثقافي والفني معب ارً عن واقع المجتمع  ،وأن يبرز التنوع الثقافي ؛

(ج) أن يكون العمل مستميماً لروح العصر ؛

(د) أن يكون العمل الثقافي والفني قاد ارً عمي خمق الرأي اآلخر والتفاعل مع حركة النقد ومتطور ويفضل أسموب المعالجة غير المباشر ؛

(ىـ) االلتزام بمعايير النقد الفني .

 .01جائزة الكاريكاتير الصحفي :

(أ) ان يرتبط الكاريكاتير بقضايا الجماىير ؛
(ب) التركيز عمى قوة الفكرة ؛

(ج) القدرة عمى الرسم والتعبير ؛

 .00جائزة الصورة الصحفية :

(أ) القيمة الخبرية والفكرة والتأثير والتميز التقني ؛
(ب) الجيد المبذول في التقاط الصورة ؛
(ج) أن تعبر عن فكرة أو موقف ؛

(د) استيفاء المواصفات البصرية والفنية الجمالية الجذابة في الصورة .

 .12جائزة الصحفي المتميز -:
* معايير الجائزة :

(أ) تمنح ىذه الجائزة لصحفي ساىم بفاعمية في نيضة الصحافة السودانية ؛

(ب) لو جيد ميني واضح في صناعة المادة التحريرية أو اإلخراجية الصحفية ؛

(ج) ادخل تطوي ارً ممموساً في مجال عممو  ،أو قدم عمالً ريادياً في مجال المينة الصحفية .
 : 5معايير منح الشهادات التَّقديرية :

 .0المعايير الخاصة باإلخراج الصحفي :

(أ) استيفاء الفنيات المستحدثة في اإلخراج الصحفي وفقاً لممعايير المتعارف عمييا من حيث التصميم اإليضاحي اإللكتروني – استخدامات
الصورة الصحفية – استخدامات األلوان استخدامات العناوين األساسية والفرعية وضع اإلعالنات والتبويب واستخدام الفراغات ؛
(ب) االلتزام بضرورة التوازن بين الخمق واإلبداع وفنيات اإلخراج الصحفي  ،والتنوع في استخدام العناصر التيبوغرافية ؛
(ج) االلتزام بأسموب إخراجي محدد يبرز شخصية الصحيفة وتفردىا .

 .2المعايير الخاصة بالمطابع الصحفية :

(أ) استخدام الفنيات المستحدثة في المطابع الصحفية وفقاً لممعايير المتعارف عمييا من حيث الجودة والجدة ؛

(ب) استيفاء المطبعة الصحفية لمشروط المتعارف عمييا من حيث بيئة العمل واستقرار العاممين ؛

(ج) اإلنتاج الجيد وتميز المنتج .

 .3المعايير الخاصة بدار التوزيع :

(أ) أن تكون دار التوزيع مالكة أو مؤجرة لعدد من " ناقالت توزيع الصحف " تمكنيا من أداء مياميا داخل والية الخرطوم وبقية الواليات ،

باإلضافة المتالكيا أجيزة اتصال وحاسوب ؛

(ج) أن يكون لدار التوزيع عدد من وكالء التوزيع المعتمدين داخل والية الخرطوم وبقية الواليات  ،وأن تكون لدار التوزيع شبكة لمعالقات

الخارجية مع دور التوزيع األخرى بالخارج ؛

(د) استيفاء دار التوزيع لمشروط المتعارف عمييا من حيث بيئة العمل – استقرار العاممين ؛

(ىـ) ان يكون ىناك ارتفاع مضطرد في معدالت التوزيع .

 .4المعايير الخاصة بوكاالت اإلعالن :

(أ) استيفاء وكالة اإلعالن لمشروط المتعارف عمييا من حيث بيئة العمل – استقرار العاممين ؛

(ب) التزام الوكالة بتصميم إخراج إعالناتيا بالصورة الفنية المطموبة ؛

(ج) تميز الوكالة برؤيتيا اإلخراجية الخاصة التي تضفي التنوع والتميز المطموبة عمى الظواىر التيبوغرافية لمصحيفة التي تنشر بيا .

 .5المعايير الخاصة بمركز المعمومات الصحفية:

(أ) المكتبة وما تضم من كتب ومراجع وقواميس ودوائر ومعارف أطالس وبيموغرافيات ؛

(ب) األرشيف وما يحتوي عميو من نصوص وقصاصات وصحف وتقارير وصور ؛

(ج) األجيزة أإللكترونيو والمصغرات الفيممية ووحدات االتصال مع بنوك وشبكات وقواعد المعمومات الداخمية والخارجية ؛
(د) مؤىالت العاممين ومدي تدربييم ؛

(ىـ) أىم األعمال المتميزة التي قام بيا خالل العام .
 : 6الترشيحات المقدمة لنيل الجوائز :

اعتمدت المجنة األعمال المقدمة من الصحفيين  ،وقد إطمعت عمى أصول األعمال المرشحة لمتقويم  ،وحرصت عمى توخي

العدالة أثناء عممية التقويم ،وذلك بتطبيق المعايير الخاصة بكل جائزة  ،وتتمثل االعمال المرشحة (  68عمالً ) لممنافسة في
التالي :
رقـــــــم

أ .الجوائز لمعام  6106م :

اسم الجائـــــــزة

األعمال المرشحة لممنافسة

جائزة بشير محمد سعيد لألخبار والتقارير الصحفية

9

6

جائزة إسماعيل العتباني لمتحقيق الصحف ـ ــي ( االستقصائية )

04

4

جائزة زين العابدين حسين شريف لمواد الرأي ( المقال بأنواعو )

4

جائزة عز الدين عثمان لمكاريكاتير الصحفي

6

0

3
5
6
7

جائزة احمد يوسف ىاشم لمحوار الصحفي
جائزة احمد محمود لمصورة الصحفية

جائزة ىاشم ضيف اهلل لألداء الصحفي الرياض ـ ـ ــي

05
صفر (لعدم المشاركة)
3

8

جائزة محمد سعيد معروف لألداء الثقافي والفن ـ ــي

01

جائزة الفاتح النور لممراسل الصحفي الوالئي

9

00
06

جائزة بخيتة أمين لمتغطية الصحفية لألداء االجتماعية

3

جائزة محمد احمد السممابي الشئون االقتصادية

7

0
6
3
4
5

6

جائزة د .ىاشم الجاز لمصحفي المتميز

(َّ )6
قديرية :
الشهادات التَّ َّ
رقم

5

اسم الشهادة التقديرية

شيادة اإلخراج الصحفي

ترشيح المجنة

األعمال المرشحة لممنافسة
1

شيادة مراكز المعمومات الصحفيـ ـ ـ ــة

0

شيادة المطابع الصحفي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

0

شيادة وكاالت اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن

شيادة دور التوزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

1
1
الصحفي – مارس 6108م
لجنة جوائز َّالتفوق َّ

