
يطلق صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( ، بالتعاون مع صحيفة الغارديان، جائزة إفوا دوركينو 
األفريقية للتحقيق الصحفي عن موضوع ختان اإلناث. ويدعو الصحفيني العاملني يف أفريقيا لتقديم 

تقارير عن املوضوع. هتدف اجلائزة إىل زيادة التوعية اإلعالمية وتعزيز النقاش حول موضوع ختان 
اإلناث داخل املجتمع، ومن خالل وسائل اإلعالم  املحلية  واإلقليمية، كام هتدف إىل إبراز 

وتشجيع  اجلهود املتميزة التي يبذهلا الصحفيون حول هذا املوضوع. 

 جائزة إفوا دوركينو األفريقية  للتحقيق
 الصحفي عن ختان اإلناث 

منظمة من قبل صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( و صحيفة الغارديان 

قصة مطبوعة

تقرير إذاعي

تقرير تلفزيوين

 الرجاء إرسال املوضوع يف موعد أقصاه 
4 كانون الثاين/ يناير 2016. 

www.theguardian.comwww.unfpa.org

سيتم احلكم عىل املقاالت استناداً إىل:
•  التوافق مع األهلية املذكورة أعاله، واملوضوع، والصيغة 

املذكورة ضمن الرشوط اإلبداع/االبتكار.

اجلودة وصحة البيانات.  •

أسلوب الكتابة/إعداد التقرير.  •

احرتام املبادئ التوجيهية األخالقية.   •

ميكن للمرشحني تقديم واحد مما ييل: 
ــ  قصة مطبوعة، ال تتعدى 2000 كلمة.  ألف 

بـاء  ــ  تقرير إذاعي، ترتاوح مدته بني 4 و 15 دقيقة.

جيم ــ  تقرير تلفزيوين، ترتاوح مدته بني 4 و 15 دقيقة. 

للتأهل  للمنافسة، جيب أن  تكون:
•  صحفياً حمرتفاً يعمل يف الصحافة املطبوعة أو ينرش فيها  

)يومية، أو أسبوعية، أو شهرية(، أو يف الراديو أو التلفزيون 
يف أفريقيا أو صحفي مستقل سبق ونرش مواد صحفية 

بطلب من جهة إعالمية. املسابقة مفتوحة لصحفيني يعملون 
يف مؤسسات إعالمية يف أفريقيا حرصياً.

مواطناً يف بلد أفريقي.   •

ميكن أن تكون مجيع املقاالت والتقارير إما من أنواع التحقيقات، أو القصص ذات االهتامم اإلنساين؛ مكتوبة باللغة العربية أو 

اإلنجليزية أو الفرنسية؛ وجيب أن تكون  قد نرشت أو أذيعت يف أفريقيا يف الفرتة ما بني 1 كانون الثاين/يناير و31 كانون األول/ ديسمرب 

2015.  إذا تم نرش التقرير أو املقال األصيل بلغة حملية، فريجى توفري نسخة مرتمجة  منه  باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية.

التقديـم: 
fgmaward@unfpa.org قدم مقالتك عرب الربيد اإللكرتوين

استخدم “اجلائزة األفريقية للتحقيق الصحفي عن ختان اإلناث” 
كعنوان ملوضوع الرسالة. 

قم بإدراج املعلومات التالية باللغة اإلنجليزية: االسم بالكامل، 
ذكر/أنثى، واجلنسية، وتاريخ امليالد، واملهنة، وجهة العمل )الوسيلة 

اإلعالمية أو مكان نرش املوضوع(، وبلد العمل، وعنوان الربيد 
اإللكرتوين، ورقم اهلاتف. 

قم بتوفري رابط ويب/طبع شاشة/مسح ضويئ/نسخ طباعي للعمل 
اإلعالمي الذي يضم اسمك كدليل عىل نرشه/إذاعتـه كتابياً /عرب 
اإلنرتنت/التلفزيون أو يف أحد وسائل اإلعالن األفريقية يف الفرتة 
ما بني 1 كانون الثاين/ يناير و 31 كانون األول/ ديسمرب 2015.

الرشوط واألحكام: 
يتم احلكم عىل األعامل املقدمة من خالل جلنة مكونة من ممثلني من صندوق األمم املتحدة للسكان، وصحيفة الغارديان  

وجمموعة من ممثيل منظامت إعالمية أفريقية ومنظامت إقليمية غري حكومية.  

تقترص املسابقة عىل الصحفيني العاملني لدى وكاالت األنباء واملؤسسات اإلعالمية املوجودة يف أفريقيا.

سيتم اختيار مشرتك واحد  ليصل إىل الدور النهايئ من كل فئة من الفئات الثالث، وسيتم اختيار فائز واحد هنايئ من ضمن 
الثالثة. سيتم اإلعالن عن األسامء الثالثة،  ومنهم الفائز النهايئ، يف السادس من شباط/فرباير 2016، املوافق لليوم الدويل 

لعدم التسامح مطلقاً إزاء ختان اإلناث.

سيتلقى الفائز النهايئ تدريباً ملدة شهر لدى وحدة التحقيقات والوسائط اإلعالمية املتعددة خلتان اإلناث يف صحيفة الغارديان يف 
لندن. سيقوم منظمي املسابقة بتغطية مجيع تكاليف السفر واإلقامة للفائز.

قرارات احلكام بشأن مجيع األمور هنائية ولن يتم استقبال أية مراسالت حول القرارات.

حيتفظ صندوق األمم املتحدة للسكان وصحيفة الغارديان بحق تغيري أية رشوط أو أحكام ختص املسابقة دون إشعار مسبق. 


