جائزة األصفري للثقافة
الدورة الثانية
أولا -قطاع الجائزة:
المقاومة" لتكون القطاع الثقافي الذي سيستقبل الجائزة
اتفق مجلس أمناء الجائزة على اختيار "المبادرة الثقافية
ِ
هذه السنة .وسوف تقوم لجنة تحكيم خاصة ،تتم تسميتها في الموعد الالزم وتبقى مغفلة حتى إعالن النتائج،
بتقييم المبادرات المر ّشحة إلى الجائزة الختيار المبادرة الفائزة.
يُقصد بالمبادرات الثقافية المقاومة تلك التي أطلقها فرد أو مجموعة من األفراد ،وتعمل في شتى مجاالت
الفعل الثقافي (اإلنتاج ،الدعم ،التوعية ،التحسيس ،التلقّي ،التوثيق ،األرشفة ،الحفاظ على التراث )...بهدف
تنشيط المقاومة الثقافية لدى المجتمعات التي تتعرض للظلم أو االضطهاد أو القمع أو االحتالل.
يشترط بالمبادرات المخوّ لة بالتقدم إلى الجائزة:
-1
-2
-3
-4

أن تكون قد انطلقت خالل السنتين الفائتتين  2018و 2019وال يزال تأثيرها ممتدا حتى اآلن.
أن تكون تشاركية منفتحه على المجتمع.
أن تكون ذات أثر مجتمعي ّ
موثق.
أن تكون مستقلة عن أي مؤسسة سياسية.

ثانيا ا -شروط التقدم إلى الجائزة:
-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7
-8

ملء استمارة التقدم إلى الجائزة
يمكن الترّ شح المباشر إلى الجائزة من صاحب/أصحاب المبادرة.
يمكن ترشيح المبادرة من قبل طرف مستقل.
كتابة نص تقديمي ( 1000-1500كلمة) يتم من خالله التعريف بالمبادرة وإبراز وجهها المقاوم
للسلطات السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية ،وتوضيح شكل المواجهة مع السلطات
النتزاع مساحات كانت تحتلها.
إرفاق طلب التقدم إلى الجائزة برسائل تزكية (اثنتين على األقل) من أشخاص ذوي مصداقية في
العمل الثقافي أو المجتمعي.
إرفاق طلب التقدم إلى الجائزة بوثائق سمعية بصرية (فيديو) أو بصرية (صور) تظهر بشكل واضح
عمل المبادرة في مجال تدخلها.
ُ
إرفاق طلب التقدم إلى الجائزة بشهادات مكتوبة أو مصوّ رة من المستفيدين من المبادرة تظهر األثر
ّ
التدخل.
الذي حققته في مجتمع
إرفاق طلب التقدم إلى الجائزة بنماذج عن استقبال وسائل اإلعالم لنشاطات المبادرة.
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ثالثا ا -منح الجائزة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

قيمة الجائزة ( 10000عشرة آالف دوالر أمريكي) تمنح مرّ ة واحدة للمبادرة ،أو بالتساوي بين
المبادرات الفائزة.
تقوم لجنة تحكيمية متخصصة باختيار المبادرة أو المبادرات المستحقة للفوز بالجائزة.
يتم إعالن الالئحة القصيرة للمبادرات المرشحة للفوز في مطلع شهر آب .2020
يعلن اسم المبادرة ،أو المبادرات ،الفائزة في نهاية شهر آب 2020
يعمم اسم المبادرة أو المبادرات الفائزة على وسائل اإلعالم ،ووسائل التواصل االجتماعي ،والصحافة
المكتوبة؛ كما سوف ُترفع الوثائق السمعية والبصرية الفائزة على موقع معهد األصفري.
يتم تسليم الجائزة في منتصف شهر أيلول  2010في حفل تقرر إدارة الجائزة مكانه في الوقت المناسب.

يمكنكم تعبئة االستمارة على الرابط التالي:
https://forms.gle/hpvMyq7MagA2zbVy8

لمزيد من المعلومات آو لالستفسار ٫الرجاء التواصل معنا على العنوان التالي:
asfariaward@aub.edu.lb

