
جائزة ريفبيال الثانية لالتصاالت والبحوث
 II PREMIO REVBELA DE COMUNICACIÓN E

INVESTIGACIÓN

مقدمة
تـــــــــرى هـــــــــيئة "ريـــــــــفبيال Revbela" ومـــــــــؤســـــــــسة اراغـــــــــوانـــــــــي بـــــــــيونـــــــــتي لـــــــــلثقافـــــــــات 
Fundación Araguaney-Puente de Culturas أن تــــــــــنظيم املــــــــــعلومــــــــــات 
بـصدق ودقـة مـع الـقيام بـالـبحث األكـاديـمي الـجيد يـشكل عـناصـر أسـاسـية للتحـليل 
الــــنقدي الــــالزم لــــدراســــة الــــنزاعــــات الــــعنيفة الــــتي تــــقيد الــــتطور البشــــري وتــــتطلب، 

بالتالي من الجميع اتخاذ املواقف.
 "Revbela وعــــلى هــــذا األســــاس وكــــنقطة انــــطالق، فــــقد أســــسنا "جــــائــــزة ريــــفبيال

الثانية لالتصاالت والبحث األكاديمي لألغراض الثالثة التالية:
املساهمة في تقديم املزيد من املعرفة في األوضاع غير العادلة.-
املطالبة بتقديم الحلول الالزمة بأسرع وقت ممكن.-
االعتراف بدور وسائل اإلعالم والبحث  في التوعية والحراك بني املواطنني.-

األهداف:
تهـــدف "جـــائـــزة ريـــفبيال Revbela" الـــثانـــية لـــالتـــصاالت والـــبحث األكـــاديـــمي إلـــى 
تـــكريـــم أفـــضل األعـــمال املنجـــزة حـــول الـــنزاعـــات الـــحالـــية واملـــخاطـــر الـــجسيمة الـــتي 
تــواجــهها االنــسانــية فــي الــقرن الــحادي والعشــريــن، عــلى أن تــكون مــنشورة مــا بــني 

1 كانون الثاني/ يناير و 31 كانون األول /ديسمبر 2018.
فــبالنســبة لــلنزاعــات الــحالــية، يــمكن االكــتفاء بــاإلشــارة  إلــى االحــتالل الفلســطيني  
والحـرب فـي سـوريـا وأحـداث أخـرى فـي الشـرق األوسـط وتحـدي اإلرهـاب الـجهادي 
والـــصراعـــات فـــي دول أفـــريـــقيا جـــنوب الصحـــراء الـــكبرى، مـــثل جـــمهوريـــة أفـــريـــقيا 
الــــوســــطى وجــــمهوريــــة الــــكونــــغو الــــديــــمقراطــــية ومــــنطقة الــــساحــــل والــــسودان وجــــنوب 
الــسودان وغــيرهــا مــن الــتوتــرات املــتزايــدة فــي مــناطــق أوروبــية، أهــمها الــوضــع فــي 
أوكـرانـيا والـوضـع الحـربـي املشـترك لـكل مـن أفـغانسـتان وبـاكسـتان املـعروف بـاسـم 
FPAK،  فـضالً عـن الـوضـع فـي كـولـومـبيا ومـناطـق أخـرى مـصادر تـوتـر فـي أمـريـكا 

الوسطى وآسيا.
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إضـــافـــة إلـــى ذلـــك، فـــفي الـــعالـــم املـــعولـــم الـــذي كُــــتب عـــلينا الـــعيش فـــيه، يـــجب أيـــضاً 
تحـليل املـخاطـر الـجسيمة مـن مـنظور تـعزيـز السـالم وتـفادي وقـوع الـصراعـات، كـون 
هـذه املـخاطـر  تـنعكس فـي األزمـة االقـتصاديـة والـكثافـة الـسكانـية وتـدفـقات الهجـرة 
غــــير املــــسيطر عــــليها وعــــدم املــــساواة االجــــتماعــــية  وانــــتشار األوبــــئة  وتــــغير املــــناخ 
واألمـــية  والـــصراع مـــن أجـــل الـــهيمنة أو انـــتشار أســـلحة الـــدمـــار الـــشامـــل، إذ فـــي 
حـــقيقة األمـــر تـــشكل جـــميع هـــذه املـــخاطـــر عـــناصـــر لـــزعـــزعـــة االنـــسجام بـــني البشـــر 

