
  جائزة لینا بن مھنّي لحرّیة الّتعبیر 2020

  التقدیم
فارقت لینا بن مھّني الحیاة یوم 27 جانفي 2020 بعد صراع عسیر مع المرض وكفاح طویل في سبیل 

الحرّیات والحقوق في تونس. لینا ھي أیقونة الّثورة الّتونسّیة لكّن التزامھا تجاه القضایا العادلة یعود إلى 

ما قبل جانفي 2011.  

منذ ذلك الّتاریخ، أصبحت حرّیة الّتعبیر من المكتسبات في تونس لكن ال بّد من تعزیز ھذا المكتسب.  

اسھاما منھا في تعزیز حرّیة الّتعبیر وتكریما لنضال لینا بن مھّني في سبیل القیم المشتركة بین تونس 

واالتحاد األوروبي، أطلقت بعثة االتحاد األوروبي في تونس جائزة سنوّیة تحمل عنوان "جائزة لینا بن 

مھّني لحرّیة الّتعبیر".  

الالئحة التنظیمّیة  
1. یتولّى االّتحاد األوروبي بعث ومنح وتمویل " جائزة لینا بن مھّني لحرّیة الّتعبیر". وھي مسابقة 

مفتوحة أمام الصحفّیین والمدّونین والمبلّغین الّتونّسیین.  

2. ینبغي أن یتقّدم المترّشحون بمقال استقصائّي أو مقال رأي باللغة العربّیة أو الفرنسّیة أو االنجلیزّیة 

حول محور یتعلّق بالقیم المتقاسمة بین االتحاد األوروبي وتونس، وال سّیما الّدفاع عن مبادئ 

الّدیمقراطّیة والحرّیة والّتضامن وخاّصة حرّیة الّتعبیر وحقوق االنسان االقتصادّیة واالجتماعّیة.  

3. یجب أن یكون المقال قد ُنشر في الّصحافة المكتوبة، الورقّیة أو االلكترونّیة (موقع اخباري، مدّونة) 

بین 1 جانفي 2020 و 15 نوفمیر 2020. یجب اال یتجاوز طول المقال 15000 عالمة.  

4. یشارك المتبارون بشكل فردّي و تقبل المقاالت التي نشرتھا الجمعّیات.  

5. سیتّم إسناد ثالث جوائز یوم 10 دیسمبر 2020 بمناسبة الیوم العالمي لحقوق االنسان. كاتب المقال 

الفائز سیكون مرّشح بعثة االتحاد األوروبي في برنامج زّوار االتحاد األوروبي في نسختھ لسنة 2021 

كما سیحصل على لوحة الكترونّیة. وسیفوز صاحبا المقالین الثاني والثالث بلوحة الكترونّیة لكّل منھما.  

زوروا موقعناو  تتابعونا على  فیسبوك  تویتر و انستغرام 

https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia_fr
https://www.facebook.com/EUTunisie/
https://twitter.com/uetunisie?lang=en
https://twitter.com/uetunisie?lang=en


6. یتّم اختیار الفائزین من خالل لجنة تحكیم من المتطّوعین من صحفّیین ومھنّیین في قطاع االعالم 

ومدّرسین في اختصاص الّصحافة وأفراد من المجتمع المدني وكذلك ممثل عن بعثة االتحاد األوروبي 

في تونس.  

7. ال یمكن ألعضاء لجنة الّتحكیم ولموّظفي االتحاد األوروبي المشاركة في المسابقة.  

8. یحتفظ االتحاد األوروبي بالحّق في استنساخ ونشر المقاالت الفائزة في وسائطھ المخّصصة لالتصال 

وفي منّصاتھ الرقمّیة ومنشوراتھ المطبوعة.  

إجراءات المشاركة  
یرسل المترّشحون ملّف ترّشحھم عبر البرید االلكتروني إلى العنوان الّتالي:  

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

يجب أن يحتوي ملّف التّرّشح على ما يلي:  
یجب أن یحتوي ملّف الّترّشح على ما یلي:  

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

2. السیرة الذاتّیة للمترّشح أو الّنظام األساسي للجمعّیة (تتّم معالجة المعلومات الشخصّیة طبقا لالئحة 

العاّمة لالتحاد األوروبي بشأن حمایة المعطیات).  

تّم تحدید آخر أجل إلرسال ملّفات الترّشح كاملة لیوم 15 نوفمبر 2020 على الّساعة منتصف اللیل.  

لن تقبل الملفّات التي تنقصھا اّي وثیقة من الوثائق المطلوبة.  

للمزید من المعلومات، یرجى االّتصال بنا على العنوان الّتالي:  
DELEGATION-TUNISIA-LINA-BEN-MHENNI-PRIZE@eeas.europa.eu  

         

زوروا موقعناو  تتابعونا على  فیسبوك  تویتر و انستغرام 
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