
 

 

 2021 الت عبير لحري ة مهني   بن لينا جائزة
 

  التنظيميّة الالئحة
 

  التقديم
 التزامها و تونس في والحقوق الحري ات سبيل في كفاحها  لكن   الت ونسي ة الث ورة أيقونة هي مهني   بن لينا

  .2011 جانفي قبل ما إلى يعود العادلة القضايا تجاه

  .المكتسب هذا تعزيز من بد   ال لكن تونس في المكتسبات من الت عبير حري ة أصبحت الت اريخ، ذلك منذ

 تونس بين المشتركة القيم سبيل في مهن ي بن لينا لنضال وتكريما الت عبير حري ة تعزيز في منها اسهاما

 بن لينا جائزة" عنوان تحمل سنوي ة جائزة تونس في األوروبي االتحاد بعثة أطلقت األوروبي، واالتحاد

  ".الت عبير لحري ة مهن ي

 

  التنظيمي ة الالئحة
 مسابقة وهي ".الت عبير لحري ة مهن ي بن لينا جائزة " وتمويل ومنح بعث ألوروبيا االت حاد يتول ى .1

نين الصحفي ين أمام مفتوحة   .الت ونس يين والمبل غين والمدو 

 العربي ة باللغة (استقصائي بورتريه ،ريبورتاج تحقيق،( استقصائي   بمقال المترش حون قد ميت أن ينبغي .2

 سي ما وال وتونس، األوروبي االتحاد بين المتقاسمة بالقيم يتعل ق محور حول االنجليزي ة أو الفرنسي ة أو

ة والت ضامن والحري ة الد يمقراطي ة مبادئ عن الد فاع   االقتصادي ة االنسان وحقوق الت عبير حري ة وخاص 

 .واالجتماعي ة

  .باالبتكار تتميز التي  الصلة ذات الميدانية التحقيقات و للمقاالت األولوية ستكون و

نة اخباري، موقع) االلكتروني ة أو الورقي ة المكتوبة، الص حافة في نُشر قد المقال يكون أن يجب .3  (مدو 

 قد يكون وأالا  عالمة 15000 المقال طول يتجاوز اال يجب .2021أكتوبر 31و 2021 جانفي 1 بين

  .سابقا جائزة على تحصال

  .الجمعي ات نشرتها التي المقاالت تقبل و فردي   بشكل المتبارون يشارك .4

 .االنسان لحقوق العالمي اليوم بمناسبة 2021ديسمبر 10 يوم جوائز ثالث إسناد سيتم   .5



 

  انستغرام و تويتر و فيسبوك  على تابعوناو موقعنا زوروا

ل الفائز  :األولى الجائزة ار برنامج في األوروبي االتحاد بعثة مرش ح سيكون األو   األوروبي االتحاد زو 

 .حاسوب على سيحصل كما 2022 لسنة نسخته في

 .الكتروني ة لوحة  :الثاانية الجائزة

ل : الثاالثة الجائزة   .صوت مسجا

عين من تحكيم لجنة خالل من الفائزين اختيار يتم   .6  االعالم قطاع في ومهني ين صحفي ين من المتطو 

سين  في األوروبي االتحاد عن ممثل وكذلك المدني المجتمع من وأفراد الص حافة اختصاص في ومدر 

  .تونس

  .المسابقة في المشاركة األوروبي االتحاد ولموظ في الت حكيم لجنة ألعضاء يمكن ال .7

 لالتصال المخص صة وسائطه في الفائزة المقاالت ونشر استنساخ في بالحق   األوروبي االتحاد يحتفظ .8

اته وفي   .المطبوعة ومنشوراته الرقمي ة منص 

 

  المشاركة إجراءات
  :الت الي العنوان إلى االلكتروني البريد عبر ترش حهم ملف   المترش حون يرسل

DELEGATION-TUNISIA-LINA-BEN-MHENNI-PRIZE@eeas.europa.eu  

 

  :يلي ما على التارشاح ملفا  يحتوي أن يجب

  :يلي ما على الت رش ح ملف   يحتوي أن يجب

  (المقال نحو رابط أو للمقال ضوئي   مسح أو PDF شكل في نسخة) المنشور المقال .1

 لالئحة طبقا الشخصي ة المعلومات معالجة تتم  ) للجمعي ة األساسي الن ظام أو للمترش ح الذاتي ة السيرة .2

ة   (.المعطيات حماية بشأن األوروبي لالتحاد العام 

 .23:59 الساعة على 2021 أكتوبر 31 ليوم كاملة الترش ح ملف ات إلرسال أجل آخر تحديد تم  

  .المطلوبة الوثائق من وثيقة ايا  تنقصها التي الملفاات تقبل لن

 

  :الت الي العنوان على بنا االت صال يرجى المعلومات، من للمزيد

DELEGATION-TUNISIA-LINA-BEN-MHENNI-PRIZE@eeas.europa.eu  
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