والشعوب.
لــذلــك، نــدرك أنــه لــيس فــقط مــن الــضروري تحــليل ديــنامــيكيات الــعنف الــتي تــشغلنا 
حـالـيا، وانـما يـجب الـتعريـف بـاملسـببات الـهيكلية الـتي تـغذي الـصراعـات وعـواقـبها، 
إضـــــافـــــة إلـــــى اإلجـــــابـــــات الـــــتي يُســـــتند عـــــليها إليـــــجاد الحـــــلول الـــــعادلـــــة والـــــشامـــــلة 

والدائمة. 

مجاالت املشاركة:
تــؤســس "جــائــزة ريــفبيال Revbela" الــثانــية لــالتــصاالت والــبحث األكــاديــمي لــتلك 
األعـمال املـنشورة فـي أيـة وسـيلة مـن وسـائـل اإلعـالم الـوطـنية أو الـدولـية، وذلـك خـالل 

الفترة املحددة وبأحد املجاالت التالية:
• الصحافة املكتوبة أو املطبوعة أو الرقمية ، مثل املقالة والتحليل واملقابلة. 

• صحافة الرسوم، مثل التصوير الفوتوغرافي أو التقرير الفوتوغرافي.
• الــصحافــة اإلذاعــية والــتلفزيــونــية، مــثل املــقالــة والتحــليل واملــقابــلة وقــصص الــخيال 

إلخ.
• مــــــواد النشــــــر والنشــــــر األكــــــاديــــــمي الــــــتي نشــــــرت فــــــي وســــــائــــــل إعــــــالم محــــــددة أو 

الوسائل املتعددة التخصصات.

أسس املشاركة:
يــــمكن ألي شــــخص طــــبيعي أو اعــــتباري وبــــالــــغ الــــسن الــــقانــــونــــية ومــــن أيــــة جــــنسية 
كـان، املـشاركـة بـشكل مـجانـي،  وذلـك مـن خـالل إرسـال الـوثـائـق املـطلوبـة فـي الـوقـت 

والشكل املقررين وفقاً ملا تنص عليه هذه األسس.
لن يتم قبول أكثر من ثالث أعمال لكل مؤلف.

2019. January 10 ينتهي املوعد النهائي في تمام الساعة 12 ظهرًا ليوم

شروط تقديم األعمال:
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لـــغرض الـــتقديـــم الـــرســـمي لـــلمشاركـــة فـــي الـــجائـــزة، يـــجب تـــنظيم إجـــراء مـــلف "قـــدم 
طــلبك" املــثبت فــي صــفحة الــويــب لــلمؤســسة وبــشكل اصــولــي، لــذا فــمن الــضروري 
والـالزم الـتأكـد مـن صـحة عـنوان املـوقـع االلـكترونـي الـخاص بـالـجائـزة (URL) الـذي 

يتم من خالله تقديم العمل إلى املسابقة واملتضمن الفقرات التالية:
- الـــصحافـــة املـــكتوبـــة والـــرقـــمية: إســـتخدام نـــسخة مـــن الـــعمل لـــلتعرف عـــلى املـــؤلـــف 

بوضوح واسم الوسط اإلعالمي وتاريخ النشر.
- الــــصحافــــة الــــصوريــــة: اســــتخدام صــــورة مــــن الــــصور الــــتي تُــــقدم لــــلحصول عــــلى 
الـــجائـــزة، عـــلى أن تـــكون بـــجودة كـــافـــية لـــلرؤيـــة مـــع اإلشـــارة الـــصريـــحة إلـــى وســـائـــل 

اإلعالم التي نشرت الصورة أو التقرير.
- الـصحافـة اإلذاعـية أو الـتلفزيـونـية: الـعالقـة بـالـعمل املـقدم لـلجائـزة وتحـديـد الـوسـط 

وتاريخ اإلصدار.
- مـــقاالت النشـــر والنشـــر األكـــاديـــمي: اســـتخدام نـــسخة مـــن الـــعمل املـــنشور الـــذي 

يمكن من خالله تحديد هوية املؤلف بوضوح وتاريخ  النشر واسم املنشور.
فــي حــال رغــب شــخص مــا تــقديــم تــرشــيح شــخص آخــر لــلجائــزة، يــجب عــليه تــنظيم 

إجراء النموذج "دعوة ترشيح آخر"، بشكل أصولي في املوقع االلكتروني.

عملية اختيار الفائزين:
ســيتم تحــليل جــميع األعــمال املــقدمــة واملــتوفــر فــيها شــروط املــشاركــة مــن قــبل هــيئة 
محــلفني لــها مــكانــة مــعترف بــها مــشكلة مســبقاً لهــذا الــغرض، حــيث ســتقوم بــتسمية 
املـــــــشارك الـــــــفائـــــــز بـــــــجائـــــــزة "ريـــــــفبيال Revbela" الـــــــثانـــــــية لـــــــالتـــــــصاالت والـــــــبحث 
األكـــاديـــمي، مـــن خـــالل اتـــباع مـــعايـــير الـــجودة والـــدقـــة. واليـــمكن الـــطعن بـــقرار هـــئية 

التحكيم.

الجائزة:
تـتضمن "جـائـزة ريـفبيال Revbela" الـثانـية لـالتـصاالت والـبحث األكـاديـمي مـبلغاً 

مالياً قدره 6000 يورو (ستة آالف يورو).
- يــتم مــنح الــجائــزة املــالــية ملــؤلــف الــعمل الــفائــز، بــغض الــنظر عــن الــشخص الــذي 

يتقدم بالترشيح.
- تــكون الــجائــزة واحــدة وغــير قــابــلة للتجــزئــة، حــتى لــو تــم مــنحها لــعمل كــان قــد تــم 

انجازه من خالل فريق عمل أو بالتعاون.
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- إذا كــــانــــت األعــــمال املــــقدمــــة مــــن املــــشاركــــني ال تســــتوفــــي مــــعايــــير الــــدقــــة والــــجودة 
املطلوبة، يجوز لهيئة املحلفني أن تُعلن عدم منح أية جائزة من الجوائز.

- ســـــيتم نشـــــر األعـــــمال الـ 25 املـــــرشـــــحة فـــــي املـــــرحـــــلة الـــــنهائـــــية لـــــلجوائـــــز بـــــالـــــورق 
وبالقرص املدمج.

قرار منح الجائزة:
يـتم اإلعـالن عـن مـنح الـجاءزة يـوم28 فـبرايـر2019، حـيث سـيتم اإلعـالن عـن الـقرار 
 ،"Revbela مــــن خــــالل بــــيان أو نــــدوة صــــحفية فــــي املــــوقــــع األلــــكترونــــي "ريــــفبيال

فضالً عن إبالغ الفائز بشكل مباشر.
يُـعتبر قـبول الـفائـزيـن بـاألسـس املـذكـورة  تـخويـالً السـتخدام حـقوق نشـر الـصور فـي 
املـــوقـــع األلـــكترونـــي  Portal Revbela والـــالزمـــة لنشـــر أســـمائـــهم فـــي أي وســـط 

إعالمي مطبوع أو سمعي أو بصري أو ألكتروني.

الضمانات:
يـشكل الـتقديـم لـلجائـزة قـبوالً كـامـالً لـألسـس املـذكـورة وتـخويـالً مـن طـرف املـشاركـني 
Fundación Araguaney- لــــــصالــــــح مــــــؤســــــسة اراغــــــوانــــــي بــــــيونــــــتي لــــــلثقافــــــات
Puente de Culturas إلعــادة نشــر األعــمال الــتي وقــع عــليها مــؤلــفوهــا فــي أي 

وسط إعالمي وكذلك في مجال اإلعالنات واملعلومات الخاصة بالجائزة. 
 Fundaciónيتعهــــــــــد املــــــــــشاركــــــــــون ملــــــــــؤســــــــــسة اراغــــــــــوانــــــــــي بــــــــــيونــــــــــتي لــــــــــلثقافــــــــــات
Araguaney-Puente de Culturas أنـــــــهم املـــــــؤلـــــــفون الـــــــحقيقيون لـــــــألعـــــــمال 
املــــقدمــــة لــــلحصول عــــلى الــــجوائــــز، وإن هــــذه األعــــمال هــــي أصــــلية وغــــير مــــنقولــــة أو 

مسروقة من أطراف أخرى،  وبالتالي يحتفظون بكامل الحقوق عليها.
فــــي حــــال وجــــود أي ادعــــاء أو اخــــتالف حــــول املــــلكية أو حــــول شــــكلية اثــــباتــــها وفــــقاً 
لــلفقرة الــسابــقة،  فــعليه اإلجــابــة بــشكل مــباشــر عــن تــصريــحه أمــام أطــراف أخــرى 
Fundación Araguaney- وأمــــــــام مــــــــؤســــــــسة اراغــــــــوانــــــــي بــــــــيونــــــــتي لــــــــلثقافــــــــات
Puente de Culturas. وإذا كـــان أحـــد الـــفائـــزيـــن مـــعنياً بـــذلـــك، فـــيتوجـــب عـــليه 
إعــــادة الــــجائــــزة، دون أن يــــمنع ذلــــك مــــطالــــبته بــــتعويــــضات عــــن األضــــرار. وإذا تــــم 

اإلطالع على املطالبة قبل تسليم الجائزة، فسيتم إيقاف الجائزة.
Fundación Araguaney- يـحتفظ رئـيس مـؤسـسة اراغـوانـي بـيونـتي لـلثقافـات
Puente de Culturas بـــالـــحق فـــي تـــعديـــل و / أو إلـــغاء هـــذه  األســـس فـــي أي 
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وقـت يـقدره مـالئـماً، دون الـحاجـة إلـى تحـمل تـكالـيف أيـة تـعويـضات مـمكنة  ألطـراف 
أخرى.

شروط حفظ املعلومات:
تُـحفظ الـبيانـات الـشخصية لـلمشاركـني فـي مـلف تتحـمل مـؤسـسة اراغـوانـي بـيونـتي 
لــلثقافــات Fundación Araguaney-Puente de Culturas املــسؤولــية عــنه 
ألغــــراض تــــتعلق بــــتنظيم املــــشاركــــة فــــي الــــجائــــزة  والــــترويــــج لــــها وتســــليمها وتــــنظيم 

احتفاليات عامة يمكن أن تهمهم.
يـــمنح الـــشخص الـــحاصـــل عَــــلى الـــجائـــزة عـــملياً الـــتخويـــل بـــإعـــالن عـــن كـــامـــل اســـمه 

ولقبه ليتم نشره ألغراض الترويج للجائزة واإلشارة إلى العمل الفائز.
وبــكل األحــول، يــمكن لــلمشاركــني مــمارســة حــقوقــهم فــي الــقيام بــإجــراءات اإلطــالع 
والـــــتصحيح واإللـــــغاء واملـــــعارضـــــة الـــــخاصـــــة بـــــمعلومـــــاتـــــهم، وذلـــــك مـــــن خـــــالل إبـــــالغ 
 Fundación Araguaney-Puente de مــؤســسة اراغــوانــي بــيونــتي لــلثقافــات
Culturas بـالـبريـد الـعادي وعـلى الـعنوان املـبني فـي هـذه األسـس مـع تـقديـم نـسخة 
مـن  هـويـة الـتعريـف الـشخصية أو أيـة وثـيقة مـماثـلة مـع الـتعريـف بـشخصه كـمشارك 

في هذه الجائزة. 
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